
 

 

              

 

   

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

                                 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

   

 

     

        ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

               

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

9Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
 

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.9/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 22α του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2015, 

ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 9/16-04-2015 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 30, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα   

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλομύστακας Αθανάσιος  
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Μερετούδης Δηµήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γρηγοριάδης Χρήστος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Τερζής Βασίλειος 

Χαρίτος Χρήστος 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

 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. 

 

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

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

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

 

Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 15ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

 

2. Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 
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…………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

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

έργων: 

α) Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της χωρητι-

κότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, 

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής, 

γ) Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ορεινής, 

δ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου και 

ε) Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού για την 

συμμετοχή του στην επιτροπή καταλληλότητας σχολικών κτηρίων. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών» με Α/Α 3 της Πράξης 

«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση νέας δράσης στα πλαίσια του έργου Sports for all που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. 

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

 

ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής στο Δήμο Petrich και στο 

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου PROMO 

SAFE DRIVING. 

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

 

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης τελικής καταβολής του έργου: ¨FOREST 

CITIES¨ (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE 

+). 

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

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) Ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους 2015 

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

β) 12 πινακίδων πληροφόρησης για τους δρόμους γύρω από τη λαϊκή 

αγορά της πόλης των Σερρών, 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

γ) Ανταλλακτικών κάδων του Δήμου, 

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

δ) Τεσσάρων (4) βενζινοκίνητων φυσητήρων για τις ανάγκες του Τμ. 

Πρασίνου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

     ΘΕΜΑ 9ο:    Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 

κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2014 κληροδοτήματος Ι. 

Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

7 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση κατάθεσης διαθεσίμων κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη 

σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για συνεργασία από το Δήμο 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 15 και 29 

καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης 50.000 τ.μ. στην 

ευρύτερη περιοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας που εκμισθώνεται 

από την Α.Ε. ΜΗΔΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη 

δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων Κοιμητηρίων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση εκποίησης τεχνητώς φυτευθέντων ατόμων λεύκης στην Δ.Κ. 

Λευκώνα του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρου πρασίνου που βρίσκεται επί 

της οδού Εθνικής Αντίστασης από την μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

“Αριστοδημοκρατία” και του συνημμένου σχεδίου συμφωνητικού 

υιοθεσίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Κατάθεση προτάσεων ενόψει του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη 

Σιθωνία Χαλκιδικής, τον Μάιο του 2015. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης κατανομής δημοτικού 

βοσκοτόπου και επιβολής τελών βοσκής έτους 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ,Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨. 

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ. 
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ΘΕΜΑ 21ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας 

πληροφορικής & επικοινωνιών και έγκριση διενέργειας ¨Προμήθεια 

ανταλλακτικών για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά-ειδών 

τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών, έτους 2015¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της πράξης: ¨Προμήθεια εξοπλισμού 

ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών¨ (ΟΠΣ: 

369422). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) για την ανανέωση της καταχώρησης των ανελκυστήρων των δημο-

τικών κτηρίων του Δήμου Σερρών, 

β) για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών 

κτηρίων του Δήμου Σερρών, 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

γ) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λευκώνα & των 

Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών, 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

δ) Απεντόμωση και μυοκτονία για τις ανάγκες του Κυνοκομείου χρο-

νικής διάρκειας ενός έτους. 

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

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών, έτους 

2015 και 

β) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας του έργου: ¨Συντήρηση 

εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών, έτους 2015¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση Α.Π. των έργων: 

α) Διάφορες επισκευές – συντηρήσεις και κατασκευές σε σχολικά 

κτήρια του Δήμου Σερρών, 

β) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Σερρών και 
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γ) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης–δια-

βάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου 

Καλών Δένδρων και 

β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων πεζοδρομίων στην  οδό Αν. 

Θράκης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 738/2013 Α. .Σ. ¨Έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης στην Ιορδανίδου Ελισάβετ του Αριστείδη, πρώην 

Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

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

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

       ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο, 

β) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη, από 30/3 έως 1/4  και 

γ) υπαλλήλων του Δήμου, κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. 

Γεμιχόπουλο Θεόφιλο του Ιωάννη, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 20 και 

Παπασυνοδινού γωνία. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:    Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
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ΘΕΜΑ 1ο:     Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 

  κυβέρνησης για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στην 

  Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

9Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσει ο 

Δήμαρχος με μια ενημέρωση σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά 

των ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα 

αποθεματικά των δήμων. Σε σας ο λόγος κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι μετά την απόφαση της 

κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου που υποχρεώνει τους ΟΤΑ να καταθέσουν τα ταμειακά 

τους αποθέματα στην Τράπεζα Ελλάδος το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συνεδρίασε 

χθες εκτάκτως,  εξέδωσε μια απόφαση ψήφισμα με επτά σημεία.  Ένα 

από τα σημεία του ψηφίσματος,  σε ένα από τα σημεία προτρέπει τα 

Δημοτικά Συμβούλια να βγάλουν ψηφίσματα που να κατακρίνουν την 

απόφαση αυτή και να τα στείλουμε στην κυβέρνηση.  

 Το ψήφισμα του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ έχει  ως  εξής: Σας το διαβάζω και 

από εκεί  και πέρα νομίζω ότι  μπορεί να γίνει  μια Διαπαραταξιακή 

Επιτροπή αύριο να βρεθεί  αυτή η Επιτροπή, να συναντηθεί και να 

βγάλουμε το τελικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Πώς έχει  το ψήφισμα.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ  

 

 Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ  συνεδρίασε σήμερα 21 Απριλίου 2015 εκτάκτως 

για να συζητήσει  το ζήτημα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με 

την οποία η κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α΄  Βαθμού για 

καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.   

 Μετά από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη παρουσία του 

αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ.  Μάρδα, προέδρων των 

Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και Δημάρχων το ΔΣ της ΚΕΔΕ 

αποφάσισε τα εξής:  

 1. Καταγγέλλει  ως απαράδεκτη την μεθόδευση της κυβέρνησης και 

την απόφασή της να προχωρήσει στ ην έκδοση πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου με την οποία πλήττει  ευθέως την συνταγματικά 

κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και 

ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.  

 2. Κρίνει  μη ικανοποιητικές τ ις  εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ.  ο 

αναπληρωτής  υπουργός Οικονομικών, γ ι '  αυτό καλεί  την κυβέρνηση σε 

πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

και στην συνέχεια να ξεκινήσει  με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής 

διάλογος προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που 

στόχο θα  έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.   

 3. Καλεί  τους Δήμους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε 

συνεδρίαση του Δημοτικού του Συμβουλίου με σκοπό την έκδοση 

ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

τόσο ως πολιτική πράξη όσο  και ως προς το περιεχόμενό της.  
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 4. Καλεί  τ ις  δημοτικές αρχές όλης της χώρας και μέχρι την 

σύγκλιση του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ της 7ης Μαΐου,  όπου και 

θα ληφθεί οριστική απόφαση, να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει  η 

πράξη νομοθετικού περιεχομένου γιατί  τ ίθεται σε κίνδυνο η ομαλή 

λειτουργία όλων των δήμων και των υπηρεσιών τους καθώς και η 

δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στην στοιχειώδη λειτουργία τους.  

 5. Καλεί  τους δήμους όλης της χώρας σε αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις μαζί με το προσωπικό τους αρχής γεν ομένης από την 

ημέρα κατά την οποία θα έρθει  προς συζήτηση στην Βουλή η πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου.  

 6. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και 

νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί  με σκοπό να ακυρώσουμε το 

περιεχόμενο της πράξης νομοθε τικού περιεχομένου.  

 7. Καλούμε τους Δήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο 

εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο 

μέσο προκειμένου να ενημερωθούν οι  δημότες με έγκυρο τρόπο για τ ις  

δραματικές επιπτώσεις που θα έχει  γ ια κάθε τοπική οικονομία και γ ια 

κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής 

απόφασης.   

 

 Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ προτείνω να συσταθεί μια 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή, να βρεθεί  αύριο και να αποφασίσουν για το 

τελικό κείμενο του ψηφίσματος.   

 Τώρα  εάν έχετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμπληρωματικά επί του θέματος επειδή μου κατέθεσε ο εκπρόσωπος 

της Λαϊκής Συσπείρωσης,  ο συνάδελφός μας ο κ.  Καρύδας μια 
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παρέμβαση πάνω στο σχετικό θέμα, θα σας το διαβάσω και αυτό,  έτσι 

ώστε,  εφόσον συμφωνεί το σώμα να ενσωματωθεί ή και να το 

συναποφασίσει εάν θα πρέπει να ενσωματωθεί ή όχι  η Διαπαραταξιακή 

Επιτροπή, η οποία θα σχηματιστεί  σε λίγο.   

  

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Σέρρες 22 Απριλίου 2015  

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών.  

 

Σχέδιο  απόφασης για την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

της κυβέρνησης για δέσμευση των αποθεματικών των δήμων και άλλων 

φορέων του δημοσίου.   

 

 Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ με πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου βάζει  χέρι  και μάλιστα αναδρομικά από 17 Μάρτη σ τα 

ταμειακά διαθέσιμα των δημόσιων οργανισμών, όπως νοσοκομεία,  

Δήμοι,  Περιφέρειες,  ΟΑΕΔ και τα λοιπά.  

 Ταυτόχρονα ζητάει  και αυτή όπως και οι  προηγούμενες 

μνημονιακές κυβερνήσεις την λεηλασία των αποθεματικών και 

ταμειακών διαθέσιμων και από τα ασφαλιστι κά ταμεία.  Ζητάει  δηλαδή 

να δοθούν τα χρήματα των Οργανισμών και των Ασφαλιστικών Φορέων 

για να καλυφθούν οι  απαιτήσεις των δανειστών της Ε.Ε. της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  του ΔΝΤ.  

 Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι μια απαράδεκτη 

προκλητική απόφαση η οποία θα έχει  τραγικές συνέπειες γ ια την λαϊκή 

οικογένεια και την καθημερινότητά της καθώς θα στερήσει από τον 
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Δήμο τα χρήματα για να αντεπεξέλθει  στην κάλυψη στοιχειωδών 

αναγκών του λαού.   

 Σαν Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζουμε την πράξη νομοθετικού  

περιεχομένου και απαιτούμε την απόσυρσή της.  Δεν πρέπει  να 

εφαρμοστεί .   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει  να μην μεταφερθεί ούτε ένα 

ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και στους δανειστές με ρητή του εντολή στην Οικονομι κή 

Υπηρεσία προς εφαρμογή αυτής της απόφασης.   

 Τα χρήματα του Δήμου είναι γ ια τον λαό και τ ις  ανάγκες του και 

όχι  γ ια τ ις  τράπεζες,  τους επιχειρηματίες,  τους τοκογλύφους -δανειστές.   

 Καλούμε τον Σερραϊκό λαό να στηρίξει  μαζικά την απόφαση αυτή 

του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο στην κατεύθυνση της μη 

εφαρμογής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου.  

 

 Αυτό αύριο θα μπει μαζί ,  η Διαπαραταξιακή Επιτροπή…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έρχεται σε αντίθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν έρχεται σε αντίθεση με την ΚΕΔΕ. Μισό λεπτάκι,  ζήτησε τον 

λόγο ο κύριος,  ερώτηση; Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου είναι προς τον κ.  Αγγελίδης,  πόσα είναι τα χρήματα, 

αυτά που ονομάζουμε για τον Δήμο μας ταμειακά διαθέσιμα υπόλοιπα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να είναι οκτώ εκατομμύρια στην τράπεζα. Τόσο δεν είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εννέα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εννιά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, θα ξανά ρωτήσω συμπληρωματικά, δεν περίμενα 

μονολεκτική απάντηση, γι '  αυτό κύριε Πρόεδρε.  Είναι οκτώ 

εκατομμύρια και είναι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εννέα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εννέα. Από ποιες των περιπτώσεων και τι  κρατούμε εμείς;  Δηλαδή τα 

πάμε όλα; Δεν κρατούμε; Γιατί  σήμερα από το πρωί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, ένα λεπτό κύριοι  συνάδελφοι,  είμαι υποχρεωμένος να 

ρωτήσω τώρα με πολλαπλά σημεία,  και ο υπουργός από το  πρωί 

διευκρίνισε ότι  κάποια απαραίτητα για την μισθοδοσία και τα τελείως 

απαραίτητα μπορούμε να τα κρατήσουμε και πάμε τα υπόλοιπα. Αυτά 

διευκρινίστηκαν; Σήμερα όταν μιλούμε για ταμειακά διαθέσιμα του 

Δήμου Σερρών 9 εκατομμύρια,  αυτά που αναφέρθηκαν από τ ο πρωί ως 

διευκρινήσεις ισχύουν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι δυο μισθοδοσίες για τους υπαλλήλους,  είναι τα χρήματα της 

ΣΑΤΑ, χρήματα από προγράμματα. Δεν ξέρω εάν παραλείπω κάτι 

Αντιδήμαρχε και μπορείς να προσθέσεις;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε είναι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από ίδια έσοδα κάποια λίγα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο μισθοδοσίες.  Είναι χρήματα από τα προνοιακά επιδόματα. Το 

κληροδότημα Αποστολίδη.  Από τα ανταποδοτικά της καθαριότητας.  

Για τις  επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων. Από τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Είναι όλα αυτά τα χρήματα με τα οποία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που προορίζονται για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εάν μου επιτρέπετε,  κύριε Δήμαρχε,  το 10% αυτών των  χρημάτων 

είναι μια μισθοδοσία του Δήμου περίπου. Όταν θα έχουμε ανάγκη να 

πληρώνουμε τα υπόλοιπα θα πρέπει να κάνουμε αίτηση για να 

περιμένουμε τα χρήματα των Σερραίων πολιτών εν προκειμένω να τα 

ζητάμε για να τα πάρουμε για να πληρώσουμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρωτώ και λέω με βάση αυτά τα οποία σήμερα κυκλοφορούν και πριν 

έρθουμε,  ότι  ένα ποσό το δέχθηκε η κυβέρ νηση ότι  μπορεί να κρατηθεί 

στο ταμείο ή με τον τρόπο που εμείς  επιλέγουμε,  στην τράπεζα, για να 

υπηρετήσουμε τα άκρως αναγκαία.  Προφανώς μισθούς ενός μήνα, δυο 

μηνών και τα υπόλοιπα, πλέον διευκρίνισε ότι  ονομάζουμε ταμειακά. 

Δεν είναι όλα σκούπα να τα πά με στην Τράπεζα Ελλάδος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανεξάρτητα με το ερώτημα που θέτετε,  έχουμε μια απόφαση ψήφισμα 

του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Εμάς ως Δημοτική Αρχή μας καλύπτει  και 

συμφωνούμε.  Μας καλεί,  καλεί το Δ.Σ.  της ΚΕΔΕ να εκδώσουμε 
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ψηφίσματα. Λοιπόν,  ερχόμαστε τώρα σαν Δ ημοτικό Συμβούλιο να 

τοποθετηθούμε,  να πάρουμε απόφαση για το εάν θα βγάλουμε ψήφισμα 

και τι  περιεχόμενο θα έχει  το ψήφισμα αυτό.  Εμείς συμφωνούμε με την 

απόφαση ψήφισμα του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Εντάξει;  Αυτό συζητάμε τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι ο κ.  Γιαννακίδης και μετά εσείς .  Και ο κ.  Μηλίδης.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  εμείς  δεν θα δεχθούμε την ενσωμάτωση του 

κειμένου της Λαϊκής Συσπείρωσης.  Διαφωνούμε απόλυτα και με το 

πνεύμα και με το περιεχόμενο του κειμένου. Από πού και ως που η 

Λαϊκή Συσπείρωση έβγαλε αυτά τα αυθαίρετα πολιτικά συμπεράσματα 

ότι  τα ταμειακά αποθέματα παρακρατούνται για να ικανοποιηθούν οι  

απαιτήσεις των δανειστών; Γιατί  η δική μας πολιτική ερμηνεία είναι 

ακριβώς αντίθετη.  Ότι παρακρατούνται για να μην εξυπηρετηθούν τα 

συμφέροντα των δανειστών. Άρα είμαστε αντίθετοι με την 

ενσωμάτωση αυτού του κειμένου έτσι αυθαίρετα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  θα συμμετέχετε οπωσδήποτε όλοι διαπαραταξιακά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη, διαδικαστικά. Μπο ρεί εδώ να προκύψει ότι  δεν 

χρειάζεται να γίνει  Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, 

συμφωνούμε με το κείμενο,  με την απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Εάν 

υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που δεν συμφωνούν δεν θα χρειαστεί .  
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Θα μπει εδώ σε ψηφοφορία και τελειώνει το θέμα. Θα βγει  ένα τέτοιο 

ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δυο θέματα υπάρχουν.  Το ένα είναι το ψήφισμα όπως διαβάστηκε.  Το 

δεύτερο θέμα λέει  ότι  να κάνετε Δημοτικά Συμβούλια.  Νομίζω ότι  κάτι  

τέτοιο λέει .  Εννοείτε το σημερινό; Δηλαδ ή το φέρνουμε θέμα ή θα 

κάνουμε άλλο συμβούλιο για το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό που είναι τώρα. Άρα έρχεται ως θέμα προ ημερησίας.  Έτσι δεν 

είναι;   

 Εμείς τώρα, εάν πάμε στην ουσία,  ως παράταξη συμφωνούμε με 

το ψήφισμα  της ΚΕΔΕ όπως είναι.  Τώρα από εκεί  και πέρα 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή να γίνει  δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συμφωνούμε.  Όπως είναι αυτούσιο καλύπτει  πλήρως νομίζω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Όσον αφορά το ψήφισμα, εγώ συμμετείχα πριν από δυο ώρες στην 

ΠΕΔ, είχαμε συμβούλιο,  ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το κείμενο,  
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ψήφισα αυτούσιο το κείμενο της ΚΕΔΕ, οπότε δεν μπορώ να μπω σε 

κάποια διαδικασία προσθέσεων ή αφαιρέσεων. Δεν μπορ ώ να πω ότι  

τώρα άλλαξα άποψη. Η άποψή μου είναι ότι  πρέπει να μπει αυτούσιο 

και δεν υπάρχει κανένα χρηματικό υπόλοιπο στον Δήμο. Όλα πάνε και 

γίνονται ρέπους.   

 Μάλιστα, εκεί  είχαμε και δυο κείμενα τα οποία θα τα δώσω μετά 

από την Τράπεζα της Ελλάδος προς  το Ταμείο Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους  το πρώτο, είναι 20 Απριλίου διευκρινιστικό και το άλλο είναι 

πάλι ένα ενημερωτικό σημείωμα στις  21 προς το Ευρωσύστημα από την  

Τράπεζα της Ελλάδος,  όπου εκεί  αναφέρονται τα πάντα που λέει  ότι  

ούτε θα χαλάσουμε τους λογαριασμούς από τις  τράπεζες,  η διαχείριση 

θα γίνεται μέσω των εμπορικών  τραπεζών αλλά θα είναι ρέπος στην 

τράπεζα και δεν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα από εκεί  πέρα εάν 

δεν κάνουμε έναν τρίμηνο προϋπολογισμό τι  ανάγκες έχουμε σε ένα 

τρίμηνο για να παίρνουμε.   

 Δεν μπορείς να πάρεις ποσό πάνω από 10% εάν χρειαστεί  χωρίς 

ενημέρωση και τα λοιπά. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα τι  θα γίνει  με 

τα κληροδοτήματα, γιατί  υπάρχει  και η ποινική.  Ναι μεν λες ότι  θα 

έχεις ,  εάν παραβείς τον νόμο, θα έχεις  ποινικές κυρώσε ις όσον αφορά 

για την παρέμβαση το νομοθέτημα, αλλά για πες μας,  ο δικαστής εάν 

τελικά τα λεφτά του κληροδοτήματος Αποστολίδη χαθούν,  για πείτε 

μας ποιος θα φέρει την ευθύνη;  

 Λοιπόν,  είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και δεύτερον,  μπορούν να 

μεταφερθούν όλα αυτά τα ποσά από τράπεζες;  Γιατί  μπήκε και το 

ζήτημα, εμείς  τα έχουμε σε μια Συνεταιριστική Τράπεζα και ρωτήθηκε 

ο υπουργός και δεν έχει  απαντήσει ακόμα ούτε προφορικά τι  θα 

γίνουν,  όχι  συστημικές τράπεζες,  οι  άλλες οι  τράπεζες οι  
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συνεταιριστικές,  οι  οποίες,  εάν τελικά παρθούν 9 εκατομμύρια έχουν 

μεγάλο κίνδυνο.  

 Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν.  Νομίζω ότι  δεν 

πρέπει να πάνε τα χρήματα όπως το λέει  στην παράγραφο 4 το σχέδιο 

νόμου, ότι  πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση το νομοθέτημα αυτό και 

να μην το περάσει στην Βουλή και μέχρι τις  7 του μήνα που είναι το 

Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Χαλκιδική θα πρέπει να πάρουμε μια 

τελειωτική απόφαση για τα πράγματα.  

 Μπορεί να έχουμε και προβλήματα νομικά. Εγώ ψηφίζω, δεν θα 

συμμετέχω στην διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Οι προτάσεις είναι αυτούσιο το κείμενο.  Απλούστατα εμάς έχω δυο 

διαφορετικά σημειώματα από την Τράπεζα της Ελλάδος,  η οποία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Στεργίου είναι επτά σημεία αυτά που διάβασα. Αυτά είναι η 

απόφαση της ΚΕΔΕ.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ομόφωνη είναι.  Μια στιγμή, γίνεται μια σύγχυση. Ο κύριος Στεργίου 

μιλάει για το ΔΣ της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.  Μα έχουμε την 

απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ενημέρωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά εμείς  τώρα εδώ αποφασίζουμε επί της απόφασης του ΔΣ της 

ΚΕΔΕ, όχι  της ΠΕΔ.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είκοσι τρεις  ψήφισαν το κείμενο αυτούσιο της ΚΕΔΕ και δυο ψήφισαν 

κάποιο κείμενο που κατακρίνουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

αλλά δεν καταγγέλλουν την κυβέρνηση ούτε ζητάνε τα υπόλοιπα άλλα 

θέματα. Το μόνο που καταγγέλλουν είναι ότι  δεν πρέπει να περάσει με 

πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή η διαφωνία μπήκε,  είναι 23 -2.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι;  Αυτά τα οποία πριν από λίγο ο κ.  Στεργίου είπε για 

τα ρέπους και για τις  συνεταιριστικές και τα λοιπά, ενημερωτικά τα 

έχετε καταγεγραμμένα; Θα μπορούσαμε ως παράταξη να τα έχουμε;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είναι καταγεγραμμένα και θα σας φέρω και τα πρακτικά του Δ.Σ..  Θα 

σας τα φέρω. Αυτά εδώ πέρα, θα σας δώσω τα δυο κείμενα, εάν 

υπάρχει φωτοτυπείο,  από την Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωτικά στις  

20 και 21 που διευκρινίζουν πως θα πάνε τα χρήματα. Πως θα 

χειρίζονται τα χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Περισσότερο αυτό με ενδιαφέρει.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αλλά για το ζήτημα των κληροδοτημάτων των χρημάτων, γιατί  όλοι οι  

Δήμοι έχουν κληροδοτήματα και λεφτά, δεν υπάρχει διευκρίνιση ούτε 

και προφορική από τον Υπουργό. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν το συζητώ ότι  συμφωνώ με τον κ.  Δήμαρχο και με 

το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και θεωρώ ότι  όλοι οι  συνάδελφοι,  τουλάχιστον 

αυτή είναι η άποψή μου, θα πρέπει να συνταχθούμε πίσω από αυτό,  

εδώ όμως συμβαίνουν τα εξής γεγονότα που θ α πρέπει να τα 

αντιμετωπίσουμε.  Η καταστατική θέση των αιρετών  μας οδηγεί  στο 

σημείο να πρέπει από την μια να συνταχθούμε στην πράξη, να είμαστε 

νόμιμοι και να ακολουθήσουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

που έχει  εκδοθεί από το υπουργικό συμβούλιο,  τ ην οποία υπέγραψε και 

ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

μάλιστα με αναδρομική ισχύ και από την άλλη έχουμε ένα σωρό 

ευθύνες είτε ποινικές είτε αστικές είτε όποιες άλλες από άλλες 

υποχρεώσεις μας από τον νόμο που απορρέουν είτε με την υπογραφή 

συμβάσεων, όχι  μόνο στον δικό μας Δήμο από τον κ.  Δήμαρχο είτε από 

εμένα είτε από άλλους συναδέλφους αλλά και πλήθος άλλων 

υποχρεώσεων.  

 Τα χρήματα αυτά, γιατί  ακούστηκαν διάφορα αυτές τις  ημέρες 

στα ΜΜΕ, στα Αθηναϊκά κατά κύριο λόγο,  ανήκουν στους Σερραίους 

δημότες τα δικά μας το χρηματικό υπόλοιπο.  Πρόκειται για 

αποθεματικά. Είναι χρήματα από την εισφορά σε χρήμα. Χρήματα που 
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έδωσαν οι  πολίτες για να γίνουν έργα υποδομής.  Είναι χρήματα από το 

κληροδότημα. Είναι χρήματα τα οποία εάν τα αγγίξει ς ,  εάν σε κάποια 

περίπτωση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα. Εάν αυτά τα χρήματα χαθούν 

με κάποιο τρόπο, ο κ.  Μπουτάρης πριν έρθω έκανε την εξής δήλωση. 

Αυτά τα χρήματα, λέει ,  είναι δανεικά και αγύρι στα. Εάν αυτά τα 

χρήματα κάποια στιγμή δεν μπορέσει η Τράπεζα της Ελλάδος ή το 

κράτος να μας τα επιστρέψει,  τότε φανταστείτε με τι  θα βρεθούμε 

αντιμέτωποι;  Με τι  ευθύνες θα βρεθούμε αντιμέτωποι;   

 Αντιλαμβάνομαι,  κύριε Πρόεδρε,  αυτή την ύστατη ώρα και την 

αγωνία και της κυβέρνησης του κράτους,  της κεντρικής εξουσίας και 

φαντάζομαι και όλων των αιρετών, κανείς  δεν είναι λιγότερο ή 

περισσότερο πατριώτης από κάποιον άλλο, θέλουμε,  φαντάζομαι,  η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση να στηρίξουμε την πολιτεία αλλά θα επισημάνω 

και κλείνοντας αυτό ότι  σύμφωνα με το 102 άρθρο του Συντάγματος η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει  οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και 

σύμφωνα με την παράγραφο 5,  κύριε Πρόεδρε,  του Συντάγματος στο 

ίδιο άρθρο, υποχρεούνται η πολιτεία να εφαρμόζει  μέτρα τέτοια 

δημοσιονομικά ή όποια άλλη για να δημιουργεί  της προϋποθέσεις και 

για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.   

 Νομίζω ότι  αντιλαμβάνεστε όλοι ότι  αυτή η απόφαση, που για 

μένα είναι συνταγματικά αχαρακτήριστη, πλήττει  ευθέως την 

ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο των δήμων και των περιφερειών και 
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νομίζω θα πρέπει και εμείς  να βάλουμε τις  δικές μας κόκκινες 

γραμμές.   

 Αυτό ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να ολοκληρώσουμε και τις  τοποθετήσεις,  ποιος άλλος θέλει  να 

τοποθετηθεί επιγραμματικά; Κύριε Γάτ σιο να δώσω τον λόγο στον κ.  

Καρύδα και μετά σε σας.   

 Παρακαλώ κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εμείς σαν παράταξη καταθέσαμε το ψήφισμά μας.  Δεν είχα εν γνώσει 

μου το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το άκουσα τώρα. Σε κάποια σημεία 

συμφωνώ αλλά είμαι και της άποψης ότι  πρέπει να συσταθεί μια 

διαπαραταξιακή για να γίνει  και κάποια πρόσθεση. Δεν έχω την 

απαίτηση να ψηφιστεί  το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης αλλά 

τουλάχιστον κάποια βασικά, τα οποία είναι και αλήθεια,  νομίζω ότι  

πρέπει να μπουν για να μην κάνουμε κουβέντα και στον αέρα.  

 Από εκεί  και πέρα δυο πραγματάκια.  Χθες το βράδυ βγήκε 

στέλεχος της Κομισιόν και είπε ότι  η συγκεκριμένη κίνηση ήταν 

απαίτηση των δανειστών, κύριε Γιαννακίδη,  οπότε υπάρχει πολύ 

σοβαρή δήλωση που λέει  ότι  είναι κατευθυνόμενη με συγκεκριμένη 

απόφαση  η συγκεκριμένη δήλωση.  

 Από εκεί  και πέρα, υπάρχει το δεδομένο ότι  η όλη διαδικασία 

γίνεται για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν πόροι,  έτσι ώστε από την 

στιγμή που δεν υπάρχει ρευστότητα στο κράτος να πληρωθούν είτε 

τοκοχρεολύσια είτε εσωτερικές υποχρεώσε ις του κράτους.   

 Εμείς το καταδικάζουμε αυτό,  δεν πρέπει να δοθούν τα λεφτά 

των Σερραίων δημοτών για οποιοδήποτε τοκοχρεολύσια ή άλλες 
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υποχρεώσεις,  είναι για τον συγκεκριμένο σκοπό και πρέπει αυτό να το 

υπερασπιστούμε.  

 Από εκεί  και πέρα ζητάω σύσταση της  Διαπαραταξιακής για να 

γίνει  κάποια πρόσθεση στο κείμενο της ΚΕΔΕ και τα λοιπά και από 

εκεί  και πέρα έχω την εντύπωση ότι  και σαν  Δήμος,  για να είμαστε 

και στο πνεύμα της απόφασης της ΚΕΔΕ πρέπει να κάνουμε κάτι  για 

να ενημερώσουμε.  Εάν αυτό θα είναι συν έντευξη τύπου του δημάρχου 

ή του κ.  Αντιδημάρχου των Οικονομικών είτε κάποιου άλλου σε σχέση 

με το τι  θα επιφέρει,  εάν εφαρμοστεί  αυτή η διαδικασία και το τι  θα 

κάνει  ο Δήμος ενάντια σε αυτό νομίζω ότι  μόνο καλό θα κάνει  και όχι  

κακό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Συμφωνώ βασικά με τις  εισηγήσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν.  

Προσθετικά μόνο, συμπληρωματικά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε,  για 

ένα σημείο του νομοθετικού αυτού διατάγματος το οποίο εμένα 

προσωπικά και πιστεύω και πολλούς με εξοργίζει .  Τι  λέει  το 

νομοθετικό διάταγμα; Λέει ότι  θα κρατήσουμε χρήματα μόνο για να 

πληρώσουμε τους υπαλλήλους.  Τους δημοσίους υπαλλήλους.   

 Δηλαδή δεν κατάλαβα, οι  προμηθευτές του Δήμου ή του 

οποιουδήποτε Δήμου, οι  εργολάβοι,  εκείνοι δεν έχουν εργαζομένους; 

Πώς θα πληρώσουν εκείνοι τους εργαζομένους τους;  Που έχουν λεφτά 

να παίρνουν,  που έχουν πληρώσει για όλα αυτά; Κατά συνέπεια λοιπόν 

θέλω να το τονίσω αυτό και δυστυχώς και οι  παλαιότερες κυβερνήσεις 

και η σημερινή βλέπει μονοσήμαντα κάποιες συγκεκριμένες 
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περιπτώσεις και δεν βλέπει τι  γίνεται πάρα έξω, γι '  αυτό φυσικά 

φτάνουμε και εδώ που φτάνουμε.   

 Κατηγορηματικά λοιπόν συμφωνώ με την  αυτή και θέλω να 

προστεθεί ,  θα είμαι και αύριο στην Διαπαραταξιακή και αυτό.  Δεν 

μπορεί να παίρνονται για να διασφαλίζονται χρήματα  μόνο για αυτούς 

που θα πληρώνονται από την γενική κυβέρνηση. Οι άλλοι πώς θα 

πληρωθούν; Ο κάθε ένας επιχειρηματίας που έχει  υπαλλήλους που δεν 

θα πληρωθεί,  πώς θα πληρώσει τους υπαλλήλους του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλει  κάποιος άλλος να τοποθετηθεί,  άρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο νόμος είναι για πρώτη φορά, έχει  ξανά γίνει  μνημονιακός νόμος,  

έχει  αναδρομικό χαρακτήρα από τις  17 Μαρτίου για να καλυφθούν τα 

60 δις  που δόθηκαν από την κυρία Δούρου στην γενική κυβέρνηση 

χωρίς τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν συνάδελφοι ομόφωνα συμφωνούμε για την 

Διαπαραταξιακή. Να γίνει  Διαπαραταξιακή με το κείμενο της ΚΕΔΕ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κ.  Μηλίδη. Το κείμενο της ΚΕΔΕ είναι ο βασικός 

μπούσουλας τον οποίο νομίζω δεν θα αλλάξουμε.  Μισό λεπτάκι.  Το να 

προστεθεί  και κάτι  ακόμη δεν νομίζω ότι  είναι και κακό. Γι '  αυτό ας 

συσταθεί.  Εγώ θα το βάλω σε ψηφοφορία.  Ποιοι  θέλουν;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην βιάζεσαι να το βάλεις σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την Διαπαραταξιακή κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  εντάξει .  Μην βιάζεσαι,  θα δούμε.  Να δούμε,  θέλει  κάτι  να πει  ο 

κ.  Μηλίδης πάνω σε αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη θέλετε κάτι  να πείτε πάνω σε αυτό;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ότι  με δυο κουβέντες τοποθετηθήκαμε και 

είπαμε ότι  ψηφίζουμε ομόφωνα το ψήφισμα. Δεν ξέρω τι  νόημα έχει  

τώρα από εδώ και πέρα να κάνουμε και άλλες διαβουλεύσεις,  

συζητήσεις.  Εάν ο κ.  Καρύδα επιμένει  ας τεθεί  σε ψηφοφορία.  Τι να 

πω; Δεν ξέρω. Δηλαδή να κάνουμε Διαπαραταξιακές Επιτροπές και τα 

λοιπά θα αλλάξουμε τίποτα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε,  επειδή δεν έθεσε το θέμα της Διαπαραταξιακής μόνο ο κ.  

Καρύδας και ο κ.  Γάτσιος και συμφωνεί η παράταξη του κ.  Φωτιάδη 

για την Διαπαραταξιακή και νομίζω ότι  και η συμπολίτευση συμφωνεί 

με την Διαπαραταξιακή. Εάν το βάλω προς ψήφιση είμ αι σίγουρος ότι  

το 99% θα δεχθεί  την Διαπαραταξιακή. Γι '  αυτό το λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  μπορεί πράγματι να έχει  δίκαιο ο κ.  Μηλίδης,  μετά την 

συζήτηση που έγινε και υπάρχει και ομοφωνία,  όλοι στο κείμενο,  

συμφωνούν όλοι στο κείμενο της ΚΕΔΕ και αυτό το κ είμενο που έχει  

φέρει  ο κ.  Καρύδας δεν διαφέρει σε τίποτα από το κείμενο της ΚΕΔΕ. 
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Μα σε τίποτα. Είναι το ίδιο ακριβώς,  είναι το ίδιο.  Μπορεί όμως να 

γίνει ,  εάν θέλετε,  Διαπαραταξιακή διότι  εμείς  δεν μπορούμε να 

βγάλουμε ένα ψήφισμα όπως ακριβώς είναι διατ υπωμένο το ψήφισμα 

της ΚΕΔΕ, διότι ,  ας πούμε,  τι  λέει  η ΚΕΔΕ; Καλεί τους δήμους να 

προχωρήσουν σε ψηφίσματα. Θα την βάλουμε αυτή την παράγραφο; 

Όχι.  Ακριβώς.  Μπορεί να δείτε κάτι  τέτοια σημεία δηλαδή. Αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν θα αλλάξει τίποτα από το ψή φισμα της ΚΕΔΕ.  

 Ή μπορεί από τώρα, εάν θέλετε να μην γίνει  Διαπαραταξιακή, να 

πούμε ότι ,  λέω, εάν θέλετε,  το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει  ως 

απαράδεκτη την απόφαση της κυβέρνησης για την κατάθεση των 

ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και συμφωνε ί με το 

ψήφισμα της ΚΕΔΕ και τελειώνει.   

 Τώρα εάν θέλετε γίνεται και Διαπαραταξιακή, τα βλέπετε αύριο 

πιο καθαρά, πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και αποφασίζετε.  Δεν θα έχει  πολύ 

δουλειά η Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Όπως νομίζετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας εγώ οφείλω να βάλω προς ψήφιση το εάν θα 

συσταθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή ή όχι .  Άρα λοιπόν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πιο μπροστά είπε ο κ.  Δήμαρχος ότι  όλοι συμφωνούμε.  

Πώς συμφωνούμε; Μπορεί να υπάρχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Μισό λεπτάκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς συμφωνούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό λεπτάκι,  μην μπερδεύετε τα πράγματα. Μην μπερδεύετε τα 

πράγματα. Περιμένετε.  Πρώτα από όλα αφήστε το διαδικαστικό 

κομμάτι στο προεδρείο,  σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,  

Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Ποιος είναι υπέρ της Διαπαραταξι ακής; 

Ναι,  ναι,  όχι  ο κ.  Μυστακίδης,  όχι  ο κ.  Γρηγοριάδης,  όχι .  Να 

καταγραφούν παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αραμπατζής.  Ναι ή όχι .  Ψήφισα δεν ψήφισα δεν μετράει εδώ. 

Ναι ή όχι .  Για την Διαπαραταξιακή μιλάμε.  Ναι,  ναι ,  ναι  ο κ.  

Χατζημαργαρίτης.  Ναι ο κ.  Χασαπίδης.  Όχι ο κ.  Τσαλίκογλου. Ναι ο κ.  

Μεγαλομύστακας.  Όχι ο κ.  Δούκας.  Όχι η κυρία Καλώτα, όχι  ο κ.  

Μηλίδης.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Ναι ο κ.  Καρύδας.  Ναι,  ναι,  

ναι  η παράταξη Φωτιάδη, ναι,  ναι,  ναι  η κυρία Μπι τζίδου,  ναι ο κ.  

Γκότσης,  ναι ο κ.  Θεοχάρης,  ναι και ο Πρόεδρος.   

 Μετρήστε σας παρακαλώ. Οκτώ όχι.  Ωραία.  Και έχουν 

καταγραφεί και τα ονόματα. Άρα λοιπόν,  Διαπαραταξιακή Επιτροπή. 

Από την συμπολίτευση ποιος θα μπει;  Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο 

κ.  Γαλάνης.  Από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Ο κ.  Γάτσιος.  Ο κ.  

Μηλίδης δεν θέλει .  Πρέπει να στείλετε κάποιον όμως και εσείς ,  άσχετα 

με το όχι  που ψηφίσατε.  Ένα μέλος από εσάς.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  ένα μέλος από εσάς είπα.  Ο  κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  Ηλίας,  

το είπα.  Ο κ.  Γιαννακίδης εσείς  ή η κυρία Γεωργούλα; Εσείς.  Ο κ.  
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Γιαννακίδης και ο κ.  Καρύδας.  Λοιπόν,  ώρα; Στο γραφείο μου αύριο το 

πρωί βολεύει;  Πείτε μου το ωράριο εσείς  που βολεύει σε σας.  9:00΄ το 

πρωί βολεύει;  Πολύ ωραία.  Συμφωνούν τα μέλη της Διαπαραταξιακής; 

9:00΄ το πρωί στο γραφείο μου. 9:00΄ το πρωί.  Παράκληση να μην 

καθυστερήσετε για να έχει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό το τονίζω. Παράκληση να μην αργήσει κανείς .  9:00΄ η ώρα να 

είστε εκεί .  Θα σας κεράσω καφέ.  

 Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ οπωσδήποτε θα το συνθέσει η Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που έβαλε ο Αντιδήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  όλοι μιλάτε,  όλοι μιλάτε.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Όλοι μιλάτε,  όλοι μιλάτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αύριο… άρα 9:00΄ η ώρα που είπαμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

11:00΄ η ώρα. 11:00΄ η ώρα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Θα πάτε στην εκκλησία εσείς;  Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

9:00΄;  η ώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς προτείνατε την ώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  εντάξει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, λοιπόν,  11:00΄ η ώρα θέλετε.  11:00΄ συμφωνούν τα υπόλοιπα 

μέλη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι έχουν δικαίωμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

11:00΄ η ώρα στο γραφείο μου. Τελειώσαμε.  Χωρίς πολλά λόγια.  Το 

ψήφισμα ομόφωνα της ΚΕΔΕ;  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ ονομαστικά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος Γαλάνης.  Ναι ο κύριος Μυστακίδης.  Ναι ο κύριος 

Γρηγοριάδης.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε,  σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Κάποιος θέλει  να διαφοροποιηθεί .  Για έναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ψηφίσαμε για το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η διαδικασία είναι… δεν είναι η ουσία.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Δεν θέλει  να το ψηφίσει ο κύριος Χασαπίδης.  Τι να 

κάνω; Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν,  εγώ είμαι εναντίον,  ακούστε,  δεν είμαι υπέρ του να 

καταθέσουμε τα λεφτά. Είμαι εναντίον των πολιτικών συμπερασμάτων 

του ψηφίσματος.  Η αντισυνταγματικότητα δεν παρατηρείται τώρα. 

Όλοι οι  μνημονιακοί νόμοι ήταν αντισυνταγματικοί και δεν άκουσα 

από την ΚΕΔΕ κανένα συμπέρασμα, κανένα ψήφισμα να βγάλει για την 

αντισυνταγματικότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας,  κύριε Χασαπίδη. Επί της διαδικασίας…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Επί των συμπερασμάτων διαφωνώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε 50 χρόνια στα Δημοτικά Συμβούλια…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακριβώς. Διαφωνώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δεν καταλάβατε ακόμη, συγγνώμη για την επίθεση που σας κάνω, 

όταν γίνεται ψηφοφορία θα απαντάτε με ένα ναι ή ένα όχι .  Αυτό 

προβλέπει ο κανονισμός.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι,  δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να κάνετε ανάλυση αυτή την στιγμή…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τοποθέτηση…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  για αυτό και για αυτό και καταθέστε…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άλλο λέω. Δεν λέω όχι για αυτό.  Λέω, είμαι εναντ ίον των πολιτικών 

συμπερασμάτων του ψηφίσματος.  Όχι για την απουσία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μπορούσε να τοποθετηθεί επί  της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  ναι.  Ενάντια στα πολιτικά συμπεράσματα. Σας καλύπτει  αυτή η 

απόφαση σας; Ο επόμενος.  Δημήτρη. Ναι.  Ναι,  ναι.  Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση. Τίθεται σε ψηφοφορία το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της ΚΕΔΕ. Βεβαίως.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για ποιο λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν διαφωνεί κάποιος με το…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για να κάνουμε δικό μας ψήφισμα έστω και 

αν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Αλλά αυτό το οποίο ήρθε από την ΚΕΔΕ οφείλουμε να το 

περάσουμε.  Διότι  υπήρξαν διαφωνίες.  Δίνουμε την δυνατότητα σε 

κάποιον συνάδελφο, σε κάποιους συνάδελφους να διαφοροποιηθούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη που σας διακόπτω αλλά και εμείς  αυτ ό καταλάβαμε.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Απλά δεν καταλαβαίνω… γίνεται αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό καταλάβαμε όλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  στην επιτροπή δεν θα συμμετέχει  ο κύριος Χασαπίδης.  Έπρεπε 

να καταθέσει την άποψη του ψηφίζοντας το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό καταλάβαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Χωρίς να,  τζάμπα μακρηγορούμε τώρα. Ειλικρινά το λέω. Κύριε 

Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν καταλαβαίνω την αναγκαιότητα να το ψηφίσουμε από την στιγμή 

που θα κάνουμε Διαπαραταξιακή… θα κάνουμε δικό μας ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ναι για το ψήφισμα της ΚΕΔΕ συν αυτό 

που ψηφίσετε η Διαπαραταξιακή, και προχωράμε.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντως,  πάντως σας είπα ότι  συμφωνώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα, έτσι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κατέθεσα και μια δικ ή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θα είστε παρών….  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή κρίνω ότι  πρέπει να γίνει  συμπλήρωση με το δικό μου 

σκεπτικό… με αναγκάζετε να ψηφίσω όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Δεκτό το όχι .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  χωρίς να καθυστερώ, κι  εγώ, και εμείς  νομίζα με ότι  η 

Διαπαραταξιακή θα γίνει  για αυτό τον λόγο και δεν θα ψηφίσουμε,  δεν 
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θα πάρουμε θέση για το ψήφισμα. Ως και,  από ότι  κατάλαβα, οι  

περισσότεροι αυτό κατάλαβαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ως εκ τούτου, εμείς  για το ψήφισμα δηλώνουμε παρ ών και 

συντασσόμαστε ακριβώς με την άποψη του κυρίου Χασαπίδη, για να 

μην έχουμε προηγούμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το ίδιο και η κυρία Γεωργούλα προφανώς. Η παράταξη του 

κυρίου Φωτιάδη, ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο υπό διαμόρφωση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε… το ψήφισμα…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπα ότι  θα είναι το ψήφισμα αυτό της ΚΕΔΕ ο βασικός 

μπούσουλας.  Εφτά φορές πρέπει να το επαναλάβω; Θα γίνουν οι  

προσθέσεις,  οι  προσθέσεις από την Διαπαραταξιακ ή Επιτροπή πάνω σε 

αυτό.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε αυτό που είπε ο κύριος Χασαπίδης… 

δεν θα έπρεπε… να μας καλύπτει  όλους.  Προς τι ,  λοιπόν,  αυτό που 

κάνουμε; Για να… τι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.  Με συγχωρείτε.  Το ψήφισμα της  ΚΕΔΕ, 

όπως είπε πολύ σωστά… κύριε Στεργίου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε,  σας παρακαλώ, κύριε Στεργίου.  Μην μιλάτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος δήμαρχος,  το ψήφισμα 

της ΚΕΔΕ έχει  ένα -  δυο σημεία στα οποία αναφέρεται κατά της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Δεν θα ψηφίσουμε εμείς ,  θα 

καλέσουμε τους δήμους… τις  δημοτικές Αρχές να μην… ένα -  δυο 

σημεία θα πάρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για αυτόν τον λόγο είπα,  ο βασικός μπούσουλας αυτός και 

προχωράμε.  Έτσι.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ψήφισμα δεν αλλάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ δεν θα πρέπει να αλλάξει,  έτσι;  Υπό την 

έννοια,  να προστεθεί  ναι.  Θα φύγουν αυτά τα άρθρα τα οποία ψήφισαν 
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στην ΚΕΔΕ δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια εκπροσώπηση από τις  

παρατάξεις .  Για όνομα του θεού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σήμερα το θέμα έρχεται να εκδώσουμε 

εμείς  ψήφισμα. Ναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το μεταφέραμε για αύριο… εδώ… 

ενημέρωση για το ψήφισμα και λήψη απόφασης…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, είπα προηγουμένως ότι  μέσα από την εκπροσώπηση 

του δημοτικού συμβουλίου και των παρατάξεων υπάρχουν και άλλοι 

συνάδελφοι των παρατάξεων, όπως προέκυψε ο κύριος Χασαπίδης,  που 

διαφωνεί με το κεντρικό,  με τον μπούσουλα της ΚΕΔΕ. Γι α αυτό το 

έθεσα σε ψηφοφορία.  Εντάξει;  Δεν μπορώ να τον βγάλω εκτός του 

κύριο Χασαπίδη. Καταλάβατε; Για να υπάρχει και αυτή η 

εκπροσώπηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  για μια ακόμη φορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε τί ποτα.  

Προχωράμε στην ψηφοφορία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  κοιτάξτε,  για να μην…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν υπάρχει.  Μην διακόπτετε την ψηφοφορία.  διαδικαστικά, κύριε 

δήμαρχε.  δεν χρειάζεται να παρέμβετε.  Σας παρακαλώ. δεν χρειάζεται.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει  το  ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι επαναλαμβάνετε.  Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε.  Σας παρακαλώ 

πολύ. Ναι.  Ναι ο κύριος,  ναι,  ναι .  Και προχωράμε.  Πόσο δύσκολα τα 

κάνουμε.  Τα εύκολα τα κάνουμε δύσκολα πολλές φορές.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για δική μου διευκόλυνση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν μπορώ να εξαιρέσω κανένα συνάδελφο. Όλοι έχουμε ισονομία 

και ισοπολιτεία εδώ μέσα, κυρία Καλώτα. Εντάξει;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συγκεκριμένη πρόταση… αυτό το 

ψήφισμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι αυτό το ψήφισμα θα περάσει.  Εφόσον συστήνεται η 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή, λάθος το κατανοήσατε,  κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Μπορείτε να επαναλάβετε στα πρακτικά τι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δεν θα ξανακάνουμε το μαγνητόφωνο. Είπε ο κύριος 

δήμαρχος,  ναι ως κεντρικό μπούσουλα το ψήφισμα της ΚΕΔΕ…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  ας μην πούμε σε διάλογο. Νομίζω ότι  τέλειωσε αυτή η 

ιστορία και αύριο στις  11:00 η ώρα η διαπαραταξιακή με κ εντρικό 

μπούσουλα πάλι το ψήφισμα της ΚΕΔΕ θα προχωρήσει στην…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτούσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτούσιο.  Μα μην το λέτε αυτούσιο,  κύριε δήμαρχε.  Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ. Θα βάλετε μέσα ότι  καλείτε εσείς  τους δήμους; Μα γιατί  

το λέτε αυτούσιο τότε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  

Αυτό λέμε,  αυτό λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί τέλους πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα εδώ μέσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν έγινε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε όμως. Σας παρακαλώ πολύ για τελευταία φορά. 

Τελειώσαμε.  Αύριο η Διαπαραταξιακή στην 11:0 0΄ η ώρα.  
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Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μεταφορά των 

ταμειακών διαθέσιμων στην  Τράπεζα της Ελλάδος  

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: 279/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε,  σας παρακαλώ λίγη ησυχία.  Λοιπόν,  θα ξεκινήσουμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν άλλα προ ημερήσιας και λοιπά, α νακοινώσεις από κάποιον 

συνάδελφο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο. Θέλω να δώσω τον λόγο,  ξεκινάμε με κάτι  δυσάρεστο.  Θα 

δώσω τον λόγο στον κύριο Γάτσιο που μου ζήτησε προηγουμένως για 

ένα δυσάρεστο θέμα. Παρακαλώ, κύριε Γάτσιο.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δυστυχώς πριν από λίγες ώρες μας ήρθε ένα πολύ κακό 

μήνυμα για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση περίπου 30 

χρόνια με μεγάλη επιτυχία και δυστυχώς έχασε πολύ αιφνίδια και 

άδοξα την ζωή του.   

 Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας 

Ορεινής,  ο Χασάπης ο Απόστολος.  Είναι 61 -  62 χρονών περίπου. 

Είμαστε συγκλονισμένοι και θα παρακαλούσα, αν μου επιτρέπετε… να 

κρατήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την μακρόχρονη αυτή πορεία του 

στην αυτοδιοίκηση, ως αυτοδιοικητικός  και προσφορά, ενός λεπτού 

σιγή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εφόσον το Σώμα αποδέχεται ζητώ κι εγώ προσωπικά από το 

Σώμα ενός λεπτού σιγή σε όρθια στάση για να τιμήσουμε τον πολιτικό 

άνδρα ο οποίος έχασε την ζωή του.   

 

(ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος συνάδελφος θέλει  κάτι  να ανακοινώσει;  Ερωτήσεις,  ναι.  

Ανακοίνωση, ερωτήσεις,  ότι  θέλετε.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Άλλος; Ο 

κύριος Μηλίδης.  Ο κύριος Γάτσιος.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.  

Παρακαλώ, από σας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  η παράταξη μας ερωτά αν έχει ,  έγινε μια ενέργεια από 

πλευράς ΔΕΥΑΣ. Περάστηκαν… υδρόμετρα από ιδιώτες καταναλωτές.  

Η ερώτηση μας είναι η εξής.  Αν έχει  ληφθεί υπ’ όψιν,  δεν ξέρω ποιο 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

43 

όργανο αποφάσισε αυτή την επιθετική ενέργεια,  ο νόμος ο πρόσφατα 

ψηφισθείς,  ο οποίος μιλάει γ ια την αντιμετώπιση της φτώχειας ή 

γενικότερα για την διαχείριση τέτοιων δύσκολων οικονομικά 

καταστάσεων. Θαρρώ ότι  κάποιους που δεν είναι,  έφτασε σε αυτό το 

σημείο να μην πληρώσει,  όταν είναι ένας δημότης,  είναι σε αυτή την 

κατάσταση. Αν αυτό έχει  ληφθεί υπ’ όψιν.   

 Και το δεύτερο είναι προς τον κύριο Γκότση, και προς εσάς 

βεβαίως.  Είχαμε μια διαβεβαίωση, ως αντιδήμαρχο από τον κύριο 

Γκότση εννοώ, ότι  σύντομα, και παρήλθε το διάστημα, θα έχουμε το 

γραφείο της αντιπολίτευσης,  το οποίο θα είναι όπως πρέπει ν α είναι,  

σύμφωνα με την δέσμευση του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν είναι έτοιμος να απαντήσει τώρα ο κύριος πρόεδρος ή αν θέλει  να 

απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατ’ αρχήν ο αριθμός αυτός των 300 υδρομέτρων δεν ξέρω από πού 

τον πήρατε.  Εγώ δεν είμαι ενήμερος το πόσο. Εγώ απλά έδωσα εντολή 

στις  υπηρεσίες να εφαρμοστεί  ο κανονισμός προς όλες τις  

κατευθύνσεις.  Ο κανονισμός ύδρευσης.   

 Όπως γνωρίζει  και το Σώμα και η κοινωνία των Σερρών, για 38 

στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης διώκονται για κακούργημα για 

κάποιες οφειλές δημοτών, συνδημοτών μας,  τα προηγούμενα χρόνια.   
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 Μέσα σε αυτούς είναι και υπηρεσιακοί παράγοντες.  Η διαδικασία 

έχει  την πολιτική κάλυψη την δική μου αλλά γίνεται από την  υπηρεσία.  

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την υπηρεσία.  Δεν μπορώ να παρέμβω 

εγώ και να πω για ποιο λόγο γίνεται η αφαίρεση.  

Για ποιο λόγο γίνεται η αφαίρεση.  

Γιατί  η εντολή είναι προς όλες τις  κατευθύνσεις.  Ο κανονισμός 

να εφαρμοστεί  προς όλες τις  κατευθύνσεις.  Όταν αφαιρούμε υδρόμετρα 

δεν πάμε αυθαίρετα και αφαιρούμε κάποια υδρόμετρα γιατί  έτσι 

ξύπνησε η υπηρεσία το πρωί.  Υπάρχουν διαδικασίες που προηγούνται.   

 Για να κάνουμε διακοπή της υδροδότησης,  δηλαδή, κλείνουμε το 

βανάκι,  καλούνται οι  πολίτες,  οι  σ υμπολίτες μας να ρθούνε να 

ρυθμίσουνε τους λογαριασμούς τους.  Έρχονται,  ρυθμίζουν 

ενδεχομένως στους λογαριασμούς και δεν ανταποκρίνονται ούτε στις  

ρυθμίσεις .  Οπότε αναγκαζόμαστε,  το επόμενο στάδιο είναι να 

αφαιρέσουμε το υδρόμετρο.  

Όσο για την ευαισθησία,  η ευαισθησία της ΔΕΥΑΣ απέναντι  

στους συμπολίτες μας είναι δεδομένα. Τα κοινωνικά προγράμματα τα 

οποία εφαρμόζουμε,  τα κοινωνικά τιμολόγια,  είναι πάρα πολλά. Και 

είναι αρκετός,  αρκετός κόσμος ενταγμένος στα κοινωνικά 

προγράμματα της ΔΕΥΑΣ. Δεν μπορούμε εμ είς  περιστασιακά να 

αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση.  

Θέλω να σας πω ότι  αυτή την στιγμή από τα 48.000 υδρόμετρα 

που λειτουργούνε στην ΔΕΥΑΣ τα 28.000 περίπου έχουνε πρόβλημα με 

την αποπληρωμή των λογαριασμών. Δεν μπορούμε και τους 28.000 

ανθρώπους να τους καλέσουνε,  να κάνουμε ανάκριση για να δούμε τα 

εισοδήματα τους ή οτιδήποτε άλλο.  
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Για αυτό λέω, είναι πολύ δύσκολο να εξατομικεύσουμε τις  

διακοπές της υδροδότησης.  Θα ήταν πολύ επικίνδυνο αν το κάναμε 

αυτό το πράγμα. Έρχονται άνθρωποι και σε μένα, στο γραφ είο μου, 

κάθε μέρα έρχονται άνθρωποι οι  οποίοι ,  το μόνο που μπορώ να κάνω 

είναι να τους δώσω μια ανάσα μιας εβδομάδος.   

Όταν μου λέει  ο άλλος τέλη του μηνός θα πληρωθώ, θα ρθω να 

πληρώσω, να κάνω, του δίνω την ανάσα αυτής της μιας βδομάδας.  Δεν 

μπορώ να παρέμβω περισσότερο. Δεν μου το επιτρέπουν ούτε οι  

υπηρεσιακοί,  γιατί  δυστυχώς για κακούργημα πήγαν και οι  

υπηρεσιακοί.   

Ότι φτώχυνε ο λαός μας δεν φταίει  η ΔΕΥΑΣ ούτε ο δήμος 

Σερρών. Άλλοι φταίνε.  Προς τα εκεί  ας κατευθύνουνε τους αγώνες 

τους και εμείς  και αυτοί που διαμαρτύρονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το δεύτερο θέμα, για την δεύτερη ερώτηση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχουν τηρηθεί… αυτό ρωτάω…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, εντάξει ,  κατάλαβα. Από βδομάδα, για τις  ρυθμίσεις ,  

τις  100 ρυθμίσεις  ετοιμάζω συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα και όλοι 

όσοι είναι ήδη στην ρύθμιση θα πάρουν την ευνοϊκότερη ρύθμιση. 

Περιμένουμε κάποιες διευκρινίσεις  από το υπουργείο.  Δεν μας ήρθανε.   

 Γιατί  όταν έγινε η πρώτη ρύθμιση του Νοεμβρίου,  έγινε ειδική 

αναφορά στις  ΔΕΥΑ. Τώρα μιλάει για νομικά πρόσωπα. Δεν αναφέρει 

ΔΕΥΑ. Ήδη η ένωση των ΔΕΥΑ έκανε έγγραφο προς τον υπουργό που 

ζητάει την ανάκληση αλλά λέει ,  δώστε και διευκρινίσεις  πως θα γίνουν 
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αυτά τα πράγματα. Από Δευτέρα που θα δώσω… που θα κάνω… τους 

συνδημότες να ρθουν σε ρύθμιση.  

Πάντως, θέλω να σας θυμίσω ότι  στην ευνοϊκή ρύθμιση του 

Νοεμβρίου ανταποκρίθηκαν μόνο δυο συνδημότες.  Ενώ εμείς 

πληρώσαμε 4.000 να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα μας το 

ηλεκτρονικό,  για να γίνει  αυτόματα η διαδικασία,  δυστυχώς ήρθανε 

μόνο δυο συμπολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, απάντηση για το γραφείο της αντιπολίτευσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Λοιπόν,  η δημοτική Αρχή και ο υποφαινόμενος δεν 

έμεινε,  εγώ και η δημοτική Αρχή, αδιάφορος.  Φέραμε εθελοντικά μια 

αρχιτεκτόνισσα να δει  τον χώρο για να κάνουμε ότι  το καλύτερο.  

 Αλλά, σε όλο αυτό το διάστημα λόγω των καιρικών, των ακραίων 

καιρικών φαινομένων, των πολλών βροχών εννοώ, ανέκυψαν πολλά 

σοβαρά και επικίνδυνα προβλήματα. Μέλημα μας ήταν να δούμε πρώτα 

αυτά και μετά το γραφείο της αντ ιπολίτευσης.   

Γνωρίζετε πολύ καλά, και ελάτε να σας ενημερώσουμε,  πόσα 

άτομα είναι στο εργατοτεχνικό προσωπικό. Τρία -  τέσσερα άτομα είναι.  

Αυτά, με αυτά προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε,  επαναλαμβάνω, τα  

επικίνδυνα τα οποία ανέκυψαν λόγω των καιρικών φαινο μένων. Δεν το 

ξεχνάμε.  Θα γίνει .  Αλλά πρώτα τα επικίνδυνα και μετά το γραφείο της 

αντιπολίτευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Η ερώτηση είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φωτιάδης για την ΔΕΥΑΣ, 

γιατί  ήρθε σε μένα, καταγγέλθηκε αυτό.  Απλώς θα ήθε λα μια 

διευκρίνιση από τον κύριο… ακόμη. Είπατε ότι  αν τηρήθηκε η 

διαδικασία.  Έγινε… σε αυτή την διαδικασία μήπως μπορούσανε οι  

άνθρωποι λίγα -  λίγα χρήματα να φέρνουν και να μπουν σε κάποια 

ρύθμιση και συνεχίζοντας… περιμένετε λίγο.  Για τις  100 δόσεις.  Για  

αυτό που… συνέντευξη Τύπου.  

 Όμως, αυτές… για μένα, για 300 υδρόμετρα… όμως αυτά ήδη 

έχουν αφαιρεθεί .  Που σημαίνει  τώρα, και αν ενταχθούν στην ρύθμιση 

είναι βέβαιο ότι  θα πρέπει να πληρώσουν ξανά και τέλη σύνδεσης.  Που 

είναι ένα άλλο ποσό.  

 Αυτό, δεν… λέω, μήπως θα μπορούσαν οι  υπηρεσίες,  με δικιά 

σας παρέμβαση, να κρατηθεί τέσσερις -  πέντε μέρες;  Αφού λέτε… την 

ερχόμενη βδομάδα. Τώρα, όμως, υπάρχει το οικονομικό βάρος της 

επανασύνδεσης.  Γιατί  αφαιρέθηκαν ρολόγια.  Θα έχει  ένα άλλο 

οικονομικό βάρος επιπλέον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, άλλη ερώτηση έχετε;  Ωραία.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όσον αναφέρετε για το τέλος επανασύνδεσης,  αυτό είναι,  προβλέπεται 

στον κανονισμό. Δεν είναι κάτι  που το επιβάλλουμε εκτάκτως.  Κάθε 

φορά που κάποιος θέλει  να,  γιατί  όταν αφαιρούμε το υδ ρόμετρο πρέπει 

να πάει κάποιος δικό μας υπάλληλος να αφαιρέσει το υδρόμετρο, να 

χάσει κάποιες εργατοώρες,  να πάει να περάσει το υδρόμετρο να χάσει 

κάποιες εργατοώρες.  Και άλλες.  Κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτό το 

κόστος.   
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 Οι περισσότεροι από αυτούς που αφαιρέσαμε σήμερα τα 

υδρόμετρα ήταν,  σας πληροφορώ, σε ρύθμιση την οποία δεν 

εφάρμοσαν. Δεν εφάρμοσαν την ρύθμιση την οποίαν ήρθε και 

υπέβαλλαν αίτημα για να μπουν σε κάποια ρύθμιση και δεν πλήρωναν 

ούτε τα της ρύθμισης.  Και είναι πολύ χαμηλές οι  δόσεις της ρύθμισης,  

σας πληροφορώ. Και όμως, δεν ήρθαν.   

Αλλιώς θα βουλιάξουμε.  Έχουμε ανείσπρακτα πάρα πολλά για να 

εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Εγώ, πήραμε απόφαση, σας πληροφορώ, 

σε Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, ακόμα και για τα νομικά 

πρόσωπά του δήμου και για τον δήμο τον ίδιο,  να τακτοποιήσει τις  

οφειλές του.  Να εφαρμόσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση τον 

κανονισμό. Και δεν μπορώ να δώσω εντολή στους υπηρεσιακούς να 

μην εφαρμόσουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Χασαπίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ερώτησα, εν όψει της… του νέου νόμου, 

μπορεί κάποιοι  συνδημότες,  κάποιοι  από αυτούς… να μπορούσαν να 

ανταποκριθούν.  Τώρα, όμως, θα πρέπει να πληρώσουν και τέλος 

σύνδεσης.  Αυτό σας λέω. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί.  Δεν θα 

μπορούσε; Αυτό είναι το ερώτημα μου.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε,  κύριε Μηλίδη, εν όψει των εορτών, δέκα μέρες πριν το 

Πάσχα έδωσα εντολή στην υπηρεσία να μην κάνει  καμία διακοπή 

υδροδότησης.  Γιατί  θα ήταν η Μεγάλη Βδομάδα, ήταν οι  γιορτές,  θα 

ρχότανε άνθρωποι,  είπα την Μεγάλη Εβδομάδα και δυο -  τρεις  μέρες 

πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, σταματήσανε να εφαρμόζουνε τον 
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κανονισμό. Δεν κάνανε καμία διακοπή υδροδότησης.  Τους είπα,  μετά 

το Πάσχα να επανέλθει στην εφαρμογή του κανονισμού. Αυτή είναι η 

ουσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Νομίζω απαντήθηκε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά δεν έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα δεν μπαίνει  σε συζήτηση. Διαδικαστικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός μικροφώνου) με συγχωρείτε.  Λέει  ότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κατευθείαν και πήρε τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είναι 240 ευρώ. Εάν… στην ΔΕΥΑΣ…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σας παρακαλώ πολύ, όμως. Δεν θα συζητηθεί το θέμα αυτή 

την στιγμή. Έγιναν ερωτήσεις από δυο συνάδελφους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι απαντήσεις είναι αυτές που δόθηκαν. Όποιον ικανοποίησαν, 

ικανοποίησαν. Τι να κάνουμε; Οφείλω να  προχωρήσω. Λοιπόν… Σάκη, 

νομίζω έχεις  εσύ τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχω ερωτήσεις.  Απλά, έχω μια παραίνεση, παράκληση ουσιαστικά 

προς τον δήμαρχο. Θα θυμούνται οι  συνάδελφοι οι  οποίοι… από την 

προηγούμενη δημοτική περίοδο είχαμε φέρει ένα θέμα για την 

ανεξαρτητοποίηση του οικισμού Ξηροτόπου και Ορεινής,  Ξηροτόπου 

και Μετοχίου,  συγγνώμη, της Ορεινής είναι… γιατί  θα προέκυπταν,  

είχαν προκύψει κάποια ζητήματα και θα προέκυπταν και κάποια 

καινούργια που τα μνημονεύαμε και από τότε,  όπως οι  ενισχύσεις και 

οι  επιδοτήσεις για ορεινές μειονεκτικές περιοχές.   

 24 του μηνός,  κύριε δήμαρχε,  δεν ξέρω αν σας έχουμε πει ,  έχω 

πει  και στις  υπηρεσίες του δήμου, 24 του μηνός είναι καταληκτική 

ημερομηνία οριστικοποίησης των δηλώσεων του…  

Για τα χωριά Μετόχι και Ξηρότοπος δεν  οριστικοποιούνται οι  

δηλώσεις γιατί  ζητάνε εξισωτική λόγω ορεινής και μειονεκτικής 

περιοχής αλλά το σύστημα τους έχει  ως πεδινή περιοχή. Τους έχει ,  

δηλαδή, σαν να είναι στο Σκούταρι.  Για τον λόγο ότι  τους 

αντιμετωπίζουμε ως οικισμός της πόλης.    
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Δημιουργούνται τέτοια πάρα πολλά προβλήματα κατάταξης σε 

αυτούς τους οικισμούς μας.  Δημιουργήθηκαν και με το Leader 

παλιότερα και με άλλα. Για αυτό και θα έπρεπε,  δήμαρχε,  να 

στηρίξουμε περισσότερο το αίτημα που έκαναν κάτω οι κάτοικοι του 

Μετοχίου και του Ξηροτόπου, ώστε να γίνουν ανεξάρτητες κοινότητας,  

να απαλλαγούν επί τέλους από αυτές τις  αγκυλώσεις που έχουνε της 

πόλης,  ότι  είναι οικισμοί πάνω από 10.000 κατοίκους,  οπότε δεν 

δικαιούνται αυτό ή είναι οικισμοί πεδινοί.   

Τώρα, όμως, για τώρα, αύριο πρέπει να γίνε ι  αυτό,  κύριε 

δήμαρχε.  Πρέπει να δούμε πως θα γίνει ,  δεν οριστικοποιούνται από 

το… οι δηλώσεις τους.  Θα χάσουνε οι  άνθρωποι τις  5.000 ευρώ που 

παίρνουν σαν εξισωτική αποζημίωση. Παρακαλώ πολύ, να δούμε 

πρώτα το ένα που επείγει  και μετά,  μακροπρόθεσμα να δε ίτε και το 

άλλο για την ένταξη αυτών των οικισμών για την ανεξαρτητοποίηση 

αυτών των οικισμών.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά την ένταξη, όχι  αύριο,  έχει  γίνει  από χθες.  Πήραμε 

απόφαση, την στείλαμε στο υπουργείο,  επανειλημμένως έχω οχλήσει το  

υπουργείο και το έχω πιέσει  να μας απαντήσουν και δεν μας απαντάνε.  

Καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αρνητικά. Απάντησαν αρνητικά. Για το… ένταξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ σωστά λέει  ο κύριος δήμαρχος.  Στην επανειλημμένες οχλήσεις 

και μέσω του… Διοίκησης,  τους ζητήσαμε να μας στείλουν επί τέλους 
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μια απάντηση, και μας έστειλαν… έστειλαν ένα έγγραφο που λένε,  

απάντησαν αρνητικά. Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προσέξτε.  Όχι,  όχι ,  δεν είναι έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το ποσό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε αντιδήμαρχε,  επειδή την έχω την απάντηση. Εδώ είναι.  Την 

έχω την απάντηση. Ξέρετε τι  λέει  η απάντηση; Η απάντηση… έχει  

κάνει  λάθος το υπουργείο.  Αντιμετωπίζει  την όλη κατάσταση σαν να 

θέλει  ο Ξηρότοπος και το Μετόχι να φύγουν από  τον δήμο μας.  Όχι να 

ανεξαρτητοποιηθούν.   

 Εμείς δεν μπαίνουμε,  δεν εμπίπτουμε σε αυτά που μας λέει  το 

υπουργείο.  Εμείς θέλουμε να γίνουν ανεξάρτητοι οικισμοί,  μια που 

προβλέπεται από τον δήμο… από οικισμοί κοινότητες με εκπρόσωπο. 

Αυτοί μας λένε ότι  για να αλλάξουν αυτά, μα δεν θέλουμε να πάμε σε 

άλλον δήμο. Το υπουργείο μας απαντάει εδώ… Δείτε το λίγο να δείτε.  

Το μελέτησα καλά. Εγώ το έχω βάλει και στην ΚΕΔΕ το συγκεκριμένο 

θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντησαν αρνητικά με αυτή την απάντηση. Είναι αρνητικό.  

Κατάλαβαν πολύ καλά τι  ζητάμε,  έτσι;  Η απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου είναι τόσο καθαρή. Το κατάλαβαν πολύ καλά. Αλλά αν,  

ποιο;   
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(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαρίστως να επανέλθουμε.  Κανένα πρόβλημα.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα, ναι,  εδώ… ο αντιδήμαρχος Αγροτικής  Ανάπτυξης.  Αύριο να 

συναντηθείτε με τον αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης να το δείτε.  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία.  Δείτε αύριο με τον αντιδήμαρχο  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  και περνάμε σε ένα θέμα εκτός  ημερήσιας,  συνάδελφοι,  ως 

κατεπείγον.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο γραμματέας δεν με βοηθάει σήμερα. Δεν ξέρω γιατί .  Κύριε 

Αναστασιάδη Ηλία.   
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τον κατέγραψες τον κύριο Αναστασιάδη. Παρακαλώ, έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια,  το ερώτημα μου απευθύνεται στον κύριο Τερζή ο οποίος 

απουσιάζει .  Αλλά πιστεύω ότι  θα το μεταφέρετε εσείς  ως,  μια που 

είστε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.  Αλλά απευθύνεται και στο 

σύνολο των συνάδελφων και ιδιαίτερα στον  κύριο δήμαρχο.  

 Από πληροφορίες τις  οποίες έχω συλλέξει ,  κύριε δήμαρχε,  τα 

αποθεματικά των σχολείων, αναφέρομαι στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, είναι στο σύνολο τους αρνητικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι  

έχουν,  χρηματοδοτούνται προς δυο σημεία.  Ένα είναι οι  λειτο υργικές 

δαπάνες και το άλλο είναι μικροεπισκευές και συντηρήσεις.   

Το ερώτημα μου είναι το εξής και απλό. Σε ότι  έχει  σχέση με 

μικροσυντηρήσεις και μικροεπισκευές οι  σχολικές μονάδες δια της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής,  τι  χρήματα έχουν πάρει;  Διότι  πλέον ο  

κόμπος έχει  φτάσει στο χτένι .  Δεν μπορούνε να λειτουργήσουνε.  Για 

το 14.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ, γράψτε ευκρινέστατα την ερώτηση σας,  γράψτε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γραπτώς,  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραπτώς σε μένα προς τον κύριο Τερ ζή. Θα την διαβιβάσω και θα σας 

απαντήσει.  Ωραία.  Λοιπόν,  προχωράμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

55 

που μας ταλανίζει  από την αρχή του έτους,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  Από πέρσι.  Ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του δήμος Σερρών και των νομικών του προσώπων, 

προϋπολογισμού 858.106,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 15,  με την 

διαδικασία διαπραγμάτευσης.   

 

ΕΗΔ ΘΕΜΑ:  

Ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του δήμος Σερρών 

και  

 των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 858.106,70 ευρώ 

χωρίς  

ΦΠΑ, για το έτος 15,  με την διαδικασία διαπραγμάτευσης  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε πολύ καλά, άγονος ο διαγωνισμός,  ηλεκτρονικός,  ξανά δεν 

ευρέθη προμηθευτής…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και μάλιστα σήμερα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σήμερα… εκτός ημερήσιας διαδ ικαστικά, διότι  δεν θα μπορούσα 

να το φέρω, ενώ το ήξερα ως θέμα, δεν μπορούσα να το φέρω, όμως, 

σε τακτική συνεδρίαση και σήμερα η Οικονομική Επιτροπή που 

αποφάσισε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι σήμερα. Χθες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χθες,  χθες.  Χθες αποφάσισε η Οικονομική Επιτρο πή για το 

συγκεκριμένο θέμα. Εγώ δεν μπορούσα να το είχα στην ημερήσια 

διάταξη μια βδομάδα πριν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λογικό,  λοιπόν,  να το φέρω εκτός ημερήσιας.  Γνωρίζετε τους λόγους 

του κατεπείγοντος,  τα πετρέλαια κίνησης,  αυτοκινήτων,  δήμου. Όλων 

των…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι καύσιμα για…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομικών προσώπων του δήμου. Εισηγητής ο κύριος Γαλάνης.  Κατ’ 

αρχάς,  διαδικαστικά, ομόφωνα ναι;  Το συζητάμε το θέμα; Ωραία.  

Συμφωνείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμφωνούμε,  κύριε πρόεδρε.   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον του παραπάνω ΕΗΔ θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κύριος Γαλάνης.  Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  εγώ δεν θέλω να κουράσω το Σώμα. Είναι γνωστός,  

είναι διεθνής διαγωνισμός ο οποίος,  αν συμφωνούν οι  συνάδελφοι,  

όλες τις  δημοσιεύσεις που έχουνε γίνει  από τον νόμο, από… 

διαπραγμάτευση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  279/2015)  

…………………  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας με πρώτο θέμα την 

αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕ -  

ΔΗΠΕΘΕ.  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της  

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην θέση, η κυρία Σοφία δεν είναι εδώ, δεν πειράζει .  Στην θέση του 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νικήτας Πέτρος,  ο οποίος παραιτήθηκε για λόγους προσωπικούς και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να πείτε;  Τελειώσαμε κιόλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαγγελματικοί λόγοι ώθησαν σε παραίτηση τον κύριο Πέτρο Νικήτα 

και στην θέση του,  αντικαθίσταται από την κυρία Κοτσιλέα Μαρία,  

δασκάλα, η οποία θα είναι το μέλος του ΔΗΠΕΘΕ, του ΔΗΚΕ -  

ΔΗΠΕΘΕ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  συγγνώμη. Να ρωτήσω την κυρία Μπιτζίδου.  Με ποια 

διαδικασία ορίστηκε το νέο μέλος;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  όχι ,  τα ονόματα πως προέκυψαν; Τα ονόματα  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνει  η δημοτική Αρχή ένα όνομα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με πολιτική απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι.   

 

Εγκρίνεται  βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρ ινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

α) Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της  

 χωρητι-κότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών,  

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής,   

γ) Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ορεινής,  

δ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου και  

ε) Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων, Α. Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοπο ίησης της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών. Δυο τακτικά, δυο 

αναπληρωματικά. Ο κύριος Δασκαλόπουλος Πέτρος και ο κύριος… 

Χρήστος ως τακτικά.  Αναπληρωματικά η κυρία Μπαρμπουτίδου 

Αικατερίνη με την κυρία Βαρναλίδου Ελένη.  

 Β. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην κοινότητα Ορεινής.  Ως 

τακτικά μέλη η κυρία Τεκίδου Μόρφω και η κυρία Σδούμπα Θεοδώρα. 

Ως αναπληρωματικά μέλη η κυρία Στρίκα Ελένη και ο κύριος Πασσιάς 

Ιωάννης.   

Γ. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην τοπική κοινότητα Ορεινής.  Ως 

τακτικά η κυρία Στρίκα Ελένη και ο κύριος Κωνσταντινίδης Μάριος.  

Ως αναπληρωματικά, Μπαρπουτίδης Γεώργιος και Τζαντζής 

Αθανάσιος.   

Δ. Σύσταση επιτροπών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο 

οικισμό… ως τακτικά μέλη της επιτροπής η κυρία Τεκίδου Μόρφω και 

ο κύριος Λυμπέρης Γεώργιος.  Ως αναπληρωματικά ο κύριος 

Δασκαλόπουλος Πέτρος και η κυρία Βαρναλίδου Ελένη.  

Δ, Ε, συγγνώμη. Μισό λεπτό να τελειώσω. Ε.  Αρδευτικά για 

κοινότητα Άνω Βροντούς.  Στην επιτροπή ως τακτικά μέλη έχουνε 

κληρωθεί η κυρία Τεκίδου Μόρφω και ο κύριος Βερηγλατλής  Μιχαήλ. 

Ως αναπληρωματικά ο κύριος Μανταδάκης Αλέξανδρος και η κυρία… 

Ασημίνα.   

Γνωρίζετε όλοι και από άλλες συνεδριάσεις,  αυτά γίνονται με 

κλήρωση από επιτροπή υπαλλήλων και τους από τους υπαλλήλους.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κατ’ αρχάς στο θέμα συμφωνούμε .  Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της 

χωρητικότητας  

 του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 228/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αναπλάσεις κοινόχρηστων 

χώρων  

στην Κοινότητα Ορεινής  

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: 229/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 

στην  

 Τ.Κ. Ορεινής  

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: 230/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου Διαμόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων   

στον οικισμό Χιονοχωρίου  

 Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 232/2015)  

…………………  

 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά θέλω μια διευκρίνιση. Στο Β θέμα, αναπλ άσεις κοινόχρηστων 

χώρων τοπικής κοινότητας Ορεινής είναι το πρόγραμμα του LEADER. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει  20.000 απρόβλεπτα τα οποία δεν έχουν 

απορροφηθεί.  Το έργο υλοποιήθηκε αλλά έχει  πάρα πολλές ατέλειες.   

 Να σας πω μια,  χαρακτηριστικά,  μια γειτονιά ολ όκληρη, έτσι 

όπως έγινε το έργο,  δεν μπορεί να πάει το απορριμματοφόρο και εδώ 

και δυο χρόνια,  τρία χρόνια,  δεν ανεβαίνει ,  δεν έχουνε κάδους εκεί .   

Δεν έχουνε… πάνω οι πέτρες που… στο, να μην σας κουράζω, 

μην κουράζω το Σώμα. Υπάρχουν,  πάντως,  προβλήματα. Από την 

στιγμή που έχει  διαθέσιμα 20.000 ευρώ, δεν έχει  πάρει απρόβλεπτα ο 

εργολάβος,  μπορούμε,  έχω πει  και στις  υπηρεσίες,  να βάλουμε τις  

υπηρεσίες να ολοκληρώσουν το έργο εκεί  και να… στα απρόβλεπτα. 

Γιατί  αυτά τα 20 χιλιάρικα που βρίσκονται εκεί  θα επισ τρέψουν πίσω. 

Δεν πρόκειται να τα πάρει.  Νομίζω ότι  είναι σημαντικό αυτό να το 

δούνε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Βεβαίως.  Έχω κάνει με τους επιβλέποντες μηχανικούς.   

 

(Διάλογοι)  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς οι  δυο πράγματι δεν το συζητήσαμε αλλά με τους μηχανικούς το 

έχω συζητήσει το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ήτανε λάθος μου που δεν ήρθα σε σας,  

κύριε αντιδήμαρχε.  Σας λέω είναι 20…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  να ληφθεί υπ’ όψιν και του αρμοδίου αντιδημάρχου, έτσι ώστε και 

αύριο κιόλα, αύριο κιόλα συζητείστε το ξανά με τους υπηρεσιακούς.    

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δηλαδή, εγώ είχα πει  και στον εργολάβο 

ότι  αν ήμουν εγώ ο αυτός που παραλα μβάνει,  όπως ήμουν την 

προηγούμενη φορά, δεν θα παραλάμβανα αυτό το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διότι  έχουμε 20 χιλιάρικα, γιατί  να μην τα αξιοποιήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλώς κάνατε την παρατήρηση αυτή. Λοιπόν,  ναι,  βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και όχι  μόνο αυτό.  Σάκη, όχι  μόνο αυτό.  Τα τελειώματα στις  πέτρες,  

όλο αυτό… σημείο δεν… ή καθόλου. Είναι πολλές αυτές.  Άρα, 

λοιπόν… ανέβει η επιτροπή πάνω θα πρέπει να ενημερωθεί ο τοπικός 

πρόεδρος… και εκείνος… τις  ατέλειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  ωραία.  Λοιπόν,  τρίτο θέμ α. Ορισμός δημοτικού συμβούλου και 

του αναπληρωτή  αυτού για την συμμετοχή του στην επιτροπή 

καταλληλότητας σχολικών κτιρίων.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού για την  

συμμετοχή του στην επιτροπή καταλληλότητας σχολικών κτηρίω ν.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, ως τακτικό μέλος προτείνεται ο κύριος Μυστακίδης Παύλος,  ως 

αναπληρωματικό ο κύριος… Μιχαήλ. Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απ αιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 233/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα. Έγκριση της πρώτης τροποποίησης απόφασης 

υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου,  λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον δήμο 

Σερρών με αύξοντα αριθμό 3 της πράξης,  ανάπτυξης δομών και 

υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας στις  τρεις  Περιφέρειες σταδιακής 

εξόδου και κωδικός ΟΠΣ 376270 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -  2013. Εισηγήτρια η κυρία 

αντιδήμαρχος,  κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 

του  

Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών  

θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών» με Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη 

Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου» και Κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 -2013».  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Πρόκειται,  κύριε πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  πρόκειται για 

τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω το υ ότι  μειώνεται το χρονικό 

διάστημα της υλοποίησης του υποέργου του συμβουλευτικού κέντρου. 

Δηλαδή, από 36…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δηλαδή…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δηλαδή, από 36 μήνες πάμε στους 30 και επομένως μειώνεται κ αι ο 

προϋπολογισμός.  Από τις  270.000 ευρώ πάμε στις  225.000.  

Ένα δεύτερο αφορά την τροποποίηση, την αναμόρφωση του 

πίνακα των επιλέξιμων δαπανών του υποέργου. Δηλαδή, είναι κάποιες 

αυξομειώσεις στα ποσά.   

Και το τρίτο είναι για το ωράριο λειτουργίας.  Η α ρχική έλεγε ότι  

θα λειτουργούν και τα Σάββατα και τελικά δεν λειτουργούν,  φυσικά, 

τα Σάββατα. Λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις  7:30 

μέχρι τις  5:00 και το βάλαμε για να μην φαίνεται στην απόφαση λάθος.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Μια διευκρίνιση απλά. Ίδια μέσα του υποέργου σημαίνει ,  τα ίδια μέσα 

σημαίνει  από χρήματα του υποέργου; Εδώ λέει ,  με ίδια μέσα του 

υποέργου. Τι,  δεν το καταλαβαίνω αυτό.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αν είναι από μέσα, ίδια μέσα του δήμου;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  όχι .  Επειδή η πίστωση, επειδή έχει  εξασφαλιστεί  η πίστωση, 

εννοεί  από ίδια μέσα του προγράμματος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν κατάλαβα… πρώτον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  και εγώ θα υποβάλλω  τώρα ερώτηση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  να υποβάλλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την ίδια ερώτηση θα υποβάλλω με τον κύριο Μηλίδη και με τον κύριο,  

δηλαδή, διευκρινιστικά,  το ηλεκτρικό ρεύμα, η ύδρευση και οι  

τηλεπικοινωνίες,  4 και 1,  5,  και 3,  8 χιλιάρικα από πού θα 

πληρώνονται;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό είναι άλλο που λέτε εσείς ,  άλλο που λένε οι  συνάδελφοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δεν ρωτήσατε; Αυτό δεν ρώτησες,  κύριε Γάτσιο;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μπορεί να σας εξηγήσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δεν ρώτησες,  κύριε Γάτσιο; Εγώ αυτό κατάλαβα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ίδια μέσα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα ίδια μέσα είναι σε αυτό,  το Β. Αυτό δεν ρώτησες;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά το τι… επιλέξιμες δαπάνες μπορώ να σας εξηγήσω, 

πρόεδρε.  Το ηλεκτρικό ρεύμα, η ύδρευση και οι  τηλεπικ οινωνίες θα 

πληρώνονται από τον δήμο. Αυτό δεν είναι,  ισχύει  από την αρχή του 

προγράμματος.  Και αυτό διότι  το συμβουλευτικό κέντρο στεγάζεται σε 

κτίριο του δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής η απάντηση;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και τα χρήματα αυτά θα διατεθούν,  για να είμαι πι ο συγκεκριμένη, και 

τα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε δράσεις ευαισθητοποίησης,  διότι  το 

προσωπικό θέλει  να πάει σε σχολεία να κάνει  διάφορες δράσεις.  Έχει  

μετακινήσεις.   

 Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλο τον 

νομό. Επόμενο είναι,  λοιπόν,  να χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. 

για αυτό τον λόγο έγινε αυτή η αναμόρφωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε; Ομόφωνα, συνάδελφοι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 234/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.  Έγκριση νέας δράσης στα πλαίσια του έργου… που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα -  Βουλγαρία 2007 -  2013. Εισηγητής ο 

εντεταλμένος  δημοτικός σύμβουλος,  κύριε Καρπουχτσής 

Κωνσταντίνος.   

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

Έγκριση νέας δράσης στα πλαίσια του έργου Sports for all  που  

χρηματοδοτείται  

από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ –  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύ μβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η κοινή 

τεχνική γραμματεία του προγράμματος Ελλάδα -  Βουλγαρία μας 

ενημέρωσε στις  18/2/2015 για την δυνατότητα χρηματοδότησης 

επιπλέον δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος…  
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 Έτσι στις  4/2 κάναμε ένα αίτημα ώστε να προστεθεί  ως 

καινούργια δράση η αναβάθμιση των χώρων μαζικού αθλητισμού 

αντισφαίρισης.  Το αίτημα αυτό στις  ¾ έγινε αποδεκτό.  Τα λάβαμε.  

Μιλάμε για την δράση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ναι… όσο αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα, σας ζητούμε να 

εγκρίνετε την υλοποίηση της νέας δράσης,  αναβάθμιση χώρων μαζικού 

αθλητισμού αντισφαίρισης,  προϋπολογισμού 98.150 ευρώ στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου…  

 Η δράση αυτή υλοποιείται από την έκπτωση του αρχικού 

προϋπολογισμού και ο συνολικός προϋπολογισμός δεν έχει  καμία 

αλλαγή στην τελική του κατανομή.  

Ζητούμε επίσης να εγκρίνετε την μελέτη 19/2015 της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του δήμου για την κατασκευή των γηπέ δων, να 

αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός 2015 με ενίσχυση του κωδικού της 

υλοποίησης της πράξης προώθησης του μαζικού αθλητισμού… στην 

συνοριακή περιοχή των δήμων… και δήμου Σερρών κατά 95.150 ευρώ 

και να εγκρίνετε,  τέλος,  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με εργο λαβία,  

μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις,  συνάδελφοι;  Ο κύριος Καρύδας.  Ο κύριος Μηλίδης και 

άλλος κανείς .  Κύριε Μηλίδη, από σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπατε ότι  είναι,  τα χρήματα είναι από τον αρχικό προϋπολογισμό… 

και τα λοιπά.  
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι από εκπτώσεις…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  ναι,  το κατάλαβα. Για το άλλο που είπατε,  για την κατασκευή του 

γηπέδου, για άλλη μελέτη,  και αυτά θα είναι από κει  μέσα;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι,  την μελέτη την έχει  κάνει  η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Είναι 

οι  προδιαγραφές κατασκευής του γηπέδου, βάσει του οποίου,  βάσει της 

οποίας μελέτης θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός,  ο ανοιχτός 

διαγωνισμός.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι,  καμία,  είναι… είναι τεχνικές προδιαγραφές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Διαβάζοντας την εισήγηση κατάλαβα ότι  ήταν δικιά μας,  ας το πούμε,  

πρόταση τα χρήματα αυτά να πάνε στο συγκεκριμένο άθλημα. Η 

ερώτηση μου είναι… το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Γιατί  δεν 

επιλέχθηκε να επισκευαστούν κάποια άλλα γήπεδα κάποιου πιο 

δημοφιλούς σπορ, πχ ποδόσφαιρο,  που παίζουν… πιτσιρίκια και να 

επισκευαστεί  η αντισφαίριση που παίζουν 50 άτομα μέσα στις  Σέρρες;  

Ή όχι;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κατ’ αρχάς να σας πω ότι  η αντισφαίριση, και ως παλιός τενίστας…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Εντάξει… κρίνω, κρ ίνω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι,  μην το λέτε αυτό,  μην το λέτε αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και να ολοκληρώσω για να,  να ολοκληρώσω για να απαντήσει.  Η 

ερώτηση γίνεται με το σκεπτικό ότι  υπάρχουν μαζικότερα αθλήματα 

και περισσότερα γήπεδα τα οποία χρήζουν βελτίωσης.  Με αυτή την 

έννοια… γιατί  επιλέχθηκε αυτό και όχι  τα υπόλοιπα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο κύριος λόγος είναι ότι  για τα συγκεκριμένα γήπεδα υπήρχε 

ετοιμότητα από πλευράς μελέτης του δήμου για την κατασκευή των 

γηπέδων αυτών και τα χρονικά περιθώρια του προγράμματος είναι 

πάρα πολύ στενά. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίναμε 

την παράταση προγράμματος μέχρι και 30/7.  Οπότε όλο αυτό το έργο 

πρέπει να τρέξει  πάρα πολύ γρήγορα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προσθέσω και να πω ότι  υπάρχει  μαζικότητα και σε αυτό το 

άθλημα, κύριε Καρύδα. Υπάρχουνε πάρα πολλά…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο μπάσκετ.  Εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα γίναν.  Και για το μπάσκετ γίνανε.  Υπάρχει μαζικότητα. Υπάρχουν 

πάρα πολλά παιδιά.  έχει  καταστραφεί το δάπεδο. Αυτό είναι ένα 
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αίτημα, μπορώ να πω ετών, πολλών ετών, λοιπόν,  και βρήκαμε τώρα 

την ευκαιρία να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν είμαι αντίθετος.  Απλά ερώτηση κάνω…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι… σας το διευκρινίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, συνάδελφοι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 235/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο έκτο.  Λίγη ησυχία,  σας παρακαλώ πολύ. Επιστροφή της 

κοινοτικής συνδρομής στον δήμο… και στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου… και πάλι από τον εντεταλμένο 

δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Καρπουχτσή Κωνσταντίνο ως εισηγητή.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής στο Δήμο Petrich και στο  

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου  

PROMO SAFE DRIVING.  

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



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

75 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα με το από τις  13/3/2015 έγγ ραφο της ειδικής υπηρεσίας της 

Αρχής Πιστοποίησης της κοινής γραμματείας του προγράμματος 

Ελλάδα -  Βουλγαρία,  μας ενημερώνουν ότι  πρέπει να επιστραφεί η 

κοινοτική συνδρομή… πιστοποιητικού δαπανών του δήμου… περίπου 

14.000 ευρώ, προς αυτούς.   

 Με ανάλογο τρόπο και σε συνέχεια των δικών μας 

πιστοποιημένων δαπανών η κοινοτική συνδρομή που αντιστοιχεί  στις  

δικές μας δαπάνες επιστρέφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων.  

Με αυτό τον τρόπο ζητούμε να εγκρίνετε την επιστροφή της 

κοινοτικής συνδρομής στον δήμο… να  εγκρίνεται την επιστροφή στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της κοινοτικής συνδρομής που 

αντιστοιχεί  σε πιστοποίηση δαπανών του δήμου Σερρών, όταν αυτές 

πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν από το πρόγραμμα και να γίνει  

ψήφιση και διάθεση πίστωσης του ποσού 189.000 ευρώ που… ποσού 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στον δήμο Πετριτσίου…  

 Η διαδικασία αυτή της επιστροφής είναι,  νομίζω… επικεφαλής 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  η διαδικασία… του 2013, όσο αφορά το 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου σχετικών προγραμμά των 

προγράμματος Ευρωπαϊκή… Συνεργασία.   

Απλά επιστρέφουμε τα λεφτά τα οποία εισπράξαμε πλέον από το 

πρόγραμμα. Τα οποία είχαμε προεισπράξει από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. Τώρα, λοιπόν,  που έγινε πιστοποίηση και το 
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ποσό των 14.000 από τον δήμο Πετρι τσίου,  έχουμε πάρει τα κοινοτικά 

χρήματα και τα δίνουμε στον δήμο Πετριτσίου σε αντικατάσταση των 

χρημάτων που είχαμε προεισπράξει από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. Μια τυπική διαδικασία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.    

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 236/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα. Αποδοχή χρηματοδότησης τελικής καταβολής  του 

έργου… που χρηματοδοτείται από την κοινοτική πρωτοβουλία… πάλι ο 

κύριος Καρπουχτσής.   

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

Αποδοχή χρηματοδότησης τελικής καταβολής του έργου:  

¨FOREST CITIES¨  (που χρηματοδοτείται από την  

Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE +).  

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

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε εγκριθεί  με απόφαση του 2009 του 

δημοτικού συμβουλίου,  που εγκρίθηκε και η συμμετοχή του δήμου στο 

έργο… 20. Πρόκειται,  ένα έργο το οποίο ξεκίνησε… Ιανο υάριο του 

2010 και μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε ένα πρότυπο σχέδιο 

δράσης για την… πυρκαγιών και αποκτήθηκε ένα πληροφοριακό 

σύστημα… του δήμου, δασικής πυρκαγιάς.  Το οποίο εκπονήθηκε από 

την… μηχανικών του πολυτεχνείου Κρήτης.   

 Τώρα, συγκεκριμένα, το  πρόγραμμα αυτό κλείνει  και ένα μείνει  

ένα υπόλοιπο περίπου 3.082 ευρώ. Μετά και από έγγραφο της 

Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση… αυτό το ποσό μπορεί να 

αξιοποιηθεί  για μια σειρά δαπανών όπως την βελτίωση του 

πληροφοριακού συστήματος… εκτίμησης και την α ναμόρφωση του 

συστήματος του μετεωρολογικού σταθμού. Καθώς και η Πολιτική 

Προστασία… κάποια εξτρά… κρίνει  σκόπιμο να αποκτήσει… αυτή 

περίοδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ερωτήσεις… λοιπόν,  η πρώτη ερώτηση.  Αν υπάρχει κάποιο προσωπικό 

που χειρίζεται τα συγκεκριμένα δυο αποτελέσματα, ας πούμε,  του 

προγράμματος.   

Δεύτερον.  Αυτή η ανανέωση που προτείνετε για πόσο… σύνδεσης 

του ίντερνετ που διάβασα μέσα στην εισήγηση, για πόσο θα είναι.   

Και τρίτο.  Εμείς καλά καταγράφουμε τα αποτελέσματα αυτά. 

Απλά υπάρχει ένας σέρβερ που γράφει ή κάπως αξιοποιούνται.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όσο αφορά αυτό,  το χειρίζεται η Πολιτική Προστασία… ο κύριος… 

είναι αρμόδιος να,  για το ποιος χειρίζεται το σύστημα… χειρίζεται… 

σε μας τώρα; Οκέι .  Για το ποιος χειρίζεται το σύστημα; Η Πολιτική 

Προστασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο δήμαρχος; Οκέι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όσο αφορά την σύνδεση στο ίντερνετ η παράταση είναι για ένα χρόνο. 

Εντάξει;  Όπου… όπως προβλέπεται κανονικά… όλος ο εξοπλισμός… 

Πολιτικής Προστασίας θα… από την ίδια την υπηρεσία που χρειάζεται 

σε μικροδαπάνες.  Ότι υπολείπεται από τις  3.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

79 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το ποσό, δεν είμαι βέβαια εγώ αρμόδιος να απαντήσω, κύριε 

Καρύδα σε αυτό.  Ας έρθει  ο κύριος δήμαρχος.  Δεν ξέρω γιατί  βγήκε 

έξω. Πάντως το ποσό αυτό για το οποίο καλούμεθα να ψηφίσουμε είναι 

3.082,33 ευρώ για την βελτίωση της λειτουργίας του πληροφοριακού 

συστήματος δυναμικής εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς για το 

τμήμα Πολιτικής Προστασίας… του δήμου, έτσι;   

 Αυτά όντως κατά καιρούς θέλουν βελτιστοποίηση. Δεν μπορείς 

να τα αφήσεις απαρχαιωμένα. Για να μπορούν να λειτουργούν.  Αυτή 

είναι η απάντηση. Το ποσό αυτό… για την βελτιστοποίηση…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εμένα μου προέκυψε η απορία,  τώρα εντάξει…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εμένα οι  συγκεκριμένες ερωτήσεις μου προέκυψαν γιατί  βλέποντας… 

του έργου τελείωσε το 13,  δεν γίνεται τώρα μέσα  σε ενάμιση χρόνο να 

χρειάζεται αναβάθμιση. Δηλαδή, τι  πήραμε όταν κάναμε το έργο; Δεν 

έγινε το έργο πριν δέκα χρόνια.  έγινε πριν ενάμιση χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε.  Αυτά τα συστήματα τα ηλεκτρονικά, αν δείτε και στους 

υπολογιστές,  τους απλούς υπολογιστές,  συνεχώς κάνουμε αναβαθμίσεις  

για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα, έτσι;  Το 

λογισμικό τους θέλει  συνεχώς ανανέωση. Θα δείτε και ένα άλλο θέμα, 

κύριε Γαλάνη, νομίζω ότι  το έχετε εσείς  …  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  καινούργια τεχνολογία.  Τρέχει  συνέχεια δυστυχώς  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η μελέτη ξεπεράστηκε από την… της τεχνολογίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο. Η μελέτη την οποία φέρνετε,  θα δείτε σε επόμενο θέμα, σε 

ένα διαγωνισμό, ξεπεράστηκε και ζητάνε το πιο καινούργιο μοντέλο. 

Καταλάβατε; Μην λέτε,  λοιπόν,  τα τρία χρόνια είναι μεγάλος χρόνος 

για την ηλεκτρονική εποχή, έτσι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα κινητά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα κινητά, δεν βλέπετε τι  γίνεται… λοιπόν,  εξέλιξη.  Ομόφωνα ναι,  

συνάδελφοι,  για αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 237/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Θέμα όγδοο. Έγκριση διενέργειας προμήθειας,  Α, ζωοτροφών 

για τις  ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου του έτους 2015, με 

εισηγητή τον κύριο,  τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, κύριο 

Μεγαλομύστακα. Β. 12 πινακίδων πληροφόρησης για τους δρόμους 

γύρω από την λαϊκή αγορά της π όλης των Σερρών, ποσό 442 ευρώ με 

ΦΠΑ. Με εισηγητής τον κύριο Γκότση Ηλία.  Ανταλλακτικά κάδων του 

δήμου, ποσού 24.009,82 με ΦΠΑ, έγκριση της μελέτης,  για τα 

υπόλοιπα θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή. 4.  Δ.  Τέσσερις 

βενζινοκίνητους φυσητήρες για τις  ανάγκες  του Τμήματος Πρασίνου, 

ποσού 1.696 ευρώ με ΦΠΑ. Ο κύριος αντιδήμαρχος,  ο κύριος Δούκας,  

υπεύθυνος για το τελευταίο.   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) Ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους  

2015  

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

β) 12 πινακίδων πληροφόρησης για τους δρόμους γύρω από τη 

λαϊκή   

αγορά της πόλης των Σερρών  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

γ) Ανταλλακτικών κάδων του Δήμου,  

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

δ)  Τεσσάρων (4) βενζινοκίνητων φυσητήρων για τις ανάγκες  

του Τμ.  Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις από του Α, Β, Γ,  Δ θεμάτων. Παρακαλώ. Να 

καταγράφει ο γραμματέας.  Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος Γιαννακίδης.  

Ο  κύριος Καρύδας.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας και κανείς  άλλος.  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την προμήθεια που αφορά το κυνοκομείο,  κύριε πρόεδρε,  η 

ερώτηση. Στην τελευταία παράγραφο της εισηγήσεως, με έντονα 

γράμματα, πρόχειρος διαγωνισμός.  Αναφέρεται  ότι θα είναι ο τρόπος 

εκτέλεσης της προμήθειας.  Τι ακριβώς; Να διευκρινίσουμε τι  εννοούμε 

εδώ πρόχειρος διαγωνισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο αρμόδιος…  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Θα γίνει  κανονικά πρόσκληση και θα γίνουνε δημοσίευση στο 

διαδίκτυο και θα υπάρχουν προσφορές.  Απλώς είναι πιο σύντομος ο 

τρόπος αυτός γιατί  οι  ανάγκες είναι μεγάλες στο κυνοκομείο.  Το 

έχουμε πει  και το έχουμε ξαναπεί,  ο κόσμος δεν σταματάει να αφήνει 

αδέσποτα.  

 Είναι το ποσό 10.000. Έχει εγκριθεί  από την αρχή στον 

προϋπολογισμό, 25.000, 15.000 εί χαμε συζητήσει σε προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Είναι αυτά τα 10.000 ευρώ που τα χρειαζόμαστε 

άμεσα και με τον πρόχειρο διαγωνισμό γίνεται ακόμα πιο σύντομα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  
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Δεν είναι… είναι πάρα πολλά τα σκυλ ιά.  Η δουλειά που γίνεται τα 

τελευταία χρόνια,  έβλεπα σήμερα κιόλας… 2011 μέχρι το 2013 είχανε 

γίνει  148 στειρώσεις και από το 14 μέχρι τώρα έχουν γίνει  410.  

Υιοθεσίες έχουν υπερδιπλασιαστεί .  Από κει  και πέρα αν ο κόσμος δεν 

σταματήσει,  άμα δεν αναπτυχθεί  παιδεία σχετικά με το θέμα ότι  και να 

κάνουμε δεν το λύνουμε.  Αυτό είναι αναπόφευκτο δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι;  Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αντίστοιχα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, βέβαια λείπει  ο κύριος… και για 

το Γ και για το Δ, ο τρόπος προμήθειας των αντίστοιχων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γ, Δ. Το Γ μπορώ να σας απαντήσω ότι  θα πάει στην Οικονομική 

Επιτροπή. εκείνη θα αποφασίσει.  Και για το Δ με απευθείας ανάθεση. 

1.696 ευρώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με απευθείας ανάθεση. Κύριε Δούκα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Απευθείας ανάθεση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  απευθείας ανάθεση;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απαντήστε εσείς ,  να μην απαντάω…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

84 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τι να απαντήσω; Απευθείας ανάθεση. Δεν χρειάζεται να απαντ ήσω 

κάτι άλλο. Απευθείας ανάθεση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Γιατί  να τα πάρουμε από κάποιον συγκεκριμένο… οι βενζινοκινητήρες 

που θέλουμε να πάρουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συγκεκριμένη εταιρεία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Συγκεκριμένος τύπος φυσητήρα. Υπάρχουν κινέζικα,  γιαπωνέζικα,  

αμερικάνικα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι… γιατί  ξέρω διάφορες εταιρείες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι για τέσσερις βενζινοκινητήρες,  βενζινοφυσητήρες,  

καταλαβαίνετε ότι  είναι πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν,  πο ιος άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το Γ αλλά τώρα ο κύριος… 

απουσιάζει… τι  ακριβώς ανταλλακτικά είναι αυτά που θα κοστίσουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι όλα στην μελέτη,  κύριε Καρύδα.  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Που κοστίζουν για κάδους 24 χιλιάρικα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα είναι γραμμένα στην μελέτη.  Δεν ξέρω αν την…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν ήταν συνημμένη. Η μελέτη δεν ήταν συνημμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κοιτάξτε  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται περίληψη της μελέτης.  Δεν γίνεται περίληψη της μελέτης.  

Σας έχω πει  και άλλες φορές,  οι  μελέτες μπλοκάρουν το σύστημα. 

Έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα το σύστημα των e -mail .  Έτσι;   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μελέτη… απλό πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εσείς,  κύριε Αναστασιάδη, τα βλέπετε όλα πολύ απλά. Αλλά δεν είναι 

απλά. Δεν είναι καθόλου απλά.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι πιο απλό, είναι πολύ πιο απλό να έρθει  ένας εκπρόσωπος της 

κάθε παράταξης να πάρει την μελέτη,  να την φωτοτυπήσει και να την 

διαβάσει.  Πολύ απλό. Πιο απλό είναι αυτό.  Ακούστε με.  Λοιπόν…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και λαμαρίνες.  Και βίδες.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ακριβώς για αυτό… χιλιάρικα για… καπάκια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα είναι…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν είχατε την μελέτη τις  ερωτήσεις αυτές θα τις  αποφεύγαμε,  έτσι;  

Λοιπόν,  εγώ θα σας,  αν θέλετε να σας διαβάσω, επειδή λείπει  ο 

κύριος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την έχει  υπογράψει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι σημασία έχει  ποιος την υπογράφει,  κύριε Γαλάνη; Δεν έχει  σημασία 

τώρα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπηρεσιακοί παράγοντες.  Η υπηρεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  συγκεκριμένα, δράπανος μπαταρίας.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Για να τα κατανοήσουν. Λαμαρινοψάλιδο.  Ψαλίδι  λαμαρίνας.  

Γωνιακός τροχός.  Τροχός κοπής.  Δίσκοι κοπής.  Όλα αυτά 10.000. 

Πάμε.  Ομάδα Β… πολύγωνα, καρυδάκια,  πολύγωνα, κατσαβίδια ίσια,  

στραβά, μύτες,  γκαζοτανάλια.  Κοπίδι .  Γυαλιά ηλεκτροκόλλησης.  

Μπουλόνια.  Παξιμάδια.  Στριφόνια.  Τρυπανόβιδες.  Όλα αυτά. 1.342.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει .  Λοιπόν,  πάμε παρακάτω. Μπράτσα αριστερά, δεξιά,  

σωλήνες,  μεταλλικά καπάκια,  μεντεσέδες,  12.595.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  καλύφθηκα. Να μην…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι στην μελέτη καταγεγραμμένα όλα. Αυτό θα περάσει και από 

Οικονομική Επιτροπή, να ξέρετε,  έτσι;  Λοιπόν,  άλλος; Ο κύριος 

Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Για το Δ, πρόεδρε.  Μπορεί να είναι το ποσό, μπορεί το ποσό να είναι 

ευτελές,  1.696 ευρώ. Αυτό το οποίο με ενοχλεί  και μας ενοχλεί  είναι η 

διαδικασία.  Απευθείας ανάθεση. Είναι και μάλιστα ένας τύπος.  Δεν 

αντιλαμβάνεστε κι  εσείς ,  εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι,  ότι  είναι λίγο -

πολύ και φωτογραφικό;  

 Γιατί  δεν κάνουμε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος έτσι ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί η τιμή.  Έχουμε ανάγκη και από τα 

λίγα.  Έχουμε ανάγκη και από τα λίγα.  Όχι μόνο από τα πολλά… 

εκδήλωση ενδιαφέροντος.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είπαμε,  απευθείας ανάθεση. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Απευθείας 

ανάθεση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το δεχθούμε.  Τι θα πει  

απευθείας ανάθεση;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Απευθείας ανάθεση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαλέγω κάποιον επειδή είναι όμορφος,  δηλαδή, και του λέω, φέρ’ τα 

γιατί  από σένα θα τα πάρω;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Προσέξατε ότι  υπάρχει  η τιμή; Σημαίνει  ότι  έκαναν την έρευνα 

αγοράς,  διαπίστωσαν ότι  θα πάνε να τα πάρουν από κει  γιατί  είναι τα 

πιο φτηνά. Και…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  όταν γίνεται έρευνα αγοράς υπάρχουν ενδεικτικές τιμές…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Όχι,  έχει…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με βάση τον νόμο του ΟΠΑΚΠΑ. Δεν… τα αυτονόητα να μένουνε.  

Προς θεού, δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.  Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, ΕΚΠΟΤΑ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επειδή σήμερα  το πρωί μου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.  Λοιπόν…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η διαδικασία είναι αυτό που με ενοχλεί  αφάνταστα. Όχι εμένα αλλά 

και την παράταξη μου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία για το 8.  Α, Β, Γ,  Δ.  Κάθε ένας μπ ορεί να διαφοροποιηθεί .  

Για όλα ναι.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Κύριε Δούκα, ναι.  Η κυρία Καλώτα.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Δ όχι .  Στο Α, Β, Γ,  Δ,  ναι η παράταξη του κυρίου Μηλίδη. Ο κύριος 

Καρύδας.   
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Α, Β, ναι.  Γ,  Δ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α, Β, ναι…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Γ, Δ, όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γ, Δ όχι  ο κύριος Καρύδας.  Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι στο Δ για αυτονόητους λόγους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο και η κυρία Γεωργούλα. Σε όλα ναι;  Σε όλα ναι η παράταξη 

του κυρίου Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο πρόε δρος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι  δεν 

υπάρχουν καρεδάκια στο,  και κλειδιά στο…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κατεγράφη. Βεβαίως.  Θέμα ένατο.   

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.  Αναμορφώσεις…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με το θέμα, κύριε Στεργίου.  Έχει καταγραφεί η 

παρατήρηση του κυρίου Φωτιάδη.  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας: Ζωοτροφών  

για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκο μείου έτους  2015  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστακας Α  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 238/2015)  

…………………  

 

Ομοίως12 πινακίδων πληροφόρησης για τους δρόμους γύρω  

από τη λαϊκή αγορά της πόλης των Σερρών,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2015)  

…………………  

 

Ομοίως Τεσσάρων (4) βενζινοκίνητων φυσητήρων για τις 

ανάγκες του Τμ. Πρασίνου.Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  

Δούκας Γ.  

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: 240/2015)  

…………………  

 

Ομοίως Ανταλλακτικών κάδων του Δήμου  

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

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα ένατο.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου πρ οϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου. 

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Οικονομικών -  Διοίκησης,  ο κύριος 

Γαλάνης.   

 

ΘΕΜΑ 9ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία  του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν έχω κι εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα έχεις .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δυο λογιστικές τακτοποιήσεις είναι.  Η μια 

είναι,  δημιουργούμε έναν κωδικό,  δημιουργεί  η υπηρεσία έναν κωδικό,  

οφειλές… 550 ευρώ βάζει .  Είναι δημιουργία… κωδικού.  

 Και το άλλο είναι μια αναμόρφωση εγκεκριμένου πάλι 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 15 για το μίσθωμα του 

τουριστικού περιπτέρου για να πληρώσει και τ α περσινά και τα φετινά.  

Έτσι μου εξήγησε το λογιστήριο.  Δυο λογιστικές τακτοποιήσεις.  Αυτά 

είναι.   

 Έχω προϋπολογίσει  το 15 για τα φετινά.  Πέρσι βγήκε το 

ένταλμα, δεν πληρώθηκε,  θα πληρωθεί φέτος.  Τα χρήματα που 
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στέλνουμε στην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτω ν. Μην υπάρχει 

παρεξήγηση. Για αυτό μιλάμε.   

Ένα ποσοστό από την συμφωνία που έχουμε κάνει  και έχει  

περάσει… από Δημοτικό Συμβούλιο και από όπου αλλού έπρεπε,  

επιστρέφουμε ένα ποσό στην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων. Και 

επειδή έχουμε τα χρήματα θέλουμε να  τα δώσουμε.  Και τα περσινά και 

τα φετινά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Καρύδας.  

Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως εξηγείτε το γεγονός ότι  δεν προβλέφθηκε ο κωδικός ενώ είναι 

τόσο εξόφθαλμο που θα έπρεπε να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προβλέφθηκε ο κωδικός.  Ισχύει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ, να κάνω την δεύτερη ερώτηση. Η ενίσχυση, όπως το λέτε.  

Εδώ δεν είναι τα πράγματα τεράστια.  Έπρεπε να είναι όπως έπρεπε να 

είναι από την αρχή, λέω εγώ. Και το δεύτερο είναι γιατί  τώρα 

αποδίδουμε τα χρήματα και αν ο μισθωτής του τουριστικού περιπτέρου 

κατέβαλλε και πότε τα χρήματα που όφειλε ως ενοίκιο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό τώρα είναι μια άλλη ερώτηση, κύριε πρόεδρε.  Αν θέλετε μπορώ 

να σας απαντήσω κάποια άλλη στιγμή. Ότι πληρώνει μισθώματα, 

πληρώνει αλλά δεν είμαι έτοιμος για αυτό τοθ θέμα τώρα.  

Τώρα κάνω απλά ενίσχυση του κωδικού που έχει  προβλεφθεί 

στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 15.  Έχει προβλεφθεί.  Απλά 
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επειδή δεν πληρώθηκε το ένταλμα, διέφυγε της υπηρεσίας,  στο τέλος 

της χρονιάς,  έτσι μου είπε ο προϊστάμενος του λογιστηρίου… 

Δεκέμβριο,  θα το πληρώσει φέτος.  Τα χρήματα υπάρχουν και για αυτό 

τον λόγο… να πληρωθεί.  Έτσι μου εξήγησε ο προϊστάμενος του 

λογιστηρίου.  Την ίδια ερώτηση του απηύθηνα και εγώ με τον 

συνάδελφο. Ακριβώς την ίδια ερώτηση.  

Δεν υπάρχει,  δηλαδή, ότι  δεν έχουμε προβλέψει τον κωδικό.  Έχει 

προβλεφθεί.  Ενισχύεται απλώς. Τώρα και η άλλη περίπτωση… είναι η 

δημιουργία ενός κωδικού που ζήτησε το… αυτά τα δυο θέματα έχω. 

Δεν έχω κάτι  άλλο. Κάποια άλλη αναμόρφωση… συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, όχι ,  ο κύριος Καρύδας… ο κύριος Καρύδας,  συγγνώμη.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κάποια στιγμή στην εισήγηση, στην επικεφαλίδα,  χωρίς να το 

διευκρινίζει  παρακάτω, γράφει… τι  σημαίνει  αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Ακινήτων… σημαίνει  αυτό.  Ναι,  Εταιρ εία 

Τουριστικών Ακινήτων. Στην Αθήνα. Ο συγκεκριμένος χώρος εκεί  

ανήκει,  μετά από παραχωρητήριο της Νομαρχίας την δεκαετία του 60.  

Και μας παραχωρήθηκε στην προηγούμενη θητεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επίσης ο κύριος Φωτιάδης.  Κανείς άλλος.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για μας,  κύριοι  συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  η απάντηση στην 

ερώτηση δεν μας έχει  πείσει .  Δυο είναι,  βέβαια,  αυτά τα οποία νομίζω 

ο οποιοσδήποτε σκεφτόμενος προκύπτουν…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θέλω παρακαλώ να με διακόψετε.  Το πρώτο είναι η ενίσχυση του 

κωδικού. Ποιος έπρεπε αυτόν τον κωδικό να τον διατηρήσει και να τον 

εμφανίσει  όπως θα έπρεπε; Ο μισθωτής; Ρώτησα εγώ πότε πλήρωσε; 

Είναι δυνατόν,  γελάτε,  κύριε Δούκα. Και εγώ πραγματικά γελάω.  

 Ο αντιδήμαρχος έρχεται εδώ, κάνω κάποια ερωτήματα που δεν 

θέλουν απαντήσεις,  βεβαίως,  και δεν είναι αν ο μισθωτής πλήρωσε και 

πότε;  Και ενίσχυσε τον κωδικό τώρα, για ποιον λόγο; Είχαμε εμείς  

χρήματα και ξέχασε ο υπάλληλος για να τα στείλουμε και εκτεθήκαμε 

στην Αθήνα, στην αρμόδια υπηρεσία,  για δυο χρόνια;  

 Μήπως άργησε ο μισθωτής να μας φέρει τα χρήματα και γιατί  

άργησε; Και γιατί  δεν τον ενοχλήσαμε; Και αν τον ενοχλήσαμε να 

αποδειχθεί  ότι  τον ενοχλήσαμε.  Η ερώτηση μου είναι… θέλω να 

ακουστεί ,  πόσα χρήματα τελικά θα απο δώσουμε εμείς  στο Δημόσιο; 

Στην αρμόδια υπηρεσία για την δραστηριότητα του συγκεκριμένου 

επιχειρηματία; Δεν ξέρω και ποιος είναι γιατί  τελικά αν έχετε την 

καλοσύνη να μας θυμίσετε ποιος δραστηριοποιείται εκεί .   

Νομίζω, λοιπόν,  ότι  όταν κάνουμε μια πρόβλεψη  σε έναν κωδικό 

θα ήταν σκόπιμο να μην ταλαιπωρείται το Σώμα με εισαγωγή θέματος 

για την αναμόρφωση και βελτιστοποίηση, καθότι  μίσθωμα είναι,  ένα 

είναι,  προβλέπεται,  το γράφουμε απευθείας εξ αρχής,  εκτός αν ο 

υπάλληλος δεν ξέρει  πόσο είναι το μηνιαίο μίσθω μα, δεν μπορεί να 

κάνει  επί  12 και να το εμφανίσει .  Αυτά λέει  η απλή λογική.  

Κατά τα λοιπά, κύριε πρόεδρε… προκύπτει ,  φέρατε… θέμα, 

κάνουμε κάθε φορά καμιά σαρανταριά και πάμε πέντε και έξι  ώρες.  

Νομίζω ότι  αυτά τα θέματα έπρεπε… να είχαν τακτοποιηθεί .   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάρα πολύ καλά τακτοποιημένα τα θέματα είναι,  κύριε πρόεδρε.  Ο 

δήμος έχει  εκατοντάδες μισθώσεις.  Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τις  

εισηγήσεις που κάνουνε εδώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες.  Αν οι  

συνάδελφοι είναι προσεκτικοί και βλέπουν τους φακέλους,  υπάρχ ει  

εδώ μέσα έγγραφο και από το λογιστήριο το… και από το Προσόδων, 

που λέει  ότι  η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων στέλνει  έγγραφο… 

πόσο πρέπει να της καταβάλλουμε.    

Από 1/1/13 μέχρι 31/12/13 ήταν αυτό το ποσό, τα 1.268 ευρώ. 

Φυσικά εμείς  τα είχαμε για να τα  καταβάλλουμε.  Απλά, επειδή δεν 

πληρώθηκε το ένταλμα από το λογιστήριο το 2014 στο τέλος,  θα το 

πληρώσουμε τώρα εμείς  και… στον κωδικό.  Τόσο απλό είναι και εγώ 

δεν μπορούν να καταλάβουν οι  συνάδελφοι οι  οποίοι  συμφάγαμε πριν 

από μια ημέρα στο τουριστικό περίπτερο εν όψει της επίσκεψης του 

κυρίου,  του Παναγιωτάτου Οικομενικού Πατριάρχου, να μην ξέρουν 

ποιος είναι ο εκμισθωτής εκεί  πέρα του συγκεκριμένου χώρου. Ξέρετε 

μια χαρά. Αν περιμένετε από μένα να σας τον πω… είναι…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Αν νομίζετε,  δηλαδή, ότι  εγώ έχω κάτι να κρύψω, είστε 

γελασμένοι.  Η υπηρεσία είναι εκεί  και για το τι  μισθώματα έχουν 

πληρωθεί και για το τι  αποδίδουμε στην Εταιρεία Τουριστικών 

Ακινήτων και αυτή μας λέει ,  με βάση το ποσοστό που έχει  και την 

συμφωνία που έχουμε ,  τι  πρέπει να της αποδώσουμε.   
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Σας λέω πολύ απλά και ειλικρινά ότι  το ένταλμα ήταν στο τέλος 

της χρονιάς,  όπως μου εξήγησε ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.  Και 

εγώ τον ρώτησα. Και θα… στην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων αυτά 

που υποχρεούμαστε να αποδώσουμε.  Και με έγγραφο μας ενημερώνει.  

Δεν υπάρχει κάτι  το οποίο δεν είναι σαφές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε.  Ψηφοφορία για το θέμα. Για τις  αναμορφώσεις.  

Ναι όπως έχει .  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Κύριε Καρύδα. Ναι.  Ναι,  ναι.  Κύριε 

Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  διότι  από την παράταξη του κυρίου Φωτιάδη…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έχει καταγραφεί.  Εδώ είμαστε χωρίς,  ναι,  ναι ,  ναι .  Ναι και ο 

πρόεδρος.   

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  έτους 2015 για 

την δημιουργία κωδικών εσόδων για τα μισθώματα αστικών 

ακινήτων ΠΟΕ  

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    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για τα μισθώματα του Τουριστικού Περιπτέρου  

 Ξενία Ακρόπολις Σερρών στην ΕΤΑΔ  

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: 243/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015, κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη.   

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον.  έτους 2015  

κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2014  

 κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  
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Έγκριση κατάθεσης διαθεσίμων κληροδοτήματος Αποστολίδη 

Ιωάννη  

 σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για συνεργασία από το Δήμο 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και το δέκατο θέμα, κύριε πρόεδρε,  και το ενδέκατο και το δωδέκατο 

αφορούν την διαχείριση του συγκεκριμένου κληροδοτήματος.  Οι 

προϊστάμενοι των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη, με πολύ προσοχή 

έχουν κάνει ,  έχουν… αυτά τα θέματα.  

 Το πρώτο θέμα είναι μια αναμόρφωση μετά την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 31/12 του 14.  Δηλαδή… μικρές αλλαγές που είχαμε 

στα ποσά που εισπράξαμε ή διαθέσα με,  είναι ελάχιστα στην διαχείριση 

του,  εμφανίζονται στην εισήγηση.  

Και επίσης και για το δωδέκατο θέμα, όπως σας είπα,  για τον 

απολογισμό -  ισολογισμό πάλι εκεί  πέρα με πολύ προσοχή, όπως 

ενδείκνυται,  αναφέρονται και τα έσοδα κα τα έξοδα.  

Και για το δωδέκατο θέμα με πολύ προσοχή εδώ και χρόνια,  από 

τότε που αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο,  από την προηγούμενη θητεία 

μάλλον,  το προηγούμενο, τοποθέτηση εντόκως τα χρήματα σε τράπεζα, 

εισπράττουμε και από κει… έχουμε στον λογαριασμό του 

κληροδοτήματος αυτό το επιτόκιο το οποίο παίρνουμε και έτσι γίνεται 

χρηστή διαχείριση και σωστή και κάνουμε και τους διαγωνισμούς που 

πρέπει να κάνουμε,  συγγνώμη, εννοώ τις  δημοπρασίες μετά από 
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εγκρίσεις  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για το ύψος του 

μισθώματος αλλά και για όλη την διαδικασία … να είναι νομότυπη.  

Ερχόμαστε… ότι ενώ από την προηγούμενη θητεία είμαστε το 

πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην θεωρηθεί ότι  είναι μόνο η 

δημοτική Αρχή αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε πρόεδρε,  τα 

κληροδοτήματα τα διοικούν τα Δημοτικά Συμβούλια.   

Ενώ βγάλαμε για πρώτη φορά την διαδικασία αυτή για την,  για 

να δοθεί  υποτροφία,  γιατί  αυτός ήταν ο σκοπός του κληροδοτήματος,  

και δημοσιεύθηκε όπου ακριβώς έπρεπε,  δεν έχει ,  δεν υπήρξε 

ενδιαφέρον στην πρώτη, το γνωρίζετε γιατί  είστε και στην επ ιτροπή, 

και στην δεύτερη μας προσπάθεια ευελπιστούμε να υπάρξει ενδιαφέρον 

για να δοθεί  υποτροφία.   

Εμείς κάνουμε όπως ακριβώς επιτάσσει και ο σκοπός του,  

ακριβώς… ο διαθέτης στην διαθήκη του και ότι  μας,  με αποφάσεις,  με 

εγκρίσεις  της,  μας εγκρίνει  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που ασχολείται 

με το θέμα των κληροδοτημάτων.  

Να είστε σίγουρος ότι  όλες οι  αποφάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που 

χειρίζεται τα κληροδοτήματα. Τυχόν διορθώσεις που μας ζητηθεί να 

κάνουμε τις  κάνουμε σε βαθμό πολύ άμεσο, άμεσα αμέσως και είμαστε 

πάρα πολύ προσεκτικοί για ευνόητους λόγους.   

Δηλαδή, αυτά τα θέματα τα χειριζόμαστε με και έχουμε 

αναθέσει,  θα σας θυμίσω, κύριε πρόεδρε,  σαν Δημοτικό Συμβούλιο και 

σε υπαλλήλους συγκεκριμένων τμημάτων να  χειρίζονται τα ζητήματα. 

Δηλαδή, έχουμε,  να το πω έτσι,  κατανείμει  και αρμοδιότητες,  να 

είμαστε προσεκτικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μια και αναφερθήκατε και στα τρία,  στο 10,  11 και 12 θέμα, κύριε 

Γαλάνη, πρέπει να επιλέξουμε και το ίδρυμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν θα επιλέξουμε το ίδρυμα. Θα έρθει… 

για να δείτε με πόση, πόσο τακτικοί είμαστε και πόσο προσεκτικοί,  

είμαστε υποχρεωμένοι να… απόφαση μέσα στην χρονιά,  εκεί  που 

διέθεσε ο δήμος τα χρήματα του,  δηλαδή, σε συνεταιριστική τράπεζα, 

με το ευνοϊκό,  με το ευνοϊκό επιτόκιο,  το επιτόκιο που μας εδόθη, εκεί  

να τοποθετήσουμε και τα χρήματα του κληροδοτήματος.   

 Τα προηγούμενα χρόνια,  όχι  επί  της προηγούμενης θητείας,  της 

δική μας του δημοτικού συμβουλίου,  που κάποιοι  εδώ είναι και από 

την προηγούμενη  θητεία,  να θυμίσω ότι  ήτανε από τις  τοποθετήσεις 

των χρημάτων. Για το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο που… ξεκίνησε 

να είναι έντοκο και με πολύ προσοχή χειριζόμαστε όλα τα ζητήματα.  

 Απολογισμούς,  ισολογισμούς,  προϋπολογισμούς,  με εγκρίσεις  

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει 

κάτω. Για να προστατεύσουμε όλους τους συνάδελφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κυρία Καλώτα. Κύριος Γιαννακίδης.  Ξεκινώ από σας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η διαθήκη, έχετε μια περίληψη κάπου, κάτι  για την διαθήκη… δεν 

έχουμε διαβάσει την διαθήκη. Λέει ότι… δίνεται μια υποτροφία.  

Ορίζει  στην διαθήκη με ποιο τρόπο θα δίνεται αυτή η υποτροφία; 

Καθορίζει  ότι  αν θα γίνει  διαδικασία αυτή η νόμιμη και δεν βρεθεί  

κάποιος σταματάει εκεί  η διαδικασία; Καλυπτόμαστε νομικά, δηλαδή, 

έστω που κάναμε τον διαγωνισμό, δεν παίρνει  κανείς  την υποτροφία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι,  τέλος πάντων. Δεν παίρνει  κανείς  την υποτροφία.  Μια φορά, δυο 

φορές,  τέλος πάντων, 13 φορές.  Και εμείς  μαζεύουμε τα χρήματα, τα 

βάζουμε αποθεματικό κάπου, τα τοκίζουμε και τι  θα γίνει;  Θα τα 

μαζεύουμε αυτά ενώ η εντολή του κληροδότη είναι να δοθούν 

υποτροφίες;  Μήπως δεν διευκρινίζεται,  δεν είναι συγκεκριμένος ο 

όρος με αυτή την διαδικασία και εμείς  μπορούμε να βρούμε και άλλο 

τρόπο να δώσουμε την υποτροφία;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  αυτές,  δεν θέλω εγώ να κάνω μια αποτίμηση των 30,  40 

ετών…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν αναφέρομαι για πριν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε πως γινόταν,  μια χαρά… πριν,  γιατί  τώρα είμαστε εμείς  συνεπείς 

και σωστοί.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ρώτησα, κύριε Γαλάνη…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας απαντήσω σε αυτό που λέτε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ρώτησα αν καλυπτόμαστε νομικά. Αυτό ρώτησα. Νομικά, τώρα. Έτσι 

όπως λειτουργούμε τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ακριβώς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε 

ευλαβικώς τον σκοπό του διαθέτει .  Δηλαδή, αυτό… τους σκοπούς που 
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έθεσε.  Επομένως αφού ξεκινήσαμε με το καλό την προηγούμενη θητεία 

να τον τηρούμε και γίνονται όλες οι  ενδεδειγμένες ενέργειες,  και σε 

εγκρίσεις  ισολογισμών, απολογισμών, σε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν ρώτησα αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην με διακόπτετε.  Αφήστε με να ολοκληρώσω. Είτε στην διαδικασία 

αυτή που προβλέπεται για να δίνεται υποτροφία,  που αυτός ήταν ο 

σκοπός του διαθέτη,  από κει  και πέρα θα δούμε αν δεν εμφανιστεί  την 

πρώτη φορά κάποιος,  δεν εμφανιστεί  την δεύτερη. Θα κάνουμε άλ λη 

μια,  τρίτη,  προσπάθεια.  Είμαστε,  θεωρείται εύλογο αυτό.  Και αν δεν 

εμφανιστεί  κάποιος την τρίτη,  στην τρίτη φορά που θα βγάλουμε την 

διακήρυξη αυτή, τότε θα στείλουμε το ζήτημα… στην Νομική μας 

Υπηρεσία,  γιατί  για να αλλάξεις τον σκοπό του διαθέτη,  αγαπ ητή 

συνάδελφε,  δεν οφείλατε να το γνωρίζετε,  αυτό είναι πάρα πολύ, μια 

λεπτομέρεια που αφορά… οφείλεις  να πας στο Εφετείο Αθηνών και 

αφού πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνεις  κάτι  άλλο 

το οποίο αν σου το εγκρίνει  το Εφετείο Αθηνών και πάει  λέγ οντας.  

Εμείς θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια μας γιατί  είναι για 

φτωχούς μαθητές.  Συγγνώμη, φοιτητές.  Εισακτέους,  δηλαδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρρενες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άρρενες.  Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το έχω διαβάζει .  Άλλο απαντάει ο κύριος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτό απαντώ. Μα σας λέω, κάνουμε την προσπάθεια όπως μας έταξε ο 

διαθέτης.  Τι άλλο να κάνουμε;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ νομίζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η κυρία…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  δεν με αφήνετε να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σαφέστατα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι.  Δεν πήρα απάντηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πως δεν πήρατε απάντηση; Σας λέω πως αυτή είναι η διαδικασία.  Για 

να την αλλάξεις…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν ζήτησα αλλαγή διαδικασίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τότε ποια είναι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ζήτησα αν διερευνήσατε… διερευνήσετε με την Νομική Υπηρεσία ότι  

αφού είναι αποτυχημένες οι  προσπάθειες…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με συγχωρείτε πάρα πολύ…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και δεύτερη και τρίτη.  Θα πρέπει ήδη να ερευνήσουμε το θέμα νομικά. 

Γιατί  οι  υποτροφίες πρέπει να δοθο ύν.    
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα τι ,  μα ποια… να κάνω, κύριε πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είπαμε να κάνεις…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα ο διαθέτης ο συγχωρεμένος,  ο οποίος ήθελε να ευεργετήσει την 

πόλη με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά,  έταξε αυτόν τον σκοπό,  τους 

φτωχούς φοιτητές.  Αυτούς που εισάγονται.  Με όλες τις  λεπτομέρειες 

αναφέρεται.   

 Αυτό εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που 

χειρίζεται τα κληροδοτήματα. Δεν κάνει  η δημοτική Αρχή η σημερινή 

κάτι ,  έτσι,  από το μυαλό της.  Αφού εγκρίνεται η διακή ρυξη, ψηφίζεται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη. 

Δεν μας ζήτησε η Αποκεντρωμένη να αλλάξουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έγινε καμία φορά, κυρία…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μα δεν… συγγνώμη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έγινε μια φορά, θα γίνει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άλλο λέει  ο κύριος Παπαβασιλείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερη φορά…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άλλο λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ναι,  θα γίνει  και δεύτερη…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγγνώμη, άλλο λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  αυτό είναι έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  συγγνώμη τώρα. Έχει καταγραφεί κιόλας η ερώτηση. Δεν ρώτησα 

αυτό.  Η διαδικασία φυσικά και είναι νόμιμη. Αλλά επειδή διάβασα 

ελάχιστα την διαθήκη η εντολή του είναι σαφέστατη. Υποτροφίες.   

 Εμείς δεν δίνουμε υποτροφίες.  Κάνουμε όλες τις  νόμιμες 

διαδικασίες.  Και ρώτησα τον αντιδήμ αρχο, μήπως στην διαθήκη ορίζει  

και κάποια άλλη διαδικασία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν ορίζει .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  νομίζω ότι  ήδη θα έπρεπε να ρωτήσουμε την Νομική Υπηρεσία,  

αφού η εντολή είναι σαφέστατη, πρέπει να δοθούν υποτροφίες.  Με το 

να αποθηκεύουμε τα χρήματα μας,  να αποταμιεύουμε αυτά και να… 

μπορεί να βρεθούμε,  αυτό που είπε ο κύριος Στεργίου,  νομίζω, να 

λογοδοτήσουμε και για αυτό.   

 Νομίζω ότι  πρέπει ο αντιδήμαρχος,  όποιος χειρίζεται αυτό το 

θέμα, να προβεί σε διαδικασία ερωτημάτων στην Νομική Υπηρεσία και 

να βρεθεί  άλλος τρόπος,  πιο εύκολος,  νόμιμος,  για να δοθούν 

υποτροφίες.  Εμείς μαζεύουμε τα λεφτά ενώ είναι για υποτροφίες.  Δεν 

δέχομαι,  δηλαδή, ότι  δεν βγαίνουν άτομα για να δοθούν υποτροφίες.  
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Και δεν λέω ότι  δεν γίνονται νόμιμα. Κάπως πρέπει να διευκρ ινιστεί  

νομικά το θέμα αυτό.  επιμένω σε αυτό γιατί  θα το βρούμε μπροστά 

μας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν ξέρω. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο σαφής γίνεται.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στα χρονικά, απ ό την προηγούμενη θητεία 

μέχρι σήμερα γίνονται όλα με πολύ προσοχή.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  ένα λεπτό.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό.  Μα εξηγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παίζουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε πρόεδρε.  Μα εξηγώ. Δεν μπορώ να απαντήσω; Δέχομαι,  

δηλαδή, μια παρέμβαση. Δεν μπορώ να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πως δεν μπορείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τότε γιατί  υπάρχει  αντίδραση; Δεν καταλαβαίνω; Εγώ αντιδρώ όταν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να απα ντήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όλοι μαζί .  Δεν χρειάζεται να το κάνεις .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  για να γίνει  αλλαγή στον σκοπό του διαθέτη θέλει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άντε πάλι ξανά. Δεν μπορώ να απαντήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  για να… τι θα απαντήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για να γίνει  αλλαγή στον σκοπό του διαθέτη θέλει  απόφαση του 

Εφετείου Αθηνών. Πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο,  

να εγκριθεί ,  ενδεχομένως,  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που 

χειρίζεται τα κληροδοτήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι,  δημοτικοί,  ο 

δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διαθήκη, όπως 

ακριβώς την αναφέρει μέσα, οι  υπηρεσιακοί παράγοντες ερμηνεύουν 

με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να κάνουμε την διαδικασία.  Αυτό 

πρέπει να κάνουμε.   
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 Το αν δεν υπάρχουν φτωχά παιδιά για να πάρουν την υποτροφία 

ή δεν προσέρχονται ή υπάρχουν φτωχά παιδιά και δεν προσέρχονται,  

αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εμείς κάνουμε την διαδικασία όπως 

ακριβώς πρέπει.   

Και εγώ θέλω να διαθέσω την υποτροφία.  Δεν… τα λεφτ ά να 

τοκίζονται στην τράπεζα. Φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας αλλά έγινε μια 

πρώτη φορά στην προηγούμενη θητεία.  Γίνεται μια δεύτερη φορά που 

ξεκίνησε στην δεύτερη. Αν δούμε ότι  κάτι ,  ας πούμε,  δεν προχωράει 

και δεν υπάρχουν φτωχά παιδιά με αυτές τις  προϋποθέσεις  που βάζει  ο 

διαθέτης,  τότε θα κάνουμε αυτές τις  ενέργειες που λέτε.  Κάντε λίγη 

υπομονή. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία η δεύτερη. Μην βιάζεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θεωρώ ότι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πιστέψτε με…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  δεν θα συνεχίσω γιατί  νομίζω ότι  μαζί  μι λάμε και χώρια 

καταλαβαίνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι δεν καταλαβαινόμαστε.  Μια χαρά καταλαβαινόμαστε.  Σας τα λέω 

τα πράγματα ως έχουνε,  πολύ σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ, μισό λεπτό να διευκρινίσω κάτι.  Μάλλον να ρωτήσω 

κάτι.  Μισό λεπτό,  σας παρακαλώ. Σίγου ρα και κανείς  δεν διαφωνεί με 

την… άλλα απαντάτε,  κύριε Γαλάνη. Εδώ… πίσω, αυτά ο διαθέτης,  ο… 

αυτήν και λέει  για υποτροφίες για φτωχά παιδιά… δεν υπάρχουν… μου 

κάνει  εντύπωση.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) τι  σας κάνει  εντύπωση; 

Δημοσιεύεται η διακήρυξη, ένα λεπτό,  κύριε πρόεδρε,  στο σάιτ του 

δήμου. Δημοσιεύεται σε εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.  

Δημοσιεύεται παντού. Πάει στην Πρόνοια του δήμος Σερρών και δεν 

έρχονται.  Δεν εμφανίζονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν ξέρετε κάποια…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιο αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να αυτό.  Πείτε τους να ρθούνε.  Πείτε τους να έρθουν.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιοι παρακάτω; Τι παρακάτω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  γιατί  πραγματικά προτρέχουμε,  να πούμε.  Δηλαδή, τι  

έπρεπε να κάνει  ο  αντιδήμαρχος για σας,  κυρία Καλώτα; Να τρέχει  στα 

χωριά,  στο χωριό το συγκεκριμένο,  να τρέχει  στην πόλη με ως 

ντελάλης και να φωνάζει  από σπίτι  σε σπίτι ,  ελάτε φτωχοί…  

 

(Διάλογοι)  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ξεκίνησα την ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακολούθησε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πως ξεκίνησα την ερώτηση, κύριε πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διαδικασία… και πρέπει να το δεχθείτε 

αυτό.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Την ερώτηση πως την ξεκίνησα, το θυμόσαστε πως… την ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άντε πάλι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αφού… υποτροφίες,  παρ’ όλο που κάνουμε την νόμιμη διαδικασία και 

είμαστε καθ’ όλα νόμιμοι και δεν δίνουμε την υποτροφία και 

αποταμιεύουμε τα λεφτά και ρώτησα τον αντιδήμαρχο που είναι και 

νομικός,  κάποια στιγμή μπορεί να κληθούμε ότι  ναι μεν κάναμε τις  

διαδικασίες νόμιμα αλλά δεν μπήκαμε στο παρακάτω βήμα, έστω να 

ενημερώσουμε την Νομική μας Υπηρεσία,  την Νομική Υπηρεσία,  εμείς  

κάναμε,  παρ’ όλο που κληροδότης θέλει  να τα διαθέσει εμείς  θα τα 

έχουμε αποταμιευμένα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχει  χαθεί  η μπάλα. Δεν το ξέρουν καλά το 

ζήτημα οι  συνάδελφοι.  Ενημερώνω την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που 

χειρίζεται τα κληροδοτήματα σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  Αυτός είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός.  Και έχω άψογη 
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συνεργασία και μου λένε τα καλύτερα λό για για το πώς 

διαχειριζόμαστε το πράγμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με το ζόρι να πηγαίνω να βρω φτωχά, να δώσω την υποτροφία…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να κλείσουμε,  για να κλείσουμε το θέμα αυτό,  για να κλείσουμε το 

θέμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όποιος ξέρει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανώτερο ελεγκτικό όργανο από μας είναι η Αποκεντρωμένη. Εάν κάτι  

πάει  στραβά θα καλέσει τον αντιδήμαρχο τον αρμόδιος.  Εδώ πρέπει να 

κάνετε κάτι  διαφορετικό.  Άρα είναι σε συνεχή συνεργασ ία ο αρμόδιος 

αντιδήμαρχος με την Αποκεντρωμένη. Είμαστε στον σωστό δρόμο. 

Μην ανησυχείτε.   

 Και αυτό που λέτε και η ανησυχία σας είναι εύλογη, κυρία 

Καλώτα, θα γίνει  σε επόμενο βήμα. Μην βιάζεστε,  όμως. Μια φορά 

βγήκε η διαδικασία στον αέρα, έτσι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτή η διακήρυξη, στην τελευταία 

διακήρυξη που βγάλαμε,  γιατί  εσείς  είστε η επιτροπή, είστε μέλος της 

επιτροπής μαζί με τον,  αν θυμάμαι,  τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας 

και ο εκάστοτε δήμαρχος… κύριος δήμαρχος.   

 Νομίζω με  ενημέρωσε η υπηρεσία ότι  εμφανίστηκε ένας.  Ελπίζω 

να έχει  τις  προϋποθέσεις.  Και αν γνωρίζουν οι  συνάδελφοι,  να είστε 

βέβαιοι  ότι  έχω δημοσιεύσει και σε πολλές συνεντεύξεις  που δίνουμε 

όλοι μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,  πολλές φορές έχω αναφερθεί 

στο θέμα. Γιατί  θα σας θυμίσω ότι  τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

πολλές φορές μας ρωτάνε και για να μας ελέγξουν για το συγκεκριμένο 

θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε αντιδήμαρχε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ πολλές φορές…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε μέσο, σε τηλεοπτικό μέσο… δεν το άκουσα… μην το λέτε αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν παρακολουθείτε εσείς  εμένα και εγώ εσάς.  Εντάξει ,  για όνομα του 

θεού.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα, κύριε Γαλάνη, και συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, αλλά θα 

τρελαθούμε εντελώς,  Δηλαδή, δεν υπάρ χουν φτωχά παιδιά ή υπάρχουν 

φτωχά παιδιά και δεν προσέρχονται;  Δηλαδή όχι ,  συγγνώμη, πρόεδρε…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

11

5 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη τώρα αλλά εδώ τίθεται θέμα ικανότητας.  

Αν είναι δυνατόν αυτή η διαθήκη, από ότι  αντιλαμβάνομαι,  από ότι  

διάβασα, υπάρχει από το 1980, πρόεδρε.  Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν 

έχει  βρεθεί  ένα παιδί ,  ένα παιδί ,  ένας μαθητής… μαθητές… από τις  

Σέρρες για τον σκοπό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αναγκάζετε να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πρέπει να αναγκαστώ εγώ  να πω…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Έχω δικαίωμα, με διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νόμιζα ότι  τελειώσατε.  Συγγνώμη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πως; Τι;  Αφού μιλάτε πάνω στον λόγο μου.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πως γίνεται,  ρε πρόεδρε; Συγγνώμη, αλλά δεν την κάνετε σωστά… γι α 

παράδειγμα, τώρα ο κύριος Γαλάνης μας λέει  για σάιτ,  για εφημερίδα 

πανελλήνιας κυκλοφορίας.  Στείλατε,  κάνατε το στοιχειώδες να 

στείλετε μια φορά επιστολή στα σχολεία; Στα σχολεία; Στους 

διευθυντές,  να ενημερώσουν τα παιδιά,  να ενημερώσουν τους γονείς;  
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Ποιος μπαίνει  τώρα στο σάιτ του δήμου νομίζετε από τους μαθητές ή 

τους γονείς  τους;  Τι είναι αυτά που λέτε;   

 Σας κατηγορώ ευθέως για ανικανότητα. Λυπάμαι πολύ. Δεν έχετε 

την ικανότητα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν… να το πάρεις πίσω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν το παίρνω πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το πάρεις πίσω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι δυνατόν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχω δώσει εγώ εξετάσεις για το αν είμαι ικανός ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη, σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δ ιαθήκη… είμαι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για πρόσεξε λιγάκι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι μόνο ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος και οι  υπηρεσίες του δήμου…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Να το πάρεις πίσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ματώσανε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το πάρεις π ίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ματώσανε για να βάλουνε μια τάξη και να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει ,  κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το πάρεις πίσω…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω σκοπό να προσβάλλω 

κανέναν… στην ροή του λόγου μου… συγγνώμη. Δεν μπορώ να 

καταλάβω…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τίποτα για τα κληροδοτήματα; Να τα λέμε.  

Ήρθε ένας αντιδήμαρχος,  μια δημοτική Αρχή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη… σας παρακαλώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι… σε σειρά… σε σειρά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηρεμήστε,  ηρεμήστε…  
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(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε… μην ρίχνεις  λάδι στην φωτιά.  Σας παρακαλώ πολύ, 

σταματήστε.  Σταματήστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έλεος να τα ακούμε και από πάνω… ότι είναι να λες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για να μην κλάψουμε τώρα εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί τέλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας έδωσα τον λόγο.  Τώρα τι  πετάγεστε,  δηλαδή, εσείς;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά, δεν σας αρέσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν σου αρέσει…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ, κύριε Γαλάνη. Επί τέλους σταμάτα. Από σένα θα 

ξεκινήσω. Πυροδοτείτε με τους χαρακτηρισμούς σας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε.  Αυθαίρετα παίρνετε 

τον λόγο και εσείς .  Συνεχώς.  Τον λαϊκισμό ως εδώ. Σας παρακαλώ 

πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον υποβολέα σας να τον σταματήσετε πρώτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε,  σταματήστε.  Δεν σας πέφτει  λόγος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε συνάδελφοι και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας καλώ στην τάξη, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας καλώ στην τάξη διότι  αυθαίρετα και άλλη φορά προκαλείτε το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  πυροδοτείτε.  Ρίχνετε λάδι στην φωτιά και 

φεύγετε.  Προσέξτε καλά. Λοιπόν,  κύριε Γιαννακίδη.  Κύριε Γιαννακίδη,  

πρέπει να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Η συμπεριφορά σας όχι  σωστή 

απέναντι  στον αντιδήμαρχο. Βλέπετε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ζήτησα συγγνώμη, πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη, αφήστε με να τελειώσω. Βλέπετε,  βλέπετε,  λοιπόν,  κύριοι  

συνάδελφοι,  ότι  οι  χαρακτηρισμοί,  κρίνατε ανίκανο τον αντιδήμαρχο. 

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν πρέπουν σε αυτό το Δημοτικ ό Συμβούλιο.  

Παρακαλώ να είμαστε εγκρατείς .   

 Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε έχετε κάθε δικαίωμα. Βλέπετε εγώ 

το δικαίωμα δεν το στέρησα από κανέναν.  Αλλά αυτές τις  

συμπεριφορές δεν θα τις  ξανασυγχωρήσω. Ειλικρινά σας το λέω, θα 

εφαρμόσω τον κανονισμό όπως ακριβώς είναι.  Το ήπιο κλίμα είναι,  

είναι το πρώτιστο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Νομίζω ότι  ξεκινήσαμε πολύ καλά και πρέπει να τελειώσουμε 

πολύ καλά. Σας παρακαλώ, λοιπόν,  για τελευταία φορά, όχι  

χαρακτηρισμούς.  Όχι…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ζήτησε συγγνώμη, κλείσαμε για αυτό το θέμα, σας παρακαλώ 

πολύ.  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  πετάγεστε,  κύριε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  πετάγεστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την γνώμη του είπε,  ρε πρόεδρε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και πέρα από αυτό,  πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς γιατί  κάνετε τον υποβολέα τώρα, μπορείτε να μου πείτε;  Το θέμα 

το κλείνω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  πέρα από αυτό,  πέρα από αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πέρα από αυτό δουλειά της αντιπολίτευσης,  νομίζω, είναι να ελέγχει  

και την ικανότητα ή την ανικανότητα διαχείρισης της δημοτικής 

Αρχής.  Εν πάση περιπτώσει,  ποια άλλη είναι η δουλειά μας εδώ μέσα; 

Γιατί  την λέξη ανικανότητα ο κύριος αντιδήμαρχος την θεωρεί 

υβριστική; Ποια είναι η δουλειά μας εδώ μέσα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλω να κλείσει  το θέμα εδώ. Αν συνεχίσουμε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά μην φτάσουμε σε επιβολές και σε λογοκρισία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι;  Δεν…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν θέλω και δεν έχω την πρόθεση να προσβάλλω κανέναν και για 

αυτό ζήτησα συγγνώμη. Αλλά να μην… να μ ην είμαστε υπερβολικοί 

και να μην φτάσουμε στο σημείο λογοκρισίας.  Κρίνεστε και για αυτό 

είστε δημοτική Αρχή, για την ικανότητα ή την ανικανότητα 

διαχείρισης των δημόσιων πραγμάτων. Τελεία και παύλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  μπορώ να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Θα μιλήσεις…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επί  προσωπικού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτον, δέχομαι την συγγνώμη του κυρίου συνάδελφου, δέχομαι την 

συγγνώμη του,  τον ευχαριστώ πολύ, τον ευχαριστώ πολύ που κατάλαβε 

ότι  αυτός ο χαρακτηρισμός ήταν άδικος και δεν ήταν σωστός.   

 Σας είπα κάτι  που δεν το προσέξατε.  Το Δημοτικό Συμβούλιο 

διαχειρίζεται το κληροδότημα, όχι  εγώ. Όλοι μας.  Διαχειριστής του 

κληροδοτήματος είμαστε όλοι μας.  Το Δημοτικό Συμβούλιο.  Εί μαστε 

ικανοί ή μη ικανοί όλοι μας,  αν το βλέπετε έτσι.   
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 Τριάντα χρόνια,  αγαπητοί συνάδελφοι,  τριάντα χρόνια δεν 

γινόταν σωστή και χρηστή διαχείριση του κληροδοτήματος αυτού, το 

ξέρετε πολύ καλά όλοι.  Ήρθε η δημοτική Αρχή στην προηγούμενη 

θητεία,  το έβαλε στην σειρά.  Προϋπολογισμούς,  ισολογισμούς,  

απολογισμούς,  τοποθέτηση εντόκως των χρημάτων, δεκάδες αποφάσεις 

δημοτικού συμβουλίου που πηγαίνουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Δεν μπορεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μας δίνει  τα εύσημα 

για τον σωστό χειρισμό των κληροδοτημάτων, του κληροδοτήματος του 

ενός που έχουμε την διαχείριση, και εσείς  να μας λέμε ότι  δεν είμαστε 

ικανοί.  Δεν το δέχομαι με τίποτα.   

Κάνουμε,  κάναμε την πρώτη προσπάθεια η οποία δεν έφερε 

κάποιο φτωχό εισακτέο,  έτσι όπως τον ορίζει  η διαθήκη.  Κάνουμε 

τώρα την δεύτερη προσπάθεια.  Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να 

ενημερώσουμε όλους αυτούς.  Αν σε αυτό έχετε κάτι  να συνεισφέρετε,  

ναι.  Όχι να κάνετε χαρακτηρισμούς,  γιατί  η δουλειά που κάναμε ήταν 

κοπιαστική και δεν είναι τίποτα βέβαιο στην διοίκηση… τα  θεωρείτε 

όλα βέβαια… να τα είχατε κάνει  στο παρελθόν.   

Γιατί  ο καθένας έχει  τις  ελλείψεις του και τα λάθη του,  όπως κι  

εμείς .  Αλλά εδώ έγινε μια δουλειά χρηστή. Χρηστή διαχείριση. Και 

όλοι έχουμε,  φυσικά, τις  ευθύνες μας για να το παρακολουθούμε και 

να το  διαχειριζόμαστε σωστά.  

Εγώ δέχομαι παρατηρήσεις για να,  για την βελτίωση της 

πληροφόρησης.  Φυσικά και τις  δέχομαι.  Δεν τα ξέρω όλα ούτε,  όπως 

σας λέω, όλοι μαζί  το Διοικητικό Συμβούλιο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ναι,  άλλο αυτό,  άλλο να μου λέτε να αλλάξω τον σκοπό. Σας εξήγησα 

για τον σκοπό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  αλλά τι  άλλο να κάνω; Έτσι εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη. 

Στην,  στην,  όσο… καλύτερη ενημέρωση, φυσικά και δέχομαι 

παρατηρήσεις.  Αφού εμείς  το διοικούμε.  Όλοι μαζί.  Δεν το διοικώ. 

Από τον νόμο το λέω αυτό,  δεν το λέω έτσι,  αυθαιρέτως.  Αυτά, κύριε 

πρόεδρε.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Λοιπόν,  εγώ θεωρώ ότι  και απευθύνομαι… αντιδήμαρχο, γιατί  είναι 

ικανότατος,  τουλάχιστον… που διαχειρίζεται το θέμα. Για τί  το έβαλε 

σε τάξη. Πέρα από αυτό εγώ θέλω να πω κάτι.   

 Κατ’ αρχήν η ίδια η Πολιτεία δεν έχει  θεσπίσει  ποιος είναι ο 

φτωχός.  Ας μου πει  κάποιος,  πόσα εισοδήματα πρέπει να έχει  για να 

είναι φτωχός; Ακόμα και η κυβέρνηση δεν έχει ,  κύριε πρόεδρε… να 

δώσει κάποιο επίδομα… τα 6.000 ευρώ; Λοιπόν,  δεν έχει  ακόμα 

διευκρινιστεί .   

  Αυτό είναι μια ασάφεια του νόμου την οποία πρέπει να την 

δούμε… χαρακτηριστικά το παιδί  που πρέπει να σπουδάσει,  και άρρεν 

κιόλας,  όπως το βάζει  η νομοθέτης.  Πρέπει να το δούμε και αυτό .  Ποιο 

είναι το όριο της φτώχειας.  Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Συμμετέχει  μέσα στην επιτροπή ο διευθυντής της 

δευτεροβάθμιας.  Άρα πρέπει,  αυτός γνωρίζει  τους φοιτητές ή τα παιδιά 

που περνάνε,  έτσι;  Άρα πρέπει να ξέρετε ότι  υπάρχει  σήμερα πάρα 

πολλοί συνάνθρωποι μας που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και 
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έχουνε ανάγκη πολλές φορές και από ένα πιάτο φαγητό,  είναι αυτή η 

περηφάνια που δεν τους αφήνει να εκδηλώσουν. Είναι πολύ λεπτό το 

θέμα ότι  κάποιος ο οποίος… φτωχός.  Συνήθως ξέρουμε ποιοι  έρχονται 

στα συσσίτια του δήμου και τα λοιπά. Είναι μεγάλο πρόβλημα.  

Λοιπόν,  εγώ λέω ότι  η προσπάθεια που έκανε ο δήμος είναι 

αξιέπαινη.  Για πρώτη φορά μαζεύτηκαν τα λεφτά και πήρατε να τα 

δώσουν. Πρέπει να δώσουμε υποτροφίες.  Τι θα κάνουμε; Να 

κινητοποιηθεί  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο,  αν γνωρίζουμε κάποιο 

παιδί  το οποίο περνάει στις  εξετάσεις και έχει  το πρόβλημα, να τα 

δώσουμε τα χρήματα.  

Αυτό να κάνουμε όλοι μας.  Και για αυτό κάθε… μια πρόταση 

κάνω, πολύ καλοπροαίρετα,  έτσι,  προς την επιτροπή, όταν θα μπούμε 

στην διαδικασία για να βρούμε κάποιο παιδί  για τις  εξετάσεις,  να 

σταλεί ένα σημείωμα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να 

ξεκινήσουμε την διαδικασία στην γειτονιά μας,  ώστε με πολύ 

διακριτικό τρόπο, διακριτικό τρόπο, να βρούμε κάποιον…. Γιατί  

μπορεί κάποιοι ,  είναι φτωχο ί και περήφανοι.  Και είναι καλό αυτό,  

έτσι;  Έτσι είναι η φυλή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο λόγια θέλω να πω. Καλύφθηκα από τον κύριο Στεργίου.  Μερικές 

φορές δημιουργείται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να περιμένετε την σειρά σας…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) άλφα γιώτα. Ένσταση, δημιουργείται 

ένταση, με άλφα γιώτα το δημιουργείται,  χωρίς να υπάρχει λόγος.  

Λοιπόν,  η δημοτική Αρχή έκανε την διαδικασία που προβλέπεται από 

τον νόμο… διαδικασία με τις  αναρτήσεις και τα λοιπά. Ασφαλώς και 

είναι δεκτό και αυτό που λέτε.   

Να ψάξουμε και εμείς  οι  ίδιοι  να δούμε,  την στιγμή που δεν 

εμφανίζεται κανένας με αυτή την τυπική διαδικασία,  έτσι,  που 

προβλέπεται από τον νόμο και είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε,  

λοιπόν,  γιατί  όχι  και εμείς  όλοι να ψάξουμε να βρούμε κ άποια παιδιά,  

να τα φέρουμε,  να τα προτείνουμε και αναλόγως να αξιολογήσουμε για 

να δούμε που μπορούμε να δώσουμε.   

Δηλαδή, ένα τόσο απλό θέμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί  

δημιούργησε,  δημιουργήθηκε τέτοια ένταση. Λοιπόν,  νομίζω έκλεισε 

το θέμα. Δεν θα,  το ποιος διαφωνεί επί  της ουσίας δεν νομίζω να 

διαφωνεί κανένας.  Δεν έχω να πω τίποτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το 10…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόεδρε,  να επαναλάβουμε την πρόταση 

μας,  εφόσον σύμφωνα με τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γαλάν η, 

υπεύθυνο είναι όλο το Σώμα, προτείνουμε η Διάβαση Πεζών να 

στείλουμε επιστολές στα σχολεία.  Και αυτό να κάνουμε κάθε χρόνο 

και να έχουμε μια άμεση επαφή με τους διευθυντές.  Νομίζω είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να βρεθεί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστή η πρόταση σας,  κύριε Γιαννακίδη,  και νομίζω ότι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  επειδή,  επειδή σήμερα δεν 

ήταν θέμα συζήτησης η διακήρυξη για αυτό δεν έχω περισσότερα 

στοιχεία.  Θα πρέπει να… στην επιτροπή που αξιολογεί  τις ,  τους 

μαθητές που θα έρθουν,  τους φοιτητές,  είπαμε είναι ο διευθυντής της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

και ο κύριος δήμαρχος.  Ήδη η διακήρυξη έχει  πάει  και στον διευθυντή 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Όπως είχε πάει και στην 

προηγούμενη θητεία,  έτσι κι  σε αυτήν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  όχι .  Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το κάνουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αν νομίζετε ότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως… γνωστό στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ήδη, είναι ήδη γνωστό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσω της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το να επαναλάβουμε άλλη μια επιστολή, το να ξαναγράψουμε μια 

επιστολή, και να γίνουμε,  ας γίνουμε και φορτικοί προς την 

δευτεροβάθμια,  δεν νομίζω ότι  είναι κακό. Εγώ  σέβομαι την άποψη 

του και αν αυτή ήταν με ήπιο τόνο θα είχαμε τελειώσει το θέμα προ 
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πολλού, ας πούμε… πυροδοτήθηκε μια ατμόσφαιρα άνευ λόγου και 

αιτίας.   

 Τέλος πάντων, για το 10,  11,  και 12,  ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  

Αν υπάρχουν διαφωνίες…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάτι  ακόμα. Δεν με είδατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σήκωνα το χέρι για να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αισθάνομαι ότι  ή εγώ δεν εκφράζομαι καλά ή δεν με καταλαβαίνει  το 

Σώμα. Γυρίσαμε τελικά μετά από έναν καυγά και τοποθετηθήκαμε όλοι 

με τον ίδιο τρόπο. Ότι η ερώτηση μου ήταν αν καλυπτόμαστε νομικά 

και ότι  να βρούμε και έναν τρόπο να γίνει  μια παραπάνω διαδικασία.   

 Κανείς δεν κατηγόρησε,  γιατί  έχω διαβάσει τις  εισηγήσεις,  για 

όποιος διαβάζει ,  ότι  δεν υπάρχει,  ότι  δεν γίνεται νόμιμη διαδικασία.  

Απορώ, πραγματικά εκπλήσσομαι,  απλή ερώτηση που γύρισε τόσο 

ανάποδα. Και τελικά καταλήξαμε στο ίδιο πράγμα. Ότι θα πρέπει να 

κάνουμε παραπάνω προτάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ας τελειώσουμε εδώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η πρόταση του κυρίου Γιαννακίδη αν 

μπαίνει… ο κύριος Γιαννακίδης.  Εγώ λέω ότι… λέω ότι  ο αρμόδιος 
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αντιδήμαρχος,  ο κύριος Γαλάνης,  να μπορούσε να κάνει  μια 

συνέντευξη Τύπου στα μέσα μαζικής στα τοπικά ώστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν την άκουσα ποτέ.  Λέει  ότι  έγινε.  Εν πάση περιπτώσει.  Θα 

ήτανε νομίζω πολύ ενδιαφέρον.  Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κύριος Γιαννακίδης…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κι εγώ συμφωνώ και για τα τρία.  Απλά θα συμφωνήσω και με τον 

κύριο Γιαννακίδη.  Επειδή το θέμα, όμως, είναι υπηρεσιακό, δεν… ούτε 

εμείς  θα ψάχνουμε.  Έγγραφο στα σχολεία,  αρμόδιοι  διευθυντές ή 

κάποιοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να γίνουν και αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θα γίνουν κι  αυτά.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δέχομαι όλες τις  καλοπροαίρετες παρατηρήσεις και θέλω να πω, όμως, 

στους συνάδελφους να έρθουν να δουν και την δουλειά που έχουμε 

κάνει  και την διακήρυξη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Γαλάνη… δεν τ ο αμφισβητούν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά, εντάξει .   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κλείστε το εσείς .  Εδώ ακούστηκαν βαριές κουβέντες.  

Το κλείσαμε αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήθηκαν συγγνώμες.  Τελειώσατε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  αλλά δεν μπορώ… να ζητάω μετά συγγνώμη …  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άλλο θέλω να πω, κύριε πρόεδρε.  Και να δουν οι  συνάδελφοι μου, να 

δουν οι  συνάδελφοι μου και την διακήρυξη. Δεν είναι έτσι απλά τα 

πράγματα, ποιος είναι για να πάρει μέρος σε αυτή την διαδικασία.  Ας 

έρθουν να την δούνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ας έρθουν να την δούνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι και για τα τρία,  10,  11,  12; Ωραία.   

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: 244/2015)  

…………………  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 245/2015)  

…………………  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 246/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 13 ο .  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρα σίας των υπ’ αριθμόν 

15 και 29 καταστημάτων του δημοτικού μεγάρου.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 15 και 29   

καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Όχι.  Ο κύριος Καρύδας.  Συγγνώμη. Παρακαλώ, 

κύριε Καρύδα. Άλλος.  Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λοιπόν,  μια ερώτηση.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο θέμα συζητάτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 13.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση έγινε;  Όχι,  με δυο λόγια,  αντιδήμαρχε.  Με δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Με δυο λόγια.  Τα βγάζω σε δημοπρασία.  Δεν ήρθανε να κάνουν αίτηση 

στον ευεργετικό νόμο που είχε ψηφιστεί  πέρσι για παράταση και είμαι 

υποχρεωμένος να τα βγάλω σε δημοπρασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι αυτά;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι το 15 και το 29 καταστήματα. Είναι ένα μέσα, εντάξει ,  είναι ένα 

μέσα, απέναντι  από την δημόσια τουαλέτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τουαλέτα.  Ένα αυτό το… και το κατάστημα 

του κυρίου Βλαχόπουλου. Τα βιβλία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα βιβλιοπωλείο είναι,  ένα βιβλιοπωλείο και αυτό απέναντι  από την 

τουαλέτα.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βγαίνει  σε δημοπρασία.  Όπως ορίζει  ο νόμος.  Ομόφωνα ναι;  Ο 

κύριος… ερώτημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα. Όσον αφορά τους δυο,  ας πούμε,  ενοικιαστές,  δεν 

ανταποκρίθηκαν στην νέα απαίτηση του νόμου επειδή δεν το ήθελαν ή 

επειδή  δεν το γνώριζαν; Και αν δεν το γνώριζαν,  τους ενημερώσαμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι απλά το γνώριζαν,  ο κύριος δήμαρχος εδώ έχει  κάνει ,  έχει  κάνει  

και αλλεπάλληλες συναντήσεις και πέρσι και τους κάλεσε όλους,  και 

αυτούς που ήταν τυπικοί στις  πληρωμές των μισθωμά των και σε αυτούς  

που δεν ήταν τυπικοί και είχαν ζητήματα, όλοι το γνώριζαν.  Όλοι 
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γνώριζαν τις  λεπτομέρειες.  Ακόμα και αν δεν υποχρεωνόμαστε να τους 

ενημερώσουμε τους ενημερώσαμε όλους.  Από πέρσι ξεκινήσαμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και χρωστούνε χρήματα αυτοί;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο ένας πληρώνει,  πληρώνει κανονικά το ενοίκιο.  Ο άλλος είναι σε 

ρύθμιση. Μπήκε σε ρύθμιση, από αυτά που ξέρω. Παρ’ όλα αυτά δεν 

είχαν έρθει  για τον ευεργετικό νόμο. Αυτός ο ευεργετικός νόμος,  γιατί  

θα τον ξαναβρούμε μπροστά μας με άλλες… έλεγε ότι  έπρεπε να είσαι 

συνεπής το προηγούμενο διάστημα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πριν την ψήφιση του  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούν να συνεχίσουν.  Να συμμετέχουν στην διαδικασία 

δημοπρασίας.  Δεν το ξέρει  κανείς .  Εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό.  

Να τα βγάλουμε σε δημοπρασία.  Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 247/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το 14 ο .  Έγκριση μείωσης 

μισθώματος εδαφικής έκτασης 50.000 τετραγωνικών μέτρων στην 

ευρύτερη περιοχή του αθλητικού πάρκου Ομόνοιας,  που εκμισθώνεται 

από την ΑΕ… Σερρών. Εισηγητής ο δήμαρχος…  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  

Έγκριση μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης 50.000 τ.μ.  στην   

ευρύτερη περιοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας που 

εκμισθώνεται  

 από την Α.Ε. ΜΗΔΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κανονικά το θέμα είναι έγκριση ή μη μείωσης 

μισθώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση ή μη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει ένας νόμος,  βγήκε κάποια στιγμή το 2012…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έγκριση ή μη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα… σωστό καλύτερα. Με το άρθρο 9,  παράγραφος 24 του 4091 του 

12, που λέει  ότι  αν κάποιος,  να σας θυμίσω την υπόθεση, δυο 

υποθέσεις της Ορεινής με φωτοβολταϊκά. Αν κάποιος φέρει  οικονομικά 

στοιχεία που δείχνουν ότι  δεν πηγαίνει  καλά έχεις  την δυνατότητα να 

κάνεις  για μια χρονιά,  μέχρι ένα έτος,  μείωση έως 20%. Μέχρι ένα  

έτος μείωση έως 20%.  

 Αυτή η εταιρεία που έχει  κάνει  αυτή την μίσθωση από την προ 

προηγούμενη θητεία,  του κυρίου Βλάχου, από το 09,  δεν έχει  κάνει  την 

επένδυση… εδώ, κύριε πρόεδρε,  είναι μέσα στον φάκελο, οι  

ισολογισμοί,  δεν έχει  προχωρήσει στην επένδυση . Και από ότι  βλέπω 

στην διαδικασία που έχει  κάνει  τότε,  το 09,  είναι ένα μίσθωμα πολύ 

μεγάλο.  

Δηλαδή… σαν απλό χωράφι.  Είναι ένα μίσθωμα αρκετά,  αρκετά 

μεγάλο. Δηλαδή, είναι 12.000 ευρώ τον χρόνο. Εκεί κάπου βγαίνει  το 

μίσθωμα. Δεν είναι,  δηλαδή, λίγο -  πολύ αν κάνουμε έναν υπολογισμό, 

50 ευρώ το στρέμμα. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ποσό για αυτά τα 

στρέμματα που μίσθωσε. Είναι 50 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά απέξω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  τώρα με την προσαύξηση, έχει ,  αγαπητο ί συνάδελφοι,  

προσαύξηση 10% κάθε χρόνο. Άρα εδώ τώρα είναι στην κρίση του 

δημοτικού συμβουλίου,  γιατί… κύριε πρόεδρε,  είμαι πολύ αυστηρός 

και πολύ σφιχτός,  θα έλεγα, και θέλω να προστατεύσω και το Σώμα… 
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η υπηρεσία μετά την αίτηση που έκανε ο ενδιαφερόμενο ς είπε ότι  

πρέπει να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Λέω απλά στους συνάδελφους ότι  αν κάνουμε μείωση τυχόν 10% 

είναι σαν να τους,  δεν μειώνουμε ουσιαστικά το μίσθωμα. Είναι σαν 

να τους χαρίζουμε την προσαύξηση ενός έτους.  Αν κάνουμε μείωση 

20% είναι οι  προσαυξήσεις δυο ετών. Αν κάνουμε για μια φορά, έτσι;  

Μια φορά δικαιούμαστε μείωση έως 20% για ένα έτος.   

Εδώ δείχνει  να ενδιαφέρεται ότι  να την κάνει  την επένδυση το 

15.  Έχω κάποιες τέτοιες πληροφορίες.  Μακάρι να την κάνει .  Αλλά από 

κει  και πέρα δεν ξέρω,  εγώ ειλικρινά,  σε αυτό το θέμα θα ήθελα και 

τις  απόψεις των συνάδελφων.  

Σας λέω, τα δεδομένα έχουν ως εξής.  Εμφανίζει  ισολογισμούς το 

11,  12,  13,  κύριε πρόεδρε,  αν τους είδα καλά, που δείχνουν ότι  η 

επένδυση δεν έχει  πραγματοποιηθεί .  Είναι παθητικοί.  Δηλ αδή, αν 

θέλετε δώστε μου λίγο τον φάκελο, σας παρακαλώ.  

Να αναφέρω εδώ εν τάχει  ότι  δείχνει ,  δηλαδή, στον ισολογισμό 

του ότι  η κατάσταση… χρήσης είναι αρνητική. Δείχνουνε μείον 18.000 

για παράδειγμα. Σε όλες τις  χρονιές έχει  μείον 16.  Δεν έχει ,  και λέει  η  

επισήμανση εδώ, η εταιρεία επειδή βρίσκεται στο στάδιο υλοποίηση 

της επένδυσης μεταφέρει τα αποτελέσματα χρήσης στο κονδύλι του 

ενεργητικού Β1, έξοδα, δεν έχει  προχωρήσει.  Αυτός ήταν να κάνει  μια 

επένδυση, κύριε πρόεδρε,  πως την είπαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν το προχώρησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ήταν να κάνει  κάτι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το προχώρησε,  ναι.  Είναι σε ρύθμιση… κύριε πρόεδρε,  είναι σε 

ρύθμιση…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζωοτροφές,  ζωοτροφές.  Από…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι σε ρύθμιση από τον Οκτώβριο,  πληρώνει τις  δόσεις του.  Μέχρι 

τώρα, δηλαδή, είναι τακτικός μέχρι σήμερα. Αν συμφωνούν οι  

συνάδελφοι,  να ρωτήσετε ότι  θέλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ μια ερώτηση έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω μόνο, μετά τον χρόνο ποια είναι η τιμή έναρξης του 

μισθώματος πάλι;  Που πηγαίνει ,  δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  σήμερα, ας πούμε,  είναι 180 ευρώ. Εμείς θα μειώσουμε 20%. Θα 

περάσει ο χρόνος.  Μετά από πάει;  Σε ποια τιμή πη γαίνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν ένα χρόνο…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για ένα λεπτό.  Στην,  όχι ,  όχι ,  ένα λεπτό.  Σήμερα που θα κάνουμε την 

μείωση για ένα χρόνο, 10%, 20%, μετά θα επανέλθει εκεί  που…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην σημερινή τιμή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  θα επανέλθει,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ένα χρόνο γίνεται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και θα παίρνει  προσαύξηση που προβλέπει το συμβόλαιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό ρωτάω. Δεν το ήξερα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) χρόνο να διεκδικήσει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κάθε χρόνο έχει  προσαύξηση  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Μια ερώτηση. Μια ερώτηση με δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος.  Εδώ και 

έξι  χρόνια αυτός πληρώνει χωρίς να έχει  κάνει  τίποτα και το δεύτερο 

σκέλος,  μπορούμε του χρόνου, καλή ώρα, να ξανακάνουμε μείωση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βάσει αυτών των νόμων μια φορά μπορείς να κάνει  για ένα έτος,  μέχρι 

20%.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι.  Εγώ νομίζω ότι  έτσι όπως τα διαβάζω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα χρόνο λέει .  Δεν λέει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με την απόλυτη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σας λέω πως έχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον χρόνο. Αλλά θα ρθει  ξανά… απλά εμείς  

μπορούμε να αποφασίσουμε μόνο για ένα χρόνο.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Η ερώτηση μου είναι αν μέσα στα τριάντα χρόνια θα κάνουμε μόνο μια 

φορά μείωση ή κάθε χρόνο μπορούμε να κάνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μπορούμε,  μπορεί,  λέει  ο νόμος.  Δεν το λέω εγώ, με όμοια απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάθε χρόνο μπορεί να ζητάει αυτός.  Από μας εξαρτάται αν θα την 

μειώνουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέχρι τώρα έχουμε εισπράξει περίπου 14.000 ευρώ. Δηλαδή, ένα απλό 

χωράφι να ήταν έχουμε εισπράξει και επιπλέον λεφτά. Αυτός δεν έχει  

κάνει  την επένδυση. Του βάζουμε και τους τόκους και τις  

προσαυξήσεις,  έχει  μπει  σε ρύθμιση, την τηρεί τ ην ρύθμιση. Είναι 

μεγάλη οφειλή,  την τηρεί όμως. Πληρώνει τις  δόσεις.  Αν, αν δεν τις  

πληρώσει και εκπέσει θα προχωρήσουμε στα…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

50, 60,  70.  Αναλόγως.  Αναλόγως,  κύριε… αναλόγως,  αναλόγως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εδώ πρέπει να καταλήξουμ ε,  συνάδελφοι.  Υπάρχουν άλλες 

τοποθετήσεις και λοιπά; Θέλει να κάνει  κάποιος τοποθέτηση; Όχι.  

Λοιπόν,  το ποσό. Το ποσοστό μείωσης.  Το ποσοστό μείωσης.  Έτσι;  

Έχουμε δικαίωμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, η επένδυση πρόκειται να υλοποιηθεί;  Υπάρχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πληροφορίες του κυρίου αντιδήμαρχου λένε ότι  εντός 15 θα κάνει  την 

επένδυση. Άλλη…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) καλό δεν είναι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  το ποσοστό πρέπει να είναι το μέγιστο που 

μπορούμε να βάλουμε.  20%. Διότι  έχουμε ανάγκη  από επενδύσεις.  Η 

επένδυση θα φέρει και δουλειά στους συμπολίτες μας και λοιπά και 

λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το Σώμα; Ο καθένας θέλει  να τοποθετηθεί επί  του ποσοστού 

προφανώς. Έτσι δεν είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι… πρόεδρε,  επειδή ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση θα κάνετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  ναι,  ναι,  επειδή ακριβώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος τοποθέτηση που θέλει  να κάνει .  Για να κλείνει  το θέμα. 

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ακριβώς όλοι γνωρίζουν την ανάγκη των επενδύσεων και των 

θέσεων εργασίας… που είπε ο κύριος Γκότ σης συμφωνώ απόλυτα  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, λοιπόν,  ομόφωνα ναι;  Στο μάξιμουμ; Στα 20%. Ωραία.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

14

3 

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο αθλητικό πάρκο μόνο.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πρόεδρε,  με την σημείωση ότι  θα εφαρμοστεί  το χρόνου ξανά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα,  κύριε Ραμπότα, εξυπακούεται.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αν δεν έρθει  του χρόνου θα πάει στα κανονικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποχρεωτικά.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα πάει κανονικά…  

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: 248/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 15 ο  θέμα. Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από 

κατεχόμενη δημοτική έκταση στον χώρο των νέων κοιμητηρίων. 
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Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Μυστακίδης,  ο οποίος έχει  και τον 

λόγο.   

 

ΘΕΜΑ 15ο:  

Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη  

δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων Κοιμητηρίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  όλοι 

γνωρίζετε ότι  είμαστε στην διαδικασία έγκριση της κατασκευής των Γ 

κοιμητηρίων τα οποία βρίσκονται δυτικά,  νοτιοδυτικά της πόλης,  στον 

δρόμο που πηγαίνει  από το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη νότια,  προς το 

Μητρούσι,  μόλις περάσουμε τις  γρ αμμές,  αριστερά. Υπάρχει ένα 

χωράφι 242 στρεμμάτων το οποίο,  το οποίο,  στο οποίο προβλέπεται να 

γίνουν τα Γ νεκροταφεία.   

 Είναι το υπ’ αριθμόν 2.726 αγροτεμάχιο και είναι 

χαρακτηρισμένο στην οριστική διανομή του 1936, του αγροκτήματος 

Σερρών, ως χερσολίβαδο. Σε αυτό,  λοιπόν,  το χωράφι,  το αγροτεμάχιο,  

έχουνε προηγηθεί και έχουν ολοκληρωθεί οι  μελέτες καθαριότητας του 

χώρου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η μελέτης γεωλογικής 

καταλληλότητας,  η μελέτης τεχνικής διάταξης και διαμόρφωσης του 

χώρου από, και οι  μελέτες αυτές ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια.  

Δηλαδή, από την θητεία του κυρίου Μωυσιάδη, από το 2003 και 

έπειτα.   

Αυτή την στιγμή στο αγροτεμάχιο αυτό μέσα υπάρχουνε κάποιοι  

συνδημότες μας οι  οποίοι  είναι εγκατεστημένοι,  με τον έναν ή με τον 
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άλλο τρόπο, αυθαίρετα πάντως.  Και για αυτό και τους κάνουμε αυτή 

την στιγμή διοικητική αποβολή. Είναι 19 αγροτεμάχια τα οποία η 

υπηρεσία ανεγνώρισε ποιος τα κατέχει  και υπάρχουν και άλλα 

τέσσερα -  πέντε που δεν έχουμε βρει  ακόμα τους κατόχους.  Τους 

καταπατητές.  Ευχαριστώ.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα οι  δημοτικοί σύμβουλοι.  Πρώτα οι  δημοτικοί σύμβουλοι και 

μετά.  Θα σας δώσω τον λόγο.  Εάν συμφωνεί το Σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος είναι ο κύριος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε μας ποιος είστε.   

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου )  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  απορώ πως το λέτε αυτό,  ότι  δεν έχουν ειδοποιηθεί .  Έχουν,  

και οι  19 έχουν ειδοποιηθεί ,  γνωρίζουν,  το γράφουμε και…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για τα συγκεκριμένα δεν κατάλαβα σε τι…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για την υπόθεση αυτή… και για αυτό… 

πρωτόκολλο… και το οποίο έχει  δικαίωμα να…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το λέμε και στην 

εισήγηση ότι  οι  προαναφερόμενοι ειδοποιήθηκαν από την υπηρεσία 

μας ότι  θα πρέπει να αφήσουν ελεύθερη την παραπάνω δημοτική 

έκταση. Αλλά μέχρι σήμερα συνεχίζουν να την καταλαμβάνουν.  Λέτε…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφήστε με,  σας παρακαλώ, πρόεδρε.  Θέλω να μιλήσω όσο δικαιούμαι 

χωρίς να με διακόπτει  κανένας.  Ούτε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή… κύριε Μυστακίδη…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ένας τομέας είναι αυτός και δεύτερος είναι αν ειδοποιήθηκαν μέχρι 

σήμερα…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό θέλω να πω. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Δεν θέλω βοήθεια από 

πουθενά. Εννοείτε αν ειδοποιήθηκαν ότι  σήμερα στο συμβούλιο,  

αφήστε με να ρωτήσω, σας παρακαλώ. Αν ειδοποιήθηκαν ότι  σήμερα 

συζητιέται αυτό το θέμα στο συμβούλιο;  
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Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία.  Αυτό δεν είναι,  δεν υποχρεούται κανένας να ενημερώσει για 

την,  για το θέμα αυτό,  πότε συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  διότι  

τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου βγαίνουνε,  βγαίνο υνε στον αέρα. 

Βγαίνουνε,  υπάρχουνε στην ιστοσελίδα του δήμου και όποιος…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εφόσον, κοιτάξτε,  εφόσον…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εφόσον, εφόσον έχουνε ειδοποιηθεί  για κάποια διοικητική αποβολή 

εννοείται ότι  έπρεπε να έχουνε,  να είναι σε εγρήγορση, ότι  προσεχώς 

θα έρθει  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) ειδοποιήσατε,  εντός 15 ημερών 

εγκαταλείψτε… δεν ειδοποιήσατε…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  άλλο η διοικητική αποβολή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κοιτάξτε,  όμως… θέλω να συζητήσουμε τώρα την ουσία του θέματος ή 

να… κοιτάξτε,  ακόμα και αν κάποιος δεν είναι ενήμερος για το 

σημερινό συμβούλιο,  οτιδήποτε και να συμβεί το αποτέλεσμα θα ε ίναι 

το ίδιο.  Εδώ μιλάμε για τα Γ νεκροταφεία τα οποία γίνονται μελέτες 

τόσα χρόνια,  έχουν ολοκληρωθεί οι  μελέτες,  το τοπικό ρυμοτομικό 

είναι σε τελική φάση και ολοκληρώνεται και εγκρίνεται και εκεί  θα 

γίνουν τα Γ νεκροταφεία.  Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.  Ο ύτε νομίζω 

ότι  15 μέρες,  αν έρθετε στο συμβούλιο,  αν πάρει αναβολή και έρθει  

μετά από 15 μέρες ή από ένα μήνα, ότι  μπορεί να αλλάξει κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  είστε σαφής.  Μισό λεπτάκι να δώσω, κύριε αντιδήμαρχε.  

Κύριε αντιδήμαρχε,  μισό λεπτάκι.  Μισό λεπτάκ ι,  σας παρακαλώ. Μισό 

λεπτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς ζητάτε αναβολή…  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ναι,  εντάξει .  Ωραία.   

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  μπράβο, ναι.   

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Ναι,  ακριβώς.  Ωραία.   
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Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αποστολίδη,  έγινε κατανοητό αυτό που είπατε.  Έχουμε κάποια 

λίγη,  μικρή νοημοσύνη για να καταλαβαίνουμε.  Ζητήσατε αναβολή 

επειδή δεν στάλθηκε η πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .  Δεν τους είπαμε ότι  έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο για 

να έρθουν εδώ να πουν τις  απόψεις τους.  Αυτό δεν λέτε;  Λοιπόν,  η 

άποψη μου είναι να γίνει  δεκτή η πρότασ η για αναβολή. Δεν χάλασε ο 

κόσμος,  δηλαδή, αν το συζητήσουμε μετά από δέκα μέρες.  Για όνομα 

του θεού, δηλαδή.  

 Όμως σας λέω η ουσία δεν μπορεί να αλλάξει.  Αυτό το θέμα, δεν 

μπαίνουμε τώρα στην ουσία,  έχει  δώδεκα χρόνια που ξεκίνησε.  Δεν 

μπορούμε να σταματήσουμε εμείς  αυτή την διαδικασία.  Δεν χρειάζεται 

να το συζητήσουμε.  Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από δέκα 

μέρες θα ξανάρθει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε δήμαρχε,  κάνατε μια πρόταση…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να την απο δεχθεί  το Σώμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  να τους ειδοποιήσουμε για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μπει σε ψηφοφορία αν θα συζητηθεί ή όχι  το θέμα, έτσι;   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  εγώ διαφωνώ με την  θέση, με την πρόταση του δημάρχου και 

όχι  επειδή θέλω να κάνω κακό σε αυτούς τους ανθρώπους.  Εννοείται.  

Επειδή θέλω οι δουλειές να προχωράνε,  αφ’ ενός,  δεν έχουμε τίποτα 

απολύτως με αυτούς τους ανθρώπους,  αλλά επειδή θεωρώ άσκοπο 

τελείως,  άσκοπη την αναβολή και όλη αυτή την διαδικασία και επίσης 

τελείως λανθασμένο αυτό που είπατε,  ότι  μπορεί κάποιος να ελέγξει  

τις  μελέτες τώρα τις  γεωλογικές και τις  περιβαλλοντικές.   

 Είναι σαν,  είναι σαν να ακυρώνουμε όλη αυτή την διαδικασία 

που έγινε και δαπανήθηκαν και χρήματα για αυτές τις  μελέτες και 

ακυρώνουμε και τους μελετητές.  Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.   

Εάν υπήρχε η παραμικρή περίπτωση να βοηθήσουμε αφήνοντας 

τους ανθρώπους,  θα το κάναμε.  Αλλά είναι δεδομένο ότι  πρέπει να 

εγκαταλείψουνε τον χώρο διότι  δεν γίνεται δ ιαφορετικά.  Είμαστε όλοι 

εκτεθειμένοι και δεν υπάρχει καμία ελπίδα,  κύριε Αποστολίδη.  Για 

αυτό.  Δεν θέλω να πελαγοδρομούμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μην μπούμε,  σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν μπαίνουμε στην 

ουσία του θέματος.  Εγώ δεν θα έλεγα να πάρει αναβολή για δέ κα μέρες 

αν υπήρχαν καταληκτικές ημερομηνίες και χάναμε προγράμματα και τα 
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λοιπά. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να χάσουμε κάποιο πρόγραμμα. 

Δεν υπάρχει,  δεν μας πιέζει  ο χρόνος των δέκα ημερών, έτσι;  Δεν 

υπάρχει λόγος,  δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να μην πούμ ε όχι  στην 

πρόταση τους και να συζητηθεί μετά από δέκα μέρες ή σε δυο 

βδομάδες.   

 Συμφωνώ κι εγώ επί της ουσίας σε αυτά που λέει  ο 

αντιδήμαρχος,  έτσι;  Και το είπα.  Αλλά δεν μπαίνουμε στην ουσία του 

θέματος,  τώρα. Εγώ προτείνω να γίνει  δεκτή η πρόταση του κ υρίου 

Αποστολίδη.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία αν θα συζητηθεί η όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναβολή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναβολή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Σεβαστή η άποψη σας,  κύριε αντιδήμαρχε.  Αναβολή, 

αναβολή, αναβολή, αναβολή για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  

έτσι;  Αναβολή, αναβολή. Αναβολή. Και οι  υπόλοιποι;  Αναβολή, 

αναβολή, αναβολή και ο πρόεδρος.  Λοιπόν,  στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα είστε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ειδοποιείστε τους εσείς .  Εσείς έχετε έναν.  Εμείς θα φροντίσουμε.  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς θα φροντίσουμε.  Να ξέρετε ότι  στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε,  σας παρακαλώ, μεταξύ σας.  Δεν ακούω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ειδοποιήσουμε.  Σας το λέμε τώρα. Σας το 

λέμε τώρα.  

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Όχι βέβαια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία υποχρέωση δεν έχει  το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Οι κύριοι  είναι εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι κύριοι  είναι εδώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  15 μέρες…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουνε πάρει ειδοποιήσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ξέρουνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνουμε αυτή την υποχώρηση για δυο εβδομάδες μετά.  Στο επόμενο, 

δηλαδή,  Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα. Εντάξει;  

Τελειώσαμε με αυτό.   

Κος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε δυο εβδομάδες.  Το πιο πιθανό, έτσι;  Δεν είναι τίποτα για σας να 

παρακολουθείτε.  Δημοσιεύεται η πρόσκληση. Δεν είναι κρυφή, έτσι;  

Και στα,  στις  τοπικές εφημερίδες.  Αλλά σας το λέω εκ των προτέρων, 

σε δυο βδομάδες θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.  Ημέρα Τετάρτη, ως 

συνήθως. Εντάξει;  Ημέρα Τετάρτη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ. 1/9/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση, 16 ο .  Έγκριση εκποίησης 

τεχνητών φυτευθέντων ατόμων λεύκης στην Δημοτική Κοινότητα 

Λευκώνα του δήμου Σερρών. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, 

κύριος Δούκας.   

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Έγκριση εκποίησης τεχνητώς φυτευθέντων ατόμων λεύκης  

 στην Δ.Κ.  Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μας κλείνετε τα φώτα. Που βρίσκεται ο Γιώργος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα φώτα ψάχνει;  Θα κλείσει  και τα υπόλοιπα. Κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι.  Το 

Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Λευκώνα, δεν με 

ακούει κανείς .   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν ακούγεται καθόλου…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Πήρε μια απόφαση. Σε λεύκες που έσπειρε ο πρώην, η πρώην, 

δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λευκώνα σε κατά τόπους εκεί ,  

σε τέσσερα σημεία μάλλον είναι αυτά,  θέλουν τώρα και πήραν 

απόφαση ότι  θέλουν να κοπούν.   

 Υπάρχει άδεια από το Δασαρχείο για να,  για την υλοποίηση 

αυτού, αυτής της απόφασης.  Πήγε η υπηρεσία μας.  Ο πρόεδρος της 

τοπικής κοινότητας υπέδειξε τους χώρους όπου είναι τα δέντρα, οι  

λεύκες,  και αποφάσισαν ότι  αυτά τα δέντρα θα πρέπει να εκποιηθούν.   

Δηλαδή, θα υπάρχει μια επιτροπή που υπάρχει ούτως ή άλλως, 

εγκρίθηκε με το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου, αν θυμάμαι,  το 

δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στον δήμο μας,  που θα δώσει 

την τιμή της εκκίνησης για την δημοπρασία.  Θα πάει από δω και πέρα 

στο τμήμα δημοπρασιών, όπου είναι εκεί  η Αμαλία… και θα 

προχωρήσει η υλοποίηση αυτής της απόφασης.  Τα χρήματα δε από την 

δημοπρασία που θα βγει  και θα τα πάρει ο ανάδοχος θα πάνε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι,  θα πάνε σε ειδικό λογαρ ιασμό. Στον δήμο θα πάνε όλα αλλά θα 

πρέπει να καταγραφούν σε ένα παράπλευρο μέρος από τον κύριο 

Γαλάνη, ώστε έγγραφο που θα γίνει  με την υπόδειξη του Τοπικού 

Συμβούλιου του Λευκώνα θα χρηματοδοτηθεί από αυτά τα χρήματα 

που θα πάρουμε από την εκποίηση αυτής,  αυτών των λεύκων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι…  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Και αυτό θα πρέπει να γραφτεί  στην απόφαση για να μην υπάρχει 

περίπτωση να μας αρνηθεί ο κύριος Γαλάνης.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε και την… του κουβουκλίου,  κύριε Γαλάνη. Παρόμοια 

περίπτωση έχουμε και το κουβούκλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ερωτήσεις υπάρχουν; Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη. Ο 

κύριος Καρύδας και άλλος κανείς .  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είναι εκεί ,  στο σημείο 4,  στον πρώτο 

πίνακα, λέτε,  εντός του τετραγώνου 9 2,  στον χώρο του ιερού ναού, 

τίνος ναού; Του κάτω; Είναι το οικόπεδο του ναού; Λοιπόν,  επειδή 

αυτά τα δέντρα τα φύτεψα εγώ, κύριε συνάδελφε,  και πρέπει να το 

λέτε,  δεν είναι κακό, έτσι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  και θα έπρεπε,  θα έπρεπε,  κατά την άποψη μου, ερώτηση κάνω, 

είναι ο κάτω ναός;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκείνο δεν ωρίμασαν τα δέντρα. Θα κόψουμε και τα μικρά;  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό το αυτό λέει  η απόφαση του…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά λέει  η απόφαση. Η απόφαση καλά λέει .  Αλλά εκεί  είναι το σπίτι  

του… και ο Χασαπίδης.  Είναι ψάλτης εκεί .  Τέτοια δεντράκια.  Θα 

κόψετε και αυτά;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτή την απόφαση μας έστειλε.  Εγώ τι  να σας πω τώρα; Ότι δεν είναι 

έτσι;  Πραγματικά, γιατί  τα είδα κι  εγώ ο ίδιος.  Κ αι τα δέντρα τα οποία 

έχουν κάποια αξία και λοιπά, είναι τα τετράγωνο 6.  Και δεύτερο, ο 

όγκος που βγάζουν είναι περισσότερο από τα δέντρα. Ενώ τα άλλα 

βγάζουν μικρότερο όγκο από ότι  είναι ο αριθμός.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά αυτοί θέλουν να τα κόψουν γιατί  πιστεύουν 

ότι  δεν μπορούν να μεγαλώσουν εκεί  τα δέντρα αυτά και πρέπει να 

κάνουν κάτι  άλλο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Πρέπει να τα κόψουν για να φυτέψουν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  χωρίς διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. Χωρίς διάλογο. Κύριε 

Καρύδα.  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ψιλοαπαντήθηκε αυτό που θέλω να ρωτήσω αλλά ας το ακούσουμε 

λίγο πιο συγκεκριμένα. Αυτά τα δέντρα γιατί  να κοπούν; Σάπισαν; Τα 

έκανε ο αέρας; Είναι επικίνδυνα; Έχουν γείρει;  Ποιο το σκεπτικό του 

να κοπούν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αμάν λέμε να έχουμε ένα δέντρο να κάνει  λίγη σκιά.  Θα τα κόψουμε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο του Λευκώνα αποφάσισε ότι  πρέπει να κοπούν 

αυτά τα δέντρα γιατί  τα  μικρά δεν μπορούν να μεγαλώσουν άλλο λόγω 

του εδάφους και πρέπει να τα κόψουν για να σπείρουν κάτι  άλλο. 

Θέλουν να κάνουν κάτι  άλλο. Άλλου είδους δέντρο, δηλαδή, να 

βάλουν.  Πάλι δέντρα θα βάλουν.  Αλλά άλλου είδους δέντρα; Για αυτό 

και αποφάσισε το Τοπικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς,  χωρίς να θέλω να πω τίποτε περισσότερο, η λεύκη είναι ένα 

δέντρο, τελικά αποδεικνύεται επικίνδυνο, όπως και τα πλατάνια.  Αυτό 

δεν σημαίνει ,  βέβαια,  ότι  κόβουμε τα πάντα, ότι  βρίσκουμε από λεύκη 

και πλατάνι.   

 Όταν, όμως, φτάσουν σε μια ηλικία,  επειδή έχουν επιφανειακό 

ρίζωμα, είναι επικίνδυνα με τους ανέμους.  Αυτά επειδή παίρνουν ύψος 

δυσθεώρατο και γρήγορα, ταχείας ανάπτυξης,  είναι επικίνδυνα με τους 

αέρα, με τους ανέμους.  Εμείς,  βέβαια,  δεν έχουμε λόγο να τα κόψουμε 

ή να μην τα κόψουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ούτε εμπορικό,  ούτε τίποτα.  Εδώ το Τοπικό Συμβούλιο Λευκώνα 

αποφάσισε αντί  αυτών να βάλει κάποια άλλα δέντρα, καλλωπιστικά.  

Είναι μια απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου.  Εντάξει .  Είναι μια 

πρόταση  του Τοπικού Συμβούλιου.  Έτσι αποφάσισε και ομόφωνα 

μάλιστα. Έτσι;  Τώρα, από κει  και πέρα εσείς  αποφασίζετε για το τι  

μέλει  γενέσθαι.  Λοιπόν,  τοποθετήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θεωρώ ότι  το θέμα, ο κύριος 

συνάδελφος με πρόλαβε,  δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι απλά. Έχει 

και συναίσθημα κάποια φορά κάποια ενέργεια,  έχει  και ακολουθία,  

έχει  και προϊστορία.   

 Ο Λευκώνας λέγεται Λευκώνας γιατί  έχει  λεύκες.  Και δεν 

χρειάζεται καμία είδους ανάλυση. Και όλοι ξέρουμε ότι  οι  λεύκες σε 

δέκα χρόνια ωριμάζουν εάν υπάρχουν οι  προϋποθέσεις.   

Το συγκεκριμένο οικόπεδο που… επειδή τα κάναμε ανταλλαγή 

τότε,  και επειδή δεν ωρίμασαν οι  λεύκες,  η πρόταση μας είναι,  κύριε 

πρόεδρε,  να μην το πειράξουμε.  Και παρακαλώ να υπάρξει και λίγος 

σεβασμός.  Δεν θα εξηγήσω τι  εννοώ σεβασμό.  

Υπάρχουν λεύκες οι  οποίες είναι ώριμες.  Και κάποιες πράγματι 

έχουν και γήρανση. Αλλά όλα αυτά που είπατε,  περί ταμείου και τα 

λοιπά, εγώ το θεωρώ ότι  δεν πρέπει να πάνε.  Θεωρώ ότι  τα χρήματα 

αυτά, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος,  πρέπ ει αμέσως να πάρουμε 

φυτά, θέλουμε να βάλουμε λεύκες,  τις  κλασικές που βάλαμε τότε… 

Δασαρχείο;  Να βάλουμε ασημολεύκες οι  οποίες είναι σχεδόν 
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αιωνόβιες.  Αλλά να είναι λεύκες γιατί  λέγεται Λευκώνας,  υπάρχει μια 

ιστορία και υπάρχει μια ταυτοποίηση και μια δια χρονική.  

Όλοι ερχόμαστε και παρερχόμαστε.  Δεν ξέρω πως πήραν αυτοί οι  

άνθρωποι την απόφαση την ομόφωνη και ποιοι  είναι αυτοί που την 

πήρανε.  Δεν θέλω να τους κρίνω αλλά. Η πρόταση μας είναι 

σαφέστατη, κύριε πρόεδρε,  και παρακαλώ, και συναίσθημα 

ενδεχομένως να βγάζω, θεωρώ ότι  θα πρέπει η απόφαση να μην πάει σε 

ταμείο και τα λοιπά. Πρέπει άμεσα να γίνει  η φύτευση, γιατί  η 

φύτευση είναι πολύς χρόνος και πολλά έξοδα για να φυτευθούν τα 

δέντρα αυτά και να γίνουν και να υπάρχει… δροσιά κατά μήκος του 

χειμάρρου και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο για την γενική,  έτσι,  

απομάκρυνση. Είναι λάθος κατ’ εμέ.  Η πρόταση μας,  κύριοι  

συνάδελφοι,  είναι συγκεκριμένη. Να κοπούν τα δέντρα αυτά που είναι 

ώριμα, να μην κοπεί το δασύλλιο που είναι μέσα στον  ιερό ναό, 

χρειάζεται.  Είναι όαση εκεί .  Γίνονται γάμοι και τα λοιπά, χρειάζονται 

αυτά τα λίγα δέντρα. Και να γίνει  άμεση φύτευση. Να πάρουμε 

δενδρύλλια με γλάστρα και να φυτευτούν τώρα και να τα προσέξουμε.  

Τα χρήματα να πάνε εκεί  αποκλειστικά.  Διότι  κάθε τόπος έχει  και το 

όνομα του,  έχει  και την ιστορία του αλλά δεν μπορεί τώρα στο όνομα, 

δεν ξέρω ποιας λογικής,  τι  να βάλουμε,  δηλαδή; Τι καλλωπιστικά; 

Δέντρα θέλουμε για δροσιά.  Και δέντρα που να τα χρησιμοποιούν για 

τον χώρο. Αυτά, κύριε συνάδελφε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  δέντρα, αυτά τα οποία είναι καλά και μεγάλα και 

γηρασμένα είναι αυτά που είναι κατά μήκος του χειμάρρου. Είναι τα 

136 που βγάζουν ξυλεία,  όγκο, 189.  Σημαίνει  ότι  είναι για κόψιμο.  

Τώρα τα άλλα, μπορεί σε κάποια να έχει  δίκιο ο κύριος 

Φωτιάδης… λέει  ότι  είναι μικρά. Εγώ, από ότι  τα είδα,  δηλαδή, 

πιστεύω ότι  το έδαφος δεν κάνει  για να μεγαλώσουν αυτά. Δηλαδή, 

και… να τα αφήσουμε όσα χρόνια θέλουμε δεν μεγαλώνουν.   

Αλλά μπορούμε να πούμε το Τοπικό Συμβούλιο ν α εξαιρέσει 

αυτό το κομμάτι με τα δέντρα εκεί .  Να εξαιρεθεί  και να μην το 

βγάλουμε αυτό στην δημοπρασία ώστε να κοπούν τα δέντρα. Και 

συναισθηματικά, όπως το λέει .  Και έτσι γίνεται δεκτό.   

Από κει  και πέρα τώρα, τι  να πούμε άλλο, δηλαδή, τώρα, για τα 

δέντρα; Τα λεφτά θα πάνε,  γιατί  τα λεφτά, μόλις θα βγουν τα λεφτά 

πρέπει να πάνε… να πάνε στο ταμείο.  Θα πάνε στο ταμείο και αμέσως 

την άλλη την ημέρα μπορούν να δοθούν αφού αποφασίσει το Τοπικό 

Συμβούλιο ότι  πρέπει να αγοράσει αυτά τα καλλωπιστικά δέντρα για 

σκιά.  Ότι αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Το Τοπικό.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι,  εδώ δεν το καθορίζει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα εδώ παίρνουμε αποφάσεις.  Εμείς παίρνουμε αποφάσεις,  εμείς  

ψηφίζουμε και όλα ότι  λέμε καταγράφονται.  Δεν πάνε…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για αγορά δέντρου, ότι ,  η αγορά θα είναι 

πολύ μικρότερη σε χρήμα. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια λεφτά που θα τα 
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πουλήσουμε τώρα για να πάρουμε. .  άρα μπορούμε να πάρουμε τα 

δέντρα που θέλουμε να φυτέψουμε αλλά μπορούμε ν α κάνουμε και ένα 

ωραίο εργάκι στον Λευκώνα. Σε αυτό που θα αποφασίσει η τοπική 

κοινότητα του Λευκώνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  παρακαλώ.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξαιρέσει.  Βεβαίως και να καταγραφεί.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα όχι,  ρε παιδιά.  Τι λέμε τόση ώρα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτό το 

κομμάτι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να εξαιρεθεί ,  αν θέλετε,  το κομμάτι που 

ανέφερε και ο κύριος Φωτιάδης.  Αυτό που είναι στην εκκλησία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Να εξαιρεθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξαιρεθούν,  κύριε Φωτιάδη. Εντάξει .   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να εξαιρεθούν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  έξω, ναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ, κύριε δήμαρχε.  Ωραία.  Να καταγραφεί αυτό το 

πράγμα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Και ας πάρουμε 200 ευρώ λιγότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στο αποφατικό.  Ναι,  εντάξει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει  δεκτή η πρόταση του κυρίου 

Φωτιάδη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  για αυτό το είπα.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για 5,  10,  15 δέντρα. Και από τα υπόλοιπα, τα 225, οι  επιστήμονες που 

έχουμε,  οι  δασολόγοι να δουν ποια είναι τα επικίνδυνα, τα μεγάλα και 

τα λοιπά. Αυτά να κόψουμε.  Κάποια που μπορούν να παραμείνουν,  ας 

παραμείνουν.  Δηλαδή, αντί  για 225 αν κοπούν 200 ή 180…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

350 είναι όλα. 350.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ λέει  225.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

350 είναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου… λέει  225.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μέσα σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου δεν συνάδει σε αριθμό…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει .  Τέλος πάντων, όσα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε αυτοψία,  έκανε έλεγχο…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το Δασαρχείο δίνει  άδεια για 350 δέντρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν κολλάμε στον αριθμό. Και τα έσοδα 

από αυτή την ιστορία θα διατεθούν για κάποιο έργο που θα μας 

προτείνει  το Τοπικό Συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ωραία.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  ήμουνα σαφής… κάποια δέντρα από αυτά που λέτε 

είναι κατά μήκος του ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου. Εάν τα 

απομακρύνουμε θα αλλάξει όλη η μορφή. Θα φανεί γυμνός ο 

χείμαρρος.  Εδώ ένα δενδρύλλιο κόβουμε στην  πόλη, δυο,  που είναι 

θαμνώδη, και γίνεται θέμα. Θα αλλάξει,  θα ανατραπεί,  αν κάποιοι  

πήραν μια απόφαση, δεν ξέρω πως την πήρανε,  δεν θέλω να πω ότι  δεν 

στοχάστηκαν, αλλά θα αλλάξει το τοπίο και δεν θα μπορεί να… κανείς.   

 Τώρα εκεί  είναι ο χώρος περιπατητ ικός και είναι ο οικισμός των 

Ποντίων και τα λοιπά. Σωστά είπε ο κύριος Αγγελίδης,  κάποια να 

μείνουν.  Αλλά εγώ είπα και κάτι  άλλο, κύριε αντιδήμαρχε.  Νομίζω το 

11 κόπηκε ένα άλλο δασύλλιο.  Κάτω, κάτω από την λίμνη. 

Αναβλάστησε και σε κάποια σημεία πήγαν κα ι κάποιοι  κτηνοτρόφοι,  

δεν προστατεύτηκε ο χώρος.  Εκεί πρέπει να γίνει  ανασύσταση του 

Λευκώνα, της… πρέπει να φυτευτούν τα δέντρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι άλλο θέμα, όμως, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ίδιο θέμα είναι.  Τα χρήματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Λέω, λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση κάνετε για τα χρήματα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ανασύσταση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να γίνει  ανασύσταση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και για τοποθέτηση άμεσα δενδρυλλίων τώρα. Να μην… εδώ. Όχι για 

έργο.  Λέω μόνο, σωστά, δέντρα θα φύγουν,  κάποια,  δέντρα να μπουν 

τώρα και να… το ποσό για να γίνει  φύτευση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό, κύριε Φωτιάδη, έτσι,  για να τηρούμε και την διαδικασία,  κάντε 

το ως πρόταση στο Τοπικό Συμβούλιο και αυτό ας μας στείλει ,  ας 

πούμε,  την απόφαση. Εγώ…   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα όπως θέλουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην απαξιώνουμε,  όμως, και το Τοπικό Συμβούλιο,  έτσι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την απόφαση… κύριε πρόεδρε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, εδώ, σεβαστό αυτό που είπατε,  έτσι;  Σεβαστό. Δεν το 

αντιπαρέρχομαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  έχουμε πρόταση συγκεκριμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Είναι σαφής η πρόταση σας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα προκύψει… το πράσινο να πάει σε 

πράσινο.  Αποψιλώσαμε έναν δασύλλιο κάτω, στον κάμπο. Δεν έγινε… 

αποψιλώνουμε τους δυο χώρους του κάτω δρόμου, του Κάτω Λευκώνα 

και του Πάνω, από τις  λεύκες… δεν είναι τόσο τραγικό αυτό που λέω. 

Θα μείνει  γυμνό το ποτάμι.  Λοιπόν,  τα χρήματα να πάνε αμέσως για 

φύτευση. Αυτό λέω.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τα χρήματα θα είναι έτοιμα να διατεθούν στην τοπική κοινότητα του 

Λευκώνα… θα διαθέσουν όπως θέλουν… δέν τρα, για ότι  θέλουν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  αντιδήμαρχε,  αντιδήμαρχε…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  δεν είμαστε αντίθετοι με την πρόταση που κάνει  ο κύριος 

Φωτιάδης.  Αλλά δεν παίρνουμε,  τώρα θα πούμε,  δεν παίρνουμε 

απόφαση για το που θα διατεθούν τα χρήματα.  Λέμε, θα διατεθούν για 
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τον Λευκώνα, μέσα στον Λευκώνα. Για κάποια δράση, έργο και τα 

λοιπά.  

 Δεν είναι δυνατόν να μην λάβουμε υπ’ όψιν μας την γνώμη του 

Τοπικού Συμβούλιου για το που θα διατεθούν.  Αλλοίμονο… δεν πρέπει 

να… τώρα, δηλαδή, χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν μας και την γνώμη του 

Τοπικού Συμβούλιου από τώρα να πούμε να δεσμευτούμε και να πούμε,  

να τα πάμε για αυτόν τον σκοπό. Λοιπόν,  θα μας πει  την άποψη του 

και το Τοπικό Συμβούλιο,  θα γνωμοδοτήσει,  και εδώ είμαστε να 

αποφασίσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα θέλω να πω. Ότι τα κέρδη που θα έχει  από την ξυλεία 

μπορούν κάλλιστα και αν υπάρχουν τα δενδρύλλια και… είναι φτηνά 

τα νέα δέντρα, και στην περιοχή που κόπηκαν παλιά,  και να μείνει  και 

ένα ποσόν να γίνει  και κάποιο έργο.  Είναι απλά τα θέματα.  

 Όταν θα κοπεί τέτοιο,  η ξυλεία,  η ξυλεία. . .  το κέρδος,  τα λεφτά 

που θα πάρουμε… δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα, όχι  μόνο επαρκούν να 

γεμίσουμε φυτά τον Λευκώνα, είναι υπεραρκετά και εκείνο που 

καταστράφηκε… και να μείνει  και κάποιο ποσό, να μας πει  το 

Δημοτικό,  το Τοπικό Συμβούλιο τι  θα κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  άρα συμφωνούμε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συγκεκριμένη πρόταση, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  πιο συγκεκριμένη δεν θα γινόταν.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης…  
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(Διάλογοι)  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλει  τρία χρόνια επιμέλεια.  Θέλει 

εργολάβο… να βγάλουμε εργολαβία συντήρησης…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε τι  ακριβώς γράψατε για ν α μην έχουμε παρεξηγήσεις.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Λοιπόν,  με τα δέντρα αυτά που θα είναι στην εκκλησία να εξαιρεθούν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα δέντρα που…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εκκλησία,  θα εξαιρεθούν.  Αποφασίζουμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιστεύω και το Τοπικό Συμβούλιο να το βλέπει αυτό και να θέλει  την 

αντικατάσταση.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

17

0 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση, η πρόταση η δική μας  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μιλάμε για 10 -  15 δέντρα το πολύ εκεί ,  στην εκκλησία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν θα τα κόψουμε όλα  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τοπικό Συμβούλιο,  Τοπικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή ήτανε η πρόταση…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτή είναι,  αυτή είναι,  αυτή είναι.  Αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι η 

πρόταση. Απλά είπαμε ότι  θα εξαιρεθούν τα δέντρα της εκκλησίας.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν… να πάει στο Τοπικό Συμβούλιο… να γνωμοδοτήσει το Τοπικό 

Συμβούλιο για το τι  θα γίνει…  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα αποφασίσει το Τοπικό Συμβούλιο,  πρόεδρε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  τι  είπαμε; Τα λεφτά από την εκποίηση θα είναι όσα θα 

είναι.  Θα πάνε για την αντικατάσταση αυτών των δενδρυλλίων και ότι  

περισσέψει,  το υπόλοιπο,  δηλαδή, σε ότι  προτείνει  το Τοπικό 

Συμβούλιο.  Τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι δυο ξεχωριστές  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Να πω τώρα, μετά; Πότε; Τώρα. Να εξαιρεθούν όσα είναι μικρά και να 

αναπτυχθούν.  Όσα είναι μεγάλα και σάπια… είναι επικίνδυνα. Δεν 

δέχομαι να ξηλωθεί υγιές δέντρο.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 249/2015)  

…………………  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη. 17 ο  θέμα. Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώ ρου 

πρασίνου που βρίσκεται επί  της οδού Εθνικής Αντίστασης από την μη 

κερδοσκοπική εταιρεία Αριστοδημοκρατία και του συνημμένου σχεδίου  

συμφωνητικού υιοθεσίας.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, κύριος 

Δούκας.   

 

ΘΕΜΑ 17ο:  

Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρ ου πρασίνου που βρίσκεται  

επί  της οδού Εθνικής Αντίστασης από την μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία “Αριστοδημοκρατία” και του συνημμένου σχεδίου 

συμφωνητικού υιοθεσίας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πρόκειται για ένα αίτημα πο υ μας έγινε από μια μη 

κερδοσκοπική εταιρεία,  την Αριστοδημοκρατία.  Έχει 110 μέλη και 

λοιπά και λοιπά, τα γνωστά. Και θέλει  να προσέχει ,  να συντηρεί,  να 

περιποιείται το πάρκο που είναι απέναντι  από το ΙΚΑ.  

 Εμείς φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο γι α να εγκριθεί  

αυτή η υιοθεσία.  Υπάρχει το συμφωνητικό το οποίο πρέπει να το 

είδατε,  συμφωνητικό το οποίο είναι μαζί  με το αίτημα. Θα πρέπει αυτό 

να γίνει  για ένα χρόνο. Να δούμε πως θα το λειτουργήσουν αυτό,  

αυτόν τον εθελοντισμό που θέλουν να κάνουν στο π άρκο αυτό και μετά 

από αυτό να αποφασίσουμε αν μπορούμε να το παρατείνουμε ή όχι .   
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 Θα είναι κάτω από την επίβλεψη της Υπηρεσίας Πρασίνου. Ότι 

χρειάζεται θα το παρέχει ,  θα το παρέχουν οι  ίδιοι .  Κάνα φυτό μικρό, 

κάνα καθαριότητα, σκουπιδάκια,  ξέρω γω, θα το  προσέχουν 

υποτίθεται.  Θα δούμε πως θα πάει αυτή η κίνηση που θέλουν να 

κάνουν για τον πρώτο χρόνο και θα αποφασίσουμε αργότερα για από 

κει  και μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κυρία Καλώτα. Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι,  επέλεξαν μόνοι τους αυτόν τον χώρο; Αυτό το  παρκάκι.  Το οποίο,  

αν κατάλαβα καλά, είναι απέναντι  από την παιδική χαρά και είναι 

ικανοποιητικά,  έτσι,  διαμορφωμένο. Επέλεξαν μόνοι τους αυτόν τον 

χώρο;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  μόνοι τους.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επειδή είναι ένα πάρκο, έτσι,  κεντρικό,  και καλά διαμορφωμέ νο και 

διάβασα κάπου ότι  θα βάλουν μια ταμπέλα που θα λένε το όνομα τους 

και ποιοι  συμμετέχουν σε αυτό.  Διαφημιστική.  Όχι διαφημιστική αλλά, 

τέλος πάντων, προβολής.  Ταμπέλα που θα προβάλλουν τα ονόματα 

τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και τα ονόματα τους γράφει η εισήγηση. Και ποιοι  πολίτες θα 

συμμετέχουν.  Θα συμμετέχουν…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Το όνομα του…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Διαλέχτηκε ένα κεντρικό μέρος το οποίο,  κατά την άποψη μου, δεν 

έχει  ανάγκη άμεση. Υπάρχουν τόσες ανάγκες για εθελοντισμό μέσα 

στην πόλη και ζητώ από το Σώμα να αναρωτηθεί,  έχω διαβάσει το 

καταστατικό της Αριστοδημοκρατίας.  Λέμε ναι στον εθελοντισμό, ναι 

στην προσφορά αλλά θεωρώ ότι  πρέπει λίγο να κριτικάρουμε και να 

δούμε και να μας πείτε και περισσότερες λεπτομέρειες,  αν θα 

χρειαστούν φυτά, αν θα χρειαστούν,  ξέρω γω, γκαζόν,  αν θα 

χρειαστούν κάδους,  θα μας τα ζητάνε και θα τα δίνουμε εμείς  και θα 

βάζουν,  αυτοί απλά θα τοποθετούν ή θα καλύπτουν και την δαπάνη την 

συγκεκριμένη αυτή η εταιρεία;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Απάντηση. Όλα αυτά θα τα καλύπτουν οι  ίδιοι .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Στο συγκεκριμένο πάρκο δεν έχουν να καλύψουν και τίποτα το 

ιδιαίτερο.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εμείς θα βγάλουμε φωτογραφία τώρα, θα την βγάλουμε και μετά από 

ένα χρόνο. Θα δούμε τι  διαφορά θα υπάρχει και μετά θα αποφασίσουμε 

για την δεύτερη…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχουμε την δυνατότητα να δεχθούμε εμείς ,  μπράβο για την προσφορά 

τους,  αλλά να προτείνουμε κάτι  άλλο που επείγει  περισσότερο;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εμείς μπορεί να έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί της διαδικασία σήμερα, αυτό έχουμε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αλλά δεν μπορούμε να προτείνουμε εμείς .  

Αυτοί αποφάσισαν ότι  θέλουν να κάνουν εθελοντισμό για να 

περιποιούνται ένα πάρκο. Εμείς δεν θα τους πούμε,  μην κάντε αυτό,  

πάτε σε ένα άλλο πάρκο. Δεν έχουμε το δικαίωμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ο όρος για την εμφάνιση της ταμπέλας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το δικαίωμα το έχουμε…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ποιο; Το θέμα δεν θα το κάνει  κανένας… τα έβγαλα και στα κανάλια 

εγώ τον εθελοντισμό. Δεν ήρθε κανένας.  Δεν… θα υπάρχει μια 

ταμπελίτσα που θα λέει ,  ο εθελοντής ο οποίος πήρε μέρος σε αυτό … 

δεν θα υπάρχουν και οι  110… τα πέντε,  τα τρία… ασχοληθούν με αυτό 

το πάρκο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα υπάρχει μια ταμπελίτσα μικρή με το όνομα τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Απαντήσατε,  κύριε αντιδήμαρχε.  Παρακαλώ, κύριε δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Νομίζω ότι  είναι μια 

αξιέπαινη πρωτοβουλία των συμπολιτών μας.  Δεν θα πρέπει να το 

αποθαρρύνουμε.  Θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε μήπως, μήπως και 
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βρουν μιμητές.  Πολύ σωστά νομίζω ότι  πρέπει να μπαίνει  και το θέμα 

του κινήτρου. Ναι,  το όνομα.  

 Φανταστείτε,  λέμε τώρα, αύριο μια επιχείρηση μεγάλη να πει  ότι  

κάνει  το ίδιο πράγμα αναλαμβάνοντας να συντηρεί και να καθαρίζει  τα 

δυο στρατόπεδα. Παπαλουκά -  Εμμανουήλ Παππά. Και θα βάλει το 

όνομα της.  Θα είναι κακό αυτό;  

Μακάρι να βρουν μιμητές και άλλους συμπολίτες μας αυτή η 

κίνηση. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας που πήραν. Δεν 

πρέπει να αποθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας.  Να δούμε πως θα πάει 

στην πράξη, έτσι,  αυτό το εγχείρημα, και εδώ είμαστε για να 

διορθώσουμε τυχόν λάθη που θα προκύψουν.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για αυτό και στο συμφωνητικό βάζουμε εμείς  για ένα χρόνο. Να δούμε 

πως θα πάμε.  Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στον νομό Σερρών, στην 

πόλη των Σερρών, αφού προηγουμένως έγινε στην Βέροια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος,  κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κύριος Φωτιάδης.  

Η κυρία Καλώτα. Και η κυρία Μπιτζίδου.  Και ο κύριος Ραμπότας.  Και 

ο κύριος… προέκυψαν αρκετοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  ναι.  Να σημειώσει τα ονόματα ο γραμματέας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό λεπτάκι,  κύριε Φωτιάδη, να συμπληρώσουμε τα ονόματα. Ο 

κύριος Καρύδας.  Ο κύριος Γρηγοριάδης και ο κύριος Γαλάνης.  Κι εσάς 

σας γράψαμε, μην στεναχωριέστε.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξεκίνησα να λέω ότι  αυτός ο θεσμός είν αι καταπληκτικός.  Αυτό που 

αφήνει στην κοινωνία πραγματικά είναι πολλαπλό ως μήνυμα, ως 

στάση ζωής και θεωρώ ότι  είναι αξιέπαινοι όσοι δραστηριοποιούνται.  

Αυτό το κάναμε στον δήμο Λευκώνα, κύριε εισηγητά, πριν από 15 

χρόνια.  Έχουμε και αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου και 

συγκεκριμένοι σύλλογοι έχουν και τις  πλάκες τους εκεί .  Ο 

ποδοσφαιρικός υιοθέτησε την Πάνω Λίμνη, ο πολιτιστικός της Κάτω 

Λίμνη.  

 Όμως το που θα πήγαινε ο σύλλογος το αποφασίζαμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Και μάλιστα το στοίχημα για τον σύλλογ ο, και 

τον ένα και τον άλλον,  ήθελε ένα χώρο που δεν είχε διαμορφωθεί για 

να τον διαμορφώσει με αρχιτεκτονική μελέτη χώρου και να κάνει  

δράσεις οι  οποίες θα έδειχναν και το βάθος αυτής της προσπάθειας.   

Λοιπόν,  εμείς  είμαστε σύμφωνοι.  Εξάλλου, σας είπα,  εμ είς  το 

κάναμε πολύ νωρίτερα και έχουμε και αποτελέσματα και τους 

συγχαίρω. Εάν εγώ ήμουν ο δήμαρχος θα είχα ζητήσει από τον 

συγκεκριμένο σύλλογο… θα τους έλεγα, πάτε σε κάτι  που είναι χωρίς 

διαμόρφωση. Θα τους έλεγα, πάτε στον δυτικό χείμαρρο. Πάτε σε έναν  

άλλον χώρο. Θα τους πρότεινα εγώ. Εκεί,  εκεί ,  εκεί .  Για να κάνετε την 

διαφορά.  

Παρ’ όλα αυτά είναι καλοδεχούμενος και αυτός ο χώρος σαν 

δράση αλλά νομίζω εάν είχανε πάρει κατευθύνσεις αυτοί οι  άνθρωποι 
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ίσως να είχαν δεχθεί  να υιοθετήσουν έναν άλλον χώρο.  Καλώς να 

ορίσουν και μακάρι να έχουμε και μιμητές.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είμαστε σύμφωνοι και χαιρόμαστε για την προσφορά και τον 

εθελοντισμό των συμπολιτών μας.  Για να μην λεχθούν άλλα πράγματα. 

Συμφωνώ, με κάλυψε ο κύριος Φωτιάδης και αυτή ήτανε η δική μου 

ερώτηση. Ότι,  μερική τοποθέτηση που έκανε,  ότι  έπρεπε ο δήμος να 

κατευθύνει  αυτή την μη κερδοσκοπική εταιρεία σε ένα σημείο ώστε να 

προσφέρει ουσιαστικό έργο και όχι  στο κέντρο εκεί ,  το οποίο σας λέω 

και πάλι απορώ πως θα διαμορφωθεί παραπάνω. Μακάρι,  όμως, να 

φτιαχτεί  ακόμα καλύτερο. Θα παρακολουθούμε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ θα ήθελα να πω ότι  αυτή η ανάγκη προέκυψε όταν αναλάβαμε σαν 

δημοτική Αρχή, εγώ σαν αντιδήμαρχος Παιδείας,  αισθητά, όταν 

απέναντι  από τα διάφορα σχολεία μας υπήρξε ανάγκη να διαμορφωθεί 

ο χώρος και αυτό να μπει σαν δράση των σχολείων και των παιδιών 

στα πλαίσια ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.   

 Αυτό συζητήθηκε από μένα… πρόταση από μένα στο,  στην 

Υπηρεσία Πρασίνου η οποία είπε ότι  είχαν γίνει  παλαιότερα 

προσπάθειες οι  οποίες δεν ευόδωσαν και κάπως έτσι ξεκίνησε μια πάλι 

προσπάθεια επί  Αντιδημαρχίας Παιδείας που κατείχα εγώ.  

 Θα ήθελα να πω ότι  αυτό μπορεί να αποτελέσει σαν κίνητρο και 

για άλλους συλλόγους.  Είχαμε κάποια ενδιαφέρον από κάποιους 

συλλόγους.  Είχε,  εκδήλωσαν κάποιο ενδιαφέρον αλλά  δεν έγινε 

οργανωμένα και σωστά. Οπότε μπορεί να είναι ένα κίνητρο ώστε να 

ενδιαφερθούν και άλλοι.   
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Σίγουρα είναι κάτι  καλό. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω για την 

συγκεκριμένη υιοθεσία,  ότι  ταμπέλα μπει και οτιδήποτε μπει να είναι 

διακριτικό και θα παρακαλούσα και ο δήμος σε αυτό το θέμα να 

επιληφθεί.   

Και δεύτερον,  αν υπάρχουνε υψηλά δέντρα στον χώρο εκείνον 

που δεν μπορούν να αντικατασταθούν,  σίγουρα να μην γίνει  κάποια 

τέτοιου είδους παρέμβαση. Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από ότι  κατάλαβα από τις  τοποθετήσεις των προλαλησάντων, μάλλον 

έχουμε διαφορετική οπτική για το θέμα. Εγώ θα καταψηφίσω το 

συγκεκριμένο θέμα. Δεν… τους ανθρώπους της εταιρείας αυτής.   

Απλά διαφωνώ με την ουσία και την έννοια του εθελοντισμού 

που τίθεται στα πλαίσια της κοινωνίας που ζούμε,  γιατί  πλέον έχει  

καταντήσει ένα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο για το κεντρικό και 

το τοπικό κράτος να αποποιείται ευθυνών και να μεταθέτει  δικές του 

υποχρεώσεις,  όπως ο καλλωπισμός ενός… δημόσιου χώρου ή οτιδήποτε 

άλλο, σε κάποιον  που έχει  την καλή προαίρεση. Βολική εξέλιξη.  Και 

εξοικονομούμε και τα χρήματα για να γίνει  αλλού…. Με αυτή την 

έννοια δεν θα το ψηφίσουμε.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε,  κυρία Καλώτα. Ο κύριος Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  εγώ θα πω, συγχαίρω την πρωτ οβουλία,  βεβαίως,  των 

ανθρώπων. Κοντολογίς,  αν πρέπει… να είναι διακριτική και να είναι… 

πολλά ονόματα. Θα… όμορφα και ωραία.  Και να μας πει  ο κύριος 
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εισηγητής,  γιατί  πραγματικά ήταν ερώτηση αυτή, θα μπορούν να 

κάνουν κάτι  διαφορετικό; Παράδειγμα, δεν ξέρω , τώρα θα υπερβάλλω, 

να κόψουν δέντρα, να βάλουν παγκάκια,  να κάνουν κάτι  άλλο; Ή είναι 

απλώς θα καθαρίζουν και θα τσαπίζουν και θα κάνουν; Θα μπορούν να 

σπείρουν κάτι  άλλο; Δηλαδή, ποιο θα είναι;  Μόνο η ευπρέπεια και ο 

καθαρισμός;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ότι άλλο, ότι  άλλο κάνουν και θελήσουν να κάνουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα πάρουν την άδεια της Υπηρεσίας Πρασίνου. Θα το παρακολουθεί η 

Υπηρεσία Πρασίνου. Ότι θελήσουν να κάνουν θα πάρουν την 

συμβουλή της Υπηρεσίας Πρασίνου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.  Είναι άξιο απορίας… γίνεται μια προσπάθεια μιας 

πιλοτικής εφαρμογής.  Και δεν προδικάζουμε τίποτα. Και εγώ έχω τις  

επιφυλάξεις μου και οτιδήποτε.  Και φυσικά οι  εθελοντές στην ομάδα 

και εδώ δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Ποιοι είνα ι;   

 Γενικά ο εθελοντισμός ταλαιπώρησε αρκετά πράγματα, εντός 

εισαγωγικών… εξελίχθηκε.  Σε κάποιες φάσεις πήγε καλύτερα, σε 

κάποιες πήγε… φυσικά… ονοματεπώνυμα. Πέντε;  Πέντε.  Ας τους 

δοκιμάσουμε στην πράξη του εθελοντισμού, μια πιλοτική εφαρμογή 

και εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα.  
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Τι θα κάνουν,  δηλαδή; Οι άνθρωποι θα συντηρήσουν ένα χώρο ο 

οποίος ο καπετάν Δέλτας εκεί  δεν φαίνεται να μην πω από τι .  Ούτε… 

έχει ,  και αυτό,  αν θέλετε,  είναι και εις  βάρος της δημοτικής Αρχής.  

Εντάξει .  Όχι ότι  είναι και το καλύτερο.  

Ας τους δοκιμάσουμε,  όμως, στην πράξη να δούμε το 

αποτέλεσμα. Και θα τους κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 

είναι μια αρχή πιλοτικής εφαρμογής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μπορούμε,  κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κύριο συνάδελφοι,  να 

μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών και για τον εθελοντισμό και για 

όλες αυτές τις  δράσεις και να είμαστε αρνητικοί σε αυτό το αίτημα των 

συμπολιτών μας.   

 Νομίζω μόνο θετικά πρέπει να δούμε την συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία.  Να δώσουμε την ευκαι ρία για τον ένα χρόνο. Πολύ 

σωστά ο κύριος αντιδήμαρχος κάνει  το συμφωνητικό αυτό για ένα 

χρόνο. Υπάρχει η καλή πρακτική της Βέροιας.  Αν υπήρχε και στον 

Λευκώνα, γιατί  όχι ,  να συνεχιστεί  αυτή η πρωτοβουλία,  γιατί  στην 

πόλη των Σερρών, κύριε πρόεδρε,  δεν υπ ήρξαν τέτοιες.  Είχαμε… 

προσπάθειες αλλά υιοθέτηση πάρκου δεν είχαμε στο παρελθόν.  

Επομένως είμαι θετικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  αν και καλύφθηκα από τους 

προλαλήσαντες,  είναι πράγματι μια πολύ καλή ενέργεια που τώρα  
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ξεκινάει  στον δήμο μας και αφού είναι για ένα χρόνο και θα είναι 

κάτω από την ομπρέλα της Υπηρεσίας του Πρασίνου του δήμου 

Σερρών δεν νομίζω ότι  θα υπάρχει τίποτα το μεμπτό.  Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν κάποιος από τους προλαλήσαντες θέλει  να δευτερολογήσει.  Κυρία  

Καλώτα. Ουδείς άλλος.  Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ξαναεπαναλαμβάνω ότι  είμαστε θετικοί για την προσπάθεια και τον 

εθελοντισμό. Θα τονίσω ότι  μόνο ότι  η Αριστοδημοκρατία δεν είναι 

ένας οποιοσδήποτε σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει 

ξεκινήσει,  νομίζω, με μια,  συγχωρέστε με,  δεν θυμάμαι ακριβώς τον 

όρο, παράλληλους δημοτικούς συμβούλους; Σωστά; Κάπως έτσι.  

Επομένως έχει  μια ιδιαίτερη δράση και ένα ιδιαίτερο καταστατικό.  Δεν 

είναι οποιοσδήποτε,  δεν είναι οποιαδήποτε εταιρεία.  Αυτό και τίποτα 

άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε,  νομίζω. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ομόφωνα 

ναι;  Ο κύριος Καρύδας,  όχι;  Ωραία.   

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: 250/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο 18 ο .  Κατάθεση προτάσεων εν όψει του τακτικού συνεδρίου 

της ΚΕΔΕ στην Σιθωνία Χαλκιδικής τον Μάιο του 2015. Εισηγητής ο 

κύριος δήμαρχος.   

ΘΕΜΑ 18ο:  

Κατάθεση προτάσεων ενόψει του τακτικού συνε δρίου  

 της ΚΕΔΕ στη  Σιθωνία Χαλκιδικής,  τον Μάιο του 2015.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γνωρίζετε όλοι ότι  στις  7,  8,  9 του Μάη θα γίνει  το τακτικό συνέδριο 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην Χαλκιδική ,  στην Σιθωνία 

Χαλκιδικής.  Λοιπόν,  εν όψει του τακτικού αυτού συνεδρίου 

προηγήθηκαν σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 

ΚΕΔΕ προσυνεδριακοί διάλογοι ανά Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. 

Έγινε μια πολύ καλή δουλειά,  κατατέθηκαν προτάσεις,  τις  έχου με εδώ, 

στον φάκελο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να τις  διαβάσω.  

 Εγώ αυτό που έχω να πω ότι  συμφωνούμε με όλες αυτές τις  

προτάσεις που έχουνε γίνει .  Τώρα, αν κάποιος θέλει  να προσθέσει κάτι  

επιπλέον και να μεταφερθεί με ένα έγγραφο που θα κάνουμε και θα τα 

πούμε φυσικά, στο τακτικό συνέδριο,  ευχαρίστως να μαζέψουμε τις  

προτάσεις αυτές και να τις  καταθέσουμε.  Αν έχετε κάποιες προτάσεις.   

Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  στο συνέδριο της Ξάνθης που 

ήμασταν,  όπως είπα και προηγουμένως, συμφωνούμε με όλα αυτά που 

έχουνε προτείνει .  Τα επιπλέον που θέσαμε,  τα οποία δεν είχαν θιχτεί ,  

ήταν τα οδικά δίκτυα των δήμων, τα οποία είναι σε πολύ άσχημη 
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κατάσταση, και όπως γνωρίζετε,  ότι  τα οδικά δίκτυα των δήμων 

συντηρούνταν ή γινόταν οδοστρώσεις από την ΣΑΤΑ, η οποία ΣΑΤΑ 

στην ουσία δεν υπάρχει.  Έχει  πέσει 65,  κατά 65% μειώθηκε.   

Το πρόβλημα αυτό είναι κοινό σε όλους τους δήμους και θα 

πρέπει ή να γίνει  αύξηση της ΣΑΤΑ ή κάποιο ειδικό πρόγραμμα για 

ασφαλτοστρώσεις,  διαφορετικά η κατάσταση θα επιδεινώνεται χρόνο 

με τον χρόνο.  

Και το δεύτερο, η δεύτερη πρόταση που κάναμε είχε σχέση με τα 

αδέσποτα ζώα, με τα αδέσποτα σκυλιά,  διότι  και προτείναμε την 

αλλαγή του νόμου. Δηλαδή, να ισχύσει αυτό που ισχύει  σε πολλά 

πολιτισμένα ευρωπαϊκά κράτη.  

Διότι  βλέπετε εδώ, το είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος,  ο 

κύριος Μεγαλομύστακας,  έχουμε πόσα; 300 σκυλιά στο κυνοκομείο,  

δαπανών επάνω από 100.000 ευρώ τον χρόνο για το πρόβλημα αυτό και 

το πρόβλημα συνεχίζει  να υφίσταται.   

Τα μαζεύουμε,  τα ταΐζουμε,  τα ποτίζουμε,  τα εμβολιάζουμε,  τα 

στειρώνουμε και τα ξαναπάμε από κει  που τα πήραμε.  Το λέει  ο νόμος.  

Και προτείναμε να ισχύσει αυτό που ισχύει  σε πολλά ευρωπαϊκά 

κράτη. Δηλαδή, τα μαζεύουν τα σκυλιά,  τα πάνε στο κυνοκομείο,  τα 

κρατάνε για ένα άλφα χρονικό διάστημα και αν δεν υιοθετηθούν 

γίνεται ευθανασία.   

Λοιπόν,  και την άλλη πρόταση που είχαμε κάνει  είναι για την 

επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και από ότι  βλέπουμε η 

κυβέρνηση θα την κάνει  πράξη.  

Λοιπόν,  αν θέλετε να κάνετε αυτές και άλλες προτάσεις,  να τις  

μαζέψουμε όλες και να τις  καταθέ σουμε εκεί ,  είμαστε στην διάθεση 

σας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ερωτήσεις αν υπάρχουν επί του θέματος.  Αν δεν υπάρχουν,  

τοποθετήσεις.  Ο κύριος Μηλίδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ, κύριε 

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πολύ σύντομος θα είμαι.  Πιστεύω ότι  το σημε ίο που 

είναι κομβικό,  γιατί  θα πρέπει… ανθρώπινο δυναμικό.  Γιατί  το λέω 

αυτό; Γιατί  βλέπετε κάθε μέρα οι  τοπικές… νομίζω ότι  κάποια στιγμή 

πρέπει να…  

 Όμως, οι  προτάσεις τις  οποίες θα πάμε,  και αυτό είναι… θα 

πρέπει να είναι και ρεαλιστικές και υλοποιήσιμ ες με τα σημερινά 

δεδομένα. Γιατί  έχω διαβάσει,  έχω διαβάσει… που έγινε… σε μερικά 

πράγματα νομίζω ότι  είμαστε λίγο,  έτσι,  εξωπραγματικοί.  Πολύ θεωρία 

χωρίς ρεαλισμό. Πιστεύω, λοιπόν,  ότι  πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές 

και βεβαίως αυτό που ζητάμε το απαιτ ούμε.   

Τώρα, εμείς  ως παράταξη καθ’ όλη την,  και την προηγούμενη 

θητεία αλλά και αυτήν,  έχουμε κάνει  συγκεκριμένες προτάσεις… για 

τον δήμο των Σερρών αλλά πιστεύω ότι  αφορούν και όλο,  όλους τους 

δήμους της χώρας.  Κάποιες μάλιστα πρέπει να,  ίσως να θυμόσαστ ε,  

γίνανε και ερωτήσεις και επερωτήσεις στην Βουλή. Με αφορμή και την 

δικιά μας πρόταση και άλλων δήμων….  Άρα, λοιπόν,  είμαστε τώρα 

προετοιμασμένοι,  τα της… έχουμε ήδη… και θα τις  αποστείλουμε στο 

προεδρείο της ΚΕΔΕ ή θα πάει κάποιος,  εγώ ενδεχομένως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Προηγουμένως το θέμα που είχαμε προ ημερήσιας,  πριν τις  

τοποθετήσεις,  να το βάλουμε στην ΚΕΔΕ. Για την ανεξαρτητοποίηση 

των τοπικών κοινοτήτων όταν… πληρούν τους όρους και τα λοιπά, η 

πρόταση είναι να το βάλουμε και στο μεγά λο θεσμικό,  θεσμικό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει τώρα. Να κάθομαι να γράφω εδώ τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα υπάρχει απόφαση του  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σημειώσατε,  γραμματέα; Λο ιπόν,  προχωράμε στο 19 ο ;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ολιγώρησα. Εμείς έχουμε φέρει συγκεντρωμένα όλες τις  προτάσεις… 

καμία τρεις -  τέσσερις σελίδες.  Είχα σκοπό να τα διαβάσω όλα αλλά 

επειδή,  εν πάση περιπτώσει,  έχουμε καθυστερήσει και με το προ 

ημερήσιας θέμα και το Σώμα είναι κουρασμένοι,  δεν θα σας 
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ταλαιπωρήσω. Θα τις  καταθέσω σε σας,  στην γραμματεία.  Εντάξει ,  

ευχαριστούμε πολύ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γ ια την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 251/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει.  Έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι έγκριση συμπληρωματικής 

κατάστασης κατανομής δημοτικού βοσκοτόπου και επιβολής τελών 

βοσκής έτους 2014.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης κατανομής δημοτικού  

 βοσκοτόπου και επιβολής τελών βοσκής έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω συμφωνούμε όλοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε,  μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι παρεμφερές το θέμα. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό με την 

κατανομή και την πληρωμή από τον αντιδήμαρχο, που κάναμε πέρσι,  η 

οποία βέβαια δεν εφαρμόστηκε,  υπάρχει ένα ερ ωτηματικό μεγάλο 

στους πολίτες αυτούς που τους δώσαμε κατανομή βοσκοτόπου, 

καλούμε,  καλέσαμε και πλήρωσαν αυτοί τα βοσκοτόπια,  όμως τα 

βοσκοτόπια αυτά, στα όρια του δήμου, δεν μπήκαν στους δημότες μας.  

Μπήκαν μηδενικά.  

 Ενώ εμείς κατανέμαμε,  ας πούμε,  στο ν Χ κτηνοτρόφο, αυτός 

πήρε μηδέν,  με αποτέλεσμα να μην πάρει και… τα ξέρει  ο 

αντιδήμαρχος,  και μπορεί να ήρθε και από την Αιτωλοακαρνανία,  ένας,  

ας πούμε,  στην Οινούσα να πάρει βοσκή.  

 Και ρωτάνε,  ρωτάνε εύλογα. Αφού δεν μου δώσατε βοσκοτόπια 

γιατί  πληρώνω εγώ και γιατί  δεν πληρώνει ο άλλος από την 

Αιτωλοακαρνανία ή από την… ή από τον δήμο Ηράκλειας ή από τον 

δήμο Νιγρίτας;  Πως θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε για τις  επιλέξιμες τώρα, έτσι;  Λοιπόν,  αυτό θ α το ρωτήσουμε 

και αν υπάρχει δυνατότητα να επιστραφούν τα χρήματα. Είναι 

πραγματικά ερώτημα. Το ακούω… βεβαίως το ξέρεις  και εσύ πολύ 

καλά. Ναι,  είναι άδικο,  κατά κάποιο τρόπο, γιατί  κάποιος που δεν 

πήρε… και την πήρε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και το στοιχείο του παραλογισμού αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα όσον αφορά αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος αυτού δεν νομίζω να διαφωνείτε.  Έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αφορμή το θέμα κάνατε την ερώτηση στον αντιδήμαρχος.  Ωραία.  

Προχωράμε.  Ομόφωνα ναι για αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 23/2015 απόφασης του ΔΣ της 

ΔΗΚΕ-  ΔΗΠΕΘΕ με θέμα, έγκριση ισολογισμού έτους 2014. 

Εισηγήτρια η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, η κυρία Μπιτζίδου.   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ,Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.   

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨ .  
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Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  για την,  

ακολουθήσαμε την διαδικασία η οποία είναι ότι  συντάχθηκε από τον 

λογιστή του ΔΗΠΕΘΕ ο  ισολογισμός του 2014. Μετά από ψήφιση και 

ορισμός των ελεγκτών, κυρίου Βενέτη και κυρίου Κεχαγιόγλου, οι  

οποίοι  έπρεπε να ελέγξουν τον ισολογισμό της,  που συντάχθηκε,  του 

ΔΗΠΕΘΕ, ΔΗΚΕ -  ΔΗΠΕΘΕ, κλήθηκαν, έγινε ο έλεγχος,  έχουμε εδώ 

την έγκριση τους.   

 Μετά  μπήκε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ, 

εγκρίθηκε ομόφωνα και τώρα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

ψήφιση. Για λεπτομέρειες,  αν θέλετε κάτι  για τον ισολογισμό, είναι 

εδώ ο λογιστής του ΔΗΠΕΘΕ, ο κύριος Εξέκης και μπορεί να δώσει 

οποιαδήποτε  απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Εξέκη, αν θέλετε πλησιάστε σε ένα μικρόφωνο. Υπάρχουν 

ερωτήσεις,  συνάδελφοι;  Λοιπόν,  η κυρία Καλώτα. Άλλος; Κανείς.  

Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν ξέρω, στο μέηλ που πήρα ενώ στην εισήγηση σας σε κάποια,  τέλος 

πάντων, από τις  τρεις ,  τρία θέματα επί μέρους,  είχε συνημμένο τον 

ισολογισμό. Ισολογισμός,  όμως, δεν ήρθε.  Αναλυτικά νούμερα δεν 

ήρθαν.  Ενώ έγραφε, συνημμένα ισολογισμός.   
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Δηλαδή, στην ουσία εμείς  ως δημοτικοί σύμβουλοι πήραμε 

κάποια νούμερα, 200,  ενεργητικό 220.000 τόσες,  παθητ ικό 200, 

αποτελέσματα χρήσης 106.000. Ορίστε;  Ναι.  Δεν ήρθε συνημμένος ο 

ισολογισμός.   

Νομίζω ότι  δεν μπορούμε να συζητάμε τον ισολογισμό του 

ΔΗΠΕΘΕ χωρίς να έχουν πάρει τα μέλη τον ισολογισμό. Και μην μου 

πείτε ότι  έπρεπε να πάμε να τον δούμε.  Όχι.  Γιατί  όπως ξέρετε,  σε 

κάθε τέτοια διαδικασία έρχονται τα νούμερα αναλυτικά ώστε να 

καταλάβει ο κάθε σύμβουλος αυτά τα 106.000, το αποτέλεσμα χρήσης,  

απλά, είναι κέρδος; Είναι μέσα κεφάλαιο; Είναι πριν;  Είναι μετά;  

Επομένως εγώ θεωρώ ότι  πρέπει να πάρουμε αυτά τ α στοιχεία 

και να ξανά, να αποφασίσουμε αν ψηφίσουμε τελικά θετικά ή 

αρνητικά.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να σας απαντήσω. Αυτό δεν ήταν δική μου δουλειά.  Εμείς σαν 

ΔΗΠΕΘΕ, καταθέσαμε όλα τα στοιχεία στο όργανο, στα συλλογικά 

όργανα. Από κει  και πέρα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν ήρθε ισολογισμός,  εν ολίγοις.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Συγγνώμη, αλλά δεν γνωρίζω αν στάλθηκαν όλα… ή αν δεν 

στάλθηκαν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) e -mail,  πρόεδρε,  ούτε ισολογισμός.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τίποτα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Ναι,  συγγνώμη, εγώ δεν γνωρίζω εάν δεν ήταν ξεκάθαρα ή όχι .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ νομίζω να το αποσύρετε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό σε σμίκρυνση…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να αποσυρθεί το θέμα γιατί  αλλιώς είναι 

άδικο να κρίνουμε την αντιδήμαρχο ή την δουλειά της.  Θετι κά ή 

αρνητικά.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να πω ότι  αυτό δεν ευθύνομαι εγώ. Να πω ότι  αν ηλεκτρονικά πήγε ή 

δεν πήγε τίποτα πρέπει να το… μα δεν είναι δυνατόν,  ένα λεπτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ανέλαβε,  μου είπε η κυρία γραμματέας,  

αυτό κάνουμε εμείς .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είναι δυνατόν να ψηφίζουμε ισολογισμό και να μην έρθει  ισολογισμός; 

Αν είναι δυνατόν.  Άρα έπρεπε ο γραμματέας ή ο πρόεδρος να το δει ,  

αυτό είναι το χαρτί  σε σμίκρυνση, το μεγάλο το χαρτί  έπρεπε να 

διακινηθεί… δεν είναι δική μου δουλειά αυτό.  Εί ναι δουλειά του 

γραμματέα και της γραμματείας του…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, κυρία Μπιτζίδου,  και 

επειδή ζητάτε ευθύνες από το προεδρείο…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν ζητάω, κύριε πρόεδρε,  ευθύνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

19

3 

Σας λέω το εξής.  Θάπρεπε,  θά πρεπε τον ισολογισμό να τον έχετε 

στείλει  εσείς .   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ να τον φέρω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ΔΗΠΕΘΕ, με τους υπαλλήλους…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ήρθε, ήρθε.  Σαν ΔΗΠΕΘΕ… ο ισολογισμός ήρθε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που ήρθε;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μα τι  να σας πω τώρα; Πρέπει,  ένα λεπτ ό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα, εάν μας τα στέλνατε δεν θα συζητάγαμε τώρα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μα, κύριε πρόεδρε,  είχαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγγραφο ήρθε.  Βεβαίως… υπάρχουν στον φάκελο τα έγγραφα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ο φάκελος είναι,  έχει  τον ισολογισμό. Αυτός… επίσης από τους 

υπαλλήλους…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα επαναλάβω, κυρία Καλώτα, το εξής.  Θα επαναλάβω το εξής.   

 

(Διάλογοι)  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Παπαβασιλείου,  μην το πείτε.  Μην 

το πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλη φορά ξανά.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μην το πείτε.  Θα απαιτήσω συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Δεν είναι 

δυνατόν να στέλνετε να περάσουμε και να εγκρίνουμε ισολογισμό 

χωρίς νούμερα. Από την στιγμή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  οφείλατε ένα μέλος της παράταξης σας να το στείλετε να πάει 

να δει  τον φάκελο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  όχι .  Συγγνώμη τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ευγενικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είμαστε χασομέρηδες να τρέχουμε τρεις  και 

λίγο; Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το λέτε,  το ξαναλέτε… κάπου θα 

πρέπει να σταματήσει.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όποιος διαβάσει,  αν θέλετε… όχι,  όχι ,  συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά 

που δεν έρχονται τα νούμερα. Συνήθως σε όλες τις  άλλες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε,  μπορεί να υπήρξε τεχνικό πρόβλημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πετάγεστε,  παρακαλώ πολύ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τι πήρατε; Κύριε Φωτιάδη, τι  πήρατε… τυπωμένα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήρατε,  συγγνώμη, συγγνώμη, θα επαναλάβω το εξής.  Πήρατε την 

ημερήσια διάταξη; Την πήρατε; Ερωτώ, την πήρατε,  κυρία Καλώτα, ή 

δεν την πήρατε; Απαντήστε  με.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πήραμε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Την πρόσκληση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρόσκληση την πήρατε;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι γράφει μέσα η πρόσκληση, κυρία Καλώτα; Ισολογισμός ΔΗΠΕΘΕ. 

Δεν οφείλατε ως παράταξη να ρθείτε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  όχι… θα πω… την εισήγηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν σας ήρθε το e -mail .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Σε κανέναν.  Σε κανέναν.  Το e -mail ήρθε.  Νούμερα δεν ήρθανε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ο ισολογισμός είναι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν το πήρε καν.  Αυτό είναι.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν στάλθηκε καν τέτοιο.  Τα νούμερα δεν στάλθηκαν, κύριε 

Γρηγοριάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ούτε η έκθεση ήρθε,  ούτε ισολογισμός.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε Παπαβασιλείου,  σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Καλώτα… δεν ήρθε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  κύριε δήμαρχε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λέτε άλλο πράγμα εσείς…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγγνώμη, κύριε δήμαρχε,  πως θα αποφασίσουμε θετικά ή αρνητικά;  
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(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι.  Και να ρθει  ο ισολογισμός.  Τα νούμερα. Γραπτώς.  Αναλυτική 

έκθεση. Τι να κάνω; Δεν είμα ι οικονομολόγος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν ηλεκτρονικά δεν…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έπρεπε να γράφει,  κύριε δήμαρχε,  ότι  υπάρχει  αδυναμία,  όπως το 

στέλνει  η γραμματεία,  για μεγάλα αρχεία μας σημειώνει πάντα ότι  για 

αυτό το αρχείο υπάρχει αδυναμία να σταλθεί,  να σταλεί ηλεκτρονικ ά. 

Αυτό σημειώνεται.  Οπότε,  όταν το δούμε… δεν είναι δυνατόν αυτή η 

εισήγηση να… δηλαδή, να παίρνουμε τρία νούμερα και να 

αποφασίσουμε για τον ισολογισμό.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Βλέπετε ότι  δεν ξεκινάω με διάθεση να…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπάρχει πρόβλημα…  να ενημερωθείτε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  όμως, ότι  είναι λάθος μας.  Και που πάντοτε είναι λάθος μας.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Δεν μας… υπάρχει ένα άλλο αρχείο.  Τι θέλετε;  Να τα παίρνουμε 

γραπτά ή να κοιτάζουμε το e -mail ηλεκτρονικά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια, εδώ συζητάμε,  ωραία,  θα το βάλουμε στο άλλο. Στο άλλο θα το 

φέρουμε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε δήμαρχε,  συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε,  εννοείται ότι  εγώ ήξερα ότι  

ο ισολογισμός είναι στα χέρια σας.  Είναι δυνατόν… έχετε και δίκιο,  να 

μην γνωρίζετε τα νούμερα και να ψηφίσετε;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό σας λέω.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αλλά αυτό,  αυτή την διαδικασία την επιμελείται άλλος.  Δεν μπορεί ο 

αντιδήμαρχος… γραμματέας…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν πρέπει να το υποδείξω; Δεν πρέπει να το πω αυτό;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Υπήρχε πρόβλημα φόρτωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και πρώτη ενημέρωση να σας κάνει  ο λογιστής;  Όχι;  Βεβαίως,  στο 

επόμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται το θέμα… Δημοτικό Συμβούλιο.   

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.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ. 2/9/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χρήστο, άδικα περίμενες.  Συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι να κάνω; Τι να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  αναμόρφωση προϋπολογισμού, 21ο  θέμα, για την προμήθεια 

ειδών τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και έγκριση 

διενέργειας,  προμήθεια ανταλλακτικών για εκτυπωτές,  

πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά.. .  τεχνολογίας και πληροφορικής,  

έτους 2015. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Γαλάνης.   

 

ΘΕΜΑ 21ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας   

πληροφορικής & επικοινωνιών και έγκριση διενέργειας ¨Προμήθεια  

ανταλλακτικών για εκτυπωτές -πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά -

ειδών  

 τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών, έτους 2015¨ .  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  διότι  ερωτήθην η 

προϊστάμενη των προμηθειών, μετά και την επικαιροποίηση του 

προϋπολογισμού, σε αυτόν… ανοιχτό,  ανοιχτό ηλεκτρονικό…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προσθέτει  η κυρία… ακόμα 9.000 σε αυτόν τον ανοιχτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό. Ανοιχτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να κάνω εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι μιλάνε μεταξύ τους.  Ησυχία,  ξανά ησυχία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω, είναι ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και προσθέτουμε άλλες 

9.000. Γιατί  οι  ανάγκες είναι μεγάλες,  τα μηχανήματα άλλες φορές 

χαλάνε,  οι  ανάγκες είναι αρκετές.  Ανοιχτός διαγωνισμός ηλεκτρονικός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.  Άλλος ερώτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο σημείο 7 της εισήγησης,  κύριε αντιδήμαρχε,  λέτε ότι  το 2015… 

163, πήραμε ως Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση για να πάρουμε τόνερ 

και μελάνια και φωτοτυπικά. Γιατί  δεν το κάναμε αυτό; Γιατί  αυτή η 

απόφαση δεν υλοποιήθηκε,  θέλω να μας πείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή την εξήγηση μου έδωσε η Αννίτα.  Ότι τα ανωτέρω είδη είναι 

ομοειδή και σε συνεννόηση που έκανε με το Ελεγκτικό Συνέδριο 

πρέπει να προβούμε σε ενιαίο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να το θυμηθώ. 

Αλλά εγώ έχω δώσει εντολή στην κυρία… ότι μπορεί,  σε συνεννόηση 

με το Ελεγκτικό Συνέδριο,  όταν προκύπτουν ομοειδή,  κύριε πρόεδρε,  

μου είπε και μένα, να προβαίνει  σε διαγωνισμό όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο.  

Μάλιστα η σκέψη μας ήταν,  σε συζήτηση μαζί της,  για να δείτε 

πόσο πολύ με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, να πιάσει όλα τα ομοειδή.  

Ότι ανταλλακτικά έχει  ο δήμος.  Πάσης φύσεως ανταλλακτικά. Ωστόσο 

το Ελεγκτικό Συνέδριο την σταμάτησε και της είπε ότι  θα κάνεις  τα 

ανταλλακτικά αυτά τα συγκεκριμένα, τα ανταλλακτικά τα άλλα. 

Δηλαδή, της είπε,  θα τα πας ξεχωριστά.  

Αλλά αυτά όλα τα ομοειδή τα μάζεψε,  σε συνεννόηση με το 

Ελεγκτικό Συνέδριο,  θα… μαζί.  Απλά για το συγκεκριμένο αυτό 

κομμάτι που αφορά την… ανταλλακτικών για εκτυπωτές,  
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πολυμηχανήματα και όλα αυτά, θεωρεί σωστό μετά από αυτές τις  

ανάγκες που προκύπτουν από την επικαιροποιημένα μετά τις  31/12 του 

14 να προσθέσει άλλα 9 χιλιάρικα.  

Αν μιλήσετε με την κυρία… θα σας δώσει και περισσότερες 

πληροφορίες… έχει  αναλάβει τους τελευταίους μήνες,  το τελευταίο 

εξάμηνο, και προσπαθεί και με τις  άλλες κυρίες που είναι εκεί  να 

κάνει  όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά.  Μπορείτε και από την ίδια να 

πληροφορηθείτε την σκοπιμότητα. Έχει… αυτή την έννοια…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα γίνουν όλα μαζί,  κύριε συνάδελφε,  για να,  επειδή είναι ομοειδή.  

Και σε συνεννόηση και με το Ελεγκτικό,  με πολύ προσοχή. Ευχαριστώ 

πολύ, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

22ο .  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της πράξης,  προμήθεια 

εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτω ν ένταξης δήμου Σερρών.  
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ΘΕΜΑ 22ο:  

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της πράξης: ¨Προμήθεια 

εξοπλισμού  

ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών¨  (ΟΠΣ: 

369422).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

α)  για την ανανέωση της καταχώρησης των ανελκυστήρων  

των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών  

β) για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των  

δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

γ) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίν ου Δ.Ε. Λευκώνα  

& των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

δ) Απεντόμωση και μυοκτονία για τις ανάγκες του Κυνοκομείου  

χρονικής διάρκειας ενός έτους.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστα κας Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό… κύριε πρόεδρε,  που είχατε κάνει  μια νύξη πριν από… Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Υπάρχει διατύπωση της γνώμης,  γιατί  για να πάρει 
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απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατυπώσει γνώμη η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

 Δεν ξέρω αν είναι μέσα στον φάκελο… νομίζω πρέπει να είναι.  

Ναι,  πολύ ωραία.  Τις πήρα και μαζί  μου. Γιατί  από την εποχή που 

έγινε η μελέτη μέχρι και σήμερα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία θα 

πρέπει να γίνει  επικαιροποίηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων.  

Δηλαδή, χωρίς,  όπως το είπε πολύ ωραία… διατύπωση γνώμης… 

ακριβώς επικαιροποίηση ορισμένων ειδών. Γιατί  η τεχνολογία έχει  

προχωρήσει και δεν μπορούμε να πάρουμε τα παλιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Χωρίς να αλλάξει,  χωρίς να αλλάξει,  ας πούμε,  το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  μπράβο, έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν αλλάζει  τίποτα ως προς το…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απλά υποχρεωτικά, επειδή προχώρησε η τεχνολογία και δεν υπάρχουν 

πλέον αυτά τα αντικείμενα που είχε μελετήσει ο μελετητής,  το 

προχωράει με διατύπωση της γνώμης και σε κάθε… γίνεται.  

Προχωράμε σε αυτή την απόφαση που είναι έγκριση τροποποίησης της 

σύμβασης με την εταιρεία την συγκεκριμένη, ως προς την 
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αντικατάσταση συγκεκριμένων πραγμάτων. Και πάντα με την,  αφού 

είχε εκφραστεί  η διατύπωση της γνώμης από την Διαχειριστική Αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε,  κύριε εισηγητά, κάποιοι  είπαν ότι  αυτά είναι παρωχημένα, 

στείλανε αλλαγή τύπου, εγκρίθηκε η αλλαγή τύπου από την 

Διαχειριστική και παίρνουμε άλλα προϊόντα,  δηλαδή. Μια κουβέντα 

ακόμα και θα πάρετε τον λόγο,  αν έχετε την καλοσύνη.  

 Και μάλιστα βλέπω, αλλαγή εργοστασίου.  Αλλαγή εργοστασίου,  

έτσι όπως το βλέπω εμένα δεν μου κάθεται καλά στ ο μάτι .  Αλλαγή 

εργοστασίου…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμένα, εμένα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμένα τίποτα δεν μου κάθεται καλά στο μάτι  γιατί… αυτά είναι πάρα 

πολύ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κι  εμένα με παραξένεψαν αυτά γιατί  αυτό ήταν νομίζω ένα 

πρόγραμμα, κύριε πρόεδρε.  Ήταν ένας διαγωνισμός από ένα 

πρόγραμμα το οποίο πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, συλλογικά 

όργανα, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη, από την Διαχειριστική 
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Αρχή. Πέρασε,  φυσικά , ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Και 

μένα με παραξένεψε αυτό.   

 Ωστόσο και η κυρία… όπως μου εξήγησε,  και από ότι  διάβασα 

εδώ για την τροποποίηση λέει ,  διατύπωση της γνώμης,  δηλαδή, 

δεδομένου ότι  δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου. Η 

προϋπόθεση, δηλαδή, με την οποία γίνονται αυτές οι  αλλαγές είναι ότι  

δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είχαμε ζητήσει να πάρουμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  φαντάζομαι,  εδώ το θέμα το φέρνει  διαδικαστικά τ ο προμηθειών. 

Αλλά η συνεννόηση έχει  γίνει  με όλους αυτούς που… ενδεχομένως. 

Αλλά κυρίως η συνεννόηση, φαντάζομαι,  και με την Διαχειριστική 

Αρχή. Γιατί  αυτό θα πάει για έγκριση πάλι… απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλαγή εργοστασίου έχει  μόνο σε δυο σημεία,  σε δυο… τα υπόλοιπα 

είναι… τώρα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ λέει… αντικατάσταση πρώτη φορά 

είδα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ βλέπω και το σημείο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Με καινούργια μηχανήματα, λέει ,  πολυμηχάνημα, αναφέρει τα αρχικά 

εκεί ,  με νεότερο μοντέλο. Τι νεότερο μοντέλο; Εδώ, αυτά τα μοντέλα 

που αποσύρονται είχαν προδιαγραφές.  Εγώ ρώτησα ποιος έκανε την 

εισήγηση για να πάρουμε αυτά τα μηχανήματα;… μπορεί να είναι 

κινέζικα,  μπορεί…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την εισήγηση την κάνει  το Προμηθειών. Απλά βλέπω εδώ ότι… στην 

εισήγηση, αν την διαβάσουμε όλη μαζί,  ότι  σύμφωνα με το άρθρο 8,  

παράγραφος 4… μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται 

αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση 

την οποία έγινε η κατακύρωση.  

 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου μπορεί να εγκριθεί  η αλλαγή του εργοστασίου.  Η απόφαση… 

δημοτικού συμβουλίου.  Για αυτό το πρότεινε.  Προφανώς, δώστε μου 

λίγο τον φάκελο που έχετε,  κύριε πρόεδρε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει εδώ, ήταν διενέργεια διαγωνισμού, κύριε πρόεδρε και υπάρχει 

τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η κυρία Καλίγκα, μετά ήταν η 

κοινοποίηση σε μας,  στο Τμήμα Προμηθειών… θέλω να πω ότι  πέρασε 

από όπου έπρεπε να περάσει.  Και πάλι αυτή η απόφαση, δη λαδή, 

εφόσον είναι… και υπάρχει Διαχειριστική Αρχή δεν θα γίνει  

οποιαδήποτε αλλαγή τόσο εύκολα… πάρα πολύ η υπηρεσία για να το 

φέρει σαν εισήγηση. Ναι,  γιατί  γίνονται όλα με πολύ προσοχή και,  πώς 
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να το πω, και εγώ δέχομαι καλοπροαίρετα τις  παρατηρήσεις.  Να ι,  δεν 

μπορώ να κάνω κάτι άλλο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  πρόεδρε,  ένα λεπτό.  Ένα δευτερόλεπτο πάνω σε αυτό το θέμα 

της εξέλιξης… επιδαπέδιος… επιδαπέδιο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, 

δεν έχει  μια εταιρεία την δυνατότητα να συνδέεται με φαξ.  Με το 

δίκτυο. Με το διαδίκτυο. Άρα βγαίνει  εκτός… έχουμε την δυνατότητα 

να συνδέονται με το διαδίκτυο. Δηλαδή, αυτό… και να είσαι εντός 

υπηρεσίας… στον τάδε εκτυπωτή θα εκτυπώνει.  Εντάξει ,  είναι τεχνικά 

θέματα αυτά τα οποία…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το βασικό σχέδιο του έργου, να είναι όλα τα μοντέλα νεότερα. Μην 

πάρουμε παλιά,  παλιατζούρες και πάει  στα ειδικά σχολεία παλιά 

μοντέλα που τα είχε μελετήσει ο μελετητής πριν από δυο και τρία και 

δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια.  Να είναι μοντέλα συμβατά με την νέα 

τεχνολογία… ξέρετε,  η νέα τεχνολογία αλλάζει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελείωσα, κύριε πρόεδρε.  Δεν έχω να πω κάτι  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το πρώτο, είναι υποχρεωτικοί οι  περιοδικοί έλεγχοι στους 

ανελκυστήρες των δημοτικών κτιρίων. Και ως εκ τούτου, κάθε χρόνο 

γίνονται αυτοί οι  έλεγχοι.  Το ποσό είναι 2.240 ευρώ. Ναι.  Ψήφιση 

πίστωσης,  και οι  ανελκυστήρες,  αν υπάρχουνε μέσα στον φάκελο, είναι 

στο δημοτικό μέγαρο Μεραρχίας…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξέρω γω; Λοιπόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ποσόν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε… το Β. Το Β είναι,  θα πρέπει αυτά να συντηρούνται κιόλας.  Οι 

ανελκυστήρες.  Γιατί… κινδύνους.  Μπαίνει  κόσμος πολύς.  Κάθε μήνα, 

παρακαλώ, η νομοθεσία,  βεβαίως.  Κάθ ε μήνα γίνονται οι  συντηρήσεις 

σε αυτά τα,  στα δημοτικά κτίρια,  στους ανελκυστήρες.  Το ποσό της 

συντήρησης τον χρόνο είναι 3.936 ευρώ. Θέλετε με τι  τρόπο; Στο 

Διαύγεια τρεις  μέρες,  θα φέρουν προσφορές για να γίνει ,  να πάρουμε 

την καλύτερη προσφορά για την συντήρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό. Τρεις μέρες,  τρεις  μέρες στο Διαύγεια,  φέρνουν προσφορές για 

την συντήρηση και από κει  επιλέγει… η υπηρεσία  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλουμε να εγκριθεί  η μελέτη και η εκ τέλεση της παροχής υπηρεσίας 

στον πρώην δήμο Λευκώνα, Βροντού και Ορεινή.  Η σύμβαση που έχει  

σήμερα, είναι ο Φώτης ο Κατσιός,  και τελειώνει 20 με 22 του 

Οκτωβρίου.  Άρα ετοιμαζόμαστε από τώρα για να προλάβουμε όλες τις  

ημερομηνίες.   

 Είναι έργο 222.000. 190 .000 είναι για την παροχή υπηρεσίας και 

24.600 είναι για την προμήθεια.  Θα γίνει  με ανοιχτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό. Η προμήθεια του αρδευτικού και φυτικού υλικού θα γίνει  

με απευθείας ανάθεση. Είναι διετής.  Είναι για δυο χρόνια.  Από την 

υπογραφή της σύμβασης για 24 μήνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο.  Απεντόμωση και μυοκτονία.  Κύριε Μεγαλομύστακα.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Υπάρχει ανάγκη να απεντομωθεί ο χώρος του κυνοκομείου.  Το ποσό 

είναι περίπου 2.500… από την υπηρεσία.  Θα γίνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Η απεντόμωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  
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Και είναι πολύ ιδιαίτερη, για αυτό είναι και… δηλαδή, πολλοί λένε 

γιατί  είναι 2.500… γιατί  δεν μπορείς να βάλει ποντικοφάρμακο, να… 

το ποντίκι ,  να το φάει το σκυλ ί και είναι πιο περίπλοκη. Θα 

ανοίξουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Εντάξει… δεν λέγονται αυτά.  Θα γίνει  πρόσκληση και η καλύτερη 

προσφορά, σύμφωνα με την υπηρεσία,  θα προτιμηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  για Α, Β, Γ,  Δ… ερωτήσεων. Ο κύριος Φωτιάδης και ο 

κύριος Αναστασιάδης Ηλίας και κανείς  άλλος.  Παρακαλώ. Κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση μας είναι σχεδόν αυτονόητη, κύριε εισηγητά. Και 

επιμένετε.  Γιατί  δεν βγάζετε όλο το ποσό σε διακήρυξη και που… ότι 

πρωτίστως δεσμεύετε τον εργολάβο. Ο οποίος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ναι… συγγνώμη. Διότι  έτσι,  κάνω ένα λάθος και εξηγώ. Έτσι θα 

ξέρατε τι  του δίνετε ως χώρο για να δουλέψει,  ότι  έχει  ένα αρδευτικό 

το οποίο δουλεύει,  και θα πάρετε εσείς ,  δε ν έχετε προσωπικό, θα 

βάλετε να φτιάξουν,  έτσι ο ένας θα λέει ,  εγώ έτσι το βρήκα και εμείς  

θα τρέχουμε πίσω από τον εργολάβο να φτιάχνουμε αυτά που χαλάει ο 

εργολάβος.   
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 Ενώ αν του δώσουμε το παρκάκι Χ να ποτίζει  με τα μπεκ,  γιατί  

έμεινε ούτε κεφαλή από κανένα μπεκ,  δεν έμεινε ούτε σωλήνας 

πουθενά σε κανένα δίκτυο, γιατί  τα ξέρω πολύ καλά, δεν έμειναν ούτε 

μια τριανταφυλλιά δίπλα στον δρόμο. Την μια φορά πήγε ο ένας με το 

μηχανάκι,  πήρε την μια,  την άλλη ο άλλος,  την άλλη, τίποτα,  κανείς  

δεν φταίει .  Και καμία τριανταφυλλιά,  ψηφίσαμε,  δεν φυτέψατε.   

 Αυτά τα 12,  15,  που πηγαίνουν; Διότι ,  σας ξαναλέω, η ερώτηση 

μας είναι γιατί  δεν δημοπρατείτε συνολικά, να είναι και υπόλογος; 

Εδώ είχε δέκα τριανταφυλλιές.  Από τότε που κάνατε αυτή την δουλειά,  

προς την εκκλησία  είχε 300 τριανταφυλλιές.  Ούτε τρεις  δεν μείνανε.  

Κάθε φορά παίρνει… νήμα ο εργολάβος και τίποτα.   

Η πρόταση μας είναι λειτουργική και γιατί  δεν υιοθετείτε,  

παρακαλώ; Την ξανακάναμε και θεωρώ ότι  είναι άκρως αυτονόητο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια,  θα συναινέσω με το ερώτημα που έκανε ο κύριος Φωτιάδης.  

Θα προσθέσω επιπλέον,   ποια είναι η σκοπιμότητα αυτού του 

διαχωρισμού, κύριε Δούκα; Και τρίτον,  επειδή ακριβώς την μελέτη,  

κύριε πρόεδρε,  δεν την είχα,  δεν θέλω πολλά πράγματα από  την 

μελέτη.  Θα ρωτήσω τον κύριο Δούκα να μου απαντήσει,  για πόσα 

τετραγωνικά μέτρα μιλάμε; Ή πόσο, πόσο τρέχοντα μέτρα, αφ’ ενός 

και ποια είναι η τιμή μονάδος.  Γιατί  μιλάμε για σοβαρά μεγάλο ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε,  κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Θα απαντήσω πρώτα στον κύριο Φωτιάδη. Τα 12.300 που είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τα 12.300 που βλέπετε εδώ είναι για δυο χρόνια.  Τις προμήθειες… που 

είναι… πριν ήταν 4 χιλιάρικα νομίζω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την σκοπιμότητα… κύριε…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα πούμε και την σκοπιμότητα τώρα. Θα σας αναφέρω τώρα γιατί  η 

υπηρεσία το βάζει  έτσι το θέμα και θέλει  απευθείας ανάθεση. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αδυναμία εκ των προτέρων πρόβλεψη, 

κατεστραμμένου προς αντικατάστασιν αρδευτικού αλλά και φυτικού 

υλικού, ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία προμήθειας των 

παραπάνω, καθ’ όλην την διάρκειαν της σύμβασης της εν λόγω 

παροχής υπηρεσίας.   

 Δηλαδή, στα δυο χρόνια εδώ τώρα, που μας… τι  να κάνω, καθ’ 

όλη την διάρκεια της σύμβασης,  καθ’ όλη την διάρκεια της διετί ας εγώ 

θα μπορώ να παίρνω αυτό που χρειάζεται να πάρω. Για αυτό και η 

υπηρεσία το βάζει  έτσι.  Για το καλό της υπηρεσίας και των χώρων, 

φαντάζομαι.  Τώρα, αν ο εργολάβος κόβει μια τριανταφυλλιά και δεν… 

γιατί  υπεργολάβο βάζει ,  δεν είναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Και τα υλικά αυτά τα παίρνουμε εμείς  και ότι  χαλάει τα δίνουμε στον 

εργολάβο τα τοποθετεί .  Δεν τα βάζουμε εμείς .  Ο εργολάβος που τα 
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χαλάει τα τοποθετεί .  Δεν τα κάνουμε εμείς .  Εμείς απλά τα 

προμηθευόμαστε,  τα δίνουμε σε αυτό ν και τα τοποθετεί .  Και το υλικό 

το φυτικό και το αρδευτικό.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτά, αυτό.  Επειδή τώρα δεν ξέρω, δεν έχω… κι εγώ δεν την έχω για 

να σας πω για τα μέτρα, είναι πολλά τα μέτρα για να είναι τα λεφτά 

τόσα, είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα  που… εδώ για την κοπή αυτών 

των δέντρων, των φυτών, αλλά είναι,  είναι η τιμή μονάδας αλλά είναι 

αυτή από το υπουργείο.   

 Δηλαδή, αν το πάμε κανονικά θα είναι πολύ περισσότερα. Και 

αυτά θα τα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή. Τους όρους και λοιπά 

που θα γίνουν.  Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός.  Ηλεκτρονικός.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα είναι εδώ…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για πέσ’ το…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μια οικονομική κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, όταν ο δήμ ος 

δυσκολεύεται να πληρώσει τα καθημερινά εμείς  είμαστε κολλημένοι 

εκεί .  Και κρίνετε ότι  αυτό είναι φρόνιμο και σοφό;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Θέλετε να κάνουμε την δουλειά σωστά; Αν θέλετε να την κάνουμε 

σωστά την δουλειά θα πάει όπως πάει.  Αν δεν θέλουμε να την κάν ει  ο 

εργολάβος σωστά την δουλειά,  γιατί  ελέγχεται,  τότε να… την τιμή.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γνωριζόμαστε μεταξύ μας,  κύριε.  Δεν είμαστε τωρινοί…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα. Εκεί.  Και όλα, και τα 

άλλα θα αποφασιστούν εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης και ο κύριος Αναστασιάδης 

Ηλίας.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα με τις  εργολαβίες του πράσινου 

είναι πράγματι σε εκτροπή. Κυριολεκτικά.  Ενδεχομένως κάποιοι  να 

υπομειδιούν,  κάποιοι  να γελάνε.  Αλλά από αυτά που βρέθηκαν στον 

ενιαίο δήμο τον μεγάλο τουλάχιστον το αυτονόητο ήταν να μην είχε 

χαλάσει.  Να συντηρηθεί αυτό.   

 Στον Λευκώνα κατά μήκος και εντός της εθνικής,  στην νησίδα,  

υπήρχανε 1.500 τριανταφυλλιές.  Δεν έχουν μείνει  σε τρία χρόν ια,  σε 

τέσσερα, ούτε 500. Στην νησίδα,  την είσοδο από την Θεσσαλονίκη 

μέχρι και το κέντρο του Λευκώνα εξαφανίστηκαν όλες.  Ενδεικτικά σας 

είπα,  κύριε εισηγητά, από την πορεία παραποτάμια,  από κει  που είναι 

το ΚΕΠ, την γέφυρα, προς τα πάνω, όλες.   

Τον εργολάβο δεν θα του τραβήξετε το αυτί;  Να του πείτε,  όταν 

με το νήμα κόβεις γρήγορα και χτυπάς τα φυτά και τα εξαφανίζεις  

πρέπει να τα αντικαταστήσεις;  Αν είχατε κάνει  αυτό που σας 

προτείναμε θα το ξέρατε.  Διότι  στην αποτύπωση θα είχε,  είχε εκεί  
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τριανταφυλλιές όταν ξεκίνησαν οι  εργολαβίες.  Ανά τρία βήματα είχε 

μια ρίζα.  Δεν έμειναν ούτε τρεις  ρίζες.   

Σας φαίνεται αστείο.  Μπορεί να μην ήταν προτεραιότητα από και 

που ξεκινήσατε την παρουσία.  Εκεί ήταν προτεραιότητα. Και οφείλατε 

να το σεβαστείτε.  Τίποτα δεν θα κάνα τε.  Έλεγχο στον εργολάβο.  

Όσο δε για τα συστήματα άρδευσης το πλέον αυτονόητο,  

συνάδελφοι,  είναι όταν ένα πάρκο αρδευότανε και συντηρούσε και είχε 

αποδεδειγμένα φυτά, αυτός που έπρεπε να το συντηρήσει κατά βάση, 

ξέρετε με τα μηχανήματα τι  γίνεται,  αυτός τ α κατέστρεφε.  Αυτός 

έπρεπε να ελεγχθεί  και να τα αντικαταστήσει.   

Άρα η μελέτη δεν θα ήθελε τίποτα άλλο, κύριε εισηγητά. Θα 

γράψετε εκεί ,  Φ19, Φ21, δυο βάνες,  εάν χρειαζόταν θα τις  

αντικαθιστούσε,  αφού ο ίδιος τις  βάζει .  Τίποτα δεν θα κάνατε.  Άντε 

και να βάζατε δυο ρακόρ. Τίποτα άλλο. Τα συστήματα λειτουργούσαν.  

Και μην το κάνατε ασαφές.  Ότι δεν ξέρετε.  Πολύ καλά ξέρετε τι  

κάνατε.  Και πέρσι έγινε και πρόπερσι και εκείνα τα συστήματα όλα 

δουλεύανε.  Τώρα δεν δουλεύει τίποτα.  Πάμε εκεί  που είναι η ταβέρνα 

του  Μπίλυ και προς τα κάτω. Ανοίξτε να δείτε αν δουλεύει τίποτα.   

Ποιος τα χάλασε; Ποιος ξεπάτωσε όλες τις  κεφαλές από το 

αυτόματο πότισμα; Του είπατε ποτέ,  τι  κάνεις ,  χριστιανέ μου; Να το 

αντικαταστήσεις.  Για μας δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή την μελέτη 

ξανά… αυτή η δουλειά είναι χαλασμένη. Δεν είναι τσαπατσούλικα να 

κουρέψουμε,  άντε είναι του αγίου Γεωργίου.  Είναι λεφτά. Πολλά 

λεφτά. Και έπρεπε να γίνεται με επιμέλεια,  με έλεγχο και με 

συνέπειες.   

Σας είπα,  εξαφανίστηκαν οι  τριανταφυλλιές από την νησίδα του  

Λευκώνα. Μπορεί για κάποιους να είναι θέμα για να χαμογελούν.  Ήταν 
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επιλογή και προτεραιότητα. Και πληρώθηκαν με λεφτά των δημοτών 

αυτά. Γιατί  να τα εξαφανίσει  σήμερα η φερόμενη παροχή υπηρεσίας;  

Επιμένετε.  Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι  δεν το κάνετε τυχαί α.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια,  η θέση έτσι όπως εκφράστηκε από τον κύριο Δούκα δεν 

νομίζω ότι  ήταν πειστική.  Για τον απλούστατο λόγο πως δημιουργούμε 

προϋποθέσεις για έλεγχο.  Ποιον θα ελέγξουμε στις  καταστροφές που 

θα γίνουν; Πουθενά δεν είναι καταγεγραμμένο. Θα είναι όλοι 

ανευθυνοϋπεύθυνοι.  Ο ένας θα ρίχνει  το βάρος στον άλλον και ούτω 

καθ’ εξής.   

 Πέραν δε των άλλων, επιμένω και σε αυτό το οποίο και 

προηγουμένως ζήτησα με ερώτηση. Το κόστος.  Κανένας δεν λέει  να 

μην γίνεται σωστή δουλειά και καλή δουλειά και να μην γίνεται η 

φροντίδα του πράσινου. Αλλά έλεος.  Έλεος.   

Τα ποσά τα οποία δίνουμε για την συντήρηση του πρασίνου, έτσι 

όπως τα δίνουμε,  με το σπάσιμο που γίνεται κατά πως μας βολεύει,  με 

την διαδικασία ούτως ώστε κανένας  να μην είναι υπεύθυνος,  βγάζει  

μάτι .  Θα πρέπει να συμμαζευτούμε λιγάκι.   

Για αυτό εξάλλου και εμείς  ως παράταξη δεν είναι δυνατόν να 

ψηφίσουμε μια τέτοια μελέτη.  Θεωρούμε ότι  από την βάση της είναι 

απαράδεκτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος αντιδήμαρχος…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ :  
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Να πω κάτι για τον κύριο Φωτιάδη που ανέφερε για την νησίδα.  

Σήμερα είχαμε μια συζήτηση με την επιβλέπουμε εκεί  και μου είπε η 

ίδια ότι  έχει  πρόβλημα οι  τριανταφυλλιές,  και στην νησίδα κατά μήκος 

και μέσα στην πόλη που μπαίνουμε.  Και το πρώτο μέλημα μας θα είναι 

να αντικαταστήσουμε αυτές τις  τριανταφυλλιές που λείπουν.   

 Αλλά κατά τα άλλα περνάνε κάποια χρόνια.  Μετά από κάποια 

χρόνια κάτι  δεν θα χαλάσει;  Κάτι δεν κάνει… όλα όπως τα κάναμε 

πριν 15 χρόνια έτσι θα είναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  διάλογο, σας παρακαλώ. Μην…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Και σήμερα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτηση σας,  κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η αγωνία της επιβλέπουσας είναι αυτή.  Ότι 

πρέπει να αντικαταστήσουμε πρώτα πάνω από όλα τ ις  τριανταφυλλιές 

σε αυτή την νησίδα,  όπως λέτε.  Από τον Λευκώνα για τις  Σέρρες.  

Και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό θα σας το πούνε με την επιβλέπουσα. Εγώ τώρα μπορώ να ξέρω 

στον αέρα τι  γίνεται;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) τι  γίνεται…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τώρα, ότι  αρδευτικό έχει  καταστραφεί,  φυσικά θα καταστραφούν. 

Είναι… τόσα χρόνια εκεί  διάφοροι άνθρωποι,  διάφοροι εργαζόμενοι 

και να μην κάνουν ζημιές;  Ποιος θα τις  πληρώσει τις  ζημιές αυτές;  

Άλλοι θα τις  πληρώσουν; Ο εργ αζόμενος θα τις  πληρώσει;  Δεν 

γίνεται…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος έχει  την ευθύνη;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάποια χρήματα για αυτή την υπόθεση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Αν θέλει  κάποιος από τους προλαλήσαντες .  Ο κύριος 

Φωτιάδης και ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, αν κατάλαβα καλά, συγγνώμη κύριε πρόεδρε,  φταίει  ο 

χρόνος,  φταίνε οι  περαστικοί,  δεν φταίνε αυτοί που εργάζονται,  δεν 

φταίει  σε καμία περίπτωση ο εργολάβος.  Το κατάλαβα.  

 Αλλά θέλω να μας δείξετε ένα φυτό,  γιατί  και πέρσι,  στις  

προηγούμενες μελέτες,  φυτεύσαμε,  συγγνώμη, είχαμε χρήματα για να 

προμηθευθούμε φυτευτικό υλικό,  όπως το λέτε εκεί .  Θέλω να μας 

δείξετε δυο φυτά που προσθέσατε.  Ναι,  κύριε Αγγελίδη,  έχει  

φυτευτικό,  φυτικό,  όπως θέλετε.  Σας ενοχλεί  αυτό.  Εντάξει .  Λοιπόν,  

θέλω να μας δείξετε ένα φυτό που φυτέψατε.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα ρωτήσω την υπηρεσία τώρα και θα μας πει  τι  έκανε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τελείωσε.  Τελείωσε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με βάση το… δεν φταίει  ο εργολάβος,  δεν φταίει  ο εργαζόμενος,  δεν 

φταίει  ο γείτονας,  το προσθέτω αυτό,  ως εκ τούτου φταίει  ο δήμος για 

αυτό οφείλει  να πληρώνει.  Προς θεού. Προς θεού, δηλαδή. Αν είναι 

δυνατόν αυτά τα πράγματα εμείς ,  σαν Σώμα, να τα κάνουμε αποδεκτά.  

 Για αυτό από την αρχή είπα να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και 

να αποδίδεται ευθύνη. Έτσι όπως είναι η μελέτη,  κύριε Δούκα, όντως ο 

μόνος που φταίει  είναι ο δήμος και οφείλει  ο δήμος να πληρώνει.  

Μολονότι πληρώνει και τον εργολάβο και όλους τους άλλους.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα, κλείστε το θέμα, ολοκληρώστε κι  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, θα ρωτήσουμε την υπηρεσία να μας πει  τα δέντρα που 

αντικατέστησε και ποια,  και ποιο αρδευτικό υλικό.  Και άμα… για να 

σας ενημερώσω. Αλλά και από δω και πέρα ότι  βάζουμε εκεί ,  στον 

Λευκώνα, σας λέμε.  Δεν έχω πρόβλημα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  δεν έχω πρόβλημα. Και αυτό να σας δείξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τώρα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απευθύνεται σε μένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ, στο προεδρείο.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  ότι  έχουμε θα ρωτήσουμε την υπηρεσία να μας τι  έχει  

κάνει… μέχρι τώρα, όχι  μόνο στον Λευκώνα, και Καλά Δέντρα, 

Ορεινή,  Χριστός,  Βροντού. Τι έχει  αντικαταστήσει μέχρι τώρα, τα 

τελευταία χρόνια.   

 Όσον αφορά τώρα για τον κύριο Αναστασιάδη… μάλλον… φταίνε 

από λίγο.  Πάντα φταίνε όλοι,  πολλοί,  από λίγο.  Ποιος,  όμως, είναι 

αυτός που θα πρέπει να πληρώσει;  Και ποια λεφτά είναι αυτά που 

δίνονται για αυτόν τον σκοπό;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τα 2 χιλιάρικα για το φυτικό υλικό; Τα 2 χιλιάρικα για το αρδευτικό; 

Τι είναι αυτό,  δηλαδή, που πληρώνει;  Απλά είναι τώρα για δυο χρόνια 

αυτά για αυτό και είναι πολλά. Και σας φαίνονται πολλά.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία,  

συνάδελφοι.  Λοιπόν,  ως έχει  η εισήγηση για όλα. Για Α, Β, Γ,  Δ.  Ναι,  

ναι,  ναι ,  ναι .  Ναι ο κύριος Δούκας.  Η κυρία Καλώτα. Όχι όλα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Γ όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Γ όχι .  Τα υπόλοιπα ναι;  Ο κύριος Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο.  Το Γ όχι ,  τα υπόλοιπα ναι.  Παρομοίως ο κύριος Γιαννακίδης,  

η κυρία Γεωργούλα. Το ίδιο η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Σε όλα 

ναι,  ναι,  ναι ,  ναι ,  ναι  και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσίας  για την ανανέωση της 

καταχώρησης των ανελκυστήρων των δημοτικών κ τηρίων του 

Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 254/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για την  συντήρηση και επισκευή ανε λκυστήρων των  

δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  

22

4 

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: 255/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  για την συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. 

Λευκώνα  

& των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

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: 255/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για  Απεντόμωση και μυοκτονία για τις ανάγκες  

 του Κυνοκομείου χρονικής διάρκειας ενός έτους.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβου λος κ.  Μεγαλομύστακας 

Α.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 256/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24ο .  Έγκριση μελετών των έργων,  συντήρηση και βελτίωση σχολικών 

κτιρίων του δήμου Σερρών έτους 2015. Και Β. Ασφαλτοστρώσεις 

δημοτική ενότητας Σερρών έτους 2015.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  

Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών,  

έτους 2015 και  

β) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στο Γ είπαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είπαμε; Κάτι διαφορετικό; Στο Γ είπαμε.  Λοιπόν,  κύριε Γκότση. Για 

το 24ο  θέμα. Έγκριση μελετών των έργων. Έχετε κάτι  να πείτε;    
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από την ΣΑΤΑ σχολείων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε σας παρακαλώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι… θα μου κάνουν ερωτήσεις μετά… δεν με ακούνε.  Το βλέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρία Καλώτα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μια φορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια; Μια ο καθένας,  80… 80 πάμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  βγαίνει  ένα έργο,  θα βγει  μάλλον,  σε δημοπρασία για 

συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, από την ΣΑΤΑ σχολείων, 

προϋπολογισμού 150.000… σε δραχμή ακόμα δεν πήγαμε.  Θα πάμε.  

Και το δεύτερο είναι,  και το δεύτερο είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Θα βγει  μια δημοπρασία πάλι,  για ασφαλτοστρώσεις.  Είχαμε περάσει 

την τροποποίηση τελευταία του τεχνικού προγράμματος,  50.000 ευρώ, 

που αφορά την οδό Βασιλέως Βασιλείου,  από εκείνο το κομμάτι,  το 

ξέρετε όλοι,  160 με 170 μέτρα, και θα γίνει  όλος ο δρόμος,  όχι  μόνο το 

δεξί  κομμάτι,  γιατί  είναι κατεστραμμένο, αλλά και το άλλο είνα ι… 

όπως μου το είπαν οι  μηχανικοί.  Έτοιμο είναι να καταστραφεί.   

 Οπότε θα κάνουμε… αυτά τα δυο έργα είναι σε αυτό το θέμα. 

Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κύριος Γιαννακίδης.  Άλλος; Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο 

κύριος Μηλίδης.  Κύριε Φωτιάδη, από σας;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, 150.000 είναι τα ρέστα μας που… έχουμε τίποτα άλλο 

στο ταμείο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπράβο, το περίμενα. Και σε έχω, και σε έχω εδώ. Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα. Στα ΣΟΣ ήτανε.  Είχαμε,  είχαμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν μας πειράζει  η κάμερα. Και το Σώμα να ενημερωθεί.  Λοιπόν,  

καλόν ήταν,  όμως, για ένα θέμα φλέγον να είναι η κάμερα.  
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(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  αφορά την ΣΑΤΑ σχολείων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.  Όλα θα τα πούμε εδώ. Και με τα στοιχεία.  Η ΣΑΤΑ σχολείων 

σε σύνολο, σε σύνολο, είναι 482.000. Από αυτά τα 463,500 είναι 

ΣΑΤΑ σχολείων Σερρών, 8.222 είναι ΣΑΤΑ σχολείων Σκουτάρεως και 

10.946 είναι  ΣΑΤΑ σχολείων Λευκώνα. Λοιπόν,  τώρα, από αυτά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ, παρακαλώ. Τα 200…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι μόνο εμείς .  Όχι μόνο εμείς ,  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι… διακοπές.  Προκαλείτε τους εισηγητές.  Περάστε έξω αν θέλετε να 

κάνετε διάλογο.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν,  482.  Τα 319.000, τα 319.000 είναι δεσμευμένα, μέσα είναι και 

τα 100.000 που γίνονται 150.000, θα σας εξηγήσω, είναι δεσμευμένα. 

Άλλα έργα σε εξέλιξη,  άλλα υπάρχουν στο ταμείο για πληρωμή. Άρα 

αυτά τα λεφτά από αυτά τα 482.000, τα 319.000 είναι σε έργα. Δεν 

είναι στο ταμείο αδιάθετα,  να τα σκορπίσουμε.  Τα 319.000, 

επαναλαμβάνω. Ναι.   

 Αδιάθετα είναι μόνον 48.000, 48.400 από το 2014, και από 

προηγούμενα, και από προηγούμενα, αυτό πέρασε από τ ο τεχνικό 

πρόγραμμα, τα 48.400. Γιατί  η ΣΑΤΑ το 14 ήταν 178. 100 χιλιάρικα 

βάλαμε για έργα, τα δεσμεύσαμε.  Είναι μέσα στα 319.000. 30.000, 

απαντώ, κύριε,  είναι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια,  14 και 16 

χιλιάρικα, που εκεί  γίνονται,  δηλαδή, όχι  συντηρήσ εις.  Καμιά μπογιά 

παίρνουνε,  κάνα, απλά πράγματα. Για τα υπόλοιπα είναι,  είναι από την 

ΣΑΤΑ και από την Τεχνική Υπηρεσία.   

Και από τα προηγούμενα, κύριε Φωτιάδη, είναι,  τα προηγούμενα 

χρόνια,  119.890. Δηλαδή, τα αδιάθετα,  αυτά που εμείς  μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε καινούργια πράγματα, είναι 119.890 

συν τα 48.400. Αυτά.  

Όμως, το έργο,  το τεχνικό πρόγραμμα, ήτανε 100.000. Παίρνουμε 

από τα 119.000 άλλα 50.000, άλλα 50.000, και τα πάμε στα 319.000, 

για να,  γιατί  το έργο που βάζουμε είναι… το αυ ξάνουμε.  Άρα 319.500 

συν 50.000, 369.0000 είναι σε έργα αλλά τα 150.000 είναι τώρα θα 

βγούνε.  Τα υπόλοιπα είναι δρομολογημένα.  

Επαναλαμβάνω, 78.000 που βάλαμε πιο μπροστά και τα άλλα 

είναι από πού έχουν γίνει ,  άλλα είναι με εντάλματα και λοιπά. Και 

μένουνε,  μένουνε προς αδιάθετα,  που μπορούμε,  δηλαδή, να πούμε ότι  
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έχουμε ακόμα λίγα χρήματα, είναι 72.000 που μένουν τα 119.000, γιατί  

πήραμε τα 50.000, συν τα 48.000, και μένουν αδιάθετα 118.290.  

Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία υπάρχουνε πλέον για να πούμε 

θα κάνουμε έργο.  Εδώ θέλω να τονίσω ότι  σε αυτά μπορεί να 

προστεθούνε,  να προστεθεί  η ΣΑΤΑ του 15,  η οποία ΣΑΤΑ του 15 

έρχεται τον Ιούνιο.  Δεν μας έχει  έρθει  τίποτα.   

Άρα, λοιπόν,  για να το καταλάβουμε οι  συνάδελφοι,  χρήματα που 

είναι απείραχτα και λέμε ότι  μ πορούμε να κάνουμε κάτι ,  να βάλουμε 

ένα άλλο έργο,  είναι 118.290. Τα υπόλοιπα, τα 319.000 συν 50.000 

που βάλαμε,  δηλαδή, τα 369.500, αυτά τα χρήματα είναι άλλα 

γίνονται,  επαναλαμβάνω, ο κύριος… έχει  πάρει 78 χιλιάρικα που 

έκανε,  άλλα είναι σε εντάλματα να πληρωθούνε και τα 150.000 τα 

οποία περνάνε σήμερα.  

Αυτά είναι τα χρήματα. Αυτά, αυτή η ΣΑΤΑ υπάρχει.  Ούτε 

800.000 υπάρχουν,  ούτε 900.000 υπάρχουν.  Αυτά είναι  τα χρήματα τα 

οποία υπάρχουν προς διάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και να θέλετε μπορώ να σας δώσω, όχι ,  υπάρχουν,  αν θέλετε εδώ τα 

έχω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω για το δεύτερο έργο που λέμε,  από την Βασιλέως 

Βασιλείου είπατε είναι 160 μέτρα μήκος.  Θα γίνει  καθολική 

κατασκευή; Δηλαδή…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αποξήλωση αυτό που υπάρχει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καθολική…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί… διαφορετικό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φρεζάρισμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα γίνει  φρεζάρισμα… και μήπως ξέρετε,  κύριε,  πόση είναι η τιμή ανά 

μέτρο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα; Αυτό είναι… μελέτη θα αποφασίσουμε.  

Μελέτη.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μελέτη. Λέω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ είμαι,  εμείς  εδώ όλοι είμαστε πολιτικοί.  Δεν είμαστε τεχνικοί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, περιμένετε την σειρά σας.  Κύριε Γιαννακίδη.  Έχετε και 

άλλη ερώτηση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι πόσα μέτρα και αν θα γίνει  όλο 

αυτό που είπαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ναι… ενδιαφέρει και μένα είναι αυτό που λέτε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση, η αλήθεια είναι ότι  είπατε καμία πενήντα νο ύμερα και 

όλοι έχουμε ζαλιστεί .  Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  αδιάθετα στο ταμείο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση. Κύριε Γκότση, σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα. Μην 

κάνουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

119.000…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή… θα πρέπει να πάρουμε και μια ώρα παράταση, ζητώ από το 

Σώμα μια ώρα παράταση μέχρι να τελειώσουν τα θέματα. Ομόφωνα 

ναι,  συμφωνείτε;  Ωραία.  Έχετε τον λόγο,  κύριε Γιαννακίδη.  Κύριε 

Γκότση, σταματήστε επί  τέλους.  Φτάνει.  Πήραμε την παράτ αση. Ο 

κύριος Γιαννακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  119.018 αδιάθετα.  Συν τις  50.000 που τις  είχαμε μέχρι χθες 

και τις  βάλαμε,  περίπου μιλάμε ένα ποσό, δηλαδή, μέχρι εχθές θα 
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μιλούσαμε,  χθες θα μιλούσαμε για 170 -  180 αδιάθετα.  Σωστά; Εχθές.  

Εχθές,  ας πούμε.  Αν δεν παίρναμε τις  50.000 θα μιλούσαμε 118.000 

συν 50.000…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

170.000 περίπου.  Επειδή το θεωρούμε μεγάλο ποσό, θα ήθελα, πρώτο 

ερώτημα. Γιατί  αυτά τα λεφτά τόσα χρόνια έχουν μείνει  αδι άθετα; Που 

οφείλεται αυτό το γεγονός; Γιατί  δεν έγινε η απορρόφηση αυτών των 

χρημάτων; Υπάρχει,  ας πούμε,  κάποια δυσλειτουργία στην συνεννόηση 

μεταξύ του δήμου και των σχολείων; Οι διευθυντές δεν έχουνε σχέδια; 

Που υπάρχει το κώλυμα; Το ένα ερώτημα είναι α υτό.   

 Και το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, αν γνωρίζετε.  

Από αυτά τα ποσά, τα αδιάθετα της ΣΑΤΑ, χρησιμοποιούνται μήπως 

κάποια ποσά για ανελαστικές δαπάνες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.  Παρακαλώ, και στην 

πρώτη και στην  δεύτερη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και στην πρώτη και στην δεύτερη. Κατ’ αρχήν δεν είναι,  δεν είναι 

χρόνων όλα, γιατί  τα 48.400 είναι του 14,  τώρα. Ήτανε 178.000, τα 

100.000 τα βάλαμε για ένα έργο,  τα 30.000 τα δώσαμε στις Σχολικές 

Επιτροπές και αφήσαμε αδιάθετο το 4 8.000. Άρα δεν είναι 

προηγούμενων χρόνων. Είναι τώρα. Πέρασε από το τεχνικό 

πρόγραμμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα τα είπαμε.   

 Τα υπόλοιπα 119.000 πως προέκυψαν. Παραδείγματος χάριν,  

απλά θα στο πω. Τα 78 χιλιάρικα που βγάλαμε τώρα για έργο,  για 
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επισκευές,  τώρα, ήδη τελειώνει ο εργολάβος,  έδωσε έκπτωση νομίζω 

50%. 53.  Από τις  εκπτώσεις μαζεύτηκαν. Όχι ότι  δεν αξιοποιήθηκαν. 

Από τις  εκπτώσεις των έργων.  

 Όπως σας είπα τώρα, δηλαδή, θα δείτε ότι  μετά από δυο, τρεις ,  

τέσσερους μήνες θα έχουμε πάλι λεφτά και θα πεί τε τι  έγινε;  Είναι από 

τις  εκπτώσεις.  Δηλαδή, από τα 150 χιλιάρικα τώρα αυτά, ο 

προϋπολογισμός,  θα βγάλουμε το έργο και μπορεί,  ας πούμε,  να μας 

περισσέψουνε άλλα 50 -  60 χιλιάρικα. Καταλάβατε; Από κει  είναι τα 

λεφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης.  Δεν ζητήσατε τον λόγο εσείς .  Όχι δεν θα λέτε 

σε μένα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόεδρε,  ο γραμματέας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο γραμματέας,  ο γραμματέας δεν σημείωσε το όνομα το οποίο είπαμε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το σημείωσες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς.  Εσείς και μόνο εσείς .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  καταχρηστικά, για δυο  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα. Βέβαια,  και στην αρχή της συνεδρίασης είχα θέσει  ένα 

ερώτημα, μου δίδεται τώρα η ευκαιρία,  κύριε Γκότση, μια που είμαστε 

εκπαιδευτικοί και οι  δυο,  επειδή εγώ έτυχε κατά το παρελθόν να 

διαχειριστώ χρήματα στο σχολείο για αρκετά χρόνια.   

 Ερώτημα. Όντως έχουν περισσέψει,  έχει  περισσέψει ένα σεβαστό 

ποσό. Είναι σίγουρο ότι  οι  διευθυντές σχολείων περνούν,  ανεβαίνουν 

τον Γολγοθά τους καθημερινά.  Γιατί  δεν δόθηκε ένα ποσό χρημάτων 

μέσω της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στα σχολεία για να μπορέσουν 

να ανταποκριθούν στις  άμεσες μικροεπισκευές και μικρο -συντηρήσεις 

και τα έχουμε αποθηκευμένα εκεί  που τα έχουμε; Γιατί  δεν δόθηκαν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατ’ αρχήν θα θέλω να είστε συγκεκριμένος.  Αποθηκευμένα, λέτε,  και 

λοιπά. Νομίζω σας,  θα γίνω και κουραστικός.  Από το τεχνικό 

πρόγραμμα, από την ΣΑΤΑ του 14,  που ήταν 178 χιλιά ρικα, η 

κατανομή έγινε ως εξής.   

 100 χιλιάρικα για έργο,  για επισκευές.  Ξανά θα τα λέω. 100 

χιλιάρικα, συν τα 50.000 που βάλαμε τώρα, άλλο θέμα, μιλάμε για την 

ΣΑΤΑ του 14.   

 30 χιλιάρικα δόθηκαν στις  Σχολικές Επιτροπές για πολύ μικρές,  

έτσι,  παρεμβάσεις.  Και άμεσες.   

Και τα 48.400 είναι προς,  είναι αδιάθετα.   
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Που να δώσουμε,  δηλαδή; Από το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασαν 

αυτά τα λεφτά. Το τεχνικό πρόγραμμα ήτανε γραμμένα και τα 

ψηφίσαμε.  Θέλατε να αυξήσουμε περισσότερο; Δηλαδή, τότε έπρεπε να 

πείτε ότι  όχι  μόνον 30 χιλιάρικα. Βάλτε 40.000. Αυτό.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.  Υπάρχει.  Άμα ανοίξετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης και ουδείς  άλλος.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, σημείωσα νούμερα. 482.319…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  λέω τι  σημείωσα. 48.400, δημοπρατούμε 150.000, τα παλιά ήταν 

119.800,  αδιάθετα 118.290.  Λεφτά υπάρχουν,  δηλαδή… και υπήρχαν 

όλο το 14.  Υπήρχαν και τα παλιά,  ήταν και τα χρήματα του,  υπήρχαν 

και τα χρήματα, η ΣΑΤΑ σχολείων του 14 και θα έπρεπε,  είμαστε στο 

15,  να τα έχουμε…  

 Βεβαίως τα χρήματα που αναφέρατε,  τα 482.700, πόσο είπατε,  

δεν μας είπατε αν ήταν συμβασιοποιημένα και σε τι… εν πάση 

περιπτώσει.  Εγώ θεωρώ, ως παράταξη, ότι  υπήρχαν τεράστια 

περιθώρια να ολοκληρώσετε τα έργα και σας είχαμε,  δια του κυρίου 

Γάτσιου,  όταν ξαναφέρατε θέματα για την σχολική στέγη, σας είπαμε 

μια μεγάλη δημοπρασία με πολλά άρθρα για όλες τις  δουλειές.  Να 
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έχετε έναν εργολάβο για το σύνολο των χρημάτων και δεν θα είχατε  

κανένα πρόβλημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, και όχι  μικροέργα κατά περίπτωση και εδώ χάσατε,  πραγματικά… 

τώρα, αυτή την στιγμή πόσα έργα έχουμε,  τι  κάνουμε,  τι  δεν κάνουμε,  

πραγματικά θέλει  προσπάθεια.  Μια μεγάλη δημοπρασία  με όλο, με το 

σύνολο των χρημάτων, θα ξέρατε πόσα έχετε,  θα ξανακάνατε μια 

δεύτερη και θα είχατε τελειώσει.   

 Δεν θέλετε.  Θέλετε μικροέργα, πάρε κι  εσύ,  πάρε κι  εσύ,  πάρε 

και ο άλλος.  Και τα υπόλοιπα, τα ρέστα σας,  θα τα δίνατε στην 

Σχολική Επιτροπή, στην  Ενιαία,  και για την πρωτοβάθμια και για την 

δευτεροβάθμια και θα είχατε τελειώσει.   

 Κάποιος εισηγητής από απέναντι ,  ποιος ήταν,  είχε πει  ότι  θα το 

κάνουμε.  Ποιος ήταν απέναντι;  Σάκη… την προηγούμενη φορά που… 

το θέμα. Κάποιος απέναντι  είχε πει  ότι  θα το κάνατε.  Κάποιος,  λοιπόν,  

δεν το κάνατε και πάλι.   

Τώρα αυτό,  για τα 150.000, δεν ξέρω ακριβώς που αφορά αλλά 

εγώ νομίζω ότι  έπρεπε να πάρει το σύνολο των χρημάτων… όλα, και 

να κάνεις  μια μελέτη με όλα τα άρθρα. Σοβάδες,  πλακάκια,  WC ,  τα 

πάντα. Και ότι  χρειάζεσαι θα έστελνες τον εργολάβο. Αυτό λέει  η 

πρακτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, αν έχετε κάτι  να πείτε για να θέσουμε το θέμα σε 

ψηφοφορία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις,  και βγάλαμε δυο, όσο είμαι 

εγώ στην υπηρεσία,  δυο έργα μεγάλα. Έ να των 78.000 και ένα 

βγάζουμε των 150.000. Και εννοείται ότι  μέσα από κει  

συγκεντρώνουμε,  πως το λέει  η υπηρεσία,  συγκεντρώνουμε από όλα τα 

σχολεία τις  άμεσες ανάγκες,  στεγανοποίηση και λοιπά. Δηλαδή, ότι ,  

όχι  πολυτέλεια.  Ότι υπάρχει ανάγκη που θα πρέπει,  ας πούμε,  να μην 

ζουν τα παιδιά σε υγρασίες και λοιπά και λοιπά.  

 Και έχουμε και ένα ποσό… βγάλουμε ένα έργο 300.000 και 

έχουμε ένα άλλο ποσό που δημιουργούνται καινούργιες ανάγκες,  

118.000,  το οποίον πιστεύω ότι  και  αυτό θα πάει  σε σύνολο.  

 Άρα, λοιπόν,  θέλω να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι  τα 319.000 

ήτανε έργα, δεν ήταν αδιάθετα και αυτή την στιγμή τα αδιάθετα είναι 

118.000 τόσο, 119.000.  Τα οποία πάλι η υπηρεσία θα μαζέψει ότι  

υπάρχει  ανάγκη στα σχολεία για να το βγάλει στον αέρα. Αυτή την 

στιγμή 150.000 βγάζει .  Αν αυτό το ποσό δεν είναι μεγάλο δεν ξέρω τι  

να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  

ναι .  Ο κύριος… Ναι.  Ναι,  ναι.  Ο κύριος…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι και οι  υπόλοιποι.   

Έγκριση μελετών του έργο: Συντήρηση και βελτίωση  

σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών, έτους 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: 259/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

25ο  θέμα. Έγκριση τεχνικές μελέτης αυτεπιστασίας του έργου, 

συντήρηση εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων δήμος Σερρών, έτους 

2015.  

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασ ίας του έργου: ¨Συντήρηση   

εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών, έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ είναι… για τα  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα πρέπει,  και έχω πει  τις  υπηρεσίες,  του χρόνου ας πούμε,  να 

βγάλουμε ένα έργο,  γιατί  δεν έχουμε υλικά, ρε παιδιά.  Μια… ένας 

ζητάει ένα κιλό μπογιά να βάψει ένα,  το ΚΑΠΗ, ξέρω γω και λοιπά και 

λοιπά, και δεν έχουμε.  Να βγάλουμε ένα έργο μεγάλο… προμηθειών, 

για αγορά υλικών. Να έχουμε…  να μπορούμε να παίρνουμε υλικά. Δεν 

μπορούμε… παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ποσό είναι… πραγματικά, για να φτάσει… τόσα κτίρια και 

υποδομές.  Με ποιο τρόπο θα γίνεται η αγορά; Από… καταστήματα; 

Δηλαδή, ο πρόεδρος αγοράζει  τρία…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλώς, αλλά… μαζεύετε τις  απαιτήσεις;  Πως γίνεται αυτό πρακτικά; 

Πρακτικά θέλω να μου πείτε,  ας πούμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και μας λέει… θέλει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μάλιστα. Αγοράζετε.  Μετά… ξαναγο ράζετε.  Πως γίνεται;  Πρακτικά… 

ανθρώπινο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό το έργο για να μπορέσουμε να 

πάρουμε υλικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή, εδώ θα προκύψει,  θα ξεκινήσουμε την εργασία,  πέστε μου 

πρακτικά αυτά τα χρήματα πως ξοδεύονται.  Να κατ αλάβουμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αποθήκη δεν έχουμε.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άλλο θέμα, μην το ανακινείτε,  δεν είναι της παρούσης.  Λοιπόν,  

τελειώσατε;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 26.  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων, 

διάφορες επισκευές -  συντηρήσεις και κατασκευές σε σχολικά κτίρια 

του δήμος Σερρών. Β. Συντηρήσεις στο 4 ο  Γυμνάσιο και 3 ο  Λύκειο 

Σερρών. Και Γ.  Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής 

σήμανσης  διαβάσεων και προσβασιμότητας του δήμου Σερρών για το 

έτος 2014.  

 

ΘΕΜΑ 26ο:  

Έγκριση Α.Π. των έργων:  

α) Διάφορες επισκευές –  συντηρήσεις και κατασκευές σε σχολικά  

κτήρια του Δήμου Σερρών,  

β) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Σερρών και  

γ) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –

διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 

2014.Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση Α.Π. Ε. του έργου   Διάφορες επισκευές –  συντηρήσεις  

 και κατασκευές σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο 

Λύκειο Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας 

οδικής σήμανσης–δια-βάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

27ο .  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων, Α. Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού 

σχολείου Καλών Δένδρων. Και Β. Συμπληρωματ ικά έργα αναπλάσεων 

πεζοδρομίων στην οδό Ανατολικής Θράκης.   

 

ΘΕΜΑ 27ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των  

έργων:  

α) Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου 

Καλών Δένδρων και  

β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων πεζοδρ ομίων στην  οδό Αν.  

Θράκης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου 

Καλών Δένδρων  

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: 265/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων  

πεζοδρομίων στην  οδό Αν. Θράκης.  

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: 266/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

28ο .  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλ όγους.   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς  καταλόγους του κ.  Κίναλη 

Κωνσταντίνου που αφορούν δημοτικό φόρο και πρόστιμο για 

δημοτικό φόρο 0,5% έτους 2010  
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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: 267/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα 29ο .  Τροποποίηση υπ’ αριθμόν 738/2013 απόφασης ΔΣ, έγκριση 

καταβολής αποζημίωσης στην Ιορδανίδου Ελισάβετ του Αριστείδη,  

πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.   

 

ΘΕΜΑ 29ο:  

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 738/2013 Α. .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής  

 αποζημίωσης στην Ιορδανίδου Ελισ άβετ του Αριστείδη, πρώην  

 Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχει μια επιστροφή, χάρη συντομίας το λέω, κύριε Γαλάνη. 

Επιστροφή στον δήμο 561,94 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2015)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάναμε λάθος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχω εξηγήσει,  όντως θέλω να είμαι συνεπής πάντα, τηλεφώνησα στον 

κύριο συνάδελφο ότι  προέκυψε μια απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνέδριου με την οποία μας ενημέρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι  

πρέπει να υπολογ ίζονται αλλιώς αυτές οι  αποζημιώσεις.  Ήταν μια 

εξέλιξη,  δηλαδή, που ήρθε μετά από απόφαση Ελεγκτικού Συνέδριου.  

Και όπου χρειάζεται τροποποιούμε.  Δεν θα το αφήσουμε έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ισχύει… για την περίπτωση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα εξήγησα. Τηλεφώνησα στον κύριο Φωτιάδη. Όταν υπόσχομαι κάτι  

το κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Είναι ίδια περίπτωση. Εντάξει;   
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 Θέμα τριακοστό. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου κατά τον μήνα Μάιο.   

 

ΘΕΜΑ 30ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα  

Μάιο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για τον ΧΥΤΑ, υπάρχει έτοιμη μελέτη αποκατάστασης του ΧΥΤΑ του 

δήμου Σερρών και προσπαθούμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να 

την εντάξουμε αυτή την μελέτη σε κάποιο  πρόγραμμα, αν μπορούμε,  

διότι  2.500.000 ευρώ χρειάζονται για την αποκατάσταση.  

 Αυτό, για αυτό τον λόγο,  ένα θέμα που θα συζητήσω στο ΥΠΕΡΑ 

είναι αυτό και το άλλο, επίσης υπάρχει μια μελέτη για το θέμα της 

υδροδότησης της τοπικής κοινότητας Μητρουσίου.  Κ αι για αυτό το 

θέμα θα προσπαθήσουμε μήπως μπορούμε μέσα από πρόγραμμα να 

χρηματοδοτηθεί.  Αυτά.  

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: 269/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

31ο .  Έγκριση καταβολής κίνησης εξόδων εκτός έδρας,  Α. Του κυρίου 

δημάρχου κατά τον μήνα Μάρτιο.  Β. Του αντιδήμαρχου κυρίου 

Μυστακίδη από 30/3 έως ¼. Και Γ.  Υπαλλήλων του δήμου κατά τ ους 

μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.   

 

ΘΕΜΑ 31ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο,  

β) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη, από 30/3 έως 1/4  και  

γ) υπαλλήλων του Δήμου, κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μόνο μια ερώτηση, πρόεδρε.  Το Β, για τον κύριο Μυστακίδη,  αφορά 

για τα στρατόπεδα; Εμείς αυτό δεν το ψηφίζουμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρόεδρε,  εγώ δεν ψηφίζω ποτέ την ώρα εργασίας εκτός έ δρας σε 

κανέναν… κύριε δήμαρχε,  λέω ότι  την ώρα που εργάζεται κάποιος,  

όταν πάει κάπου αλλού ενώ δεν πάει στην δουλειά του,  εγώ δεν 

ψηφίζω καμία εκτός έδρας δαπάνη.  
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(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από την στιγμή που έρχεται,  όμως, προς έγκριση  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σεβαστή η άποψη του κυρίου Γάτσιου.  Να καταγραφεί.  Τα 

υπόλοιπα ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 κ. Δημάρχου από τις 25 -27 Μαρτίου 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 270/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη, από 30/3 έως 1/4  201 5  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 271/2015)  

…………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα  Φεβρουάριο  

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: 272/2015)  

…………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου, κα τά το μήνα Μάρτιο  

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: 273/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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32ο .  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον 

κύριο Γενικόπουλο Θεόφιλου του Ιωάννη, στην οδό Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 20 και Παπασυνοδινού,  γωνία.   

 

ΘΕΜΑ 32ο:  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

 στον κ.  Γεμιχόπουλο Θεόφιλο του Ιωάννη, στη ν οδό  

Μ. Αλεξάνδρου 20 και Παπασυνοδινού γωνία.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο πρόεδρος,  παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικαίωμα μου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εισήγηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς έχετε δικαίωμα, ο καθένας έχει  δικαίωμα να ψηφίσει αυτό που 

θέλει .  Εγώ παρών σε αυτά, και ξέρει  η γραμματέας.   

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: 274/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

33ο  θέμα. Επέκταση -  συμπλήρωση δικτύου…  

 

ΘΕΜΑ 33ο:  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ναι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συνάδελφοι,  είμαστε και κουρασμένοι.  Αλλά, αλλά όταν έχουμε τέτοια 

θέματα νομίζω ότι  επειδή είναι… πρέπει να μας επεξηγεί  κάποιος γιατί  

η σκοπιμότητα. Τώρα το ότι  έκανε μια αίτηση κάποιος,  διότι  και εγώ 

θα σας πω ότι  στο Σκούταρι βάλαμε κολώνες και δεν,  έτσι,  στον 

βρόντο.  Και το ξέρουν στο Σκούταρι.  Άμα είχε επεξηγηθεί ότι  θα 

πήγαιναν εκεί  μπορεί οι  σύμβουλοι να μην ψηφίζανε.  Έτσι με είπαν,  

προσωπικά τουλάχιστον.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα εξηγήσω. Κύριε πρόεδρε,  έρχονται,  πολύ καλά το  είπατε,  κάνουν 

αιτήματα, αιτήματα, αιτήματα. Βέβαια,  εμείς  βλέπουμε,  έτσι,  με την 

προϊστάμενη, τι  έχει  περισσότερο ανάγκη. Στην… που πήγαμε,  που 

είναι ο Ηλίας και ο Θόδωρος…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  ναι,  μισό λεπτό.  Στην…  που πήγαμε ήτανε και ο κύριος 

Μηλίδης,  υπάρχει  μια στροφή, μια στροφή, το ακούσατε,  ήταν αίτημα, 

που δεν είχε φως και έπεφταν στο κανάλι μέσα. Εκεί ήμασταν όλοι και 

είπαμε,  κάντε αίτημα να το κάνουμε.   Λοιπόν,  δεν κοιτάζουμε,  Ηλία 

μιλάμε για…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό. Ότι επιβάλλεται,  κύριε Φωτιάδη, εκείνο κάνουμε,  να ξέρετε.  Και 

μάλιστα τα άλλα είναι,  μισό λεπτό…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και η Μονοκκλησιά υπάρχει πρόβλημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  συγγνώμη. Δεν τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι μέσα, νομίζω, στον δρόμο…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι,  λοιπόν,  είναι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην προηγούμενη θητεία…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι χρόνια,  οκέι .  Εμποδίζει  μέσα στον δρόμο και πρέπει,  ναι ,  και 

πρέπει να πάει λίγο πιο εκεί  για να μην…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν θυμάμαι.  Η αλήθεια είναι αυτή.  Δεν θυμάμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είναι χρόνιο το αίτημα του… πραγματικά  

ότι… θα ήθελα απλώς να βοηθήσω την διαδικασία,  κύριε πρόεδρε.  

Είναι ένα πολλά χρόνια το αίτημα του συγκεκριμένου κατοίκου, του 

δημότη, στην Μονοκκλησιά.  Εμποδίζει  πραγματικά την διέλευση 

φορτηγών για να αδειάσουνε στις  αποθήκες τους δυο κάτοικοι του 

χωριού,  τα σιτηρά τους ή τα ρύζια τους και τα λοιπά. Πραγματικά, 

πάρα πολλά χρόνια και άξιζε τον κόπο να γίνει  αυτό…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι του παρόντος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σιγά -  σιγά… δηλαδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  Θανάση. Μισό λεπτό.  Ομόφωνα ναι το συγκεκριμένο 

33; Κάποιος μήπως δεν θέλει  να το ψηφίσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για την… Σάκη, τι  λες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να τελειώσω, κύριε δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  Σάκη. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα είπαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Έγκριση καταβολής ποσού 290,71 ευρώ στην ΔΕΔΔΗΕ για την 

επέκταση εργασιών τοποθέτησης τριών (3) απλών φωτιστικών 

σωμάτων και ενός μετρητή Δημοτικής Αρχής στον παράδρομο στο 

Μητρούσι  

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: 275/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 564,53 ευρώ για την τοποθέτηση ενός μετρητή ΦΟΠ -

Δημοτικής  

Αρχής και την τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων 

υδραργύρου  

 στην οδό Πέλλας στο Δήμο Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 276/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 2309,77 ευρώ για την τοποθέτηση δυο στύλων και δυο 

φωτιστικών  

 σωμάτων νατρίου στην Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτ ούνται 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: 277/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 1.574,40 ευρώ για την μετατόπιση του δικτύου στην  

Τοπική Κοινότητα Μονοκκλησιά  

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: 278/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 54,77 ευρώ για την μεταφορά (1) φωτιστικού σώματος στην 

οδό Ιερολοχιτών  

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: 278Α /2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

227/2015:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.  

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

228/2015:  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου: Συμπληρωματικά έργα 

υποδομής και βελτιστοποίησης της χωρητικότητας 

του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών  

 

      229/2015:       Ομοίως του έργου: Αναπλάσε ις κοινόχρηστων 

χώρων στην Κοινότητα         Ορεινής  

 

       230/2015:         Ομοίως του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 

στην Τ.Κ. Ορεινής  
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       231/2015:        Ομοίως του έργου Διαμόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων στον οικισμό  

         Χιονοχωρίου  

 

       232/2015:        Ομοίως του έργου Αρδευτικά έργα Κοινότητας 

Άνω Βροντούς.   

 

233/2015:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή 

αυτού για την συμμετοχή του στην επιτροπή 

καταλληλότητας σχολικών κτηρίων. Εισηγητής: Ο 

εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης .  

 

234/2015:  Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Απόφασης 

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών» με Α/Α 3 της 

Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας στις  3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Κωδ. ΟΠΣ 

«376270» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -

2013».  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

235/2015:  Έγκριση νέας δράσης στα πλαίσια του έργου Sports  

for  al l  που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
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Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ –  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

236/2015:  Επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής στο Δήμο 

Petrich και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

237/2015:  Αποδοχή χρηματοδότησης τελικής καταβολής του 

έργου: ¨ FOREST CITIES¨  (που χρηματοδοτείται από 

την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE +).  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

238/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  Ζωοτροφών για τις  

ανάγκες του  δημοτικού κυνοκομείου έτους  2015   

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Μεγαλομύστακας Α  

 

239/2015: Ομοίως12  πινακίδων πληροφόρησης για τους δρόμους 

γύρω από τη λαϊκή  αγορά της πόλης των Σερρών,  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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240/2015: Ομοίως Τεσσάρων (4) βενζινοκίνητων φυσητήρων για τις  

ανάγκες του Τμ.  Πρασίνου.Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  

Δούκας Γ .  

 

241/2015: Ομοίως Ανταλλακτικών κάδων του Δήμου  

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας 

Π.  

 

    242/2015: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους 2015 για την     δημιουργία κωδικών εσόδων 

για τα μισθώματα αστικών ακινήτων ΠΟΕ  

 

     243/2015: Ομοίως για τα μισθώματα του Τουριστικού 

Περιπτέρου Ξενία Ακπρόπολις    Σερρών στην ΕΤΑΔ  

 

244/2015: Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον.  

έτους 2015 κληροδοτήματος Ι .  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

245/2015:      Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2014 

κληροδοτήματος Ι .  

Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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246/2015: Έγκριση κατάθεσης διαθεσίμων κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ιωάννη  σε πιστωτικό ίδρυμα που 

επιλέχθηκε για συνεργασία από το Δήμο Σερρών .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

247/2015: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ'  αριθμ. 

15 και 29  καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

248/2015: Έγκριση μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης 

50.000 τ.μ.  στην  ευρύτερη περιοχή του Αθλητικού 

Πάρκου Ομόνοιας που εκμισθώνεται από την Α.Ε. 

ΜΗΔΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ:  Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από 

κατεχόμενη  

1/9/2015  δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων Κοιμητηρ ίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

249/2015:       Έγκριση εκποίησης τεχνητώς φυτευθέντων ατόμων 

λεύκης στην Δ.Κ.  

Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  
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250/2015: Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρου πρασίνου 

που βρίσκεται επί  της οδού Εθνικής Αντίστασης από 

την μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Αριστοδημοκρατία” 

και του συνημμένου σχεδίου συμφωνητικού 

υιοθεσίας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

251/2015: Κατάθεση προτάσεων ενόψει του τακτικού συνεδρίου 

της ΚΕΔΕ στη  Σιθωνία Χαλκιδικής,  τον Μάιο του 

2015. 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

 

252/2015: Έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης κατανομής 

δημοτικού βοσκοτόπου και επιβολής τελών βοσκής 

έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΑΚΤ         Έγκριση της υπ'  αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ,Σ. 

της ΔΗ.Κ.Ε.  

2/9/2015   :       ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 

2014¨ .  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

       253/2015:        Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια 

ειδών τεχνολογίας            πληροφορικής & επικοινωνιών 

και έγκριση διενέργειας ¨Προμήθεια         ανταλλακτικών 
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για εκτυπωτές -πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά -ειδών         

τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών, έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

254/2015 :       Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της πράξης: 

¨Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και 

τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών¨  (ΟΠΣ: 369422).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

255/2015          Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσίας  για την 

ανανέωση της καταχώρησης         των ανελκυστήρων των 

δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών  

 

256/2015:        Ομοίως για την  συντήρηση και επισκευή 

ανελκυστήρων των δημοτικών       

                        κτηρίων του Δήμου Σερρών  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

257/2015:       Ομοίως  για την συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου Δ.Ε.          Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής 

και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών  

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

258/2015:        Ομοίως για  Απεντόμωση  και μυοκτονία για τις  

ανάγκες του            Κυνοκομείου χρονικής 

διάρκειας ενός έτους.  
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         Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Μεγαλομύστακας Α.  

 

259/2015:        Έγκριση μελετών του έργο: Συντήρηση και βελτίωση 

σχολικών           κτηρίων Δήμου Σερρών, έτους 2015  

 

260/2015:        Ομοίως του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. 

Σερρών έτους 2015.  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

261/2015:    Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας του 

έργου: ¨Συντήρηση εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων 

Δήμου Σερρών, έτους 2015¨ .  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

262/2015:      Έγκριση Α.Π. Ε.  του έργου   Διάφορες επισκευές 

–  συντηρήσεις και      

                       κατασκευές σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών  

 

263/2015:        Ομοίως του έργου:  Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο 

και στο 3ο Λύκειο  

                         Σερρών  

 

264/2015:        Ομοίως του έργου: Εργασίες βελτίωσης του δικτύου 

οριζόντιας οδικής          σήμανσης–διαβάσεων και 

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το   
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                        έτος 2014.  

 

265/2015: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου: Ολοκλήρωση αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Καλών 

Δένδρων  

 

266/2015: Ομοίως του έργου: Συμπληρωματικά έργα 

αναπλάσεων πεζοδρομίων στην  οδό Αν. Θρ άκης.  

 

267/2015 :     Διαγραφή ποσών από χρηματικούς  καταλόγους του κ.  

Κίναλη        Κωνσταντίνου που αφορούν δημοτικό 

φόρο και πρόστιμο για δημοτικό        φόρο 0,5% έτους 

2010 

 

268/2015:   Τροποποίηση της υπ'  αριθμ. 738/2013 Α. .Σ.  

¨Έγκριση καταβολής  αποζημίωσης στην Ιορδανίδου 

Ελισάβετ του Αριστείδη,  πρώην Δημοτικής 

Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

269/2015:      Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου κατά το μήνα  Μάιο.  

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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      370/2015:       Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του κ.  Δημάρχου από τις            25-27 Μαρτίου 2015  

 

      371/2015:      Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη,  από 30/3 

έως 1/4  2015  

 

      372/2015:      Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα 

Φεβρουάριο  

 

      373/2015:      Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα 

Μάρτιο   

 

 374/2015:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ.  Γεμιχόπουλο Θεόφιλο του Ιωάννη, 

στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 20 κα ι Παπασυνοδινού 

γωνία.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

       375/2015:      Έγκριση καταβολής ποσού 290,71 ευρώ στην 

ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση        εργασιών τοποθέτησης τριών (3) 

απλών φωτιστικών σωμάτων και ενός       μετρητή Δημοτικής 

Αρχής  στον παράδρομο στο Μητρούσι  

 

       376/2015:      Ομοίως 564,53 ευρώ για την τοποθέτηση ενός 

μετρητή ΦΟΠ -Δημοτικής    
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                           Αρχής και την τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών 

σωμάτων υδραργύρου  

                           στην οδό Πέλλας  στο Δήμο Σερρών  

 

       377/2015:      Ομοίως 2309,77 ευρώ για την τοποθέτηση δυο 

στύλων και δυο φωτιστικών  

                            σωμάτων νατρίου στην Τοπική Κοινότητα 

Κουμαριάς  

 

 

 

 

 

 

       378/2015:       Ομοίως 1.574,40 ευρώ για την μετατόπιση  του 

δικτύου στην Τοπική  

                             Κοινότητα Μονοκκλησιά  

 

     378Α/2015:    Ομοίως 54,77 ευρώ για την μεταφορά (1) φωτιστικού 

σώματος στην οδό           Ιερολοχιτών  

 

      279/2015:     Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών      και των νομικών του προσώπων μα 

την διαδικασία της διαπραγμάτευσης  

 

     280/2015:     Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου της      κυβέρνησης για την 
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υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στην      

Τράπεζα της Ελλάδος  

 

 

 

……………………… . .  

……………… .  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας      …………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος     …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος      …………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος      …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης      …………..  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      …………..  
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Γιαννακίδης Δηµήτριος     …………..  

 

Γκότσης Ηλίας       …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης     …………..  

 

Δούκας Γεώργιος      …………..  

 

Δρίγκα Χρυσούλα      …………..  

 

Καδής Γεώργιος      …………..  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος     …………..   

   

Καλώτα Παναγιώτα      …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος    …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος      …………..  

 

Μεγαλομύστακας  Αναστάσιος     …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος     …………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος      …………..  
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Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία    …………..  

 

Μυστακίδης Παύλος      …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος      …………..  

 

Στεργίου Νικόλαος      …………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος     …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος      …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος     …………..  

 


