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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 1η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

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

συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 7/26-03-

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 29, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 
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Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Σούζας Ζαχαρίας  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Στεργίου Νικόλαος 

 

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. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μερετούδης Δημήτριος προσήλθε κατά την διάρκεια της  

συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

 ¨Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις στο 11ο και 19ο 

 Δημοτικό Σχολείο Σερρών¨. 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

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

                            έργου: ¨Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου Σερρών¨. 

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:  

                            ¨Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο του  

                            Δήμου Σερρών¨. 

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:  

                           ¨Συντηρήσεις-επισκευές-κατασκευές στα 12ο Δημοτικό Σχολείο, 10ο  

                            Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Προβατά¨. 

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:  

 ¨Εργασίες συντήρησης-επισκευές-κατασκευές στα 19ο Δημοτικό Σχολείο, 

 3ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο και 6ο Γυμνάσιο του Δήμου Σερρών¨. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

 ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ¨. 

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

 ¨Κατασκευή-συντήρηση W.C. - έργα υποδομής στο στρατόπεδο ΕΜΜ. 

 ΠΑΠΠΑ¨. 
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       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

 ¨Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καπ. Μητρούση¨. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

        έργου: ¨Αποκατάσταση XΑΔΑ Χριστός (ανατολικός χείμαρρος)¨. 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής  

       εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015, εκτός της  

       Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος    

                 Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, σύμφωνα 

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

                 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση: 

                                  α) της υπ' αριθμ: 173/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ, με θέμα: 

                                  “Αποζημίωση Προέδρου της ΚΕΔΗΣ” και, 

                                   β) της υπ΄ αριθμ. 28/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ, με θέμα:  

                                  “Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015”. 

                                  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ευθ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση της υπ΄ αρ. 49/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ  

   “ΔΗΠΕΘΕ” με θέμα: ¨Έγκριση πρότασης της ΔΗΚΕ “ΔΗΠΕΘΕ  

   ΣΕΡΡΩΝ” για αποζημίωση Προέδρου. 

   Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κα Μπιτζίδου Σ. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο:            Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς. 

             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης των με αρ. 62368/2014, 62409/2014, 

   62408/2014, 66161/2014 συμβάσεων για την προμήθεια   

   τικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για επιπλέον (3) μήνες. 

    Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος       

    Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χρ. 
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ΘΕΜΑ 15ο:     Καθορισμός ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα Ο.Π. 282 και 

   283 της πόλης των Σερρών και καθορισμός όρων δόμησης.  

   Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού Άνω Καμήλας. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και 

   του Αντιδημάρχου Διοικητικών, Οικονομικών Λειτουργιών,  

   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας κ. Στέργιου Γαλάνη. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:    Έγκριση τροποποίησης της αρ. 888/2014 απόφασης του Δημοτικού 

   Συμβουλίου που αφορά την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα 

   Απταλίδου Μαριάννα του Δανιήλ, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου, λόγω 

   συνταξιοδότησης. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος σχετικά με την προμήθεια ξύλινων κατασκευών 

  με συμβολικό τίμημα από το κρατικό εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου  

  Καλαμπάκας, φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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7Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Καλό μήνα και ότι  επιθυμείτε.  Δεν 

πιστεύω να σας ξεγέλασε κανείς  σήμερα. Μέχρι τις  24:00΄ το βράδυ 

ισχύει .  Προσέξτε.  Εγώ είπα εντός του χώρου ένα Πρωταπριλιάτικο 

αλλά δεν ξέρω, η κυρία Ιλανίδου μου χάλασε λίγο το ψεματάκι.  

 Απάντηση σε προφορική ερώτηση του κ.  Μηλίδη από τον 

Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τον κ.  Χασαπίδη Κωνσταντίνο σχετικά με το 

εάν πληρώνουν νερό όλες οι  σχολικέ ς μονάδες ή εξαιρούνται κάποιες 

από αυτές.   

 Παρακαλώ κ.  Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

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

Μηλίδη η πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. απέναντι  στις  Σχολικές Μονάδες 

είναι ενιαία.  Τιμολογούνται και βεβαιώνοντα ι καταναλώσεις σε όλες 

τις  Σχολικές Μονάδες.  Είναι αλήθεια ότι  υπάρχουν κάποιες Σχολικές 

Μονάδες που ανταποκρίνονται κατά απόλυτο τρόπο, δηλαδή 

πληρώνουν τους λογαριασμούς τους,  έχουν μηδενικά υπόλοιπα και 

υπάρχουν και κάποιες Σχολικές Μονάδες που έχουν συ σσωρευμένα 

χρέη έναντι  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Ήδη συζήτηση με τους υπευθύνους συναδέλφους και με τον κ.  

Μερετούδη και με τον κ.  Τερζή να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης των 

οφειλών μέσω των ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε ρύθμιση πλέον ανά Σχολι κή Μονάδα, υπάρχει η δυσκολία η 

αντικειμενική λόγω του ότι  έχουν πλέον ενιαίο ΑΦΜ.  
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 Εξ όσων γνωρίζω η Σχολική Επιτροπή της Β/θμιας χθες πήρε 

απόφαση να ρυθμίσει  τα χρέη της.  Η επόμενη Σχολική Επιτροπή της 

Α/θμιας που έχει  και τις  μεγαλύτερες οφειλές απένα ντι  στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα συνεδριάσει στις  αρχές της ερχόμενης εβδομάδας,  οπότε 

νομίζω και αυτοί θα αποφασίσουν ρύθμιση των χρεών τους.  Υπάρχουν 

κάποια προβλήματα σε κάποιες σχολικές μονάδες σε ότι  έχει  σχέση με 

την βεβαίωση των οφειλών. Μέχρι τέλος του μήνα είμαι βέβαιος ότι  θα 

επιλυθούν και αυτά.   

 Εδώ θέλω να επισημάνω ότι  η τιμολογιακή πολιτικής της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. απέναντι  στα σχολεία είναι κάπως ευνοϊκή σε σχέση με το 

υπόλοιπο δημόσιο.  Έχουμε έκπτωση 50% στο τιμολόγιο του δημοσίου 

στις  Σχολικές Μονάδες.   

 Δηλαδή θέλω να πω ότι  η αντιμετώπιση των Σχολικών Μονάδων 

είναι η ίδια απέναντι  από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και δεν υπάρχει καμία 

εξαίρεση στην αντιμετώπιση κάποιας Σχολικής Μονάδας.   

 Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αυτό θα το πείτε κατ΄ ιδίαν.  Χωρίς συζήτηση σας 

παρακαλώ επί του θέματος άλλο. Εάν υπάρχουν από όλες τις  

παρατάξεις  ερωτήσεις;  Όχι επί  του θέματος,  αυτό το θέμα έκλεισε.  

Παρακαλώ ποιος θέλει  να κάνει  ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Γιαννακίδης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δυο ερωτήσεις θα ήθελα να απευθύνω προς την δημοτική αρχή. 

Διαμαρτυρήθηκαν δημότες ότι  σήμερα ξηλώνονται τα παγκάκια από 
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την Κοιλάδα. Θεωρούν ότι  είναι άκρως απαραίτητα και ο λόγος είναι 

γιατί;  Και μεταφέρονται κάπου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παγκάκια;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παγκάκια.  Παγκάκια και παιδικές χαρές.  Τι έχει  εκεί;  Οι γονείς  με 

πήραν τηλέφωνο και δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο συμβαίνει  αυτό 

και μεταφέρονται κάπου χαμηλότερα, σε ένα μαγαζί μου είπαν που 

νοικιάστηκε τώρα τελευταία.   

 Η  δεύτερη ερώτηση αρχές τις  εβδομάδας,  την Δευτέρα νομίζω 

στήθηκε ένα λούνα παρκ εδώ στο πάρκο. Και τώρα ξεστήνεται;  Πώς 

μπήκε αυτό εκεί ,  όλη αυτή η υποδομή; Με άδεια; Και γιατί  ξεστήνεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κακώς μπήκε και είπαμε να τα πάρει διότι  απαγορεύεται.  Κακώς 

μπήκε.  Δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια.   

 Κοιτάξτε έγινε μια λάθος συνεννόηση με τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο τον κ.  Γρηγοριάδη που όταν δίνουμε έναν κοινόχρηστο 

χώρο για εκδηλώσεις μπορεί ο Αντιδήμαρχος με δική του  απόφαση να 

παραχωρήσει την άδεια.  Τώρα εκεί  υπήρξε η παρεξήγηση, το λάθος,  

ίσως το θεώρησε σαν εκδήλωσε και έδωσε μια άδεια,  την υπέγραψε ο 

ίδιος.  Αυτό ήταν ένα λάθος,  υπήρξε μια παρεξήγηση, το συζητήσαμε 

με τους κυρίους και τους είπαμε ότι  δεν γίνεται να  μείνουν εκεί ,  

πρέπει  να τα πάρουν.  Δεν μπορεί να δώσουμε άδεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στην πρώτη ερώτηση του κ.  Φωτιάδη σχετικά με τα παγκάκια που 

μεταφέρθηκαν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό εγώ τώρα το ακούω. Τώρα επικοινώνησα με τον επιβλέποντα και 

μου λέει  ότι  εμείς  δεν ξηλώσαμε τίποτα. Κύριε Φωτιάδη θα το δω 

ποιος τα κάνει  αυτά μήπως και αυθαίρετα δηλαδή. Πάντως η υπηρεσία 

μας σήμερα δούλευε στον Άγιο Ιωάννη, δεν έχει  κάνει  τέτοιο πράγμα. 

Όμως θα το δω και θα σας πω. Τώρα επικοινώνησα και του λέω ότι  

κάναμε τίποτα; Όχι,  μου  λέει ,  δεν κάναμε τίποτα. Ξέρουν που 

δουλεύουν κάθε μέρα. Θα το δω και θα σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε τρεις  ερωτήσεις έχω. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον κ.  

Χατζημαργαρίτη.  Υπέπεσε στην αντίληψή μου ένα δημοσίευμα πάνω 

στο κολυμβητήριο για την στέγη. Δεν ξέρω εάν το έχετε υπόψη σας.  

Έχετε κάνει  κάποια ενέργεια; Εκεί ουσιαστικά υπάρχουν δυο 

προστατευτικά για να μην ανεβαίνει  ο κόσμος πάνω στην στέγη του 

κολυμβητηρίου επειδή είναι επικίνδυνα και πάνε και παιδιά μικρά. Και 

σε  δυο σημεία ουσιαστικά απουσιάζουν αυτά τα προστατευτικά και 

είναι εύκολη η πρόσβαση κάποιου παιδιού να ανέβει πάνω και είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνα.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν μου έχει  αναφερθεί κάτι  τέτοιο όσον αφορά την επικινδυνότητα. 

Για δυο κιγκλιδώματα μου είπατε;  Για δυο σημεία.  Θα το δω όμως 

αύριο.  Δεν μου έχει  αναφερθεί κάτι   ούτε από την υπηρεσία ούτε από 

γονείς  ούτε από τους  Συλλόγους.    
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 Όσον αφορά την στέγη του κολυμβητηρίου,  βεβαίως και 

υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν αδυναμίες.  Είναι μια παλα ιά 

εγκατάσταση. Απλά επειδή αυτό το διάστημα είναι ανοικτή η 

εγκατάσταση και δεν θέλουμε να κλείσει  ούτε εμείς  ούτε οι  Σύλλογοι,  

γι΄ αυτό τον λόγο κάνουμε λίγη υπομονή να φτάσουμε στο καλοκαίρι 

για να διορθωθούν κάποιες ατέλειες που υπάρχουν.  Είναι γνωστό ότι  

υπάρχουν,  δεν το αποκρύψαμε αυτό.   

 Αλλά στο κολυμβητήριο καταλαβαίνετε ότι  γίνεται μια μεγάλη 

προσπάθεια και είναι δύσκολο αυτή την στιγμή να κλείσει .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε νομίζω ότι  αυτά τα σημεία δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την 

λειτουργία του κολυμβητηρίου και μπορείτε και κατά την γνώμη μου 

πρέπει να τα κάνετε και από αύριο κιόλας,  γιατί  αυτά,  εντάξει ,  μπορεί 

να μην γίνουν σε δυο χρόνια,  μπορεί να γίνει  αύριο ας πούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν κάνουμε ερωτήσεις,  απάντηση, κλείνει  το θέμα. Την δεύτερη 

ερώτηση;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Η δεύτερη ερώτηση είναι προς τον κ.  Χράπα. Κάποιος κάτοικος στην 

περιοχή πίσω από το Τεχνικό Λύκειο και πίσω από το . .  μας ανέφερε 

ότι  επί  δυο εβδομάδες τρέχουν μαύρα ζουμιά.  Η αλήθεια είναι ότι  

κάποιοι  από την κίνησή μας πήγαν και όντως το κατέγραψαν με 

βιντεάκι.  Με αφορμή αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε,  

πρώτον εάν το γνωρίζετε,  εάν έχει  υποπέσει στην αντίληψή σας.  Με 

αφορμή αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. 

Καταρχάς άμα γίνεται παρακολούθηση του ΧΥΤΑ α πό την δημοτική 

αρχή. Εάν λειτουργεί  το δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων περιμετρικά 
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του ΧΥΤΑ; Εάν γίνεται παρακολούθηση των παραμέτρων των 

υπογείων υδάτων;  

 Επίσης,  από ότι  γνωρίζουμε ενώ, ας πούμε,  δεν λειτουργεί  

ουσιαστικά ο ΧΥΤΑ κάποιοι  εξακολουθούν να πηγαίνουν εκεί  κάποια 

αντικείμενα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ήρθε και σε μένα αυτός ο κύριος κ.  Γιαννακίδη και τον παρέπεμψα 

στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Τεχνικής,  τον κ.  

Γκότση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα οι ερωτήσεις μου είναι για τον κ.  Γκότση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε κ.  Γκότση μπορείτε να απαντήσετε τώρα ή στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν άκουσα την ερώτηση, να την σημειώσεις Φιλιώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στις άλλες που θέσατε θα σας τις  απαντήσω εγώ. Βεβαίως 

παρακολουθείται η λειτουργία του ΧΥΤΑ από τους  αρμόδιους 

υπαλλήλους.  Τώρα εάν εξακολουθούν κάποιοι  να πηγαίνουν 

αντικείμενα, τα αφήνουν απέξω. Μέσα δεν μπορούν να μπουν.  Έχουμε 

βάλει πέτρες,  χώματα και δεν μπορούν να μπουν.  Είναι κλειστός όλος 

ο χώρος.  Τώρα απέξω τι  να κάνουμε; Πώς να το αντιμετωπίσου με 

αυτό; Είναι κάποιοι  που δυστυχώς οι  οποίοι  δεν έχουν καμία παιδεία 

και τα αφήνουν όχι  μόνο εκεί ,  παντού, σε πολλά σημεία.  Να σας δείξω 

σημεία που έχουμε κοντέινερ,  ένα σημείο πίσω από το Μουσικό 

Σχολείο επί  της περιφερειακής οδού. Πάτε να δείτε κάθε εβδ ομάδα το 
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αδειάζουμε και μετά από δυο μέρες ξανά γεμίζει .  Κάθε δυο μέρες.  Τα 

κοντέινερ είναι άδεια και απέξω τα ρίχνουν.  Δυστυχώς τι  να κάνουμε;  

 Εάν ο κόσμος είχε λίγη παιδεία,  δεν λέω για όλους τους πολίτες,  

κάποιοι  πολίτες είναι ασυνείδητοι.  Δεν καταλαβα ίνουν τίποτα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εκείνη την ώρα που είπατε δεν πρόλαβα να σηκώσω το 

χέρι,  επιτρέπεται να κάνω ένα ερώτημα το οποίο ήταν συνέχεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς, πως,  βεβαίως αφού δεν περάσαμε σε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Απλά πρόεδρε είχε ένα ερώτημα ακ όμα. Δεν με πειράζει ,  να το θέσω 

μετά τον κύριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε το ερώτημά σας κ.  Γιαννακίδη για να πάμε και στον κ.  Μηλίδη 

μετά.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κατάλαβα για τα υπόλοιπα ερωτήματα ο κ.  Γκότσης θα μας 

ενημερώσει την επόμενη φορά. Ωραία.  Το τρίτο ερώτημα  είναι προς 

τον κ.  Αντιδήμαρχο τον κ.  Μυστακίδη.  Επειδή προσφάτως δήλωσε ότι  

έχει  κατέβει  στην Αθήνα για το ζήτημα  των στρατοπέδων, καταρχάς 

Αντιδήμαρχε θα ήθελα κάποια στιγμή να μας κάνετε μια ενημέρωση 

που βρίσκεται αυτή η διαδικασία σχετικά με τα στρατ όπεδα; από ότι  

ξέρω πήγατε για μια πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης;   

 Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι,  ότι  όπως γνωρίζουμε 

όλοι υπάρχει αλλαγή κυβέρνησης και υπάρχει και αλλαγή αντίληψης.  

Υπάρχει αλλαγή αντίληψης στο ζήτημα των στρατοπέδων, τ ο λέω με 

βάση το στοιχείο ότι  ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης ο κ.  
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Κώστας Ήσυχος στην Θεσσαλονίκη δήλωση ότι  παραχωρεί το 

στρατόπεδο του Παύλου  Μελά εκεί  στους Δήμους.   

Θα ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή αυτή την αλλαγή της 

κυβέρνησης,  την αλλαγή πολιτικής και αυτές τις  δηλώσεις που 

δείχνουν ένα διαφορετικό πνεύμα και μια διαφορετική αντίληψη, το 

ερώτημά μου παράλληλα είναι και προς τον κ.  Δήμαρχο, εάν σκοπεύετε  

να αλλάξετε την πολιτική σας σε αυτό το θέμα; Δηλαδή από το να 

παραχωρήσετε σαράντα στρέμματα στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης να 

μπείτε σε μια διαδικασία να διεκδικήσετε όλα τα στρατόπεδα για 

λογαριασμό των Σερρών;  

 Ένα τρίτο που ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα στρατόπεδα 

είναι εάν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από την πλευρά σας από την 

δημοτική αρχή. σχεδιασμός εννοώ διαχείρισης αυτών των 

στρατοπέδων. Έχετε πει  κατ΄ επανάληψη ότι  έχετε αποδεχθεί  την 

μελέτη που έχουν κάνει  οι  αρχιτέκτονες εάν σκοπεύετε κάποια στιγμή 

και τι  θα κάνετε.   

 Παραδείγματος χάρη, για παράδειγμα σκοπεύετε να συστήσετε 

κάποιον φορέα διαχείρισης; Θα περιμένετε πρώτα να ολοκληρωθεί το 

ζήτημα της διαπραγμάτευσης των στρατοπέδων, να τελεσιδικήσει;  

Γιατί  από ότι  γνωρίζουμε υπάρχουν πλέον πιέσεις  από διάφορους 

Συλλόγους,  διεκδικούν κάποια κτίρια μέσα στα στρατόπεδα.  

 Επίσης μας έχει  αναφερθεί και δεν ξέρω, θα ήθελα να μου το 

επιβεβαιώσετε ή να μου το διαψεύσετε ότι  ο Όμιλος Μοτοσικλετιστών 

μέσα στο Εμμ. Παππά έχει  κάνει ,  εντός εισαγωγικών, «κατάληψη» ενός 

κτιρίου.  Ισχύει;  Και εάν ισχύει  πάρθηκε άδεια; Έχει ψηφιστεί  κάτι  

ανάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο; Μου το έχουν μεταφέρει λάθος;  

 Ευχαριστώ.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

καλησπέρα καταρχήν.  Για την ερώτηση του κ.  Γιαννακίδη όντως 

κατέβηκα για τα στρατόπεδα και σήμερα από εκεί  ήρθα πάλι,  πάλ ι για 

το ίδιο θέμα. Το ζήτημα είναι το εξής:  έχει  γίνει ,  όπως γνωρίζετε πολύ 

καλά συμφωνία με τον Στρατό από τα 345 στρέμματα να 

παραχωρήσουμε στον Στρατό τα 45 στρέμματα στο ανατολικό τμήμα 

του στρατοπέδου Εμμ. Παππά πολεοδομημένα και τα υπόλοιπα τόσο το 

τμήμα του στρατοπέδου Εμμ. Παππά όσο και το στρατόπεδο 

Παπαλουκά ολόκληρο και οι  αποθήκες πυρομαχικών του Λευκώνα 28 

στρέμματα περίπου ενώ του Παπαλουκά 124 στρέμματα, θα περιέλθουν 

στην κυριότητα του Δήμου.  

 Η συμφωνία αυτή έχει  ολοκληρωθεί με την Υπηρεσ ία 

Μετεγκατάστασης Αξιοποίησης Στρατοπέδων και τώρα είμαστε στην 

διαδικασία όπου για να γίνει  οριστική υπογραφή των συμβολαίων 

πρέπει να εγκριθεί  η πολεοδομική μελέτη στο στρατόπεδο Εμμ. Παππά 

και κάποιες μελέτες στο Παπαλουκά.  

 Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κινήσουμε γιατί  η έγκριση μιας 

μελέτης σε ένα υπουργείο δεν είναι απλό πράγμα. Εμείς συντάξαμε την 

μελέτη σύμφωνα με τις  προδιαγραφές,  η υπάλληλος του υπουργείου 

ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα, χθες που ήμασταν και προχθές 

μαζί νομίζω ότι  έχει  ολοκληρωθεί αυτό το σύνολο των απαιτήσεών της 

και της κατάθεσα ότι  μου ζήτησε την τελευταία φορά και πιστεύω ότι  

θα τα δει  και θα την υπογράψει κάποια στιγμή. Γι΄ αυτό και πιέζουμε.  

  

 Επίσης,  η μελέτη αυτή είχε λιμνάσει επί  ένα χρόνο στο 

Υπουργείο.  Την πρώτη φορά που πήγα να σας πω ότι  έβγαλε τον 
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φάκελο σκονισμένο και κάθισα μαζί της,  όπως και προχθές από το 

πρωί μέχρι το μεσημέρι να ξεφυλλίσουμε ένα –ένα τα σχέδια και αν 

της εξηγώ και έτσι μπόρεσε και η ίδια και κατάλαβε και άρχισε,  το 

πήρε ζεστά το θέμα.  

 Για το Παπαλουκά πάλι είμαστε στην φάση που περιμένουμε την 

έγκριση της γεωλογικής μελέτης και πιέζουμε συνεχώς να υπογραφεί.  

Έχουμε παραδώσει ότι  μας είχε ζητηθεί.  Είναι το θέμα να καθίσει  ο 

αντίστοιχος υπάλληλος,  πράγμα που μέχρι στιγμής φάνηκε πολύ 

δύσκολο και να τον βρεις  ακόμα, τελικά όμως δέχθηκε τρομερές 

πιέσεις  και υποσχέθηκε ότι  πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει,  θα 

υπογράψει την γεωλογική μελέτη.   

 Όσο για το στρατόπεδο το Παπαλουκά, δεν θα γίνει  κάποια 

ιδιαίτερη μελέτη πολεοδομικής φύσεως, απλώς χαρακτηρ ίζεται ως 

χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, μένουν τα κτίρια ως έχουν 

διατηρητέα με την ελπίδα της δυνατότητας συντήρησής τους χωρίς να 

μεταβληθεί το περίγραμμά τους,  ενώ για το άλλο το κομμάτι που 

παίρνουμε,  αποθήκες πυρομαχικών Λευκώνα, αυτό θα παραμείνει  ω ς 

ένα αγροτεμάχιο,  το οποίο,  μάλλον δυο κομμάτια είναι,  δυο 

αγροτεμάχια,  τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πάρκο.  

 Αυτά κύριε Γιαννακίδη και προσπαθούμε να κινήσουμε τον 

μηχανισμό. Νομίζω ότι  είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και προς το 

τέλος της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και στα υπόλοιπα ερωτήματα θα σας απαντήσω.  
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 Το εάν θα αλλάξουμε πολιτική; Κοιτάξτε,  δεν είναι θέμα αλλαγής 

πολιτικής,  είναι θέμα αλλαγής νόμου. Εάν η κυβέρνηση αλλάξει τον 

νόμο, διότι  όπως γνωρίζετε σύμφωνα με  τον νόμο ένα μέρος,  ανάλογα 

με την διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ Δήμου και Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας,  λοιπόν  ένα μέρος το κρατάει το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας.  Εάν η κυβέρνηση αλλάξει τον νόμο και πει  ότι  

παραχωρούνται όλα τα τετραγωνικά μέτρα των στρ ατοπέδων στους 

Δήμους,  ασφαλώς θα είναι καλοδεχούμενο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πουθενά δεν υπάρχει,  κάνετε λάθος.  Δεν υπάρχει.  Δεν υπάρχει.  Έχουν 

πάρει κάποιο αντάλλαγμα. Είναι σίγουρο.  

 Εμείς έχουμε πετύχει  την καλύτερη συμφ ωνία σε όλη την 

Ελλάδα. Το 85% της έκτασης των τριών στρατοπέδων παίρνουμε.  

Πουθενά δεν υπάρχει,  τα έχουμε πει  πολλές φορές αυτά. άρα είναι 

θέμα αλλαγής εάν έχει  την πολιτική βούληση η κυβέρνηση να αλλάξει 

τον νόμο καλοδεχούμενα θα είναι και τα υπόλοιπα 45  στρέμματα.  

 Όσον αφορά για τον σχεδιασμό που έχουμε για τα στρατόπεδα, 

πρέπει να σας πω ότι  ήδη συνεργαζόμαστε με τον Σύλλογο 

Αρχιτεκτόνων, έχει  γίνει  μια πρώτη δουλειά για το στρατόπεδο 

Παπαλουκά που έχουν χαρακτηριστεί  διατηρητέα τα κτίρια και εκείνο 

προορίζεται το στρατόπεδο σαν πολιτιστικό πάρκο.  

 Για το κάθε κτίριο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων σε συνεργασία με 

τον κ.  Νανιόπουλο, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης,  ο οποίος είναι από τον Σκοπό μάλιστα, είναι Σερραίος,  

έχουν για το κάθε κτίριο προβλέψει πως θα λειτουργεί .  Κάποιο θα 
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είναι αρχεία του κράτους,  κάποιο θα είναι μουσείο και τα λοιπά και τα 

λοιπά.  

 Τώρα με τον Σύλλογο, πάντα, Αρχιτεκτόνων είμαστε σε 

συνεννόηση και θα γίνει  και ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τα 

στρατόπεδα. Όπως ήδη είναι σε εξέλιξη ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 

για την πλατεία Εμπορίου και εν συνεχεία Κεντρικό Πάρκο, το ίδιο θα 

γίνει  και για τα στρατόπεδα. Τα κτίρια όμως, τα κτίρια,  γι΄ αυτό 

βιαζόμαστε και πηγαινοερχόμαστε στην Αθήνα, για να πάρουμε την 

κυριότητα των στρατοπέδων, τα κτίρια θέλουμε να τα εντάξουμε σε 

προγράμματα που θα ανοίξουν τώρα με το νέο ΣΕΣ για να τα 

ανακαινίσουμε.  

 Η φιλοσοφία μας είναι ότι  φορείς μπορούμε να στεγάσουμε εκεί ,  

εάν μπορούμε να τους στεγάσουμε,   αυτή την στιγμή επειδή τ α έχουμε 

κατά χρήση, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

εάν μπορούμε να στεγάσουμε κάποιους φορείς για να κρατήσουμε και 

τα στρατόπεδα, διότι  εάν μπει ένας φορέας σε ένα στρατόπεδο ξέρετε 

φυλάει και το στρατόπεδο. Λειτουργεί  σαν φύλακας πέρ αν του ότι  

διατηρείται και το κτήριο.  Το κάνουμε με τους μοτοσικλετιστές.   

Οι μοτοσικλετιστές δεν κάνανε κατάληψη. Σε συνεννόηση με τον 

Δήμο και με την ΥΑΜΣ και με τον Διοικητή του Συντάγματος,  εκεί  

πήγαμε παρουσία του και τα λοιπά, φιλοξενούνται σε αυτό τ ο κτίριο,  

σε ένα κτίριο αμέσως μετά την εκκλησία,  το οποίο το περιποιούνται 

μάλιστα,  περιποιούνται όλο τον χώρο, λειτουργούν και σαν φύλακες 

όλου του στρατοπέδου.  

Καλό είναι να κάνετε και μια επίσκεψη εκεί ,  θα δείτε πόσο 

ευχαριστημένοι είναι και πόσο το απ ολαμβάνουν.   
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Επίσης στο καταστατικό τους,  επειδή το ζήτησε ο διοικητής του 

Συντάγματος,  του 10 ο υ  Συντάγματος θα κάνουν τώρα μια αλλαγή, 

τροποποιούν το καταστατικό,  θα έχει  και κοινωφελείς σκοπούς,  αυτό 

ζήτησαν και από τον Στρατό,  να έχει  κοινωφελείς σκοπού ς,  διότι  

απαγορεύεται να τα νοικιάσουμε ή να κερδίζει  ο Δήμος χρήματα και 

αυτοί οι  άνθρωποι θα μας βοηθούν,  οι  μοτοσικλετιστές σε διάφορες 

φυσικές καταστροφές και τα λοιπά με την Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου θα συνεργάζονται.   

Έτσι έχει  το θέμα.  Εάν έχετε και άλλες ερωτήσεις ευχαρίστως να 

απαντήσω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω γιατί  και εγώ μοτοσικλετιστής είμαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε συζήτηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι  πρόεδρε δεν θα κάνουμε,  δεν έχουμε πρόβλημα με τον 

Σύλλογο, απλά Δήμαρχε δεν  θυμάμαι πότε εγκρίναμε εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι  θα πάει ο Α ή ο Β.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Άτυπα μένουν.  Σε συνεννόηση. Του φιλοξενούμε εκεί  

άτυπα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα από ότι  αντιλαμβάνομαι εσείς  άτυπα . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εξουσιοδοτείτε όποιον Σύλλογο επιθυμεί να πηγαίνει…  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε συνεννόηση με το Υπουργείο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Σας λέω άτυπα. Σε συνεννόηση, επειδή τα έχουμε κατά 

χρήση, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Τους 

ενημερώνουμε.  Στέλνουμε έγγραφα και μας απαντούν.  Και θα σας 

στείλω τα έγγραφα που μας απαντούν και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του 

Αγίου Ιωάννη ζήτησε και στο τέλος δεν πήγαν.  Μάλιστα πέρυσι,  

πρόπερσι που είχε έρθει  και ο κ.  Κρασανάκης και είχε δει  και το κτίριο  

που ζητούσαν, μετά δεν ξέρω άλλαξαν κατεύθυνση, μας έστειλε ένα 

έγγραφο που λέει  ότι  μπορεί να στεγάζονται εκεί ,  όχι  όμως, δεν θα 

κερδίζετε χρήματα, δεν θα τους παίρνετε χρήματα, η ευθύνη θα ανήκει 

στον Δήμο, ότι  κάνετε εκεί  θα τα προσέχετε και τα λοιπά. Θα σας 

δώσω το έγγραφο να το δείτε.  Άτυπα μένουν.  Καταλάβατε;  

 Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε κόσμο μέσα, όπως τώρα 

τελευταία ήρθε ένας Ποδοσφαιρικός Σύλλογος.  Πάλι πήγαμε με τον 

διοικητή του Συντάγματος.  Θέλανε το γήπεδο. Σε αυτά τα 45 

στρέμματα υπήρχε γήπεδο. Λοιπόν,  θέλουν το γήπεδο εκεί .  Δεν ξέρω, 

αυτό τώρα είναι δικό τους θέμα εάν θα το δώσουν ή όχι .   

 Από εκεί  και πέρα, ζήτησαν να κάνουν προπονήσεις,  να τρέχουν 

μέσα στο στρατόπεδο. Ασφαλώς. Είναι δυνατό ν να τους πούμε όχι;  Μα 

στο στρατόπεδο Παπαλουκά δεν κάνουν περιπάτους ο κόσμος; Πάει,  

τον απολαμβάνει τον χώρο εκείνο.   

 Το στρατόπεδο Εμμ. Παππά είναι ακόμα πιο όμορφος χώρος,  δεν 

θα πούμε όχι   να μην πάνε να προπονούνται,  να μην πάνε να τρέχουνε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

22 

Θέλουμε να βάλουμε κόσμο μέσα στα στρατόπεδα, διότι  και τα 

περιποιούμαστε,  τα καθαρίζουμε,  καθαρίζουμε τα χόρτα και τα λοιπά 

και να αρχίσει  να συνηθίζει  ο κόσμος να μπαίνει  μέσα. Αυτά πάντα σε 

συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.   

Η διαδικασία που λέτε για συμβούλια και τα λοιπά, ποτέ δεν θα 

μπορέσει να μπει κανένας τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση από την 

στιγμή που δεν είναι στην κυριότητά μας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πλειοψηφία έχετε Δήμαρχε,  μην φοβάστε.  Δηλαδή ρωτάτε το 

Υπουργείο Αμύνης και δεν ρωτάτε εδώ τ ους αιρετούς;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα κατά χρήση τα έχουμε.  Το καταλάβατε; Δεν έχουμε την κυριότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  το θέμα, κύριε Δήμαρχε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα το βλέπετε κακό αυτό δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι θέλει  να συμπληρώσει ο κ.  Μυστακίδης ο Αντιδήμαρχος.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να πω ότι  στην διαχείριση αυτή των στρατοπέδων και της 

ανταλλαγής ο Δήμος Σερρών λειτουργεί  πιλοτικά.  Δεν υπάρχει άλλο 

προηγούμενο στην Ελλάδα και πίσω από την δική μας μελέτη 

προσπαθούν να αποκτήσουν και την γνώση και έναν μπούσουλα, θα  

έλεγα και για τον έλεγχο άλλων μελετών, στην Έδεσσα, στο Κιλκίς γι΄ 

αυτό και επειδή πρώτη φορά αντιμετωπίζουν,  σας λέω με πιλότους 

εμάς,  τον Δήμο μας,  γι΄ αυτό και είναι λίγο,  έχουν πλατειάσει στην 

διαχείριση του ελέγχου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τον κ.  Μηλίδη ξέχασα. Συγνώμη κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν πειράζει .  Κύριε Πρόεδρε μου έχει  αναφερθεί υπό τύπο 

καταγγελίας ότι  εκεί  που θα γίνουν οι  αναπλάσεις στο Γεωργίου 

Παπανδρέου και . .υπήρχε μια φλαμουριά αιωνόβια.  Στο τρίγωνο και 

λέει  ότι  κόπηκε.  Δεν πρόλαβα να  περάσω να δω πως είναι.  Είναι 

γεγονός; Υπήρχε λόγος σοβαρός να κοπεί;  Αυτά είναι παράπονα τον 

κατοίκων εκεί  ότι  αυτό ήταν αιωνόβιο δέντρο, ήταν σαν πνευμόνι εκεί .  

Στο τρίγωνο που είναι Γεωργίου Παπανδρέου, που πάμε προς το 

παλαιό πρακτορείο,  εκεί .  Μου ανα φέρθηκε,  το ήξερα και εγώ το 

δέντρο, δεν πρόλαβα να δω εάν πραγματικά είναι έτσι που το λένε ή 

εάν ήταν επικίνδυνο, καταρχήν,  εάν ήταν επικίνδυνο και εάν έπρεπε να 

κοπεί,  για ποιο λόγο;  

 Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω, με αυτές τις  βροχές και 

τις  κατολισθήσεις είχαμε προβλήματα στην περιοχή ψηλά που είναι 

περίπου το σπίτι  σας,  κύριε Πρόεδρε και σε κάποιες κατοικίες 

συμπολιτών μας.  Εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει  κάτι ,  έχουμε κάνει  

καταμέτρηση; Έχουμε κάποια ευθύνη; Θα προβούμε σε κάποια 

ενέργεια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ο Αντιδήμαρχος Έργων ο κ.  Γκότσης θα απαντήσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το δέντρο ξέρετε ότι  το έργο το παρακολουθούμε από κοντά. 

Ήμουνα εκεί  και δέχθηκα και εγώ από κυρίες να βρίζουν και τα λοιπά. 

Το δέντρο ήταν στο πεζοδρόμιο.  Στην μελέτη υπάρχει ότι  έπρεπε να 

φύγει  και θα μπει άλλο δέντρο. Έπρεπε να φύγει .  Μέσα από την 
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μελέτη.  Το τμήμα Πρασίνου, όπου είναι η κυρία η Θωμαή υπεύθυνη 

στην μελέτη,  η οποία και εγώ επικοινώνησα και λέω ότι  μα γιατί ,  

έπρεπε να κοπεί;  Μου λέει  ότι  είναι μέσα στην μελέτη και έπρεπε ν α 

κοπεί,  υπάρχει  η άδεια,  τα πάντα και θα αντικατασταθεί με άλλο 

δέντρο. Έπρεπε να κοπεί γιατί  δεν μπορούσε να γίνει  σύμφωνα με την 

μελέτη το έργο.   

 Ένα αυτό.  Τώρα, εντάξει  οι  πολίτες βλέπουν κάτι ,  

διαμαρτύρονται,  καλώς διαμαρτύρονται αλλά θα πρέπει να ξέ ρουν 

γιατί  γίνεται αυτό το πράγμα και μάλιστα μια κυρία η οποία πήγε στην 

Θωμαή στην προϊσταμένη αυτή, η οποία είναι επιβλέπουσα στον τομέα 

της,  το κατάλαβε και έφυγε ικανοποιημένη.  

 Το δεύτερο. Δήμαρχε θα απαντήσεις για το δεύτερο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  εσύ.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το δεύτερο συνέβη την Κυριακή στην οδό Σαπφούς.  Μαυρομιχάλη 

τέρμα αριστερά, Σαπφούς,  είναι τρία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι΄ αυτό λέτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή για το πρώτο χιλιόμετρο Σερρών –Χρυσοπηγής;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι.  Άγιο Δημήτριο εδώ. Κυριακή μας πήραν τηλέφωνο ότι  έχει  

συμβεί κάτι  πολύ τραγικό και όντως ήταν πολύ τραγικό.  Αμέσως και ο 

Δήμαρχος ενημερώθηκε και η Πολιτική Προστασία εγώ ως 
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Αντιδήμαρχος των Έργων πήρα τηλέφωνο τους μηχανικούς και πήγαμε 

εκεί ,  εγώ με τέσσερα άτομα και η Δ.Ε.Υ.Α.,  ο κ.  Σαφαρίκας,  ο 

Παπαδόπουλος,  ήμασταν δηλαδή ένα team είσαι με δέκα άτομα. Η 

ζημιά η οποία προκλήθηκε είναι πάρα πολύ μεγάλη και επικίνδυνη. 

Υπάρχουν τέσσερις,  πέντε οικίες εκεί ,  μεζονέτες να τις  πούμε,  πώς να 

τις  πούμε,  που έχει  φύγει  το έδαφος και από την πρόσκρουση έχει  πάει  

κάτω σε ένα σπίτι  το οποίο ευτυχώς δεν κατοικούνταν,  έπεσε το σπίτι .  

Οι άνθρωποι έμειναν χωρίς αποχέτευση, είναι ακόμα χωρίς νερό και τα 

λοιπά. Έπρεπε να δούμε τι  παρέμβαση θα κάνουμε τόσο από την 

Δ.Ε.Υ.Α. όσο και από εμάς.   

 Την άλλη μέρα Δευτέρα, αμέσως στείλαμε την υπηρεσία,  

τοπογράφους και τα λοιπά, να δούμε εάν είναι κοινόχρηστος ο χώρος ή 

όχι .  Εάν πρέπει να παρέμβουμε ή όχι .  Διότι  πολύ καλά το ξέρετε σε 

ιδιωτικούς χώρους δεν μπορούμε να παρέμβου με εκτός εάν θέλουμε να 

έχουμε μια πρόσβαση.  

 Από τις  μετρήσεις και τα λοιπά, πήγαν και στα κομπιούτερ είδαν 

ότι  σχεδόν τα ¾, όλο το κομμάτι αυτό που έφυγε ήταν δικό μας.   

 Αμέσως δώσαμε εντολή χωρίς να πάρουμε κάποια απόφαση, ας 

πούμε ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο,  διότι  ο κίνδυνος είναι 

μεγάλος να φύγουν όλες οι  πολυκατοικίες και να πάνε να πέσουν κάτω 

και να σκοτώσουν κόσμο και άλλες οικίες.   

 Είπαμε,  σας λέω κιόλας στον Δημήτρη τον Καρύδα, του λέμε ότι  

πήγαινε να κάνεις  μια παρέμβαση. Με την βοήθεια τ ην δική μας,  

δηλαδή με φορτηγά που έπρεπε να ρίξουμε λίγο χώμα και τα λοιπά, 

πήγε.  Την Δευτέρα. Χθες ξανά δούλευε.  Σήμερα πάλι ήμασταν εκεί .  

Όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, υπάρχει ένα τοιχίο το οποίο,  

δηλαδή για να κρατηθεί τώρα ήθελε πασσαλόμπηξη. Τώρα αυτά είναι 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

26 

και τεχνικά δηλαδή. Και εγώ μέσα σε αυτά τα ακούω. Ήθελε 

πασσαλόμπηξη. Πήραμε λοιπόν,  ποιος κάνει  πασσαλόμπηξη εδώ; Ένας 

είναι.  Όχι,  ένας είναι στην Θεσσαλονίκη και ένας είναι εδώ ο Γκότσης 

ο Στέργιος.  Η εταιρείας Γκότση. Δεν έχει  καμία σχέση μα ζί μου, είναι 

απλή συνωνυμία.   

 Τον φωνάξαμε να πάμε να δούμε.  Λέει  ότι  εάν κάνουν 

πασσαλόμπηξη το σπίτι  που είναι κάτω θα πέσει.  Βρισκόμαστε σε ένα 

σημείο δηλαδή, από ότι  μου λένε οι  τεχνικοί,  πάρα πολύ δύσκολο και 

σοβαρό. Φωνάξαμε γεωτεχνικό,  φωνάξαμε,  α πέξω φέραμε τον 

Κουκνάκο, ένας Κουκνάκος,  δεν τον ξέρω εγώ, ο οποίος είναι 

μελετητής στατικών έργων. Τον φωνάξαμε και αυτόν να πει ,  δηλαδή 

φωνάξαμε όλους τους ειδήμονες ας το πω, όλους αυτούς και απέξω για 

να μας πουν τι  θα κάνουν,  διότι  δεν είναι απλώς μι α πρόσχωση. Το 

έδαφος κάτι  έχει ,  κάτι  γίνεται από κάτω.  

 Μέχρι στιγμής εμείς  κάνουμε τις  εργασίες αλλά δεν ξέρουμε πως 

θα δράσουμε και με ποιους.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το ερώτημα, κ.  Γκότση, δεν ήταν,  ξέρω ότι  είδα και στον τύπο που 

πήγαν οι  μηχανικοί και τα λοιπ ά, είναι η επικινδυνότητα, αυτό που 

λέτε εσείς ,  πως μπορούμε να διασφαλίσουμε δηλαδή…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό κάνουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Να μην συμβεί κάτι  κακό στους πολίτες.  Εννοώ την επικινδυνότητα 

για τους πολίτες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μα σήμερα το πρωί υπήρχε σύσκεψη  αυτό ακριβώς,  σύσκεψη με τον 

Δήμαρχο και με τους πολίτες,  ήρθαν εκεί  και οι  άνθρωποι λένε για την 

άμεση παρέμβαση και για όλα αυτά που κάνουμε.  Δηλαδή γίνονται τα 

πάντα. Αφού σας λέω εξωτερικοί συνεργάτες,  τα πάντα. Δηλαδή 

δράσαμε αμέσως και γιατί;  Όχι για μας,  να μην έχουμε θύματα.  

 Άλλωστε εγώ ενημέρωσα και την κυρία Δρίγκα χθες,  συζητήσαμε 

το θέμα τι  επικινδυνότητα παρουσιάζει  και τα λοιπά. Δηλαδή δεν το 

αφήνουμε έτσι το θέμα, διότι  άμα πέσουν εκείνα τα σπίτια,  χάθηκε η 

μισή πόλη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να προσθέσω  και να πω κ.  Μηλίδη, εγώ είπα επειδή εκεί  οι  

τοπογράφοι λέγανε ότι  είναι ιδιωτικός χώρος και τα λοιπά, ακόμα –

ακόμα και αυτό να το παραβλέψουμε και γιατί  όχι  να διαθέσουμε 

χρήματα και σε ιδιωτικό χώρο προκειμένου να αποτρέψουμε κάτι  το 

επικίνδυνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπα ακόμα και αυτό.  Ακόμα και σε ιδιωτικό χώρο ας παρέμβουμε 

εμείς ,  ας κάνουμε ότι  χρειάζεται να κάνουμε.  Τώρα πήγαν επάνω οι 

τεχνικοί,  δεν ξέρω ακόμα που κατέληξαν.  Έχουμε κάτι  νεότερο το που 

κατέληξαν,  το τι  θα κάνουν; Τεχνικά το πώς θα το αντιμετωπίσουν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλοι αυτοί θα συνέλθουν για να δούμε πως…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, πολύ επικίνδυνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πάντα με την σύμφωνη γνώμη σας φυσικά, όπως προβλέπει ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  Θα αναφέρω το 

θέμα και τον λόγο του κατεπείγοντος που έρχεται και εσείς  θα 

αποφασίσετε ένα θα το συζητήσουμε ή όχι .   

 Το θέμα σας το έχει  στείλει ,  νομίζω, από χθες,  τ ο πήρατε στα 

χέρια σας.  Είναι:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση υποβολής αιτήματος σχετικά με την προμήθεια ξύλινων  

 κατασκευών με συμβολικό τίμημα από το κρατικό εργοστάσιο 

κατεργασίας  

 ξύλου Καλαμπάκας, φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ήρθε πρόσφατα μια πρόταση ότι  αυτό το εργοστάσιο,  το οποίο 

είναι κρατικό και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος κατασκευάζει  παγκάκια,  τραπεζόπαγκους και κιόσκια 

και εάν ενδιαφέρεται ο Δήμος αλλά με μεγάλη ταχύτητα πρέπει να  

αποφασιστεί  αυτό και πάω στο σημείο εκείνο που αναφέρει ότι  η 

δυνατότητα διάθεσης είναι περιορισμένος αριθμός ξύλινων 

κατασκευών υπαίθρου με πολύ χαμηλό τίμημα. Όπως γνωρίζετε οι  

τραπεζόπαγκοι 14 ευρώ ο καθένας και 7 ευρώ ο πάγκος.   

Στην τηλεφωνική δε επικοινωνία της υπηρεσίας μας,  του Δήμου, 

με τον αρμόδιο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το ξέρετε να προχωρήσω. Συμφωνεί το σώμα; Ωραία.  Είναι μια 

ευκαιρία για τον Δήμο μας να πάρουμε δέκα παγκάκια,  δέκα πάγκους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλω να το τεκμηριώσω όπως σας έχω υποσχεθεί .  Εντάξει;  Γι΄ αυτό 

μπαίνω στην λεπτομέρεια.  Εφόσον το σώμα γνωρίζει  το θέμα 

εγκρίνεται.  Μπαίνει  προς συζήτηση. Παρακαλώ τον κ.  Δούκα εάν θέλει  

δυο λόγια να μας πει .   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τι να πω, κύριε Πρόεδρε; Δέκα τραπεζόπαγκα και δέκα παγκάκια 

είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν εγκρίθηκε και πέρασε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι περιορισμένος ο αριθμός και δεν μας δίνουν περισσότερα. Δια 

μέσου του Δασαρχείου Σερρών θα γίνει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει τελείωσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  226/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα εντός ημερήσιας διάταξης.  Πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

 του έργου: ¨Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις  

στο 11ο και 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν4024/11 έχει  οριστεί  ο δημοτικός 

σύμβουλος με την 5 απόφαση του ΄15 ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν ο 

κ.  Αηδονίδης Θωμάς και η κυρία Μισχοπούλου Φανή. Ως 

αναπληρωματικά μέλη αυτής της Επιτρ οπής η κυρία Μπαρμπουτίδου 

Αικατερίνη και ο κ.  Κουρκούρης Χρήστος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή του έργου: ¨Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πρακτικό κλήρωσης ανέδειξε ως τακτικά μέλη την κυρία 

Βλαχοπούλου Ευθυμία και Τσούκα Ασημίνα.  Ως αναπληρωματικά την 

κυρία Καδή Ευθυμία και Παπακωνσταντίνου Μαρία.   

 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: 207/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

 του έργου: ¨Οικοδομικές εργασίες σ το Μουσικό Σχολείο και στο  

 Ειδικό Σχολείο του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά μέλη την κυρία Νάσου Αναστασία και την κυρία Σδούμπα 

Θεοδώρα. Αναπληρωματικά μέλη αυτής της Επιτροπής,  ο κ.  Λεμονής 

Ιοδράνης και ο κ .  Φιλτζαντζής Αθανάσιος.   

 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: 208/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  
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Θέμα 4 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

 του έργου: ¨Συντηρήσεις -επισκευές -κατασκευές στα 12ο Δημοτικό 

Σχολείο,   

10ο Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Προβατά¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα μέλη της Επιτροπής ως τακτικά μέλη τη κυρία Καδή Ευθυμία και ο 

κ.  Βαδιάγκας Πολυχρόνης.  Αναπληρωματικά ο κ.  Καραμπατζάκης 

Θεόδωρος και Βελιγρατής Μιχαήλ.  

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: 209/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

 του έργου: ¨Εργασίες συντήρησης -επισκευές -κατασκευές στα  

 19ο Δημοτικό Σχολείο,  3ο Γυμνάσιο,  5ο Γυμνάσιο και 6ο Γυμνάσιο  
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 του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά μέλη ο κ.  Αηδονίδης Θωμάς Βασίλειος και η κυρία 

Μισχοπούλου Φανή. Ως αναπληρωματικά η κυρία Αρβανιτάκη 

Ελισάβετ και Παπακωνσταντίνου Μαρία.   

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: 210/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

του έργου: ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο  

 ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Επιτροπή όρισε μετά από κλήρωση ως τακτικά μέλη την κυρία 

Μαλαμίδου Ευλαμπία,  Βελιγλατή Μιχαήλ. Ως αναπληρωματικά την 

κυρία Αρβανιτάκη Ελισάβετ και κυρία Μίκικη Φωτεινή.   

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: 211/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

του έργου: ¨Κατασκευή -συντήρηση W.C. -  έργα υποδομής στο  

 στρατόπεδο ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τακτικά μέλη της Επιτροπής  η κυρία Αρβανιτάκη Ελισάβετ και 

Παπακωνσταντίνου Μαρία.  Αναπληρωματικά, Κατσαρός Θεόδωρος και 

Τσούκα Ασημίνα.   

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: 212/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: ¨Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καπ. 

Μητρούση¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Θέμα 8Α:  

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

 Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής  

του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά την κυρία Στρίκα Ελένη κ αι Φιλτζανζή Αθανάσιο.  Ως 

αναπληρωματικά την κυρία Βλαχοπούλου Ευθυμία και Μανάφη 

Βασίλειο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραλαμβάνουν τα έργα. Παλαιά έργα τα οποία πρέπει να συσταθεί 

Επιτροπή για να τα ελέγξει  και να τα παραλάβει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  αυτό το έργο η Επιτροπή θα ελέγξει .  Έγινε σωστά, δεν έγινε 

σωστά; Πρέπει να το ξανά φτιάξει ,  δεν πρέπει;   

 Σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι ,  θα παρακαλούσα ως 8 Α ,  λίγη 

ησυχία σας παρακαλώ. Επειδή είναι θέμα επιτροπών δεν σημαίνει  ότι  

στήνουμε καφενείο εδώ μέσα. Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.   

 Ως 8Α  και το ζητώ από όλους σας,  εάν δεν το αποδέχεστε δεν θα 

το βάλω, εάν το αποδέχεστε όμως μπορεί να συσταθεί και αυτή η 

Επιτροπή, προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών.  

 Μετά από την κλήρωση αυτή ως τακτικά μέλη η κυρία 

Κοκκινίδου Αθηνά, Παπακωνσταντίνου Μαρία και Πασιάς Ιωάννης.  Ως 

αναπληρωματικά μέλη η κυρία Στρίκα Ελένη, Φιλτζατζής Αθανάσιος,  

Μανάφης Βασίλειος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το συμπεριλάβουμε ως 8 Α .  Σας έστειλα εγώ το συγκεκριμένο.  

Σύσταση Επιτροπής.  Αυτό κάνουμε τίποτα άλλο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε,  προηγουμένως ρώτησε κάτι  ο κ.  

Μοσχολιός δεν είδα τον κ.  Γκότση ως εισηγητή να απαντήσει.  Εντάξει ,  

μπορεί να είναι μια Επιτροπή, μπορεί να φεύγουμε λίγο αλλά καλό 

είναι  το σώμα να ακούει κ ιόλας,  τι  είναι αυτό; Έγινε κάτι;  Εντάξει ,  

έχουμε εμπιστοσύνη στις  Επιτροπές,  αλλά ο αρμόδιος εισηγητής,  

νομίζω, ότι  οφείλει  να γνωρίζει  κάποια πράγματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση θέλετε να απαντήσετε στο οκτώ;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κάτι ρώτησε.  Εμένα μου το είπε κα τ΄ ιδίαν  ο κ.  Μοσχολιός …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα στο οκτώ θα γυρίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο 8 Α .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξανά γυρίζω πίσω. Δεν ξανά γυρίζω πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή είναι συστάσεις επιτροπών, τίποτα παραπάνω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει .  Πέρασε το θέμα αλλά…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα απαντήσω στο επόμενο. Έχουμε και άλλο. Στο επόμενο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η διαδικασία όμως, κύριε Πρόεδρε,  αφού το θέτει  έτσι ο κ.  Γκότσης,  

θα ακολουθηθεί και στην συνέχεια.  Να δούμε θα ακολουθηθεί έτσι;   

Μην βάζετε στεγανά, δεν σας βολεύει κ.  Γκότση. Μην βάζετε στεγανά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το θέμα τώρα των Επιτροπών…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ κ.  Γκότση. Μην το πλατειάζουμε το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα πάρετε τις  απαντήσεις,  μην βιάζεστε.  Θα πάρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το συνεχίζετε το θέμα σας παρακαλώ πολύ.  

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: 213/2015)  

…………………  

 

 

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: 214/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του  

έργου: ¨Αποκατάσταση XΑΔΑ Χριστός (ανατολικός χείμαρρος)¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν, από την κλήρωση προέκυψαν ο κ.  

Καραμπατζάκης Θεόδωρος,  Πουρπούρης Χρήστος και αναπληρωματικά 

μέλη η κυρία Κοκκινίδου Αθηνά και ο κ.  Τσινόγλου Αλέξανδρος.   

 Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω εγώ κάτι σαν εισηγητής.  Λοιπόν,  το έργο είναι από τον πρώην 

Δήμο Λευκωνα, είναι του  ΄08.  Αυτή την στιγμή πέρασαν 8 και 7,  15.  

Το ερώτημα μπορεί να τεθεί ,  γιατί  τόσα χρόνια; Γιατί  με αίτηση του 

εργολάβου οι  εγγυητικές υπάρχουν.  Είναι κρατημένες.  Το περιθώριο 

για να γίνει  είναι 15 μήνες.  Από εκεί  και πέρα ο εργολάβος όταν 

περάσουν 15 μήνες για να πάρει την εγγυητική του,  μπορεί να 

περάσουν ένα,  δυο,  τρία χρόνια αυτό δεν είναι …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι δέκα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  αυτό θέλω να πω, μέχρι 10 δεν είναι στην αρμοδιότητα την δική 

μας να πούμε ότι  θέλουμε να πάρουμε το έργο.  Μέχρι 10 χρόνια 

μπορεί.  Και επειδή παλαιά,  ας πούμε,  το χρήμα έρεε,  το ΄08 δεν είχαν 

ανάγκη τις  εγγυητικές.  Τώρα σφίξανε και τώρα όλοι τρέχουν να 

πάρουν τις  εγγυητικές και θέλουν με αίτησή τους να πάμε να κάνουμε 

την παραλαβή του έργου.  

 Τώρα ορίζουμε Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πάει,  θα δει  τι  έκανε 

και θα συντάξει  ένα πρωτόκολλο εάν έκανε αυτά σύμφωνα με την 

μελέτη.  Αυτή είναι  η απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για το εννέα,  για την Επιτροπή;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω τον  Αντιδήμαρχο, πώς γίνεται αυτή η κλήρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει Επιτροπή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή τρεις  υπηρεσιακοί κάνουν την διαδικασία της κλήρωσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις υπηρεσιακοί.  Αυτή είναι η Επιτροπή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

42 

 Πολιτικό πρόσωπο δεν υπάρχει δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν προβλέπεται από τον νόμο κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και να σας πω ακόμα μια λεπτομέρεια,  όταν το έργο αφορά υδραυλικά 

και τα λοιπά, οπωσδήποτε ένας είναι της ειδικότητας.  Κύριε Φωτιάδη, 

εμείς  δεν έχουμε καμία σχέση. Εγώ δεν συμμετέχω σαν Αν τιδήμαρχος.   

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: 215/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής  

εργασιών  

και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015, εκτός της Διεύθυνσης 

Τεχνικών  

Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης,   
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Ποιότητας και Αποδοτικότητας,  σύμφωνα με τις διατά ξεις του Π.Δ. 

28/1980.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ τον δημοτικό σύμβουλο, όπως προβλέπει το άρθρο 26 του 

Ν4024/11 γίνεται  με κλήρωση όπως και άλλες φορές έχουμε κάνει .  Θα 

την κάνετε εσείς  την κλήρωση κυρία γραμ ματέας; Κληρωτίδα.  Γυρίστε 

το πρόσωπο από εκεί .  Τακτικό είναι αυτό.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης 

και Τσαλίκογλου Δημήτριος αναπληρωματικό.  Βέβαια απουσιάζει  ο 

κύριος αλλά δεν έχει  σημασία.   

 Ως τακτικό ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης και ως αναπληρωματικό 

ο κ.  Τσαλίκογλου.  

 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: 216/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  
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Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση:  

α) της υπ' αριθμ: 173/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ, με 

θέμα:                                “Αποζημίωση Προέδρου της ΚΕΔΗΣ” 

και,  

β) της υπ΄ αριθμ. 28/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ, με θέμα:  

“Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015”.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ευθ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διορθώστε το στην ημερήσια που έχετε,  δεν είναι 18,  αλλά είναι 28 -

2015. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ο κ.  Ραμπότας Ευθύμιος.   

 Παρακαλώ κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

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

από ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. καλείστε σήμερα να 

αποφασίσετε την αντιμισθία του προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  η οποία 

έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την 

οικονομική κατάσταση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και γενικότερα τον 

προϋπολογισμό αλλά και την συγκράτηση των δαπανών και των 

εξόδων,  η πρόταση ήταν για μείωση του προβλεπόμενου ορίου μικτής 

αποζημίωσης που ανερχόταν σε 720 και να διαμορφωθεί σε 650 ευρώ, 

δίνοντας έτσι και  το στίγμα ότι  η συγκράτηση των δαπανών θα πρέπει 

γίνει  σε όλα τα επίπεδα κατά 10% για το έτος ΄15 και παρακαλώ να 

αποδεχθείτε την ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να πείτε και για το Β; Τα δυο μαζί είναι σαν ένα θέμα.  
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ :  

Σε ότι  αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις  ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ως προς το σκέλος των εξόδων 

δημιουργούνται αυξομειώσεις κωδικών, όπως είναι συνημμένα στον 

πίνακα και παρακαλώ να εγκριθεί  η αναμόρφωση,  η οποία αφορά τους 

συγκεκριμένους κωδικούς που αφορά την προμήθεια υλικού 

εξοπλισμού, λοιπές προμήθειες,  εργοδοτικές εισφορές,  . .υπαλλήλων 

από το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. και καθώς και την προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού που προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.  

 Είμαι στην διάθεσή σας εάν υπά ρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

Παρακαλώ να εγκριθεί  ο προϋπολογισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων. Από τον κ.  Μηλίδη, η κυρία Ιλανίδου. Άλλος 

κανείς .  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το πρώτο ερώτημα είναι,  το θέμα έρχεται τώρα. Μέχρι στιγμής δεν 

έπαιρνε αποζημίωση ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Μέχρι τώρα εάν 

έπαιρνε.  Το πρώτο είναι αυτό.  Και το δεύτερο, η βασική προϋπόθεση 

από ότι  διαβάζουμε τους νόμους και τις  υπουργικές αποφάσεις,  είναι,  

λέει  λοιπόν η απόφαση 3 του ΥΠΕΣ στις  13 -11-2007, η απόφαση 

61995, «Το ακριβές ποσό των αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και τα λοιπά, ύστερα από πρόταση του Δ. 

Σ.  λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη της οικονομικής κατάστασης 

κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο».  

 Ξέρω ότι  είχαμε πάρα πολλά προβλήμ ατα με την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

οικονομικά προβλήματα μιλάω, τεράστια προβλήματα. Η προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδος επιτρέπει  αυτή την αντιμισθία; Γιατί  βλέπω ότι  
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ο νόμος είναι σαφής και κατηγορηματικός.  Ότι θα πρέπει υποχρεωτικά 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Σοβαρότατα, όχι  σοβαρά. Δεδομένης της 

οικονομικής κρίσης που έχουμε.  Με αυτή την προϋπόθεση.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Μηλιδη θέλω αν σας πω το εξής:  σε ότι  αφορά την αποζημίωση 

του προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  εάν την λάμβανε ως σήμερα σας δηλώνω 

κατηγορηματικά ότι  δεν έλαβα καμία αποζημίωση ως Πρόεδρος της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έως σήμερα. Προβλέπεται η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου προκειμένου να γίνει  ότι  αποφασιστεί  για αντιμισθία.  Άρα 

έως σήμερα δεν είχα καμία αντιμισθία.  Πρώτον.   

 Στο δεύτερο ερώτημα, δεύτερον να σας απαντήσω ό τι  ο 

ισολογισμός της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν ήταν ελλειμματικός.  Είναι θετικός,  

έχει  θετικό πρόσημο, η αποζημίωση και η αντιμισθία,  να το πω έτσι,  

του προέδρου καθορίζεται με βάση τον προϋπολογισμό τον οποίο έχει  

σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα, γι΄ αυτό και έχω υπο βάλλει προς 

ενημέρωσή σας αναλυτική εισήγηση περί της αντιμισθίας προκειμένου 

να μην υπάρχει καμία,  εάν θέλετε,  αμφισβήτηση σε ότι  αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο πως γίνεται η αντιμισθία.   

 Και ήταν πρόταση προσωπικά να μειώσω την αντιμισθία του 

προέδρου της  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κατά 10%, δίνοντας ένα στίγμα ότι  και οι  

δαπάνες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. οι  λειτουργικές θα πέσουν κατά 10%.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρώτον, στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν3463/2006 στο άρθρο 

99 γράφει καθαρά ότι  δημοτικός  σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει 
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στην συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου εάν ο ίδιος ή συγγενής και τα λοιπά, έχει  υλικό 

συμφέρον.  Νομίζω υπάρχει κώλυμα εδώ ως προς τον κ.  Ραμπότα για να 

συμμετέχει  στην συζήτηση και ακόμα περισσότερο να εισηγείται,  έστω 

και για την μείωση για να πάρει αντιμισθία.  Νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου έχετε δίκαιο σε αυτό,  δεν θα συμμετέχει  στην 

ψηφοφορία.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν μπορεί να είναι εισηγητής του θέματος.  Έπρεπε να το εισηγηθεί 

κάποιος άλλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην είναι καθόλου εδώ μέσα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να μην είναι καθόλου εδώ μέσα στην αίθουσα. Νομίζω ότι  πρέπει να 

αποχωρήσει.  Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε όταν ήμουν σε άλλα 

Δημοτικά Συμβούλια.  Πρώτο αυτό.  Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρυσι και πρόπερσι όποτε είχαμε τέτοιο θέμα ποτέ δεν είχαμε…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μπορεί να κάνω λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είπατε ότι  κάνετε λάθος,  απλούστατα έγινε μια εισήγηση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό λέει  ο Κώδικας,  έτσι το εξηγώ εγώ, θα μας πει ,  είναι εδώ και ο 

κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν θα συμμετέχει  στην ψηφοφορία.  Θα είναι εκτός.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Νομίζω ότι  δεν μπορεί να είναι ούτε εισηγητής.  Δεν μπορεί να είναι 

εισηγητής του θέματος.   

 Το δεύτερο. Εδώ εάν διαβάσουμε κανονικά τον νόμο και εάν 

δούμε και τον Ν3582 το πρόγραμμα Καλλικράτης στην παράγραφο 5,  

τον οποίο και επικαλείται και μέσα, λέει  ότι  για τον καθορισμό των 

αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη 

η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο.  Πουθενά δεν μιλάει για προϋπολογισμούς.   

 Εδώ για να έχουμε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης 

πρέπει οπωσδήποτε να έρθει  ο ισολογισμός.  Ο ισολογισμός της 

επιχείρησης ξέρουμε ότι  θα αργήσει.  Αυτή την στιγμή δεν μας φέρνουν 

κανένα οικονομικό στοιχείο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πως ήταν την προηγούμενη 

χρονιά.  Νομίζω πρέπει να έχουμε κάποια οικονομικά στοιχεία.   

 Ένα τρίτο.  Μας είπατε προηγουμένως, εάν άκουσα καλά, ότι  για 

την αντιμισθία για το ΄15 θα πάρουμε απόφαση. Εάν άκουσα καλά. 

Δηλαδή θα ισχύει  αυτή η απόφαση μόν ο για ένα χρόνο; Και θα έχει  

αναδρομική ισχύ από την αρχή του χρόνου; Θα έχει  αναδρομική ισχύ 

από την ώρα που θα. .  ο κ.  Ραμπότας Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Από 

πότε θα ισχύει  αυτό το πράγμα;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κυρία Ιλανίδου εσείς  είστε μια έμπειρη δημοτική σύμβο υλος και 

γνωρίζετε πολύ καλά πως βγαίνουν οι  αντιμισθίες,  τι  προβλέπει ο 

Καλλικράτης,  εάν ο προϋπολογισμός έχει  κατατεθεί  και είναι σε γνώση 

πλήρως για την προηγούμενη περίοδο.  Οι συνολικές διαχειριστικές 

χρήσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές οι  οποίοι  προχωρούν με 
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έναν ρυθμό και ένα ερώτημα το οποίο βάζετε και πραγματικά με 

εκπλήσσει είναι το εξής:  Μα είναι δυνατόν,  φυσικά και με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου από την ημέρα της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται και μπορεί να λαμβάνει αντιμ ισθία 

ο κάθε Πρόεδρος κοινωφελούς επιχείρησης.  Δεν μπορεί να έχει  

αναδρομική ισχύ.  Γιατί  βάζετε αυτό το ερώτημα;  Είναι δεδομένο 

αυτό.  Από τον νόμο είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Από τον νόμο προβλέπεται ότι  από την ημέρα της απόφασης  του 

Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται η αντιμισθία 

οποιουδήποτε προέδρου. Το ύψος είναι συγκεκριμένο που καθορίζεται,  

ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και πως έχει  

κλείσει .  Σε ότι  αφορά, ερχόμαστε με μείωση 10% αυτό το κομμάτι και 

κλείνουμε,  δεν έχουμε τίποτα περισσότερο. Η εισήγηση είναι τόσο 

αναλυτική που;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος τοποθετήσεων. Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί επί  του θέματος; Η 

κυρία Ιλανίδου. Άλλος; Ο κ.  Μηλίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ερώτηση, τελειώσαμε με τις  ερωτήσεις.  Τοποθετήσεις.  Η κυρία 

Ιλανίδου, ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; Και ο κ.  Χράπας.  Παρακαλώ κυρία 

Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Γνωρίζω πολύ καλά ότι  έχει  δικαίωμα το Δ.Σ. της πρώην ΔΕΠΚΑ την 

νυν Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  το οποίο με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου  

να ορίσει  μισθό στον Πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο. Πουθενά δεν 

μιλάει όμως μέσα στην απόφαση για τον προϋπολογισμό. Εδώ όλοι οι  

νόμοι μιλάμε κανονικά για την οικονομική κατάσταση. Η οικονομική 

κατάσταση μιας επιχείρησης ορίζεται φυσικά από τους ισολογισμούς .   

 Σίγουρα ένας Πρόεδρος και ειδικά της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. γνωρίζω πάρα 

πολύ καλά ότι  διαθέτει  πάρα πολύ χρόνο στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και για να 

είναι σωστός και για να έχει  έργο η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πρέπει να διαθέσει 

πάρα πολύ χρόνο αλλά για πρώτη φορά μπήκε αντιμισθία σε Πρόεδρ ο 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. την προηγούμενη θητεία του κ.  Δήμου. ποτέ δεν είχε 

Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ποτέ μα ποτέ δεν είχε αντιμισθία στον Δήμο 

Σερρών.  

 Στον Δήμο Σερρών δεν είχε ποτέ αντιμισθία.  Για τον Δήμο 

Σερρών μιλάω. Το Σκούταρι μπορεί να είχε,  να είχαν άλλοι Δήμοι που 

ενώθηκαν με τον Δήμο Σερρών, ο Δήμος Σερρών δεν είχε ούτε η κυρία 

Μανωηλίδου, ούτε ο κ.  Τζώνης ούτε η κυρία Ευαγγελίδου, δεν ξέρω 

ποιος άλλος ήταν πρόεδρος,  ο κ.  Σαμπάνης,  στον Δήμο Σερρών δεν 

υπήρχε αντιμισθία στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Οι Δήμοι που ενώθηκα ν με τον 

Δήμο μπορεί να είχαν.   

 Τα χρόνια είναι δύσκολα και για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και για τους 

Σερραίους.  Χρωστάμε σε πολλούς Σερραίους χρήματα, νομίζω 

μπορούμε να πληρώνουμε τα έξοδα του προέδρου. Ποια έξοδα κάνει;  

Πηγαίνει  στην Αθήνα, κάνει  κάποια άλλα έξοδ α; Τα έξοδά του να τα 

πληρώνει η επιχείρηση, αλλά σε ένδειξη ότι  όλοι όταν μπαίνουμε στον 

Δήμο, κατεβαίνουμε υποψήφιοι,  λέμε ότι  μπαίνουμε όλοι για να 

προσφέρουμε σε αυτή την πόλη, τα έξοδα ναι να τα παίρνει ,  νομίζω σε 
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ένδειξη να δείξουμε στους Σερραίους ό τι  μπαίνουμε παιδιά επιτέλους 

για να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη, την πόλη που λέμε όλοι ότι  

αγαπάμε,  στην πόλη ότι  θέλουμε όλοι να προσφέρουμε,  ας δείξουμε ότι  

δεν μπαίνουμε για αντιμισθίες,  να μπούμε σε αυτή την πόλη και να 

πούμε ότι  ναι,  να προσφέρουμε .   

 Είναι νομίζω πρόκληση στα δύσκολα τα χρόνια,  έστω και τα 

λίγα,  τα λίγα χρήματα αυτά ας τα προσφέρουμε στην επιχείρηση για να 

κάνουμε κάτι  καλό, να κάνει  η επιχείρηση όταν χρωστάμε στους 

συμπολίτες μας και στην αγορά.  

 Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι  η οι κονομική κατάσταση του 

Δήμου δεν αποδεικνύεται με τον προϋπολογισμό, της επιχείρησης  με 

τον προϋπολογισμό αλλά με τον ισολογισμό της επιχείρησης,  ο οποίος 

θα έρθει  αργότερα και επίσης θέλω ακόμη μια φορά το λέω ότι  είπατε 

ότι  δεν πήρατε μέχρι τώρα ούτε μια δραχμή. Δηλαδή αυτό το διάστημα 

δεν θα πληρωθείτε και εάν σήμερα με την πλειοψηφία που είστε 

ορίσετε αντιμισθία θα αρχίσετε από σήμερα και μετά να ορίζεται,  από 

1 Απριλίου και μετά να ορίσετε ότι  ποσό ορίσετε.   

 Το προηγούμενο διάστημα δηλαδή από την ημέ ρα που 

εκλεχθήκατε δεν θα πληρωθείτε καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αντιλαμβάνομαι ότι  έγιναν όλα με την διαδικασία που 

πρέπει,  απόφαση Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και τα λοιπά. Το είχα θέσει υπό 

μορφή ερωτήματος πιο πολύ για να γίνει  συ ζήτηση, ότι  είναι πάρα 

πολύ σημαντική ποια είναι η οικονομική κατάσταση της προηγούμενης 

χρονιάς.  Είναι βασική προϋπόθεση και μάλιστα σε όλη την εισήγηση 
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που ο ίδιος ο κύριος Ραμπότας μας έφερε επαναλαμβάνεται πάρα 

πολλές φορές.  Βασική προϋπόθεση.  

 Και επειδή θυμάμαι ότι  όλη την προηγούμενη χρονιά έγινε 

πολλές φορές κουβέντα εδώ ότι  θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε,  θα 

κλείσει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  δεν θα κλείσει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είναι λίγο 

πραγματικά έτσι πρόκληση, μπορεί να μην τα ποσά μεγάλα και εγώ θα 

έλεγα ότι  σε ο ικονομικές καταστάσεις καλύτερες βεβαίως θα μπορούσε 

να είναι και ακόμα μεγαλύτερο, κανείς  βέβαια δεν θέλει ,  ένας 

Πρόεδρος να κινείται,  να τρέχει ,  να σερβίρει  καφέδες,  να κερνάει όταν 

έρχονται κάποιοι  από την στιγμή που δεν μπορεί να τα πληρώνει όλα η 

υπηρεσία,  το αντιλαμβάνομαι αυτό,  όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο σε 

αυτή την οικονομική συγκυρία,  είναι πάρα πολύ δύσκολο με όλα αυτά 

που έγιναν και με αυτές τις  προϋποθέσεις που λέει  ο νόμος.  Είναι 

βασική προϋπόθεση.  

 Πραγματικά προβληματίζομαι,  βεβαίως ψηφίστ ηκε ομόφωνα, την 

ξέρω την απόφαση, είναι ομόφωνη. Αυτό το 10% το κάνω και υπό 

μορφή ερωτήσεως, το 10% που μειώνεται δεν θα μπορούσε να είναι 

ακόμα μεγαλύτερο, να καλύψουμε δηλαδή πολύ -πολύ βασικές ανάγκες;  

Πολύ βασικές ανάγκες του προέδρου, γιατί  όλοι λέμε  ότι και αυτό 

ξέρει  ο κόσμος,  ότι  μπαίνουμε μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια γιατί  

θέλουμε να προσφέρουμε,  θέλουμε να δώσουμε κάτι  στους συνδημότες 

μας.  Δεν ακούγεται τόσο ευχάριστα από κανέναν στην σημερινή εποχή 

ότι  υπάρχει  αντιμισθία.   

 Ειλικρινά σας μιλάω όπου και εάν το συζήτησα έτσι και κατ΄ 

ιδίαν,  δεν ακούγεται καθόλου ευχάριστα. Θα πρέπει να το δούμε.  

Βεβαίως,  όπως προανέφερα, έχει  ψηφιστεί  ομόφωνα, νομίζω ότι  είναι 

δύσκολο να αρνηθούμε.  Θα έλεγα ότι  θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε 
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και το ποσό. Είναι για τα  σημερινά δεδομένα, έγινε μια μείωση αλλά 

θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη αυτή η μείωση.  

 Και βέβαια αυτό που επιμένω από την αρχή, κ.  Ραμπότα, η 

βασική προϋπόθεση. Υποχρέωση να είναι θετικός ο προϋπολογισμός,  

θετικός ο  ισολογισμός.  Υπάρχει αυτό το  δεδομένο; Τότε γιατί  λέγαμε 

πέρυσι ότι  θα κλείσει  και θα κλείσει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΛΓΟΥ:  

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

τοποθέτηση μου έχει  να κάνει  με τον νόμο που ανέφερε η κυρία 

Ιλανίδου. 69905. Με το εάν μπορεί ο συνάδελφος που εισηγείται το 

θέμα να το εισηγηθεί εάν έχει  να κάνει  με το συμφέρον του.   

 Πιστεύω ότι  δεν είναι συμφέρον όταν εισηγούμαι μείωση του 

μισθού μου. Συμφέρον θα ήταν εάν ήθελα μια διατήρηση ή κάτι  

παραπάνω.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς σχόλια για την τοποθέτηση κ.  Μηλίδη. Δεν χρειάζεται να 

κάνουμε σχόλια.  Ο επόμενος ο κ.  Χράπας.  Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  από ότι  φαίνεται 

ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν κοντή μνή μη και ανάλογα με το 

μετερίζι  που βρίσκονται κάνουν μια τούμπα και αλλάζουν άποψη. 

Μάνι –μάνι.  Δεν θυμούνται τα παλαιά.  Ποια δημοτική αρχή εφάρμοσε 

την αντιμισθία στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και ποιοι  δημοτικοί σύμβουλοι την 

ψήφισαν;  και ερχόμαστε σήμερα εδώ να λαϊ κίσουμε και να πούμε όχι ,  
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να μην παίρνετε τίποτα.  Για τον κόσμο, για το συμφέρον να 

προσφέρουμε.   

 Προσφορά με όλη την ημέρα να είναι ο Πρόεδρος στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με όλα τα προβλήματα που έχει   η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  με τους 

κινδύνους που έχει  να κατηγορείται καθημεριν ά,  να τρέχει  στα 

δικαστήρια για να απολογείται και να έχουμε κάποιους δημοτικούς 

συμβούλους και να λένε όχι .  Αυτό το θεωρώ εάν όχι  ανέντιμο,  μη 

λογικό.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.  Ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος.  Καλυφθήκατε; Ο κ.  

Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πρώτον θεωρώ ότι  θα πρέπει να σεβαστούμε και να 

κάνουμε δεκτή ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την ομόφωνη 

απόφαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης.  Είναι προς τιμήν του 

κ.  προέδρου που από τον Σεπτέμβριο και μετά που ανέλαβε τα 

καθήκοντά του έως σήμερα λειτούργησε μέσα από μια διαδικασία που 

δεν τον στήριζε η επιχείρηση με την λογική της αποζημίωσης.   

Όπως ξέρετε η κοινωφελής επιχείρησης είχε εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια και από τις  προηγούμενες δημοτικές αρχές αποζημίωση για τον 

Πρόεδρο.  

Επίσης,  μέσα στα λογικά πλαίσια κινείται και η σκέψη που έκανε 

το Δ.Σ. να κάνει  μια μείωση σε σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν τα 

προηγούμενα χρόνια.   

Όσον αφορά το θέμα του άρθρου 99 του Ν3463/2006 δηλαδή του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, νομίζω ότι  αυτή η διάταξη πιο πολύ 
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έχει  να κάνει ,  εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι  αυτή είναι η ερμηνεία με το 

ότι  θα ερχόταν ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορούσε 

ένα άλλο ζήτημα και όχι  την άσκηση των θεσμοθετημένων καθηκόντων 

μας.   

Δηλαδή τι  θέλω να πω; Ότι οι  αποζημιώσεις,  τα έξοδα κίνησης 

προέδρων, επιχειρήσεων προβλέπονται από τον νόμο, διατυπώνονται 

με σαφήνεια και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  θα έλεγα με ένα 

θεσμοθετημένο τρόπο διαδικαστικά. Δηλαδή δεν είναι νομίζω ζήτημα η 

συμμετοχή του προέδρου ή μέλος Δ.Σ. γιατί  με αυτή την λογική δεν θα 

έπρεπε να συμμετέχουν και τα μέλη του Δ.Σ. στο Δημοτικό Συμβούλιο 

που ψήφισαν ομόφωνα αυτή την απόφαση γιατί  γνωμοδότησαν προς σε 

μας.   

Τον έχω ξανά θέσει αυτό τον προβληματισμό στο Δημοτικό 

Συμβούλιο με την ίδια λογ ική ούτε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ούτε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ούτε των νομικών 

προσώπων θα έπρεπε να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο,  όταν 

μας γνωμοδοτούν για διάφορα θέματά τους.  Νομίζω αυτό θα ήταν 

παράλογο.  

Φαντάζομαι ότι  ο νομοθέτης και καλώς έπραξε,  ζητά την 

εξαίρεση από την συνεδρίαση και από την συμμετοχή στην λήψη 

απόφασης όταν πρόκειται για ένα ζήτημα που έρχεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αφορά κάποιο άλλο εκτός των υπηρεσιακών μας 

καθηκόντων ή των θεσμοθετημένων διαδικασιών θέμ α.  

Και τότε εάν υπάρχει θέμα υλικής αμοιβής για κάποιον όπως τον 

προβλέπει,  θα πρέπει σίγουρα να εξαιρεθεί ,  να βρεθεί  εκτός της 

αιθούσης.   
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Επομένως, θεωρώ σωστό, εφόσον υπήρχε και ομόφωνη απόφαση 

συμπολίτευσης αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα είνα ι καλό 

το Δημοτικό Συμβούλιο να δεχθεί  την εισήγηση του συμβουλίου.   

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο λέξεις  μόνο θα πω. Όρθιος θα το πω. 2003 αναλαμβάνει Δήμαρχος  

ο  κ.  Μωυσιάδης και βάζει  αντιμισθία στον αθλητικό οργανισμό, 

σήμερα Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  Εμείς δεν λαϊκίσαμε τότε.  Το ψηφίσαμε.  Δεν 

ξέρω ένα το ψήφισα εγώ βέβαια αλλά πάντως δεν λαϊκίσαμε…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέω το 2003 ανέλαβε.  Το 2003 για την θητεία.  Κυρία Ιλανίδου τότε 

δεν λέγατε τα ίδια ότι  πάμε . .  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν λέγατε ότι  πάμε να προσφέρουμε τότε και όχι  αντιμισθία.  Λέγατε 

«Yes man».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης δεν θέλει ,  καλύφθηκε.  Πάμε ο κ.  Πρόεδρος έχει  τον 

λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Με έκπληξη παρακολουθώ γιατί  και η εποχή μπορεί να το επιτρέπει  να 

παρουσιαζόμαστε ως Ρομπέν των Δασών στις  καταστάσεις,  όταν 

ξεχνάμε λίγο και το παρελθόν και την ιστορία.  Η λογική είναι μια.  

Έρχεται απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είναι μειωμένη, προβλεπόμενη 
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από τις  κείμενες διατάξεις ,  ο ισολογισμός είναι θετικός κ.  Μηλίδη, δεν 

είναι ελλειμματικός,  δεν είμαστε σε ελλειμματική χρήση σε ότι  αφορά 

την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και γίνεται μια πραγματικά συζήτηση η οποία μπορώ να 

πω ότι  η μείωση δείχνει ,  σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι  

πράγματι ο ι  δαπάνες και αφορά και τις  αμοιβές τρίτων σταδιακά 

μειώνονται.  Και νομίζω ότι  όσοι είναι μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουμε πως 

ξεκινήσαμε και τι ,  εάν θέλετε σταδιακά θα ακολουθήσει από εδώ και 

πέρα, γιατί  χρειάζεται και ένας χρόνος προσαρμογής.   

 Σε ότι  αφορά τα προηγούμενα έτη πραγματικά υπήρχε αμοιβή και 

στον κύριο Δήμο και στην κυρία Αρναούτογλου.  

 Το μέλλον της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με τον ρυθμό τον οποίο,  γιατί  εδώ 

απολογούμαι για το μέλλον της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στην παράταξη, στον 

Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  με τον τρόπ ο με τον οποίο 

επιχειρείται αυτή την στιγμή να προσεγγίσει ,  να το πω έτσι,  όλα τα 

ανοίγματα οι  παλαιές οφειλές,  τα λεγόμενα ΠΟΕ, προσεγγίζονται με 

έναν πολύ καλό τρόπο και είμαστε σε καλό σημείο,  με όλα, εάν θέλετε,  

τα ρίσκα που υπάρχουν και για τον Πρόεδρ ο και για το Δ.Σ..   

 Άρα η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  μέλλον αρκεί να πάει με τον ρυθμό με τον 

οποίο πηγαίνει  και έχει  καθοριστεί  και μέσα από το Δ.Σ..   

 Θέλω να πω το εξής:  ότι  όταν το χρήμα έρεε που επικαλέστηκαν 

εδώ συνάδελφοι,  αφήσανε όμως και χρέη.  Ενώ το χρήμα έ ρεε άφησαν 

πολλά χρέη πίσω. Έμειναν απλήρωτα εκείνα.  Όταν το χρήμα έρεε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι αντιμισθίες ήταν 2.000.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν μιλάω στις  αντιμισθίες δεν το γνώριζα,  δεν ήμουνα δημοτικός 

σύμβουλος,  δεν ξέρω τις  αντιμισθίες μπορεί να τις  επικαλεστούν 
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παλαιότεροι.  Αλλά τα χρέη, τα ΠΟΕ είναι παλαιότερες οφειλές.  

Εντάξει ,  για να δούμε πότε έρεε το χρήμα και έπεφτε και έμεναν και 

απλήρωτα. Και καλούμαστε σήμερα μέσω δικαστικών αγωγών, μέσω να 

το πω έτσι,  συζητήσεων στο Δ.Σ. να βάλουμε σε μια σειρά και μια 

σύννομη εκπροσώπηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε όλα τα επίπεδα.  

 Αυτό έχω να πω. Τα υπόλοιπα τα κρίνω ότι  είναι περισσότερο 

λαϊκίστικου τύπου και τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία συνάδελφοι από τους προλαλήσαντες.  Η κυρία Ιλανίδου, 

ο κ.  Μηλίδης,  εάν χρειαστεί  ο κ.  Χράπας,  ο κ.  Γαλάνης και ο κ.  

Γκότσης εάν χρειαστεί .  Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σε καμία περίπτωση δεν λέω, μακάρι να υπήρχε χρήμα και να έπαιρνε 

και να μην κατέβαινε ο μισθός και μακάρι να μπορούσε να ανεβεί το 

χρήμα.  

 Όσο που είπαν  για τους παλαιούς παιδικούς σταθμούς,  νομίζω ότι  

τότε δεν υπήρχαν ούτε οφειλές στους παιδικούς σταθμούς,  το χρήμα 

έρεε,  παίρναμε όλοι αποζημιώσεις που ερχόμασταν στα Δημοτικά 

Συμβούλια,  πληρωνόμασταν στις  Δημαρχιακές Επιτροπές,  ο Δήμαρχος 

έπαιρνε 2.800 τότε που θυμάμαι ενώ τώρα δεν παίρνει  τίποτα.  Ο 

Πρόεδρος τότε έπαιρνε 1.000 και,  1.200 παραπάνω, οι  Αντιδήμαρχοι 

1.400,  ήταν άλλες οι  εποχές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

1.400 αυτό είπα,  το μισό του δημάρχου. Ήταν άλλες οι  εποχές,  ήταν 

άλλα τα χρόνια,  νομίζω οι  παιδικοί σταθμοί οι  κρατικοί δεν είχαν 
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οφειλές στην αγορά, ήταν εντελώς άλλα τα χρόνια.  Τώρα εγώ δεν το 

λέω για καμία άλλη περίπτωση αλλά όταν υπάρχουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

τόσες υποχρεώσεις στην αγορά με αυτή έννοια.  Όταν εμείς  λέμε ότ ι  

μπαίνουμε μέσα, ψηφίστε μας για το καλό της πόλης μας,  μπαίνουμε 

να προσφέρουμε,  δεν θέλουμε τίποτα, με την έννοια να δείξουμε στους 

Σερραίους ότι  είμαστε εμείς  αυτοί που πραγματικά μπαίνουμε μέσα για 

να προσφέρουμε,  με αυτή την έννοια το λέω.  

Από εκεί  και πέρα, μήπως το ποσό τα 600 θα σώσει κανέναν; Θα 

σώσει τον κ.  Ραμπότα; Ο άνθρωπος είναι στο εργοστάσιο ζαχάρεως,  

έχει  τον μισθό του,  θα τον σώσουν τώρα τα έξι  κατοστάρικα; Αλίμονο. 

Δεν το λέω, τα έξι  κατοστάρικα θα γίνουν τέσσερα καθαρά. Δεν το λέω 

με αυτή την έννοια.  Αλλά τα χρόνια είναι δύσκολα γιατί  υπάρχουν 

οφειλές στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  να δείξουμε επιτέλους σε αυτή την πόλη ότι  

υπάρχουν κάποιοι  άνθρωποι που δεν θέλουμε τις  αντιμισθίες.  Τα έξοδα 

θα τα πληρωθεί,  οπωσδήποτε ότι  έξοδα κάνει  ο άνθρωπος.  Με αυτ ή την 

έννοια το λέω. Να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο, ότι  εδώ μέσα 

είμαστε όλοι εδώ δεν πληρωνόμαστε τις  αποζημιώσεις μας,  στην 

Οικονομική Επιτροπή δεν πληρωνόμαστε,  παντού πηγαίνουμε και 

δίνουμε τον εαυτό μας αφιλοκερδώς σε αυτή την πόλη προσφέρουμε,  

με αυτή την έννοια το είπα.  Με καμία άλλη έννοια δεν το είπα ότι  

πληρωνόταν στον ΟΠΑΚΠΑ ή δεν πληρωνόταν.  Όλοι είχαμε αμοιβές ή 

δεν ξέρω στα συμβούλια που ερχόμασταν και σε αυτά.  

Εμείς δεν θα ψηφίσει η παράταξή μας για τους λόγους: Πρώτον,  

η οικονομική κατάσταση δεν μας προσκομίστηκε εδώ της 

προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως ορίζει  ο νόμος.  

Πιστεύουμε ότι  η διαδικασία είναι παράνομη γιατί  ο κ.  Ραμπότας δεν 

έπρεπε να ήταν εισηγητής του θέματος,  διότι  ο Κώδικας Δήμων και 
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Κοινοτήτων, ξανά είπα ο Μ3463 στο άρθρο 99 σαφώς ορίζει  δημοτικός 

σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος στην 

οποία ο ίδιος έχει  υλικό συμφέρον,  το λέει  καθαρά ο Κώδικας και την 

στιγμή που υπάρχουν οφειλές στην αγορά ας δείξουμε,  νομίζω, ένα πιο 

καλό πρόσωπο.  

Κατά τα  άλλα νομίζω πολλές ώρες αφιερώνει και δεν υπάρχει 

κάποια διαφορά.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πραγματικά δεν θα έπαιρνα τον λόγο σέβομαι την 

απόφαση, την οποία απόφαση έχει  ψηφίσει και το μέλος της παράταξης 

μας,  το γνωρίζω. Από εκεί  και πέρα όμως πραγματικά δεν δέχομαι να 

ακούω περί ανεντιμότητας,  δεν δέχομαι να ακούω περί λαϊκισμού και 

τα λοιπά. Έβαλα έναν προβληματισμό. Δεν είναι δηλαδή ο 

προβληματισμός αυτός σωστός; Ούτε με ενδιαφέρει τι  έκανε,  στην 

οποία πάλι ήμουνα αντιπολίτευση. Τότε που ανέφερε κάτι  ο κ.  

Γκότσης.  Πάλι εμείς  αντιπολίτευση ήμασταν.  Άλλος το έφερε.   

 Εν πάση περιπτώσει,  δεν μπορώ πραγματικά δεν ήθελα να πάρω 

τον λόγο και δεν είχαμε ψηφίσει ακόμη για να ξέρουμε τι  θα 

ψηφίσουμε.  Είπε κανείς  τι  θα ψηφ ίσει;  Έγινε ψηφοφορία; Πώς 

προδικάζει  ο κάθε σύμβουλος τι  θα ψηφίσουμε; Πρώτον.   

 Το δεύτερο. Που είναι ο λαϊκισμός; Έναν προβληματισμό. 

Περίμενα να ακούσω από τον κ.  Ραμπότα κάποιες εξηγήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μηλίδη συγνώμη για την διακοπή, συγνώμη. Ο λα ϊκισμός έχω 

την εντύπωση ότι  δεν απευθύνθηκε στο πρόσωπό σας.  Συγνώμη. Ας με 

διαψεύσει ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όπου και να απευθύνεται κύριε Πρόεδρε,  γιατί  σας λέω λοιπόν ότι  

ήταν κάποια ερωτήματα επειδή έβλεπα, στον νόμο, επειδή είναι 

βασικότατη προϋπόθεση, γι΄ αυτό ετέθη αυτό το θέμα.  

 Και εάν θέλετε προσωπικά εγώ είμαι από το 1998 στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ποτέ δεν δέχθηκα καμία έμμισθη θέση πουθενά. 

Πουθενά. Είχα την δουλειά μου στο νοσοκομείο,  δεν δέχθηκα ποτέ.  

Δείτε την καριέρα μου όλη  εάν έχω πάρει ένα ευρώ.  

 Παρόλα αυτά πιστεύω ότι  ο Πρόεδρος χάνει  πολύ χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήρατε όταν ήμασταν μαζί στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Κάτι 

ψιλολόγια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τις φωτοτυπίες που κάναμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα τα φάνε οι  δικηγόροι τώρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :  

Εν πάση περιπτώσει,  γι΄ αυτό πήρα τον λόγο.  Εμείς θεωρούμε ότι  

πράγματι ο Πρόεδρος τρώει πολύ χρόνο, ότι  ασχολείται ώρες,  ότι  έχει  

κάποια έξοδα παραστάσεως θα τα έλεγα εγώ, έχει  φιλοξενουμένους,  

κάτι  πρέπει να κάνει ,  κάπου να βγει ,  δεν μπορεί να το επιμε ρίσουμε 

έτσι ευρώ εκεί  πήγε,  εκεί  δεν πήγε,  θα το ψηφίσουμε.   

 Βεβαίως εάν με μια προϋπόθεση και να καταγραφεί κυρία Φιλιω, 

με μια προϋπόθεση, εάν δεν συμμαζευτούν τα οικονομικά της 
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Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σιγά –σιγά να πάμε λίγο μπροστά, να αναθεωρήσουμε αυτή 

την απόφαση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Όχι στο αμέσως 

επόμενο. Σε ένα χρόνο.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Σε πέντε χρόνια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πέντε χρόνια κύριε Δούκα όχι .  Εάν δούμε ότι  τραβάμε αυτά τα 

περσινά ότι  θα κλείσει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,   ότι  δεν μπορούν να πληρωθούν οι  

υπάλληλοι,  οι  δομές και τα λοιπά, νομίζω τότε θα είναι πρόκληση. 

Αυτό θέλω παρακαλώ να σημειωθεί.  Κατά τα άλλα ψηφίζουμε διότι  και 

το μέλος μας το ψήφισε και είναι ομόφωνη η απόφαση και το γνωρίζω 

πάρα πολύ καλά, γι΄ αυτό είπα ότι  δεν έχω κανένα λόγο ούτε να 

λαϊκίζω ούτε να αδειάσω το μέλος της παράταξής μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κάθε δημοτικός σύμβουλος εάν θα ψηφίσει το θέμα ή κάθε παράταξη 

είναι δικαίωμά της.  Ο λόγος που επικαλείται όμως, αυτός είναι θέμα 

συζήτησης.   

 Όταν στο παρελθόν ψηφίζατε ναι στις  αντιμισθίες των αιρετών 

των προέδρων των Οργανισμών, ζητούσατε τον ισολογισμό; Το 2005 

που αναφέρατε ζητήσατε ισολογισμό για τα οικονομικά του Αθλητικού 

Οργανισμού; Βεβαίως όχι .  Φυσικά και δεν το ζητήσατε γιατί  δεν τον 

είχατε.  Γενάρη έχετε ισολογισμό;  Με τίποτα. Εδώ είμαστε στον 

Απρίλη και ακόμη δεν έχουμε.   

 Όσον αφορά τα επιμέρους θέματα αφού είναι η άποψη της 

παράταξής σας να μην υπάρχει αντιμισθία,  να βγείτε να το πείτε 
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κιόλας και στους υποψηφίους σας,  ότι  δεν θα έχει  αντιμισθία ο 

Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. εάν θα εκλεγούμε εμείς  και εάν θα είναι 

νόμιμο ή όχι  υπάρχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να εγκρίνει  ή να 

απορρίψει.  Αυτές είναι οι  λεπτομέρειες οι  νομικές.   

 Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι  στην δημοκρατία υπάρχει πάντα κόστος.  

Και εάν θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας συνεχιστές της 

μεγάλης αθηναϊκής δημοκρατίας εκεί  ο Περικλής είχε θεσμοθετήσει 

την μισθοφορά για όλους αυτούς που εγκατέλειπαν προσωρινά την 

εργασία τους για να συμμετάσχουν σε δημόσια λειτουργήματα.  

 Αυτό το ψευδεπίγραφο δίλημμα που μπαίνει  στους πολίτες αυτή 

την εποχή της κρίσης που όλοι την κατανοούμε,  που μπαίνει  με έναν 

μωραϊτικο τρόπο, μωραϊτισμός είναι ο λαϊκισμός,  έτσι χαρακτηρίστηκε 

ιστορικά σε αυτή την χώρα και το βλέπουμε από την κεντρική πολιτική 

σκηνή μέχρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εάν συνεχίσουμε να 

λειτουργούμε και να σκεφτόμαστε με αυτό τον τρόπο, δεν έχουμε 

καμία τύχη να σωθούμε και εάν τα 10 εκατ.  ευρώ που ανέλαβε ο Δήμος 

Σερρών ο Καλλικρατικός με τον Δήμαρχο με τον Πέτρο τον Αγγελίδη 

και με όλους τους συνεργάτες του σήμερα έγιναν 1 ή αύριο θα είναι 

καθόλου δεν θα θεωρείται ένα μεγάλο επίτευγμα, τότε αυτόν τον 

άνθρωπο που είναι Πρόεδρος στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο μισό Νομό Σερρών 

με έξι  συγχωνευθέντα νομικά  πρόσωπα, τι  του λέμε εμείς  σήμερα; Ότι 

θα πρέπει να τρέχεις  από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα χωριά,  

στην πόλη, όπου έχεις ,  τέλος πάντων, τις  υποχρεώσεις σαν Πρόεδρος,  
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να κάνεις  Διοικητικά Συμβούλια,  να πηγαίνεις  να δίνεις  εξηγήσεις 

όπου πρέπει σύμφωνα  με το καθήκον σου, χωρίς να παίρνεις  ούτε μια 

αποζημίωση;  Γιατί  πρόκειται για μια αποζημίωση που καθαρά θα είναι 

τρία με τέσσερα κατοστάρικα. Γι΄ αυτό μιλάμε εδώ πέρα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο; Δεν θα πρέπει οι  αιρετοί να έχουμε και μια αξιοπρέπεια; 

Από πού  θα την έχουμε την αξιοπρέπεια όταν εμείς  οι  ίδιοι  δεν 

θέλουμε να την έχουμε για τον εαυτό μας; Πώς θα την 

επικοινωνήσουμε στην κοινωνία;  

 Αυτά ήθελα να πω εγώ και ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε δυο σημεία θα σταθώ. Στο πρώτο πο υ η κυρία Ιλανίδου είπε ότι  το 

χρήμα έρεε.  Συμφωνώ. Τότε που έρεε ήταν 1.800, εάν θυμάμαι η 

αντιμισθία.  Τώρα που το χρήμα δεν ρέει  είναι τέσσερα κατοστάρικα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  για τον οργανισμό μιλάμε.  Τότε πόσο ήταν; 

Βεβαίως 1.800 ήταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση όχι  διάλογο.  Σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

1.500; Άσε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χρυσανθίδη ήσασταν στον Αθλητικό Οργανισμό. Πόσα; 900;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγινε 900 μετά.  Άσε το.  Κατέβαινε σιγά –σιγά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από 1.500 ξεκίνησε και κατέβηκε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από 1.500 ξεκίνησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην πάμε εκεί  όμως, το θέμα μας δεν είναι αυτό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα λοιπόν σύμφωνα με την λιτότητα είναι και η αντιμισθία.  Και  το 

δεύτερο, δηλαδή συμφωνούμε να έχει  έξοδα παράστασης αλλά δεν 

συμφωνούμε να παίρνει  τέσσερα κατοστάρικα. Εγώ προσωπικά 

προτιμώ να παίρνει  τέσσερα κατοστάρικα, γιατί  το άλλο έξοδα 

παράστασης να βάλω 10.000 και που πάνε,  λίγο θολό φαίνεται.  

Καλύτερα τέσσερα κατοστάρικα παρά 10.000 έξοδα παράστασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι σίγουρα οι  εποχές …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη επειδή ζητάει ο Πρόεδρος τον λόγο . .  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Είναι λίγο όχι  επί  προσωπικού, για να δώσω διευκρινήσεις στον κ.  

Μηλίδη και μετά ο Δήμαρχος μπορεί να κλείσει .  Εγώ δεν πρόκειται να 

κάνω δευτερολογία.   
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 Κύριε Μηλίδη και σας μιλώ ειλικρινά ότι  δεν αφορούσε το 

πρόσωπό σας περί λαϊκισμού, γιατί  ξέρω τα ερωτήματα ήταν 

συγκεκριμένα και είχα απαντήσει αλλά επειδή ακούγονται διάφορες 

απόψεις και λέγονται,  φέρνουν και τέτοια στοιχεία.   

 Σε ότι  αφορά το πρόσωπό σας δεν ήταν τα ερωτήματά σας προς 

λαϊκισμό, το πρόσεξα πάρα πολύ καλά και τα έχω σημειωμένα τι  

ακριβώς ρωτήσατε σε ότι  αφορά τις  αν τιμισθίες των προηγουμένων και 

τα λοιπά.  

 Θέλω να τονίσω το εξής:  ότι  γιατί  ακούγονται εκφράσεις και τότε 

και παλαιά και ιστορίες,  θέλετε από πολλούς που κόπτονται για το 

μέλλον της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να δούμε διαχειριστικές περιόδους; Να δούμε το 

χρήμα που έρεε τ ι  χρέη έμειναν πίσω; Για να τελειώσει αυτή η 

συζήτηση.  

 Λοιπόν,  ας μείνουμε εδώ χαμηλά να προχωρήσει βήμα -  βήμα, 

είμαι στην διάθεση οποιουδήποτε συμβούλου, οποιουδήποτε αρχηγού 

παράταξης για το τι  ακριβώς,  που βρίσκονται τα οικονομικά αυτή την 

στιγμή, πώς  μπορούν να κλείσουν τον Ιούνιο,  τι  διαχειριστική χρήση 

μπορεί να έχουμε,  γιατί  μην ξεχνάτε οι  ορκωτοί λογιστές και είναι 

πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής ότι  έκλεισε το ΄11 και πάμε στο ΄12,  

ξεκίνησε για το ΄12.  Θα τελειώσει αυτό μέσα σε δυο μήνες,  θα κλεί σει  

η διαχειριστική περίοδος του ΄12 γιατί  το υπόμνημα που σας έχω 

κοινοποιήσει,  κύριε Δήμαρχε και το ξέρετε πολύ καλά, το πόρισμα των 

ορκωτών για το ΄11 αφήνει και πολλά, πολλούς αστερίσκους έχει .   

 Να δούμε και το ΄12 πως θα κλείσει  το πόρισμα των ορκωτώ ν, 

όπου εκεί  αποτυπώνονται τα πάντα. Τα υπόλοιπα σε ότι  αφορά την 

χρήση και την διαχειριστική,  εάν θέλετε,  λογιστικά τακτοποιημένα, η 
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Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αυτή την στιγμή βρίσκεται σε θετικό πρόσημο. Τίποτα 

περισσότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι σίγουρα οι  εποχές 

προσφέρονται για λόγια που ακούγονται ευχάριστα στα αφτιά των 

πολιτών αλλά σίγουρα αυτά τα λόγια όμως δεν είναι δίκαια και 

αντικειμενικά.  

 Ασφαλώς και λάβανε υπόψη τους το Δ.Σ. και εμείς  λαμβ άνουμε 

υπόψη κ.  Μοσχολιέ,  ασφαλώς και λάβανε υπόψη τους την οικονομική 

κατάσταση μιας επιχείρησης.  Εάν δεν λάβεις υπόψη σου την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης την προηγούμενη χρονιάς,  δεν 

περνάει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Είναι απλό.  

 Εάν δεν είχαμε λάβει και τις  προηγούμενες χρονιές,  όταν πήραμε 

απόφαση εδώ όλοι μαζί  και μάλιστα ήταν ομόφωνη η απόφαση όσον 

αφορά την αντιμισθία στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  η διαφορετικές απόψεις ήταν 

στο ύψος της αντιμισθίας,  αλλά ομόφωνη ήταν η απόφαση ότι  έπρεπε 

να παίρνει  αντιμισθία ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  εάν δεν λάβεις 

υπόψη σου την οικονομική κατάσταση της προηγούμενης χρονιάς δεν 

εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

 Όπως επίσης εάν ο Πρόεδρος της επιχείρησης που εισηγείται το 

θέμα ή το ψηφίζει  δεν έχει  δικαί ωμα εισήγησης ή ψήφισης,  πάλι θα 

κοπεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και θυμάστε πολύ καλά στην 

προηγούμενη θητεία και ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και ο 

Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ήταν εδώ το εισηγούνταν και το ψήφιζαν.  Και 

θα καθίσετε να το ψηφίσετε κύριε,  δ εν θα φύγετε,  διότι  προβλέπεται 
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από τον νόμο η αντιμισθία.  Είναι θεσμοθετημένη η αντιμισθία.  

Προβλέπεται από τον νόμο. Δεν είναι μια παράτυπη διαδικασία ή 

παράνομη.  

 Πολύ σωστά είπε και ο κ.  Γκότσης και ο κ.  Χράπας επί της 

θητείας του κ.  Μωυσιάδη για πρώτη φορά στον Αθλητικό Οργανισμό 

τότε ή τότε δημοτική αρχή και καλώς έκανε,  πήρε απόφαση για 

αντιμισθία.  Τώρα η κυρία Ιλανίδου που τότε ψήφισε την αντιμισθία 

τώρα λέει  όχι .  Και φάσκει και αντιφάσκει.  Κοιτάξτε τι  λέει .  Τότε το 

χρήμα έρεε,  τα επιχειρήματα που είπε ήταν αυτά, έρεε το χρήμα και 

μετά είπε ή μπαίνουμε να προσφέρουμε χωρίς να παίρνουμε τίποτα ή 

να μην παίρνουμε.  Μπαίνουμε για να προσφέρουμε,  δεν πρέπει να 

παίρνουμε λεφτά.  

 Εάν το βάλουμε στην βάση ότι  μπαίνουμε για να προσφέρουμε 

και δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα, δεν έχει  καμία σχέση με το εάν 

ρέει  το χρήμα ή όχι .  Και να ρέει  το χρήμα λέμε ότι  όχι ,  δεν πρέπει να 

παίρνουμε.  Και την ίδια στιγμή ερχόμαστε σε αντίφαση. Δεν πρέπει να 

παίρνουμε γιατί  πρέπει να προσφέρουμε αλλά τότε το ψήφισα διότι  

έρεε το χρήμα. Έρεε το χρήμα αλλά ήταν μεγαλύτερη η αντιμισθία.  

Και διπλές αντιμισθίες.  Δημόσιοι υπάλληλοι διπλές.  Παίρνανε και τον 

μισθό τους,  παίρνανε και την αντιμισθία.  Ο Δήμαρχος που ήταν 

δημόσιος υπάλληλος με τα σημερινά δεδομένα θα έπαιρνε 5.000 ευρώ 

και τώρα ο Δήμαρχος παίρνει  1.500, 1.600 ευρώ, το ίδιο ο 

αντιδήμαρχος και τα λοιπά.  

 Άρα επειδή δεν ρέει  το χρήμα έχουν μειωθεί οι  αντιμισθίες και 

σας λέω με πλήρης επίγνωση ότι  όλοι όσοι παίρνουν και αυτές τις  

αντιμισθίες που παίρνουν,  σας λέω ότι  είναι από μέσα, διότι  όλη την 

ημέρα είναι έξω και έχουν το χέρι στην τσέπη.  
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 Πείτε μου, ας πάρουμε τον Δήμαρχο που παίρνει  τα περισσότερα, 

πείτε μου ο Δήμαρχος που παίρνει  1.600, τόσα ευρώ παίρνει ,  εάν δεν 

είναι από μέσα; Θα ήταν προτιμότερο να καθόταν στην δουλειά  του.  

Θα μου πείτε ότι  μα γιατί  δεν κάθεται;  Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. 

Δυστυχώς έχουμε και αυτή την τρέλα κάποιοι .  Εάν καθόταν στην 

δουλειά του θα το έμενε και ένα ευρώ  στην άκρη, ενδεχομένως.   

 Άρα και τώρα και με αυτά που παίρνουν σχεδόν εγώ νομίζω 

μπαίνουν όλοι από μέσα. είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και 

αυτό δεν το λέω εγώ μόνο κ.  Δούκα, το λένε όλοι οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι που είναι δημοτικές αρχές και έχουν κάποια αξιώματα.  

 Λοιπόν,  νομίζω ότι  είπαμε να μην κερδίζουν αυτοί που έχουν 

κάποια πόστα, να μην παίρνουν μεγάλες αντιμισθίες,  να μην μπαίνουν 

και από μέσα. Και τους καφέδες που πληρώνουν δηλαδή να μην τους 

πληρώνουν από την τσέπη τους,  που κερνάνε στους συνδημότες μας.  

 Εγώ νομίζω δεν πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα 

κοντόφθαλμα. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι  απέναντι  στους 

συναδέλφους μας,  διότι  αυτές οι  αποφάσεις δεν είναι,  δεν θα ισχύσουν 

μόνο σήμερα. Αυτές οι  αποφάσεις θα είναι διαχρονικές.  Δεν πρέπει να 

αδικήσουμε και τους μετέπειτα προέδρους.  Κανένας δεν είναι μόνιμος.  

Θα έρθουν και άλλες δημοτικές αρχές.  Βλέπετε και αυτές οι  

αντιμισθίες που μπήκαν τότε καλώς μπήκαν και πρέπει να πω ότι  ο 

Αθλητικός Οργανισμός ήταν τότε ένας.  Αθλητικός Οργανισμός του 

Δήμου Σερρών. Τώρα συγχωνεύτηκαν 21 νομικά πρόσωπα με τον 

Καλλικράτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η εισήγηση 

και το Α και το Β. Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  Δούκας,  ναι ο κ.  Μοσχολιός.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε με την επισήμανση που έκανε η κυρία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και έχει  καταγραφεί.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ότι εάν αλλάξουν τα δεδομένα επί τα χείρω θα έρθει  προς αναθεώρηση 

η απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη; Ναι.   Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να γράψει,  ανοίξετε όμως και το μικρόφωνό σας.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρώτον δεν μας προσκομίσατε την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και 

δεύτερον,  δεν είναι νόμιμη διαδικασία με εισηγητή τον κ.  Ραμπότα, 

τον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα ναι,  ναι,  ναι  η κυρία Αγιαννίδου,  ν αι η κυρία 

Μπιτζίδου,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Θεοχάρης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ούτε αυτή. Όχι γενικά για 

τον ενδέκατο.  Την αναμόρφωση ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης λέει  όχι .  Να καταγραφεί ως ναι η αναμόρφωση; 

Καταγράψτε την.   

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: 218/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αρ. 49/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ 

“ΔΗΠΕΘΕ”  

με θέμα: ¨Έγκριση πρότασης της ΔΗΚΕ “ΔΗΠΕΘΕ ΣΕΡΡΩΝ”  

για αποζημίωση Προέδρου.  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κα Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κα Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι για 

πρώτη τίθεται ένα θέμα το οποίο έχει  προβληματίσει  όλους μας και θα 
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ήθελα να το θέσω στην σωστή του βάση, το οποίο προβλέπει ο νόμος.  

Όπως και στο προηγούμενο θέμα έγινε εκτενή συζήτη ση, σίγουρα 

είμαστε εδώ για να προσφέρουμε και σίγουρα το έχουμε αποδείξει  με 

μια θεσμική θέση,  η οποία έχει  πάρα πολλές απαιτήσεις.   

 Θα ήθελα να πω ότι  και όπως το γνωρίζουν πολλοί,  ότι  η 

ιδιαιτερότητα του θεάτρου δεν έχει  ούτε ωράριο ούτε πρωί ούτε βρά δυ. 

Και το κορυφαίο γεγονός είναι οι  δημόσιες σχέσεις.  Επίσης θα ήθελα 

να πω ότι  τα έξοδα παράστασης τα οποία υφίστανται πάντα και 

πάντοτε ο κάθε Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είχε την μεγάλη άνεση να 

δαπανεί,  το λέω με πλήρη γνώση, να δαπανά, συγνώμη, κύριε Πρόε δρε,  

αυτό το προβλέπει ο νομοθέτης και οριοθετεί  ποσά.  

 Για να είμαι πλήρως καλυμμένη σύμφωνα με τον νέο νόμο του 

Καλλικράτη μπήκε στο Δ.Σ.,  αποφασίστηκε και στέκομαι στα επίμαχα 

σημεία.   

Μετά την ισχύ του Ν3852/2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου δεν λαμβάνει πια έξοδα παράστασης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σας παρακαλώ, ξέρω τι  λέω. Έξοδα παράστασης αλλά αντιμισθία.  

Ειδικότερα αναφέρεται αυτό σαν πρώτο παράδειγμα για τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου και μέσα υπάγονται όλ οι.  Οι πρόεδροι 

νομικών προσώπων, κοινωφελών και καταλήγω στον Πρόεδρο του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  ο οποίος είναι ένας Πρόεδρος μιας κοινωφελούς 

επιχείρησης.   

 Βέβαια,  στην εισήγηση όλοι ξέρετε τι  ακριβώς λέει  για τις  

υποχρεώσεις και τα λοιπά και το ωράριο της προέδρου  ή του προέδρου 
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και θα ήθελα πάλι να σταθώ στο εξής σημείο.  Το κλείσιμο των 

πραγματικών συμφωνιών ενώπιον δημοσίων αρχών και δημοσίων 

φορέων απαιτούν,  εδώ βάζουμε σίγουρα μετακινήσεις πολλές οι  οποίες 

απαιτούνται,  απαιτούν την θέσπιση μιας σχετικής με τα έ ξοδα 

παράστασης αμοιβής για την στήριξή της όσον αφορά στις  δαπάνες 

κίνησης,  στις  δαπάνες δημοσίων σχέσεων ή οποιαδήποτε άλλη 

χρειαστεί  ως μικροδαπάνη προς τους προσκαίρως επισκεπτόμενους τις  

υπηρεσίες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  τους προσκεκλημένους και 

φιλοξενούμενους του θεάτρου.  

 Εδώ υπονοεί ότι  τα έξοδα παράστασης του προέδρου γίνονται το 

πολύ –πολύ μικρό αντιπροσωπευτικό ποσό ίσα –ίσα περιορίζει  και 

βάζει  όριο και δεν αφήνει τα έξοδα παράστασης χωρίς να τα ελέγχει  

και καταλήγει και αποφασίζει  στο ελάχιστο μεικτό ποσό των 400 ευρώ 

μεικτά.  Αυτό μπορεί να είναι 300,  μπορεί να είναι καθαρά λίγο 

λιγότερα.  

 Οπότε κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι  για να είναι σύννομη και 

αυτή η κοινωφελής επιχείρηση προβήκαμε στην εισήγηση αυτού του 

θέματος,  ώστε τα έξοδα  παράστασης μετά τον Καλλικράτη να 

ονομάζονται αποζημίωση. Επίσης ότι  είναι καθ΄ όλα νόμιμο γιατί  εγώ 

είμαι άμισθη αντιδήμαρχος,  παίρνω μόνο τον μισθό μου, δεν έχει  

καμία σχέση και έχει  ερευνηθεί πληρέστατα αυτά το θέμα εάν θεωρείτε 

και το ξεκαθαρίζω, λόγω του ότι  είμαι κα ι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

και είναι γεγονός αυτός.   

 Επίσης,  δίδεται η αποζημίωση σύμφωνα με την θετική χρήση της 

επιχείρησης και την οικονομική της κατάσταση με όλους τους 

λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους που διαθέτει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

Επί δυο χρόνια έγινε ένας μεγάλος αγώνας για την εμβέλεια του 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να συμμαζέψουμε τις  παλαιές οφειλές και επί  δυο χρόνια 

εμφανίζει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θετικό πρόσημο, φέτος θα είναι πολύ 

μεγαλύτερο και θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι  η αποζημίωση αυτή 

βάζει  όριο εξόδων.  

 Γι΄ αυτό παρακαλώ προτείνω να ψηφίσετε αυτό το πολύ μικρό 

ποσό, το οποίο φυσικά οι  πραγματικές ανάγκες το ξεπερνάν κατά πολύ 

αλλά τηρώντας τον νόμο του Καλλικράτη εισηγούμαι την ψήφισή του.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; 

Κανείς.  Εάν χρειαστεί  και η κυρία Ιλανίδου. Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου είναι,  γιατί  βέβαια έρχεται αυτό το θέμα μετά από 

τέσσερα χρόνια;  Η δεύτερη ερώτησή μου είναι,  διαβάζοντας την 

απόφαση στο εισηγητικό μέρος διαβάζουμε ότι  εδώ δεσμεύτηκε η 

Πρόεδρος,  το ψήφισε κάποια σύμβουλος με την προϋπόθεση ότι  στην 

επομένη συνεδρίαση θα φέρει το θέμα της αντιμισθίας των μελών του 

Δ.Σ..  Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αντιδήμαρχο, δεν γνωρίζει  ότι  

βάσει του νόμου τα μέλη του Δ .Σ. και του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 

αμείβονται;  Πώς λοιπόν δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα αυτό την στιγμή 

που υπάρχει νόμος ξεκάθαρα;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σχετικά με την πρώτη ερώτησή σας κ.  Χρυσανθίδη,  αυτό το θέμα 

πραγματικά από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος του Καλλικράτη δεν 

απασχόλησε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για τους εξής λόγους.   
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 Πρώτον ότι  ο Δήμαρχος ήταν ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 

φυσικά γνωρίζετε ότι  ένας Δήμαρχος δεν μπορεί να αμείβεται και σαν 

Πρόεδρος.   

 Επίσης,  για ένα διάστημα που εγώ ήμουνα Πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και φυσικά δούλευα κιόλας,  είχα ένα πολύ μειωμένο 

ωράριο,  οπότε ήμουνα ταυτόχρονα και στην υπηρεσία μου και όχι  

αποκλειστικής απασχόλησης,  για λόγους ευθιξίας και για οικονομικούς 

λόγους,  ώστε να παρουσιάσουμε το τελικά αποτέλεσμα με την θετική 

χρήση και την σωστή διαχείριση που έγινε στην κοινωφελή επιχείρηση, 

δεν μπήκαμε καν στην λογική να το εφαρμόσουμε.   

 Από εκεί  και πέρα για το υπόλοιπο της νέας δημαρχιακής θητείας 

της νέας δημοτικής αρχής τέθηκε το θέμα και εφόσον είμαστε σίγουροι 

ότι  τα οικονομικά πλέον ευημερούν στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και θα πάνε πολύ 

καλά, νομίζω ότι  ήρθε,  ωρίμασε το θέμα και μπήκε.   

 Σχετικά με το Δ.Σ. θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι  πραγματικά 

έγινε μια συζήτηση και φυσικά θα μπορούσα να πω ότι  για το ότι  ένα 

μέλος ζήτησε την αμοιβή στάθηκε σε ένα καταστατικό και σε μια 

νομοθεσία στην οποία έλεγε ότι  αμείβονται τα μέλη. Αυτή ακριβώς η 

νομοθεσία δεν συζητήθηκε καν.  Εγώ δεσμεύτηκα ότι  το θέμα αυτό θα 

το ερευνήσω και μετά θα αποφανθώ. Δεν ανοίξαμε κουβέντα ούτε 

ήμουνα έτοιμη για να μιλήσω για το σχετικό θέμα. Το μέλος έφερε το 

θέμα, έθεσε επ΄ αυτή της βάσης το θέμα, εγώ όμως είπα ότι  θα το δω 

και φυσικά όπως όλα συμβαίνουν βάσει νόμου προτείνονται στο Δ.Σ..  

Έμεινε εκεί .   

 Απλώς για να είμαστε σύννομοι καταγράφηκε μέσα στην 

απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κυρία πρόεδρε ένα ερώτημα που αφορά εσάς προσωπικά. Σαν 

δημόσιος υπάλληλος μπορείτε να πάρετε αυτή την αντιμισθία; Το 

πρώτο. Το δεύτερο. Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη τώρα στην 

εισήγησή σας στην απάντηση στον κ.  Χρυσανθίδη,  τώρα λέτε που 

ευημερεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Είναι γεγονός αυτό ότι  ευημερεί ή απλώς 

προσπαθεί να ισοσκελίσει  τα πράγματα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  το ευημερεί σημαίνει  ότι  πρέπει να κάνουμε πολιτιστική 

επανάσταση στον Δήμο. Έτσι το λαμβάνω εγώ, να κάνουμε πολιτιστική 

ανάπτυξη τέτοια που να φέρουμε κόσμο από παντού.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Μηλίδη για το θέμα το εάν επιτρέπεται είναι εδώ και ο Γενικός 

Γραμματέας,  φυσικά ναι.  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα 

έχει  γίνει  νύξη κάτω στο Υπουργείο.   

 Τώρα για το δεύτερο θέμα, έπρεπε,  συγνώμη, θα ευημερεί.  Το 

ευημερεί το έβαλα ίσως από την παρόρμηση την καθημερινή ότι  

έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις,  εκδηλώσεις και προτιμάται το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε σχέση με τα υπόλοιπα θέατρ α από όλης της Ελλάδος και  

πάντοτε έρχονται και πολύ μεγάλα ονόματα και πλαισιώνουν το θέατρό 

μας.   

 Στα πλαίσια αυτού παρασύρθηκα, διορθώνω. Πιστεύω ότι  θα το 

δούμε και στην πράξη αυτό στα επόμενα συμβούλια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις;  Ερώτηση;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είναι ξεκάθαρο κυρία Ιλανίδου ότι  θα είναι από την αποζημίωση η 

οποία θα παρθεί.  Μα το γράφει στην εισήγηση. εκτός εάν είναι 

αεροπορικό εισιτήριο μεγάλο στην Αθήνα, οπότε θα μπαίνει  σε Δ.Σ.  

πάντα. Βάσει νόμου σε Δ.Σ ..  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά κοντινά,  Αμφίπολη, ΘΕσσαλονίκη και τα λοιπά, σε αυτή την 

αντιμισθία.  Τοποθετήσεις;  ο κ.  Χρυσανθίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι δεν θέλει  ο κ.  Μηλίδης.  Αγορητής ο κ.  Χρυσανθίδης,  εάν χρειαστεί  

θα τοποθετηθείτε και εσείς .  Ο κ.  Γρηγοριάδης και ο κ.  Παντελής 

Χράπας.  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ξεκινήσω με αυτό που θέλει  ο λαός και ο λαός 

θέλει  την συναίνεση, θέλει  την παραγωγή έργου από εμάς και δεν θέλει  

προκλήσεις.  Γιατί  το λέω αυτό; Το λέω αυτό γιατί  η παράταξή μου δεν 

είναι ούτε κοντόφθαλμη και θέλει  να είναι δίκαιη.  Και αυτό πρέπει να 

προβληματίσει  την παράταξή σας,  για ποιο λόγο εμείς  την πρώτη φορά 

ψηφίσαμε και όπως είπατε ομόφωνα τις  αποφάσεις αυτές και σωστά 

κάναμε με εκείνα τα δεδομένα και πιθανόν και σήμερα να κάναμε το 

ίδιο πράγμα εάν ήταν σωστά οι  εισηγήσεις και ερχόταν με τα 

κατάλληλα οικονομικά στοιχεία,  τα οποία έπρεπε να έχουν.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

78 

 Επειδή ακούστηκαν πολλά και για αξιοπρέπεια,  εγώ έχω την τιμή 

να ζήσω και να έχω αρχηγό τον Σ τέφανο Φωτιάδη που ξέρει  από 

αξιοπρέπεια και το πώς πρέπει να είναι κάποιος Αντιδήμαρχος,  

κάποιος Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος και γενικά πως πρέπει να 

συμπεριφέρεται στο πόστο το οποίο του έχει  δοθεί  είτε από τον 

Δήμαρχο είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Όμως επειδή ακούστηκαν και πολλά και είναι συνυφασμένα τα 

δυο θέματα, ακούστηκαν που να γνωρίζουμε τον απολογισμό αφού 

είναι Γενάρης; Ξέρετε κάτι ,  κύριε Πρόεδρε; Η δημοτική αρχή ανέλαβε 

τον Σεπτέμβριο και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ο 

απολογισμός,  είναι  αδύνατον.  Τα στοιχεία όμως αυτά τα λαμβάνουμε 

υπόψη μας.  Μπορεί όμως να ερχόταν τον Οκτώβριο,  τον Νοέμβριο,  τον 

Δεκέμβριο το θέμα και να φέρουν τα στοιχεία του προηγούμενου 

οικονομικού έτους και σε περίπτωση στην οποία έχουν διαφοροποιηθεί  

γίνεται τροποποίηση της απόφασης.  Εδώ είναι το αυτονόητο της ΑΒ 

της διοίκησης.    

Όπως επίσης θα ξεχάσουμε εδώ ότι  βεβαίως ένα συλλογικό 

όργανο παίρνει  μια απόφαση αλλά δεν είναι δυνατόν το μονοπρόσωπο 

όργανο που είναι ο Πρόεδρος,  το φυσικό πρόσωπο να εισηγείται για 

τον εαυτό του.  Δεν μπορεί να εισηγείται για τον εαυτό του.  Το 

συμβούλιο και βεβαίως θα αποφασίσει αλλά εδώ την εισήγηση για την 

αμοιβή του συγκεκριμένου προσώπου δεν θα το εισηγείται ο ίδιος.  Θα 

μπορούσε να το εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε όπως και αυτό που λέει   ο 

κ.  Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης ότι  ο Καλλικράτης το λέει .  Μα δεν το 
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λέει  ο Καλλικράτης μόνο κάποια θέματα, το λέει  από τις  αρχής 

συστάσεως της διοικητικής διαδικασίας.  Είναι γνω στό το θέμα.  

Τώρα ειπώθηκε και κάτι  άλλο. ειπώθηκε από την κυρία 

Αντιδήμαρχο ότι  ξέρετε δεν πληρωνόμαστε,  είμαστε άμισθοι.  

Προσέξτε κάτι .  Να τα βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους και να 

γνωρίζει  και ο Σερραϊκός λαός.  Ναι ο Δήμος πληρώνει πάλι,  δεν 

πληρώνει  το σχολείο.  Ο Δήμος όταν είναι κάποιος Αντιδήμαρχος 

στέλνει  τα χρήματα, άρα λοιπόν δεν πηγαίνει  στην εργασία του και 

αμείβεται πάλι από τον Δήμο, διότι  προσφέρει τις  υπηρεσίες του στον 

Δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα χρήματα που παίρνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να τον διακόπτετε σας παρακαλώ. Ολοκληρώσετε την 

τοποθέτησή σας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όσον αφορά είπατε κάτι  προηγουμένως, ακούστηκε από τον κ.  Χράπα 

ότι  πλήρης.  Δεν υπάρχει πλήρης απασχόληση. Δεν υπάρχει πλήρης 

απασχόληση. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό οι  άδειες,  τις  οποίες ειδικές 

άδειες τις  οποίες έχουν και μπορούν να απασχολούνται και στο νομικό 

πρόσωπο ή στην επιχείρηση.  

 Εμείς εάν γνωρίζαμε και σας το λέω αυτό,  εάν γνωρίζαμε 

επακριβώς τα οικονομικά στοιχεία,  διότι  τότε αναλάβατε μια 

καινούργια δημοτική αρχή και βεβαίως και εμείς  θέλαμε να είμαστε 

συναινετικοί και σωστά κάναμε.  Σήμερα όμως που βλέπετε πως είναι η 

οικονομική κρίση και δεν είναι τα 400 ευρώ και εδώ βέβαια υπάρχει 

μια διαφοροποίηση στο ένα είναι 650 και στο άλλο είναι 420.   
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 Το καταλαβαίνουμε,  ναι σίγουρα δεν πρέπει να,  πρέπει να έχει  

την αξιοπρέπειά του,  πρέπει να κεράσει τους φίλους του,  πρέπει να 

βάλει το καλό του ρούχο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πολίτες.  Φίλους με την έννοια,  γιατί  συνήθως πιο πολύ επισκέπτονται 

και φίλοι.  Δεν  έχει  σημασία και οι  φίλοι δεν μπορούμε να τους 

εξαιρέσουμε.  Δεν είμαστε ενάντιοι  σε αυτά, όμως δεν έπρεπε να 

ληφθούν όλα υπόψη αυτά με την σημερινή οικονομική κατάσταση που 

υπάρχει;   

 Άρα λοιπόν,  δεν είμαστε εμείς  ούτε κοντόφθαλμοι ούτε άδικοι.  

Εάν ήμασταν έτσι θα κάναμε μια στείρα αντιπολίτευση και θα λέγαμε 

από την αρχή όχι  σε όλα. δεν το θέλουμε αυτό αλλά έπρεπε να έρθει  

πιο εμπεριστατωμένα και πιο τεκμηριωμένα η όλη κατάσταση των δυο 

αυτών επιχειρήσεων, οι  οποίες τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζανε 

σημαντικά οικονομικά προβλήματα να δούμε τι  γίνεται και ανάλογα να 

αποφασίσουμε.   

 Σε πρώτη φάση αυτά ήθελα να πω και στην δευτερολογία μου 

άμα χρειαστεί  θα συνεχίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

το θέμα είναι ίδιο με το προηγούμενο δεν μίλησα στο προηγούμενο 

θέμα για να τα πω όλα μαζί τώρα.  

 Επικαλείστε …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά έχετε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.  Εντάξει ,  δυο λεπτά θα μιλήσω. Επικαλούμαστε,  

επικαλείστε μάλλον όλοι εδώ την κρίση. Όλους εδώ μέσα μηδενός 

εξαιρουμένου σας έχω δει  να στηρίζετε τις  δεκάδες απεργιακές 

κινητοποιήσεις των τελευταίων πέντε ετών, οι  οποίες όλες έγιναν εν 

μέσω κρίσης και όλες απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν σαν στόχο όχι  

την μείωση των μισθών, όχι  την μείωση των συντάξεων, όχι  τα 

αντασφαλιστικά μέτρα και τα λοιπά. Δηλαδή εκεί  ζητούσαμε,  εδώ 

υπάρχει κρίση. Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Δεν ξέρω εάν κάποιος από εσάς μέχρι το σημείο που 

εδίδετο η αποζημίωση των Δημοτικών Συμβουλίων είπε όχι .  Νομίζ ω 

ότι  όλοι παίρνανε την αποζημίωση και σήμερα εάν υπήρχε θα την 

παίρναμε,  δεν θα λέγαμε όχι .  Δεν θα λέγαμε όχι ,  η αλήθεια είναι αυτή.  

Είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για τους άλλους αλλά όχι  για μας.   

 Θα σταθώ στο σημείο το εξής:  Εγώ δεν συμφωνώ σε καμία 

περίπτωση, γιατί  θεωρώ καταρχήν ότι  εμείς  είμαστε υπηρέτες του 

Σερραίου δημότη, του Σερραίου πολίτη,  υπηρετούμε τον Δήμο Σερρών 

και τους Σερραίους δημότες.  Είμαστε υπηρέτες τους.  Δίνουμε 

κατάθεση ψυχής και σώματος.  Αλλά τουλάχιστον για τους συμβούλους 

οι  οποίοι  έχουν μια θέση ευθύνης και για τους οποίους ορίζει  ο νόμος,  

εγώ θα έλεγα ότι  και οι  εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε 

να παίρνουν μια αποζημίωση και δεν με ενδιαφέρει η κρίση, γιατί  

κανένας βουλευτής δεν απαρνήθηκε την αποζημίωση από τις  Επιτροπ ές 

τις  οποίες συμμετέχει  και γιατί  δεν θα έπρεπε όπως ο κάθε βουλευτής,  

ο οποίος δεν κάνει  τίποτα άλλο παρά μόνο ψηφίζει  την ώρα της 
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ψηφοφορίας,  δεν παράγει έργο ο βουλευτής και εκείνος πληρώνεται 

αλλά ο δημοτικός σύμβουλος δεν πληρώνεται.  Γιατί  να μην 

πληρώνεται και ο δημοτικός σύμβουλος;  

 Όπως πληρώνεται ο υπουργός να πληρωθεί ο Αντιδήμαρχος,  για 

να μην συνεχίσω.  

 Λοιπόν,   η θέση η δική μου είναι και θα παρακαλέσω εδώ 

κολλάει η λέξη λαϊκισμός,  θα παρακαλέσω επειδή θεωρώ ότι  όλοι 

μεταξύ μας γνωριζόμαστε και έχω πραγματικά καλή εικόνα για όλους 

τους δημοτικούς συμβούλους,  θα σας παρακαλούσα ομόφωνα να το 

ψηφίσετε γιατί  να δείξουμε ότι  στηρίζουμε το σωστό. Ο Σερραίος 

πολίτης δεν θα μας κατηγορήσει γιατί  ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν 

θα πληρώσει από την τσέπη του.   

Δεν κατάλαβα, δηλαδή υπηρετεί  τον Σερραίο δημότη και θα 

πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του; Γιατί;  Εξάλλου μιλάμε για 

ποσά τα οποία ίσως και δεν φτάνουν για τα έξοδά του.  Σίγουρα κυρία 

Ιλανίδου δεν έχει  βρεθεί  ακόμα η αντιβίωση για το μικρόβιο που 

έχουμε μέσα μας,  της ενασχόλησης με τα κοινά εννοώ, γιατί  εμείς  

κάνουμε κατάθεση ψυχής.  Εγώ για να έρθω από την Αναγέννηση εδώ 

παίρνω δανεικά να βάλω βενζίνη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κύριε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αλλά θεωρώ ότι  είναι λογικότατο και πολύ σωστό να  παίρνει  την 

αποζημίωση και ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ο Πρόεδρος του 

Αυτοκινητοδρομίου και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και όλοι όσους 

ορίζει  και επιτρέπει  ο νόμος.  Για κάποιους που δεν το επιτρέπει  δεν 

μπορούμε να πάρουμε απόφαση.  
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 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας τα υπόλοιπα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πρωτολόγησε.  Σε τι  ανέφερε το όνομά σας; Για ποιο θέμα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν θέλω να τοποθετηθώ, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Υιοθετώ την τοποθέτηση απόλυτα του συναδέλφου του Χρήστου του 

Γρηγοριάδη. Θέλω να συνεχίσω από εκεί  και να πω ότι  αυτό που 

ζητάει η Πρόεδρος δεν είναι προσωπική της,  δεν είναι μονοπρόσωπη 

απόφαση, έχει  απόφαση Δ.Σ..  Εδώ θα έλεγα ότι  είναι μια απόφαση που 

έχει  στόχο ακόμα περισσότερο την διαφάνεια του Δ.Σ. στην λειτουργία 

της προέδρου. Τείνει  προς μεγαλύτερη διαφάνεια.  Γιατί;  Γιατί  μέσα 

από αυτή την αντιμισθία,  μέσα από αυτή την αποζημίωση θα έχει  όλα  

τα έξοδα παράστασης.  Για φανταστείτε,  το είπε και ο Ηλίας ο Γκότσης 

στο προηγούμενο θέμα, να είχαμε έξοδα παράστασης για τα οποία θα 

αμφισβητούσαμε,  ενδεχομένως,  κάποιες φορές και πώς προήλθαν αυτά 

τα έξοδα παράστασης;  
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 Είναι μια πράξη που ενισχύει την δ ιαφάνεια.  Εγώ θα έλεγα, θα 

συνιστούσα στην αντιπολίτευση να ψηφίσει το θέμα και να είναι πολύ 

αυστηρή σε διαδικασίες ελέγχου σε ότι  έχει  σχέση με τις  εισπράξεις 

και με τα έξοδα λειτουργίας του θεάτρου. Αυτό είναι ο ρόλος της 

αντιπολίτευσης.  Νομίζω ότι  οφείλουμε όλοι,  όσοι συμμετέχουμε στα 

Δ.Σ. να έχουμε κάποια αντιμισθία για να καλύπτουμε τα λειτουργικά 

μας,  τουλάχιστον,  έξοδα.  

 Αυτά ήθελα να πω. Εάν χρειαστεί  να συμπληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Θα ξεκινήσω, όπως και ο κ.  Γρηγοριά δης,  τα μάζεψα από το 

προηγούμενο θέμα γιατί  είναι παρόμοιο,  άρα θα κάνω δυο λεπτά κύριε 

Πρόεδρε.   

 Όντα 25 ετών πριν τις  εκλογές του Μαΐου και βάζοντας 

υποψήφιος έβαλα συνειδητά γνωρίζοντας πριν τον Μάιο ότι  δεν 

υπάρχουν αμοιβές δημοτικών συμβούλων και τα  λοιπά, όπως και έχω 

εκλεγεί .   

 Θα σταθώ σε τρία σημεία.  Σε κάτι  που είπε η κυρία Ιλανίδου, ο 

κύριος Μηλίδης και ο κ.  Γαλάνης.   

Κυρία Ιλανίδου είπατε ότι  παλαιότερα έπαιρναν οι  πρόεδροι,  

έπαιρναν οι  σύμβουλοι,  είπατε κάποια ποσά διάφορα τα οποία δεν 

συγκράτησα γιατί  δεν με αφορούν και είπατε ότι  τώρα μπήκαμε να 

προσφέρουμε μέσα στην οικονομική κρίση. Δηλαδή παλαιά …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Είπατε ότι  μπήκαμε μέσα στην οικονομική κρίση να προσφέρουμε.  

Δηλαδή παλαιά μπαίναμε να  τα πάρουμε; Μπαίναμε για τον μισθό;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ο κ. Μηλίδης είπε ότι  πρέπει να γίνει  συμμάζεμα των οικονομικών της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον κ.  Πρόεδρο της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. γιατί  ξεκινάει  το συμμάζεμ α της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από τον μισθό 

του.  Είπα ότι  θα συνοψίσω το πρώτο.  

 Έπειτα ο κ.  Γαλάνης είπε για τον Περικλή, ότι  είχε θεσπίσει  την 

αντιμισθία.  Κύριε Χρυσανθίδη λέγοντας κάτι  για σχολεία,  εάν υπήρχε 

κάποιος επιχειρηματίας και αναλάμβανε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και άφ ηνε 10 

ώρες από την δουλειά του και έχανε έστω 1.000 ευρώ την ημέρα, εάν 

έπαιρνε δηλαδή 300, 400,  500 τον μήνα γιατί  μιλάμε με νούμερα, θα 

λέγαμε όχι;  Και εάν προσέφερε πάρα πολλά. Όπως και φαίνεται,  όπως 

λειτουργεί  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Νομίζω, όπως είπε και ο κ.  Γάτσιος,  ο 

συνάδελφος  ο κ.  Χασαπίδης,  ότι  η αποζημίωση για κάποιον που 

αφήνει την δουλειά του είναι κάτι  σεβαστό. Γι΄ αυτό το ότι  εάν το 

στηρίξουμε όλοι νομίζω ότι  θα είναι απλά μια στείρα αντιπολίτευση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος; Δεν έχουμε άλλο.  παρακαλώ την κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριοι συνάδελφοι,  κυρίες συναδέλφισσες,  όσα ακούστηκαν εδώ σε 

μια προσπάθεια για να στηριχθεί  η μια εκδοχ ή ή η άλλη είναι σωστά. 

Μπήκα στην λογική να μιλήσω και να κάνω δυο ερωτήσεις.  Δυο 

ερωτήματα θα αφήσω. Θα απαντήσει ο καθένας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι  τοποθέτηση είναι  με ερωτήματα. Ρητορικές.  Καλά το είπες.   

 Πρώτη ερώτηση. Δεν είναι λογικό,  ακούστηκε εδώ ως 

επιχείρημα, όταν ο Δήμαρχος ο οποίος παίρνει  τα χρήματα από τον 

Δήμο και ποια είναι αυτά τα χρήματα; μπορούμε να πούμε και το ποσό. 

δεν είναι τίποτα κρυφό. Είναι κάτι  κοντά στα 1.800 ευρώ καθαρά και 

λέμε ότι  δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάρει χρήματα ως Πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  δεν του το επιτρέπει  και ο νόμος,  εάν λοιπόν ένας 

υπάλληλος που παίρνει  περίπου, όταν είναι κοντά στην έξοδό του,  

αυτά τα χρήματα δεν μπορεί και δεν πρέπει,  μπορεί ένας Αντιδήμαρχος 

να πάει Πρόεδρος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και να παίρνει;   

 Διότι  ο ένας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,  

προκύπτει  και είναι 24ωρου απασχόλησης,  ο άλλος όμως όχι .   

 Είπα όλα όσα ακούστηκαν είναι λογικά και θαρρώ ότι  η 

τοποθέτηση του κ.  Χρυσανθίδη ήταν σε αυτή την λογ ική. Και ένα 

δεύτερο ερώτημα, γιατί  λέχθηκαν και σκληρές απόψεις εδώ. 

Προσπάθησαν κάποιοι  να τις  βάλουν και σε κάδρο. Κύριε Αγγελίδη 

εγώ θα ρωτούσα, την περίοδο του κ.  Μωυσιάδη εσείς  ως παράταξη και 
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εσείς προσωπικά τι  ψηφίσατε τότε για αυτά τα έξοδα παράστ ασης; Να 

μην παίζουμε με τις  λέξεις .  Τι ψηφίσατε;  Νομίζω πρέπει να το πείτε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Φωτιάδη μπήκατε λίγο σε θέματα πολύ προσωπικά και αυτό δεν 

είναι σωστό κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να τονίσω το εξής:  το εάν 

εγώ είμαι μια αμειβόμενη, σίγουρ α αυτό το προβλέπει ο νόμος,  ο κάθε 

μισθωτός δεν απολύεται από την υπηρεσία του για να προσφέρει στα 

κοινά.  Αποδεσμεύεται απλώς γιατί  θεωρείται ότι  είναι χρήσιμος σε 

αυτό που τον έχει  θεσμοθετήσει και τον έχει  βάλει ο λαός.   

 Άρα το να απολυθώ εγώ τότε δεν  θα υπήρχε κανένας δημόσιος 

υπάλληλος ο οποίος θα μπορούσε να ασχοληθεί.  Ας μην ξεχνάμε ότι  

αυτές οι  αποζημιώσεις είναι πάγιες και γίνονται σε όλους τους 

Δήμους.  Ας μην το ξεχνάμε αυτό,  γιατί  έχω ελέγξει  προσωπικά τα 

πάντα. Και φυσικά όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..   

 Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι  εάν προσωποποιείται το θέμα ότι  εγώ 

είμαι μια υπάλληλος η οποία είμαι στην έξοδό μου, σας πληροφορώ ότι  

εάν εσείς  έχετε έναν μισθό μεγάλο, γιατί  είμαστε και συνάδελφοι,  

γιατί  εάν έχετε 20,  30 χρόνια,  εγώ στο δημόσιο κ.  Φωτιάδη έχω μόνο 

16 χρόνια.  Γιατί  ήμουνα ελεύθερος επαγγελματίας.   

 Λοιπόν,  αυτό τι  σημαίνει;  ότι  ο  μισθός είναι πολύ μικρός και 

επειδή τα λέμε όλα, ο άμισθος αντιδήμαρχος με τον μισθό είναι πολύ 

μικρότερος του έμμισθου αντιδημάρχου. Αλλά ανέλαβα τον άμισθο 

αντιδήμαρχο για να πάρω τον μισθό μου και όχι  την έμμισθη θέση του 

Αντιδημάρχου που είναι μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από τον μισθό 

μου.  

Αυτό είναι σίγουρο, μπορείτε να το ερευνήσετε και όλα είναι στο 

Διαύγεια και στην διαφάνεια.   
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Τώρα λίγο να κλείσω με το θέμα το  οικονομικό.  Σας λέω ότι  δεν 

υφίσταται γιατί  εάν είχατε τον ισολογισμό θα ήταν ισολογισμός του 

΄14.  Εδώ μιλάμε για μια αντιμισθία και για το προηγούμενο θέμα και 

για το τωρινό,  η οποία θα λειτουργήσει για το ΄15.  Άρα εμείς  θα 

έχουμε μια πραγματική εικόνα στο τέλος του ΄15 εάν μπορεί ο 

Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να αμειφθεί,  γιατί  στο 

τέλος του ΄15 θα έχουμε την πραγματική εικόνα.  

Άρα μιλάμε για ΄15 και γίνεται συζήτηση για ισολογισμό το ΄14.  

Τι σχέση έχει  το ένα με το άλλο;  και η ουσία είναι,  καταλήγω, ότι  δεν 

διαφωνείτε στην ουσία και στην φιλοσοφία του πράγματος,  γιατί  ο 

νόμος καθορίζει  και οριοθετεί ,  εγώ τονίζω αυτό,  υποστηρίζω την 

άποψη του κ.  Χασαπίδη ότι  όλα γίνονται με πλήρη διαφάνεια και είμαι 

στη θέση να το πω, άρα από εκεί  και πέρα δε ν έχω να προσθέσω κάτι 

άλλο, εισηγούμαι να συμφωνήσετε για αυτό το πολύ μικρό αντίτιμο το 

οποίο έχει  προταθεί.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία συνάδελφοι;  Εάν κάποιος θέλει  να δευτερολογήσει.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης.  εάν χρειαστεί  ο κ.  Γρηγοριάδης.  Εάν χ ρειαστεί  ο κ.  

Χασαπίδης.  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό που ήθελα να πω τα είπα όλα, κύριε Πρόεδρε,  στην τοποθέτησή 

μου και ήμουν ξεκάθαρος και ως αγορητής ότι  το θέμα που συζητάμε 

τόσες ώρες ήταν πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Σας είπα ότι  δεν είμασ τε 

αντίθετοι με αυτό,  άλλωστε τοποθετήθηκε και η κυρία Ιλανίδου στο 

προηγούμενο θέμα.  
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 Αυτό το οποίο θέλαμε ήταν να δούμε τα στοιχεία τα οικονομικά. 

Τι ακριβώς συμβαίνει .  Άλλωστε ο νόμος είναι ξεκάθαρος.  Τώρα  η 

κυρία Αντιδήμαρχος είπε ότι  τι  σχέση  έχει  το ένα με το άλλο; Θα 

παρακαλούσα την κυρία Αντιδήμαρχο να διαβάσει τον νόμο και να δει  

ότι  οι  αντιμισθίες και όλες οι  . .  παραστάσεως βγαίνουν με την 

προηγούμενη και την προ προηγούμενη θητεία.  Τώρα μην τρελαθούμε 

στο τέλος.   

 Άρα λοιπόν η ένστασή μας ήταν  μόνο αυτή και τίποτα παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω. Εάν θέλει  ο κ.  Γρηγοριάδης.  Όχι.  Ο κ.  Χασαπίδης 

όχι .  Τώρα ο λόγος σε σας.  Σύντομος κύριε Δήμαρχε όσο μπορείτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από αυτά που είπε ο κ.  Χρυσανθίδης δεν διαφωνούν επί της ουσίας,  

διαφωνούν στο τυπικό μέρος.  Επί της ουσίας συμφωνούν αλλά έχουν 

επιφύλαξη εάν η οικονομική κατάσταση της προηγούμενης χρονιάς 

επιτρέπει  και τα λοιπά.  

 Μα το έχω πει  και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, εάν δεν το 

επιτρέπει  αυτά τα στοιχεία όλα θα πάνε στην Αποκεντρω μένη Διοίκηση 

θα ζητηθούν και εάν δεν είναι σύννομα θα το ακυρώσει η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Άρα η πιο σωστή νομίζω θέση θα ήταν,  

ψηφίζουμε ναι επί  της ουσίας αλλά με την επιφύλαξη για αυτά τα δυο 

σημεία μήπως δεν είναι τακτοποιημένα καλά τα οικονομικά της  

προηγούμενης χρονιάς και τα λοιπά.  

 Πρέπει να σας πω γιατί  ακούστηκε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. παίρνει  

περισσότερα ο Πρόεδρος,  στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. λιγότερα. Πολύ σωστά. 

Πολύ σωστά. Στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχουμε ενοποίηση, συγχώνευση επτά 

κοινωφελών επιχειρήσεων. Δεν είχαμε επτά θέατρα για να πούμε ότι  
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πρέπει να παίρνει  περισσότερα χρήματα ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή 

να παίρνει  τα ίδια με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Ένα ήταν το θέατρο 

γι΄ αυτό πολύ λογικά βάζουμε αυτό το ποσό το μικτό,  τα 400 ευρώ. 

Στην ουσία στο χέρι θα παίρνει  300  ευρώ και σας λέω ότι  αυτά τα 

έξοδα που ούτως ή άλλως έκανε,  όπως ειπώθηκε και από κάποιον από 

την αντιπολίτευση, γιατί  να μην τα παίρνει  σαν έξοδα παράστασης από 

το Δ.Σ.;   

Θα μπορούσε κάθε λίγο να τα φέρνε στο Δ.Σ. και να έπαιρνε και 

περισσότερα ενδεχομένως. Ενδεχομένως θα έπαιρνε περισσότερα. 

Τώρα νομίζω ότι  μπαίνει  σε καλύτερη βάση το θέμα, θα παίρνει  300 

ευρώ, με αυτά, εάν θέλει  θα πάει Θεσσαλονίκη, με αυτά εάν θέλει  θα 

κεράσει και τα λοιπά. Το ποσό νομίζω είναι πολύ μικρό, είναι πολύ 

λογικό και δεν αδικεί  τον σημερινό Πρόεδρο και τον εκάστοτε 

Πρόεδρο δηλαδή από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να μπαίνει  από μέσα. 

Είπαμε να μην κερδίζουν οι  αιρετοί αλλά όχι  και να μπαίνουν από 

μέσα.  

Πρέπει να πω ότι  μια από τις  διεκδικήσεις της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος που θα έχουμε το συνέδριό μας το Μάιο,  ξέρετε ποιο 

είναι;  Κανένας άμισθος αντιδήμαρχος.  Όλοι να παίρνουν μισθό. Και 

όσοι είναι υπέρ αυτής της φιλοσοφίας θα ήθελα να ανεβούν στο βήμα 

στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. και να πουν όχι ,  να υπάρχουν άμισθοι 

αντιδήμαρχοι ,  όχι  να μην πληρώνονται οι  πρόεδροι των κοινωφελών 

επιχειρήσεων. Να τα πουν και εκεί  αυτά.   

Ομόφωνα δεξιοί ,  αριστεροί και κεντρώοι έχουν αυτό ίδιο αίτημα 

στην Κ.Ε.Δ.Ε..  Να μην υπάρχει άμισθος αντιδήμαρχος και σωστό 

είναι.  βλέπετε τα χρήματα είναι πολύ λίγ α.  Ο Δήμαρχος μέχρι πρότινος 

έπαιρνε 1.500 ευρώ. Ο Δήμαρχος Σερρών. Τώρα λόγω μείωσης 
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κρατήσεων παίρνει  1.800 ευρώ. Οι προηγούμενοι προ Καλλικράτη, εάν 

ήταν δημόσιοι υπάλληλοι,  εγώ δηλαδή εάν προ Καλλικράτη ήμουν 

Δήμαρχος θα έπαιρνα 5.000 ευρώ τώρα και.  Γί νονται συγκρίσεις  

δηλαδή. Για όνομα του Θεού, τι  πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Πόσο 

άλλο, δεν χωράει.  Δηλαδή βγαίνουμε εκτός λογικής πλέον.   

Θα είχατε δίκαιο εάν ήταν μεγάλες οι  αντιμισθίες,  εάν ήταν 

μεγάλες οι  αντιμισθίες ναι,  θα είχατε δίκαιο.  Εάν ήταν ξέρω εγώ 

εξαντλούσαμε το όριο,  το ανώτατο όριο,  ναι,  θα είχατε  δίκαιο.  Θα 

μπορούσε η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να παίρνει  700 ευρώ, όσα 

παίρνει  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  Δεν στεκόμαστε όμως 

σε αυτή την λογική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διορθώνω 670.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  το βλέπουμε,  είναι μια σωστή και δίκαιη απόφαση.  

 Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρέπει να σας πω, επειδή στο 

θέατρο δεν ανεβαίνουν μόνο οι  θεατρικές παραστάσεις,  εκεί  όλος ο 

Δήμος,  όλοι οι  πολιτιστικοί φορείς του Δήμου έρχονται και κάνουν 

εκδηλώσεις.  Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πράγματι όλη την ημέρα 

είναι εκεί ,  δεν έχει  ούτε αργίες ούτε Σαββατοκύριακα. Όσοι 

επισκέπτεστε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αυτά θα τα έχετε διαπιστώσει.   

Τώρα εάν το τι  ψηφίσαμε εμείς  επί  δημαρχίας του κ.  Μωυσιάδη 

στον Αθλητικό Οργανισμό όταν η κυρία Ιλα νίδου ψήφιζε τότε την 

αντιμισθία,  εμείς ,  εάν θυμάμαι καλά, εάν θυμάμαι,  θα σας πω με όλη 

μου την ειλικρίνεια,  εάν θυμάμαι καλά είχαμε πει  να παίρνουν 

λιγότερα. Εάν θυμάμαι καλά. Εάν όμως δεν είναι έτσι,  δεν έχω κανένα 

πρόβλημα να κάνω την αυτοκριτική μου μ ετά από χρόνια και να πω ότι  
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λαΐκισα και εγώ. θα το πει  και η κυρία Ιλανίδου ότι  λαϊκίζει  τώρα; Ότι 

κάνει  λάθος; Δεν θα το πει .  Εγώ το παραδέχομαι,  εάν πράγματι 

ήμασταν κάθετα αρνητικοί,  δεν το θυμάμαι,  θα το δούμε,  κακώς, διότι  

μετά από χρόνια ξέρετε ο χρόνος πάντα αναδεικνύει  την αλήθεια και 

το σωστό. Δεν ξεφεύγεις  και δεν είναι κακό, εάν έχουμε κάνει  κάπου 

λάθος ή εάν έχουμε λαϊκίσει ,  να πούμε ότι  ναι,  εκεί  κάναμε λάθος.   

Γι΄ αυτό σας καλώ να ψηφίσετε αυτή την μικρή αμοιβή, την 

ελάχιστη αμοιβή για να μην  μπαίνει  από μέσα ο εκάστοτε Πρόεδρος 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Δείτε το μακροχρόνια,  διαχρονικά. Μην το βλέπετε με 

τα σημερινά δεδομένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δωδέκατο θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι 

ναι ο κ.  Δούκας.  Κύριε Μηλιδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι επί της ουσίας με την επιφύλαξη ότι  εάν τα οικονομικά δεν είναι 

καλά, όπως την προηγούμενη, τότε θα πρέπει να επανέλθει το θέμα 

προς ανάκληση της απόφασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα κατέγραψε η γραμματέας;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παρακαλώ έτσι να καταγραφεί η ψήφος μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο κ.  Γιαννακίδης ναι.  Εάν θέλετε παραταξιακά, όπως θέλετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η άποψή μας είναι όχι  στις  παρούσες συνθήκες και λόγω ελλιπούς 

τεκμηρίωσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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: 219/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Παν.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα είναι καθαρά τυπικό.  Έχει όλα τα στοιχεία.  Λείπει  και ο 

Αντιδήμαρχος.  Είναι πλήρη τα στοιχεία για να εγκρίνουμε την άδεια 

χορήγησης παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς οπωροκηπευτικών και το 

όνομα αυτού, εάν  θέλετε να σας το διαβάσω, Νικολής Στέργιος του 

Γεωργίου,  κάτοικος Άνω Καμήλας Σερρών με την  υπ '  αριθμόν  

πρωτοκόλλου τάδε αίτησή του προς τον Δήμαρχο. Έχει όλα και θα 

πουλάει οπωροκηπευτικά. Εντάξει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παραγωγός δεν είναι αυτός;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραγωγός,  παραγωγός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Υπογράφουν την εισήγηση ο Διευθυντής,  η προϊσταμένη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Σουλιώτης,   η κυρία Μπαρπουτίδου η προϊσταμένη, ο εισηγητής ο 

κ.  Παπαγεωργίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος είναι ο υπεύθυνος,  εσείς  θα απαντήσετε;  Πώς συμβαίνει  και 

έρχεται ένας παραγωγός;  Είναι αυτός εκτός;  Είναι ο μόνος που 

προέκυψε; Είναι καινούργιος;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη ένας έχει  τα πλήρη στοιχεία και δικαιολογητικά, ένας 

εγκρίνεται.  Εάν υπήρχε και δεύτερος και τρίτος.  Μπορεί να έρθει  και 

στο επόμενο συμβούλιο να έρθουν πέντε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έρθουν και άλλα. Βέβαια,  τι  με ένα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν δείτε τα δικαιολογητικά από πίσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι όλα πλήρη, πραγματικά. Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 220/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση χρονικής παράτασης των με αρ. 62368/2 014, 62409/2014,  

62408/2014, 66161/2014 συμβάσεων για την προμήθεια 

ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για επιπλέον (3) 

μήνες.  

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος       

 Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χρ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο κ.  Χαρίτος ο δημοτικός σύμβουλος ο εντεταλμένος.  

Δεν χρειάζεται.  Η παράταση στις  συμβάσεις είναι για μεν τον 

διαγωνισμό μέχρι 19 -5ο υ  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην ουσία το 99% το έχουμε πάρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και για τον επαναληπτικό διαγωνισμό μέχρι 9 -6-15.  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: 221/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Καθορισμός ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα Ο.Π. 282   

και 283 της πόλης των Σερρών και καθορισμός όρων δόμησης.  

Εισηγητής :  Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Μυστακίδης έχει  τον λόγο.  παρακαλ ώ 

κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Το θέμα αυτό αφορά όπως το λέει  τον καθορισμό ρυμοτομικών και 

οικοδομικών γραμμών σε δυο οικοδομικά πολύγωνα στο 282 και στο 

283. Αυτά είναι στο Ιμαρέτ.  Γνωρίζετε έχει  κάποιες ξακουστές οδούς 

εκεί ,  είναι η οδός Κρέσνας,  οδ ός Ξάνθης,  γνωστές στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Τι σημαίνει  ακριβώς με αυτό το θέμα; Τα οικοδομικά αυτά 

πολύγωνα δεν ήταν κλειστά.  Όπως το λέει  και η λέξη πολύγωνο είναι 

ένα κλειστό σχήμα και εφόσον δεν ήταν κλειστά δεν είχαν και,  ήταν σε 

σύνολο εντός σχεδίου πόλεως αλλά κτίζανε με τους όρους δόμησης τα 
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περισσότερα της προ του ΄23 περιοχής,  δηλαδή δεν ήταν ευνοϊκοί οι  

όροι δόμησης.   

 Με αυτή την εισήγηση που κάνουμε τώρα και την οποία θεωρώ 

πολύ, είδατε το σχέδιο το τοπογραφικό, θεωρώ πολύ καλή, συνεχίζεται 

καταρχήν η οδός Κρέσνας με ενιαίο πλάτος εννέα μέτρα. 

Δημιουργείται ένας πεζόδρομος που ο δρόμος αυτός στένευε πάρα 

πολύ και ήταν δύσβατος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορείτε να μας πείτε με δυο κουβέντες να καταλάβουμε τι  

καινούργιο φέρνεις;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Το καινούργιο θα το έλεγα ούτως ή άλλως, …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Τα οικοδομικά πολύγωνα ήταν ανοικτά αυτά, ήταν κάποιοι  θύλακες 

ανοικτά πολύγωνα χωρίς ουσιαστικά σοβαρούς όρους δόμησης.  

Κλείνουν τα πολύγωνα, κλείνουν,  έρχεται η γραμ μή και γίνεται 

κλειστό πολύγωνο και καθορίζονται καινούργιοι  όροι δόμησης 

ευνοϊκοί για την περιοχή.  

Παράλληλα …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ήταν προς του ΄23.  Σε ένα οργανωμένο σύστημα κανονισμών 

πολεοδομικών. Ενώ πρώτα ήταν στις  διατάξεις  προ του ΄23 περιοχής.  

Εκτός από αυτό ότι  ρυθμίζονται.  Ο κάθε ένας που είναι μέσα στο 
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σχέδιο πόλεως θέλει  να ξέρει  τους όρους δόμησης του οικοπέδου του,  

του οικοδομικού που ανήκει το οικόπεδό του.  Και εκτός από αυτό 

δημιουργούνται και κάποιοι  δρόμοι.   

Συνεχίζονται κάποιοι  δρόμοι,  όπως είπα η Κρέσνας,  

δημιουργείται ένας πεζόδρομος,  ενοποιούνται δυο οικοδομικά, διότι  

εκεί  μεσολαβεί ένα τμήμα που δεν θα μπορούσε να γίνει  δρόμος και 

ενώνονται αυτά τα δυο οικοδομικά πολύγωνα και γενικά γίνεται μια 

πολύ καλή κατά την γνώμη μου ρύθμιση της περιοχής.  Εξάλλου, αυτό 

το θέμα πέρασε και από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού στην οποία συμμετέχουν δυο τοπογράφοι μηχανικοί,  μια 

πολεοδόμος,  ένας που ασχολείται με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και 

ένας αρχιτέκτονας εκπρόσωπος του ΤΕΕ και ψηφίστηκε ομόφωνα σε 

αυτή την Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε εισηγητά νομίζω ήταν ένα θέμα το οποίο 

απασχόλησε,  έτσι ενημερωτικά το λέω σε σας αναφερόμενος,  

απασχόλησε και παλαιότερα τα Δημοτικά Συμβού λια προηγούμενων 

Δημαρχιών και επιτέλους έρχεται,  ξέρεις  που είναι Θοδωρή αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παπαφωτίου,  ακριβώς.  Και πραγματικά ολοκληρώνεται και ο δρόμος 

θα φαρδύνει Θόδωρε εκεί  μπροστά στην Κρέσανς.  Εννέα μέτρα. Αυτά 

τα γκρεμισμένα που έχει  εκεί  και το ετοιμόρροπο, αυτά φεύγουν μέσα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά αυτή την στιγμή καθορίζουμε ότι  ο δρόμος θα είναι εννέα μέτρα 

φυσικά κόβει κάποια κτίρια τα οποία θα ρυθμιστούν με πράξεις  
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τακτοποιήσεων. Θα ακολουθήσουν πράξεις  τακτο ποιήσεων και 

αναλογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  μια πληγή της περιοχής που ήταν έτσι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή πήγα και βρήκα τον κ.  Μυστακίδη,  για να μου δώσει καταλάβω 

ένα με δυο πράγματα αλλά δεν ήταν εκείνη την ώρα έτσι τελείως 

προετοιμασμένος.  Είπες ότι  θα δ ω τα σχέδια και τα λοιπά. Δεν είμαι 

μηχανικός,  δεν μπορούσα να καταλάβω. Αυτό το εννέα μέτρα που λέει  

είναι ένα παλαιό ετοιμόρροπο το οποίο είναι και επικίνδυνο και πρέπει 

να παρέμβουμε.  Εκείνο είναι επικίνδυνο. Άμα κάνει  μια κίνηση είναι 

και το σχολείο δίπλα, κοντά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Απέναντι  από το 15.  Εγώ λέω ότι  τα είδα καλά και δεν υπάρχει 

πρόβλημα και για τον δρόμο. Τα ετοιμόρροπο που είπαμε κ.  Φωτιάδη 

μπορεί να είναι και λίγο εκτός αλλά πραγματικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καλαμπούρι κάνατε;  Γιατί  απέναντι  έχει  επικινδυνότητα μεγάλη και 

ακριβώς εκεί  απέναντι  είναι το 15 ο  σχολείο όπου όλα τα παιδιά 

βγαίνουν από εκεί .  Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας λέω ότι  είναι 

έτοιμο,  έτσι.  Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος; Η υπηρεσία; Οίκοθεν 

ήρθε το θέμα ή υπάρχει κάποιος που το κινεί;  Μπορείτε να μας πείτε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν ξέρω κανέναν να το κινεί .  Ήρθε το θέμα υπηρεσιακά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ταυτίζομαι και εγώ με την άποψη του κυρίου,  το έψαξα το θέμα πάρα 

πολύ, σε βάθος και σε πλάτος,  ρώτησα την εισηγήτρια την κυρία 

Νάσου, το θέμα είναι από κάποιους τέτοιους θύλακες που έπρεπε να 

κλείσουν και κακώς αφέθηκαν τόσα χρόνια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όπως και ο θύλακας Ναούσης εκεί  στο στρατόπεδο. Αλλά άμα δείτε το 

σχέδιο θα καταλάβετε ότι  δεν μπορεί να είναι από κάποιον πολίτη.  

Είναι απλώς συνέχεια γεωμετρικών δρόμων. Δηλαδή έχει  εννέα  μέτρα 

ο δρόμος,  εκεί  γίνεται ζικ -ζακ, στενεύει  κάνει  και συνεχίζει  εννέα 

μέτρα. Σοβαρό θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού Άνω 

Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τέσσερα χρόνια μέχρι 30 -11-18, ΄15 έως 30 -11-18. Με κατώτατο 

όριο μίσθωσης 50 ευρώ. αυτό λέει  τα Τοπικό Συμβούλιο.   

 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: 223/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  
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Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 και  του Αντιδημάρχου Διοικητικών, Οικονομικών Λειτουργιών,  

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνει ας κ.  Στέργιου Γαλάνη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

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: 224/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της αρ. 888/2014 απόφασης του Δημοτικού  

Συμβουλίου  

 που αφορά την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα 

Απταλίδου Μαριάννα  
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 του Δανιήλ, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε σας παρακαλώ, δεν τελείωσε το συμβούλιο.  Περιμένετε.  

Ερωτήσεις.  Κύριε Φωτιάδη. εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση νομίζω αυτονόητη και  θα έπρεπε να το ξέρω, δεν ξέρω κ.  

εισηγητά να το έχετε στο προοίμιο.  Γιατί  αλλάζουμε,  γιατί  παίρνουμε 

άλλη απόφαση; Γιατί  αλλάζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  τροποποιείται η απόφαση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Από ότι  λέει  στην εισήγηση έχει  βγει  μια απόφαση του Ελεγκτικού  

Συνεδρίου 22 -10-13 που δημιούργησε κάποια νέα δεδομένα σε σχέση 

με το πώς υπολογίζεται ο χρόνος.  Εάν δηλαδή δείτε το πίσω μέρος της 

πρώτης σελίδας της εισήγησης,  η κυρία Πάτσιου η Βασιλική την έκανε 

την εισήγηση και λέει  ότι  σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρ ίασης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το κλιμάκιο τάδε,  προληπτικό έλεγχο 

δαπανών, αποφασίστηκε ότι  για την καταβολή αποζημίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος υπό το ίδιο 

ασφαλιστικό καθεστώς προγενέστερης ημερομηνίας μετάταξης στον 

Δήμο. Κατ΄ εφαρμογή κάποιων διατάξεων του Ν3852/10.   

 Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις  διατάξεις  ενός νόμου 

του ΄07,  όπως αναπροσαρμόστηκε με ένα νόμο του ΄03 δικαιούται 

καταβολή λόγω συνταξιοδότησης μόνο για τον χρόνο προϋπηρεσίας 

του Δήμου Σερρών, ο οποίος χρόνος ανέρχεται από τρία έτη και ένδεκα 
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μήνες,  ημέρες μηδέν και δικαιούται το 50% της αποζημίωσης 

. .αποδοχές των δυο μηνών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση είναι αυτή την απόφαση πότε την πήραμε; Όταν την πήραμε 

τα γνωρίζαμε αυτά ως πλαίσιο.  Γιατί  δεν ήρθε τό τε  η εισήγηση 

προσαρμοσμένη; Και πήραμε μια και πάμε σε δεύτερη ή μήπως υπήρξε 

κάτι  αιφνιδίως.  Αλλά νομίζω δεν θα την έπιανε την κυρία αναδρομικά 

εάν είχαμε αλλαγή πλαισίου νομικού.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγχωρείστε με,  να το δω αυτό και να σας πω προσωπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλαγή νομικού πλαισίου δεν υπήρξε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδώ από ότι  βλέπω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε κατάλαβα. Εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Για την δική μας 

επάρκεια …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα ελέγξω με ποιο τρόπο διαπιστώθηκε το ζήτημα και τροποποιείται η 

απόφαση και θα σας πω. Αυτό θα κάνω. Νόμιζα ότι  είναι καθαρά 

διαδικαστικό και δεν θα υπάρχει ζήτημα, οπότε,  γιατί  έρχεται από το 

τμήμα Προσωπικού αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Θα σας ενημερώσει.   

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: 225/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης,  καλό Πάσχα εύχομαι σε όλους και σε σας 

προσωπικά και στις  οικογένειές σας.  Να περάσετε καλά.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και 

υπογράφηκε.  

 

206/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  ¨Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες 

συντηρήσεις στο 11ο και 19ο  Δημοτικό Σχολείο Σερρών¨ .  
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        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

207/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του  

                            έργου: ¨Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου Σερρών¨ .  

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

208/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  

                            ¨Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και 

στο Ειδικό Σχολείο του  

                            Δήμου Σερρών¨ .  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

209/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  

                           ¨Συντηρήσεις -επισκευές -κατασκευές στα 12ο 

Δημοτικό Σχολείο,  10ο  

                            Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Προβατά¨ .  

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

210/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:   ̈ Εργασίες συντήρησης -επισκευές -κατασκευές 

στα 19ο Δημοτικό Σχολείο,   3ο Γυμνάσιο,  5ο Γυμνάσιο και 6ο 

Γυμνάσιο του Δήμου Σερρών¨ .  

       Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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211/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο 

στρατόπεδο ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ¨ .  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

212/2015:  Σύσταση επιτροπής για την  προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  ¨Κατασκευή-συντήρηση W.C. -  έργα υποδομής 

στο στρατόπεδο ΕΜΜ.  ΠΑΠΠΑ¨ .  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

213/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  ¨Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων 

Τ.Κ. Καπ. Μητρούση¨ .  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

214/2015:       Ομοίως του έργου Αναβάθμιση υποδομών 

Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου        Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Δήμου Σερρών.  

 

215/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του  

        έργου: ¨Αποκατάσταση XΑΔΑ Χριστός (ανατολικός 

χείμαρρος)¨ .  

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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216/2015:       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή 

παραλαβής          εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου για 

το έτος 2015, εκτός της         Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος                     

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,  Ποιότητας και Αποδοτικότητας,  

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

                 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.  

Χράπας Π.  

 

217/2015:   Έγκριση:  

                                  α) της υπ'  αριθμ: 173/2014 απόφασης του Δ.Σ. 

της ΚΕΔΗΣ, με θέμα:  

                                  “Αποζημίωση Προέδρου της ΚΕΔΗΣ”  

 

 218/2015:  β) της υπ΄ αριθμ. 28/2015 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΚΕΔΗΣ, με θέμα:  

                                  “Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015”.  

                                  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  

Ραμπότας Ευθ.  

 

219/2015:  Έγκριση της υπ΄ αρ.  49/2014 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗΚΕ     “ΔΗΠΕΘΕ” με θέμα: ¨Έγκριση πρότασης 

της ΔΗΚΕ “ΔΗΠΕΘΕ     ΣΕΡΡΩΝ” για αποζημίωση 

Προέδρου.  

   Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κα Μπιτζίδου 

Σ.  
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 220/2015:            Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή  

Λαϊκής Αγοράς.  

             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Παν.  

 

221/2015:   Έγκριση χρονικής παράτασης των με αρ.  62368/2014, 

62409/2014,     62408/2014, 66161/2014 συμβάσεων για 

την προμήθεια      τικών για τις  ανάγκες του 

Δήμου Σερρών για επιπλέον (3) μήνες.  

    Εισηγητές:  Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  και ο 

εντεταλμένος       

    Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χρ.  

 

222/2015:     Καθορισμός ρυμοτομικών και οικοδομικών 

γραμμών στα Ο.Π. 282  και    283 της πόλης των Σερρών και 

καθορισμός όρων δόμησης.   

   Εισηγητής :  Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

223/2015:     Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού 

αγρού Άνω Καμήλας.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

224/2015:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του κ.  Δημάρχου και     του Αντιδημάρχου Διοικητικών, 

Οικονομικών Λειτουργιών,     Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Διαφάνειας κ.  Στέργιου Γαλάνη.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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225/2015:    Έγκριση τροποποίησης της αρ.  888/2014 

απόφασης του Δημοτικού     Συμβουλίου που αφορά την 

έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα    Απταλίδου 

Μαριάννα του Δανιήλ,  πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου, λόγω   

 συνταξιοδότησης.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

 

226/2015 :  Έγκριση υποβολής αιτήματος σχετικά με την προμήθεια 

ξύλινων κατασκευών   με συμβολικό τίμημα από το κρατικό 

εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου    Καλαμπάκας,  φορέας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος.   

 

 

……………………… . .  

……………… .  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    …………  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………  

 

Γκότσης Ηλίας        …………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………  
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Δούκας Γεώργιος       …………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       …………  

 

Καδής Γεώργιος       …………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      …………  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     …………  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος             …………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία       …………  

 

Μυστακίδης Παύλος          …………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………  

 

Σούζας Ζαχαρίας .       …………  

 

Τερζής Βασίλειος       …………  
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Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………  

 

Χράπας Παντελής       …………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………  

 

 


