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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 11/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 27η του µηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2015, ηµέρα 

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

ύστερα από την αριθµ. 11/21-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες 

ήταν 29, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 
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Μηλίδης Θεόδωρος 

 

 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

 

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ) 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 

Καλώτα Παναγιώτα   

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μπιτζίδη – Σαρακενίδου Σοφία  

Σούζας Ζαχαρίας  

Φωτιάδης Στέφανος. 

 

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 ήταν µόνο ο κ. 

Τσίµας Θωµάς. 

 

←  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.: 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

5 

 

- Ραµπότας Ευθύµιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 
  έργων: 
  α) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης  πλατείας 
  Δήμητρας Σερρών  και 
  β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδούς Μεγ. Αλεξάνδρου - 
  Βασ. Βασιλείου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο: ¨Εφαρμογή σχεδίου 
  πόλεως στην Π.Ε. Σιγής έτους 2013¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 80/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 
  με θέμα: ¨Εγγραφές – διαγραφές των νηπίων – βρεφών στα τμήματα 
  των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2015-2016¨. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης για αμοιβή εξωτερικού δικηγόρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  
  α) Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και του ΝΠ 

ΟΠΑΚΠΑ και 
  β) Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο – ακανές) για τις ανάγκες 

του Δήμου Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο:      Έγκριση προμήθειας των   ειδών της πράξης ¨Προμήθεια 
 υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών 
 μετά την δεύτερη κατακύρωση¨ με απ' ευθείας ανάθεση με την 
 διαδικασία της διαπραγμάτευσης.      
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 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 7ο:     Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων βάσει των αρ.:  

 α) 37/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί κυκλοφοριακών αλλαγών και 
 ρυθμίσεων της οδικής κυκλοφορίας και   

 β) 38/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με καθορισμό τρόπου χορή- 
 γησης θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.    

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ 8ο:    Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. 
 έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 9ο:     Έγκριση  μεταβολής  (διαγραφής)  υπερβάλλοντος  ποσού  από  το 
 διπλογραφικό σύστημα για συμφωνία υπολοίπου με το απλογραφικό 
 σύστημα του Δήμου Σερρών.      

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου 2015 για τον έλεγχο 
 υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του  υπ' αριθμ.  14 
 καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου  και  του  Κοινοτικού 
 Καταστήματος Χιονοχωρίου, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 
 4257/2014.       

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 12ο:    Περί μίσθωσης του 3ου Νηπιαγωγείου Σερρών.   

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης  . 

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης: 
 α) εμβαδού 32,14 τ.μ. στην ιδιοκτησία του κ. Καραγκούνη Μόσχου 
 στην περιοχή Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια και   

 β) εμβαδού 6,87 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Αλεξιάδου Ρεβέκκας 
 και Αλεξιάδου Άννας στην περιοχή Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την εκμίσθωση ιδιωτικών 

μηχανημάτων στην Τ.Κ. Ορεινής λόγω έκτακτων καιρικών 

φαινομένων. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6/2015 μελέτης παροχής υπηρεσιών με 

τίτλο: ¨Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών της πόλης των Σερρών 

έτους 2015¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών συντήρησης ημιαυτόματων 

βυθιζόμενων μπαρών.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση μελετών των έργων:   

 α) Κατασκευή κυκλικών κόμβων  και βελτίωση προσβασιμότητας 
 έτους 2015  και   

 β) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων στην οδό Βοσπό- 
 ρου.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 18ο:    Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ. 737/2013 Α. Δ.Σ.  ¨Έγκριση 
 καταβολής  αποζημίωσης  στον  Κανακάρη  Ιωακείμ  του  Κρυωνά, 
 πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην διημερίδα επαρχιακού 
 τύπου από 30 έως 31-05-2015 που διοργανώνεται από την Ένωση 
 Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων Ελλάδος. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 
 Παναγιώτη, κατά το μήνα Μάιο.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

 α) υπαλλήλων του Δήμου και   

 β) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Τσινίκα Μαρίας. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

       

      ΘΕΜΑ  25ο:   Ενημέρωση σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου Σερρών. 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

      ΘΕΜΑ  26ο:  Ενημέρωση σχετικά με τον αγωγό TAP (Trans Adriatic Pipeline). 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

11Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι με την άδειά ας έχουμε απαρτία και 

μπορούμε να ξεκινήσουμε.   Είμαστε είκοσι ένας.   

Από την προηγούμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου υπάρχει μια έγγραφη επερώτηση από τον εντεταλμένο 

δημοτικό σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα Γιάννη Γάτσιο 

με θέμα: Αποχετευτικό δίκτυο Καλών Δέντρων, σύμφωνα με το άρθρο 

4,  παράγραφος . .  του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Κύριε πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Όπως γνωρίζετε  πριν δέκα και πλέον έτη ξεκίνησε το έργο 

αποχέτευσης Καλών Δέντρων. Μέχρι και σήμερα αυτό το έργο δεν έχει  

ολοκληρωθεί.  Ερωτάστε,  πρώτον,  γ ια ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε το 

έργο; Δεύτερον,  έχει  κάποιες ενέργειες η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. γ ια την 

ολοκλήρωση του έργου και εάν ναι,  ποιες ε ίναι αυτές;  

 Απαντά σήμερα ο Πρόεδρος της Δ.Ε .Υ.Α.Σ. ο κ.  Χασαπίδης 

Κωνσταντίνος.  Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  είναι αλήθεια ότι  το έργο αυτό 

ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια περίπου, όχι  πριν από δέκα χρόνια και 

γιατί  δεν ολοκληρώθηκε θα πω έτσι απλοϊκά ότι  δεν είχε 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δεν θα μπω σε επιμέρους ζητήματα 

αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι  δεν είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.  
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 Το τι  κάναμε εμείς .  Το ενδιαφέρον και του κ.  Δημάρχου και το 

δικό μου προσωπικά ήταν και στην προηγούμενη θητεία τη ς δημοτικής 

αρχής. .  θα θυμάστε ότι  είχα υποβάλλει παρόμοια ερώτηση στον κ.  

Αραμπατζή τότε ως Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Από την στιγμή που 

ανέλαβα την ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κινητοποιήθηκα σε ότι  έχει  σχέση 

με το έργο των Καλών Δέντρων. Παρουσία του κ.  Δημάρχου  είχαμε 

κάνει  μια σύσκεψη στην τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 25 

Φεβρουαρίου περίπου παρουσία και του προέδρου των Καλών Δέντρων 

του κ.  Τσίμα του Μάκη και αποφασίσαμε τότε να δώσουμε την 

πολιτική κατεύθυνση εμείς  που δώσαμε προς την τεχνική υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ήταν,  γιατί  με το φυσικό αντικείμενο δεν θα 

ασχολούμασταν εμείς ,  θα ασχολούνταν η τεχνική υπηρεσία,  η πολιτική 

κατεύθυνση ήταν να γίνει  μια καταγραφή του τι  έχει  γίνει ,  να 

αξιολογηθεί η καταγραφή αυτή, το έργο δηλαδή που έχει  γίνει  μέχρι 

τώρα και  να επικαιροποιηθεί  η μελέτη ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα 

για αναζήτηση χρηματοδότησης.   

 Αυτά έχω να πω προς το παρόν.  

 Κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω, στο αρχικό στάδιο ο Διευθυντής 

τεχνικών υπηρεσιών μου είπε μέχρι τέλη Ιουνίου θα είναι 

ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη η μελέτη.   

 Προχθές που είχα μια σύσκεψη μαζί του μου είπε,  επειδή το 

φυσικό αντικείμενο που έχει  εκτελεστεί  είναι λίγο πολύπλοκο με την 

έννοια ότι  είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό που 

έχει  κατασκευαστεί ,  ενδεχομένως να π άμε ένα μήνα μετά την 

ολοκλήρωση της μελέτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Ευχαριστώ. Εάν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις από το σώμα; 

Από τους συναδέλφους,  από τους αρχηγούς παρατάξεων και όχι  μόνο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις;  Ερωτήσεις παρακαλώ. Προφορικές 

ερωτήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης και εσείς  κ.  Γιαννακίδη.  Παρακαλώ κ.  

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η ερώτηση είναι προς τον κ.  Γκότση, Αντιδήμαρχο Έργων. Κύριε 

Γκότση υπήρχε πριν από τρεις  μήνες μία κα ταγγελία κατοίκων της 

περιοχής του . .που είχε γίνει  μια στρώση εκεί  στον δρόμο από όπου 

έβγαιναν αιωρούμενα υλικά τα οποία ήταν βλαβερά και επικίνδυνα, 

όπως λέει  η Επιτροπή Περιβαλλοντικού Ελέγχου. Το πόρισμα της 

Επιτροπής το έχω στα χέρια μου. Δεν ξέρω, τ ο ερώτημα το πρώτο 

είναι,  εάν αυτό έχει  αποκατασταθεί;   

Δεύτερον,  αφού γνωρίζαμε ότι  δημιουργήθηκε τέτοιο πρόβλημα, 

γιατί  βάλαμε ανάλογο, ίδιο υλικό και σε άλλα σημεία,  όπως είναι στο 

χωριό σας στην Κάτω Καμήλα, όπως είναι στην οδό Σιδηροκάστρου;  

Το τρίτο  σκέλος του ερωτήματος είναι ότι  εκεί  σύμφωνα με την 

Έκθεση Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης …ορθός ο τρόπος κατασκευής,  

δεν τηρήθηκαν οι  ρυμοτομικές γραμμές,  δεν ήταν ισοϋψής ο δρόμος,  οι  

λωρίδες και είναι επικίνδυνος.   
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 Θέλω να ρωτήσω, τι  έγινε από όλα αυτά γ ιατί  έχει  περάσει 

αρκετός χρόνος.  Εδώ είναι η έκθεση του περιβαλλοντολόγου. 

Περιμένω την απάντηση του κ.  Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσετε τώρα κύριε Αντιδήμαρχε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  αφορά το κομμάτι εκεί  που 

λέμε…μετά από αίτημα πολλών πολιτών, καθημερινή όχληση ότι  θα 

πρέπει να γίνει  μια παρέμβαση έστω προσωρινή.  Ήταν λίγο…μήνα 

Δεκέμβριος,  ασφαλτικά δεν υπήρχαν.  Το έργο αμέσως, δηλαδή το 

κομμάτι αυτό το εντάξαμε στην αποκατάσταση του οδοστ ρώματος του 

έτους ΄14 που κάναμε μια εργολαβία και προσωρινά μας είπαν ότι  κάτι  

πρέπει να κάνουμε.   

 Πήγε το γκρέιντερ,  έφτιαξε εκεί  λίγο το μέρος και βάλαμε το 

υλικό αυτό από το Αυτοκινητοδρόμιο.  Που βάλαμε στο 

Αυτοκινητοδρόμιο.  . .  πρόβλημα, έγινε η καταγ γελία και αμέσως με 

έγγραφό μας,  το οποίο λέει  ότι  ο συγκεκριμένος δρόμος προβλέπεται 

να ασφαλτοστρωθεί στα πλαίσια υλοποίησης της εν εξελίξει  

εργολαβίας συντήρησης οδικού δικτύου και τα λοιπά και τα λοιπά, 

τέλος λέει  σχετικά με την. .  το φαινόμενο να περιο ριστεί  και απλά το 

αφαιρέσαμε και καταβρέχαμε το οδόστρωμα για να μην αιωρούνται 

αυτά τα σωματίδια.   
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 Όντως το αφαιρέσαμε,  κάναμε αυτά που έπρεπε και ήρθε ο 

καιρός που το ασφαλτοστρώσαμε και είναι το αποτέλεσμα αυτό και 

είναι ευχαριστημένος όλος ο κόσμος.  Και μάλιστα το βγάλανε και οι  

εφημερίδες και τα λοιπά και δεχθήκαμε και συγχαρητήρια.  Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τα άλλα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκείνα ήταν,  επαναλαμβάνω ήταν …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μιλάω για την Κάτω Καμήλα και για άλλα σημεία,  όπως είναι η …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Κύριε Γκότση να σας θυμίσω ότι  λέει  ότι  είναι βλαβερό για την υγεία 

. .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν είχα καμία καταγγελία από εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να κάνετε σχόλια απαντήστε εάν . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καταγγελία ναι,  μπορεί να μην είχατε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι δεν υπάρχει καταγγελία για τα άλλα. Εάν υπάρχει καταγγελία από 

τα άλλα σημεία στα χέρια μας θα την εξετάσουμε όπως εξετάσαμε και 

αυτή …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε.  Κύριε Γκότση να το διευκρινίσω 

καλύτερα. Λοιπόν,  λέει  ακατά λληλος . .  από την στιγμή που έχουμε ένα 

δεδομένο πρέπει να υπάρχει καταγγελία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέει ο κ.  Μηλίδης επειδή το συγκεκριμένο υλικό με το πέρασμα 

αυτοκινήτων σηκώνει στον αέρα αυτά τα μικροσωματίδια,  τα οποία 

κρίθηκαν βλαβερά, μήπως θα έπρεπε και σε ε κείνα τα σημεία και στην 

Κάτω Καμήλα ή και στην άλλη περιοχή να …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα το δούμε.  Θα το εξετάσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είχα και άλλος σκέλος,  κύριε Πρόεδρε.  Εάν θέλει  μπορεί να απαντήσει 

αλλιώς την άλλη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλη ερώτηση;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι,  …κακοτεχνίες,  δεν τηρήθηκαν οι  ρυμοτομικές γραμμές,  . .γ ι  αυτά 

έχει  κάνει  κάτι  ο δήμος; Γιατί  δεν τα λέω εγώ, τα λέει ,  ανισοσταθμία 

και των δυο λωρίδων. Μη ορθός τρόπος κατασκευής,  έχει  . .  μη ύπαρξη 

κρασπέδων, . .η έκθεση σας λέω των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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 Καλησπέρα σας.  Δυο ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε.  Η πρώτη 

αντιλαμβάνομαι πως θα είναι προς τον κ.  Δήμαρχο. Θα ήθελα να 

ρωτήσω που βρίσκεται η Ε.Δ.Ε. που είχατε δώσει εντολή για την 

σίτιση του Μουσικού Σχολείου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη αυτό το θέμα το απαντήσαμε και έχει  κλείσει  το 

θέμα αυτό.  Μπήκε στο αρχείο η Ε.Δ.Ε..  Απαντήθηκε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Δηλαδή υπάρχει πόρισμα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μου φαίνεται σας τα  έδωσα κιόλας,  νομίζω. Σας έδωσα …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το πόρισμα σας έδωσα. Όλα σας τα έδωσα αλλά εάν θέλετε να σας τα 

ξανά δώσω. Θα τα ζητήσω από τις  υπηρεσίες.  Μπήκε στο αρχείο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το δεύτερο ερώτημα είναι ,  προς τον κ.  Γκότση, νομίζω εκεί  πρέπει να 

το απευθύνω, κύριε Αντιδήμαρχε παραπονέθηκαν κάποιοι  γονείς  για 

μια παιδική χαρά πάνω στο κολυμβητήριο,   εκεί  που ήταν το δημοτικό 

αναψυκτήριο ότι  έκλεισε και μεταφέρθηκε από ότι  μου είπαν,  εντάξει  

τώρα αυτά εγώ δεν μπορώ να τα τεκμηριώσω, ότι  μεταφέρθηκε σε ένα 

παρακείμενο κατάστημα που λειτουργεί  προσφάτως.  

Ήθελα να ρωτήσω, τρία ερωτήματα θέλω να θέσω. Πρώτον,  γιατί  

έκλεισε αυτή η παιδική χαρά; Δεύτερον,  εάν όντως μεταφέρθηκε σε 

παρακείμενο κατάστημα; και τρίτο ν,  γιατί  δεν προηγήθηκε κάποια 

σχετική απόφαση από όσο θυμάμαι δεν είδαμε για το κλείσιμο της 
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παιδικής χαράς,  στην στιγμή μάλιστα που είδα σε ένα αντίστοιχο  

περιοδικό,  στο Citizen δηλώσατε,  είχε ένα αφιέρωμα για τις  παιδικές 

χαρές,  ότι  δεν μπορούμε να κλε ίνουμε παιδικές χαρές χωρίς να 

προηγηθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο επόμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  κρατείτε για το επόμενο η ερώτηση σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε και εμείς  είχαμε κάνει  μια ερώτηση την προηγούμενη φορά, 

δεν ξέρω … είχαμε ζητήσει τις  αναλύσεις από την προηγούμενη . .  ποια 

ήταν τα αποτελέσματα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλες οι  αναλύσεις υπάρχουν στο τμήμα Περιβάλλοντος και οι  μελέτες 

υπάρχουν αλλά και οι  πιο παλαιές υπάρχουν στο Αμαξοστάσιο στο 

τμήμα Καθαριότητας στον κ.  Δασκαλόπο υλο. Από ότι  μου είπε . .  μόνο 

μια χρονιά δεν έγιναν οι  αναλύσεις λόγω του ότι  με το ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

υπήρχε μια εκκρεμότητα. Κατά τα άλλα της είπα ότι  τις  πληροφορίες 

και τα λοιπά, μου είπε να περάσει από το τμήμα ο κ.  Γάτσιος 

συγκεκριμένα..  ας περάσει να τον ενημερώσω ο ίδιος.  Πάντως 

υπάρχουν,  στην κυρία Δερμετζίδου βρίσκονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σου είπα ότι  μια χρονιά μου είπε όχι  λόγω..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

16 

 

Θέμα 1 ο  :  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

Α) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας 

Δήμητρας Σερρών  

Β) συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδού Μεγ. Αλεξάνδρου -

Βασ. Βασιλείου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Επιτροπή αυτή φυσικά μετά από κλήρωση εξέλεξε ως τακτικά μέλη 

για το Α) ως τακτικά μέλη τον κ.  Λεμονή Ιορδάνη και την κα.  

Παπακωνσταντίνου Μαρία.  Ως αναπληρωματικά τον κ.  Καραμπατζάκη 

Θεόδωρο και την κα.  Μίκικη Φωτεινή.   

 Για το Β) εξέλεξε πάντα με κλήρωση από την τριμελή Επιτροπή, 

εξελέγησαν ως τακτικά μέλη ο κ.  Μπακουτίδης Γεώργιος με τον κ… 

Πολυχρόνη και ως αναπληρωματικά η κυρία Αρβανιτάκη Ελισάβετ με 

την κυρία Τσούκα Ασημίνα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό την επόμενη φορά. Αυτό κακώς μου στείλανε αυτή την εισήγηση 

από το τμήμα μας κ.  Μυστακίδη εφόσον αποχώρησε.  Έπρεπε να ξανά 

κάνουν κλήρωση από το αρμόδιο τμήμα. Δεν το ξέρανε αυτό πιθανόν 

οι  υπηρεσίες.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έρθει σε  επόμενο συμβούλιο τότε.  Προς το παρόν ισχύει  αυτό.  Νέα 

εισήγηση των υπηρεσιών με νέα κλήρωση.  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου:  

Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας 

Δήμητρας 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.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 328/2015)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου:  

Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδού Μεγ. Αλεξάνδρου -

Βασ. Βασιλείου  

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.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα δεύτερο.  

Θέμα 2 ο  :  

Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο:  

Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην Π.Ε. Σιγής έτους 2013  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ η Επιτροπή ορίζεται και δεν εκλέγεται.  Η Επιτροπή που ορίστηκε 

αποτελείται από τους κυρίου Φάλα Χρή στο, Τσιμίογλου Αλέξανδρο και 

Μισκοπύλου Φανή.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 330/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση της  υπ' αριθμόν 80/2015 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  
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με θέμα: Εγγραφές -διαγραφές των νηπίων -βρεφών στα τμήματα  

των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2015 -2016  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  είναι μια απόφαση 

η οποία στηρίζεται στην περσινή πετυχημένη συνταγή,  η οποία είχε  ως 

πρώτο και σημαντικότερο μέλημα την εισαγωγή των . .και των βρεφών 

με το σύστημα της μοδιοδότησης.  Είναι από τα συστήματα τα οποία 

ισχύουν σε λίγους παιδικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και είναι 

προς τιμή του  ΟΠΑΚΠΑ  που το καθιερώνει εδώ και δυο χρόνι α.  Αυτή 

είναι η δεύτερη χρονιά.   

 Φέτος προσθέσαμε ακόμη ένα στοιχεία,  τις  μονογονεικές 

οικογένειες οι  οποίες θα καταβάλουν τροφεία πλέον 40 ευρώ σε σχέση 

με τα περσινά κριτήρια.  Από εκεί  και πέρα οι  εγγραφές μας ξεκινάει  2 

Ιουνίου με 15 Ιουνίου,  έχει  ήδη αναρτηθεί,  είμαστε μέχρι  . .  θα μπορεί 

να γίνει  η αίτηση εγγραφής των βρεφών και νηπίων on l ine  στο 

σύστημα μέσω του διαδικτύου και θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι για τους 

παιδικούς σταθμούς για την περσινή χρονιά γιατί  ήταν μια πολύ 

πετυχημένη χρονιά και είνα ι πολύ ευχάριστο να το συζητάμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  είναι μια εξαιρετική παροχή από τον Δήμο 

προς τους πολίτες.   

 Φέτος λοιπόν ανακαινίσαμε,  μάλλον την περασμένη χρονιά 

ανακαινίσαμε με σύγχρονα πατώματα υψηλών προδιαγραφών των 

δαπέδων τον 1 ο  Παιδικό Σταθμό. Ανακαινίσαμε ταβάνια,  των νηπίων 
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και του προσωπικού στο 2 ο  Παιδικό Σταθμό, στον 1 ο  Παιδικό και στον 

2ο  Βρεφονηπιακό. Αντικαταστήσαμε παλαιά κουφώματα στο 2 ο  παιδικό 

σταθμό με σύγχρονα θερμομονωτικά στις  αίθουσες βρεφών και μικρών. 

Όπως και στον  2ο .  Τοποθετήσαμε σήτες.  Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

το οποίο το ήθελαν πάρα πολύ οι  παιδαγωγοί.  Μεμβράνες ασφαλείας,  

ένα επίσης πολύ σημαντικό γεγονός.  Προστατευτικά σε επικίνδυνα 

σημεία.  Ανακαινίσαμε την κουζίνα στο 2 ο  Βρεφονηπιακό.  

 Μπορεί να σας κουράζω αλλά είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να 

ακούτε γιατί  είναι σημαντικές δαπάνες και μια μεγάλη προσφορά που 

γίνεται μέσω του Ε.Σ.Π.Α. στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.   

 Υπάρχει πλέον ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλα τα παιδιά.  

Υπάρχει συνεργασία με παιδίατρο με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  Υπάρχει συνεργασία με διαιτολόγο,  με θεατρολόγο,  με 

μουσικό.  Είναι μια σειρά από δράσεις που αναπτύσσουν την ποιότητα 

των Παιδικών Σταθμών Δήμου Σερρών.  

 Αντικαταστήσαμε όλα τα ακατάλληλα όργανα των παιδικών 

χαρών που υπάρχουν στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με νέα πιστοποιημένα . .που 

είναι σε εξέλιξη.  Έχει . .  το προσωπικό σε σεμινάρια επιμόρφωσης τα 

οποία έχουν γίνει  για την εκπαίδευση και για την αναβάθμιση της 

καλής λειτουργίας των παιδικών σταθμών.  

 Νομίζω όλα αυτά δίνουν την εικόνα ενός,  μιας υπηρεσίας της 

οποίας ο Δήμος προσφέρει στους πολίτες μια εξαιρετική ποιότητα όσον 

αφορά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας που αφορά τα μικρά 

παιδιά.   

 Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Σερρών είναι ανταγωνιστικοί,  

νομίζω ότι  είναι  οι καλύτεροι στην βόρεια Ελλάδα, τολμώ να το πω 
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αυτό, γιατί  τα αποτελέσματα που έχουμε από την συμμετοχή των 

πολιτών είναι εξαιρετικά.   

 Εάν φανταστείτε στο Ε.Σ.Π.Α. τα χρήματα που αποκομίζει  ο 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. είναι  τα περισσότερα στην βόρειο Ελλάδα, εκτός α πό 

την Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία και συνεχίζεται 

και τα επόμενα χρόνια.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας και ο κ.  Μηλίδης.  Κύριε Μηλιδη ξεκινάω από εσάς.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε καλά κάνετε και έχετε αναβαθμίσει  τις  υπηρεσίες.  

Υπάρχει οικογένειες τώρα με την μεγάλη αυτή οικονομική κρίση που 

αδυνατούν να βρουν έστω και αυτά τα 40 ευρώ. υπάρχει σκέψη να 

μειωθούν; Και δεύτερον,  . .τι  γίνεται με αυτά τα παιδιά,  τι  κάνουμε;  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη όσον αφορά το πρώτο που θέσατε,  θέλω να σας πω ότι  

είμαστε πολύ περήφανοι γιατί  την περσινή χρονιά το 65% συμμετοχή 

των παιδιών είναι με το Ε.Σ.Π.Α.,  είναι δωρεάν,  άρα λοιπόν όλες οι  

κατηγορίες αυτών που έχουν μια ανάγκη ο ικονομική έχει  ικανοποιηθεί .  

Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είναι παιδί  έξω του οποίου οι  γονείς  

είχαν οικονομικά προβλήματα. Το Ε.Σ.Π.Α. τους κάλυψε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Η ΕΕΤΑΑ κάλυψε το 65% των παιδιών που αιτήθηκ αν. Για αυτά που 

δεν αιτήθηκαν δεν μπορώ να απαντήσω. Υπάρχει και ένα ποσοστό 
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συμμετοχής από γονείς  οι  οποίοι  εργάζονται στο δημόσιο και δεν 

μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ. Ένα αυτό.   

 Υπήρχε η σκέψη να υπάρχει μηδενικό κριτήριο από 40 στο μηδέν 

αλλά αυτές οι  κατηγορίες έχουν καλυφθεί με το Ε.Σ.Π.Α.,  γι΄ αυτό 

άλλωστε έχουμε βάλει και ως χαμηλότερη κλίμακα τα 40 ευρώ.  

 Υπήρχε μια πρόταση για να μπει και μια ενδιάμεση, στα 60 ευρώ, 

αλλά έχουν καλυφθεί.  Απαντάω πριν με ρωτήσουν κάποιοι  άλλ οι,  

απαντάω ότι  έχουν καλυφθεί με το Ε.Σ.Π.Α. αυτές οι  περιπτώσεις.   

 Όσον αφορά τώρα τους γονείς  που δεν πληρώνουν.  Είναι ένα 

θέμα το οποίο απασχολεί τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  είναι αλήθεια που 

υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν οικονομική ανάγκη από ότι  ξέρουμε και 

δεν πληρώνουν.  Όλες αυτές οι  υποθέσεις όμως θα φτάσουν σε πρώτη 

φάση έχουν ήδη ξεκινήσει οι  οχλήσεις οι  νομικές,  θα πάμε στα 

εξώδικα και από εκεί  και πέρα βλέπουμε.  Κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αυτοί που δεν έχουν σας είπα ότι  έχουν καλυφθεί από το Ε.Σ.Π.Α..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δυο ερωτήσεις.   Η πρώτη ερώτηση, εάν διάβασα καλά, 

χρεώνεται ένα ποσό της τάξης 30 ευρώ για την εγγραφή.  Θέλω να 

ρωτήσω, τι  εξυπηρετεί  αυτό το ποσό;  

 Στο δεύτερο ερώτημα που θα μπορούσα να το κάνω στην 

τοποθέτησή μου αλλά ήθελα να ακούσω την πολιτική σας άποψη, γιατί  
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εδώ, κατά την γνώμη είναι πολιτική ερώτηση, δεν νομίζετε ότι  ένα 

αντίστοιχο τέτοιο δημόσιο κοινωνικό αγαθό θα πρέπει να παρέχεται 

δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή, έστω σε επίπεδο συμβολικό …  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όσον αφορά το πρώτο υπάρχει η εγγραφή των 30 ευρώ για να είναι 

πλήρως συνειδητοποιημένοι όσοι ξεκινούν να κάνουν την εγγραφή. 

Δηλαδή να μην δοκιμάζουν σε μας και στα νηπιαγωγεία,  γιατί  κρατούν 

θέσεις.  Με τα 30 ευρώ, πληρώνοντας τα 30 ευρώ έρχονται.  Είχαμε 

αυτά τα προβλήματα. Γι΄ αυτό καθιερώθηκε αυτή η εγγραφή. Είχαμε 

παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο και μάλιστα αυτοί που κάνανε την 

εγγραφή δεν πληρώνανε τα 30 ευρώ, φεύγανε,  καταλαμβάνανε θέσεις,  

οι  οποίες θέσεις χανόντουσαν. Ένα αυτό.   

 Στο δεύτερο που με ρωτάτε νομίζω ότι  απάντησα στον κ.  Μηλίδη. 

Το 65% των παιδιών είναι δωρεάν.  Αυτή είναι μια εξαιρετική παροχή. 

65% είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών. Άρα αυτοί που έχουν 

τόσο μεγάλη ανάγκη καλύπτονται.  Όσον αφορά τους υπόλοιπους γιατί  

είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Απλά οι υπόλοιποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τα εκκαθαριστικά 

τους μας αποδεικνύουν ότι  μπορούν να συνεισφέρουν.  Άλλωστε,  τα 

εκατό ευρώ μάξιμουμ ταρίφας που παίρνουν στους παιδικούς σταθμούς 

του Δήμου Σερρών είναι τα χαμηλότερα. Εάν πάτε στην Θεσσαλονίκη 

θα δείτε άλλες τιμές και δεν μιλάμε για τους  ιδιωτικούς,  μιλάμε για 

έναν δημοτικό παιδικό σταθμό. Εκεί οι  υπηρεσίες που παρέχονται είναι 

εξαιρετικές.  Άλλωστε αυτό … Αυτό είναι το ζητούμενο για μας.  Οι 
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υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Δήμο στους πολίτες.  Και το 

φαγητό μας και η εκπαίδευση και οι  χώροι είναι εξαιρετικοί και γι΄ 

αυτό άλλωστε μας προτιμάει και ο κόσμος.   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν και διαγράφτηκα μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα από τις  

απαντήσεις του κ.  Προέδρου. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά παρέκκλιση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ. Οι δωρεάν συμμετοχές οι  καλυπτόμενες από το Ε.Σ.Π.Α. 

για πόσο καιρό θα είναι ακόμα;  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ έχει  μήκος μέχρι το 2020 αλλά κανείς  δεν 

ξέρει .  Κανείς δεν ξέρει  γιατί  κάθε καλοκαίρι μέχρι τέλος Αυγούστου 

προσπαθούμε να πάρουμε όλο και πιο πολλά χρήματα από αυτά που 

στην αρχή ξεκινάμε.  Φαντάζομ αι φέτος θα είναι πάλι πάνω -κάτω στα 

ίδια επίπεδο.  Ο κ.  Στεργίου θα μπορούσε να μας ενημερώσει καλύτερα, 

ξέρει .  Αλλά φαντάζομαι ότι  θα είναι στα ίδια.  Θα φτάσουμε μέχρι το 

2020.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα εκ πραγμάτων καλυπτόμαστε με αυτή την …  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις υπάρχουν συνάδελφοι;  Ο κ.  Αναστασιάδης καλύφθηκε.  Ο 

κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Καρύδας.  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εμείς  στο θέμα αυτό …συμφωνήσαμε στα 

περισσότερα… κάποια σημεία τα οπο ία θεωρούμε ότι  είναι πολύ 

σοβαρά και . .  το κοινωνικό πρόσωπο κάποιος θα πρέπει να τα λάβει 

υπόψη του.  Ένα θέμα είναι όσον αφορά την εγγραφή των 30 ευρώ, την 

οποία την θεωρούμε υπερβολική. . .στα 15 ευρώ και πραγματικά…Να 

μπει μια ενδιάμεση κλίμακα όσον αφο ρά το εκκαθαριστικό,  στα 801 

έως 12.800 και να μπει ένα αντίτιμο των 60 ευρώ, άσχετα εάν στην 

εισήγησή του ο Πρόεδρος …καλύπτει  το Ε.Σ.Π.Α..  

 Ένα σημείο άλλο με το οποίο διαφωνήσαμε και το οποίο 

θεωρούμε ότι  είναι πρόκληση, με τα σημερινά δεδομένα που 

πληρώνουν οι  Δήμοι μας είναι τα παιδιά τα οποία …νομίζω ότι  αυτό 

είναι πρόκληση για την σημερινή κοινωνία,  γιατί  όπως και να το 

κάνουμε οι  δημόσιοι υπάλληλοι είναι αρκετά . .σε σχέση με τον 

ιδιωτικό τομέα.  

 Και ένα τέταρτο σημείο στο οποίο εμείς  διαφωνήσαμε εί ναι το 

ότι  στην αξιολόγηση νομίζω ότι  θα κάνει  καλό στην παράταξή σας δεν 

πρέπει να φοβάστε,  δεν το κάνετε όμως σε τέτοιες περιπτώσεις,   να 

συμμετέχει  και ένα μέλος της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή αυτή. Δεν 

είναι μια Επιτροπή . .  είναι μια Επιτροπή θεσμοθε τημένη στην οποία θα 

πρέπει να συμμετάσχουν συγκεκριμένοι από τον νόμο, απλώς την 

καθορίζει  το Δ.Σ. .   

 Άρα λοιπόν και η ανταλλαγή απόψεων και η συμμετοχή σε μια 

τέτοια Επιτροπή, διότι  κατά τα άλλα θεωρώ ότι  λειτουργεί  σε πολύ 

καλό επίπεδο το νομικό πρόσωπο , δεν πρέπει να σας φοβίζει  να 

συμμετάσχουμε και εμείς  της αντιπολίτευσης με ένα μέλος είτε από 

την παράταξή μου είτε από άλλες παρατάξεις .   
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 Το τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ένα θέμα το οποίο το 

συζητήσαμε,  κύριε Πρόεδρε στην απόφαση, γιατί  το αντ ιλήφθηκα και 

εγώ μετά,  γιατί  η απόφαση που έχετε στα χέρια σας και έχετε διαβάσει 

δεν είναι ομόφωνη η απόφαση, είναι κατά πλειοψηφία.  Αυτή δηλαδή 

που κοινοποιήθηκε στα σάιτ δεν είναι ομόφωνες,  διαφωνήσαμε σε αυτά 

τα σημεία.   

 Σε ένα άλλο σημείο στο οποίο δ ιαφωνήσαμε,  το οποίο νομίζω το 

προσέξατε αλλά ίσως δεν το έγραψε πιθανόν ο πρακτικογράφος είναι 

για τους πολύτεκνους πάνω από 17.600. Έχουν μια τιμή,  δηλαδή να 

πληρώσουν 40 ευρώ. τα 17.600 δεν είναι πολλά λεφτά για έναν 

πολύτεκνο να πληρώνει 40 ευρώ σε σχέ ση με κάποιους άλλους στα 

χωριά,  τους οποίους ανεξαρτήτως … 30 ευρώ.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχει γίνει  λάθος μάλλον.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχει γίνει  λάθος.  Πιθανόν.  Κατά τα άλλα σε αυτά που είπατε και 

επειδή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε ορθή επανάληψη κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αλλά δεν κοινοποιήθηκε στο  e-mail μου και θέλω …μήπως δεν 

κοινοποιήθηκε και στους άλλους συναδέλφους και γι΄ αυτό το είπα,  

γιατί  διαβάζοντας κάποιος . .ομόφωνα ψηφίσατε.  Άρα ψηφίσατε 

ομόφωνα, τι  μας λέτε τώρα; …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν εστάλη μέχρ ι …  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την ορθή επανάληψη και κατά πλειοψηφία την απόφαση του Δ.Σ..  

Ωραία.  Αύριο θα σας σταλεί.  Εφόσον υπάρχει το κατά πλειοψηφία,  

νομίζω ότι  καλύφθηκε το εύλογο ερώτημα σας.   

 Να ακούσουμε και τον κ.  Καρύδα  στην τοποθέτησή του.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι εμείς  σαν παράταξη την εισήγηση του 

συγκεκριμένου θέματος θα την καταψηφίσουμε,  διότι  πιστεύουμε ότι  η 

συγκεκριμένη παροχή που κάνει  ένας Δήμος προς τους δημότες του 

πρέπει να είναι δωρεάν και δεν κάν ω τώρα λαϊκισμό και θέλω να 

χαϊδέψω αφτιά.  Είναι ένα πολύ κρίσιμος τομέας τα νήπια και τα παιδιά 

και νομίζω ότι  είναι υποχρέωση του Δήμου να προσπαθεί να το έχει  

στο πρόγραμμά του να καλύπτει  όλες τις  ανάγκες στέγασης των 

συγκεκριμένων παιδιών στις  δικές του δομές.   

 . .υπάρχουν και ιδιώτες,  από εκεί  και πέρα όμως δεν μπορείς να 

τους απαγορεύσεις αλλά όποιος έχει  την δυνατότητα ας πάει εκεί  πέρα.  

 Όσον αφορά όμως τις  αιτήσεις που γίνονται για τους δημοτικούς 

παιδικούς σταθμούς,  νομίζω ότι  θα χρειαζόταν με π ερισσότερη ζέση 

και με περισσότερη …να μπει στο στόχαστρο του Δήμου η αναζήτηση 

δυνατότητας να μπορούν να φιλοξενούνται όλες οι  αιτήσεις του 

συγκεκριμένου παιδικού σταθμού και εάν είναι δυνατόν βέβαια όλες οι  

αιτήσεις χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο αντίτιμο .  

 Καταλαβαίνω ότι  μόνο όσον αφορά την εγγραφή υπάρχει το 

συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο θα συμφωνήσω με τον κ.  Χρυσανθίδη 

ότι  θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα συμβολικό αντίτιμο των 15 

ευρώ τον χρόνο που στην τελική και δεν είναι και πολλά. …  
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 Από εκεί  και πέρα, νομίζω ότι  εάν έχεις  μια διαφορετική άποψη 

του στυλ ότι  σταματάς να είσαι ένας καλός διαχειριστής του Δήμου και 

βάζεις  προτεραιότητες κοινωνικής φύσεως, νομίζω ότι  έχεις  και την 

δυνατότητα και τα εργαλεία,  εάν υπάρχει η θέληση, να μπορέσεις να 

καλύψεις όλες αυτές τις  δυνατότητες για να στεγάσεις το σύνολο, εάν 

είναι δυνατόν,  των απαιτήσεων.  

 Και για να μην λέω αερολογίες,  υπάρχει  το παράδειγμα της … 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κλείνοντας,  δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θέλ ω μόνο να 

επισημάνω σε δυο παρατηρήσεις του κ.  Χρυσανθίδη το εάν στην 

Επιτροπή συμμετέχει  και μέλος της αντιπολίτευσης.  Το ζητούμενο 

είναι να  συμμετέχει  ένας αιρετός.  Ο αιρετός αυτός που συμμετέχει  

είναι από την συμπολίτευση. Δεν νομίζω ότι  αλλάζει  κάτι .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει να δευτερολογήσει κανείς;  Τελειώσατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή είπατε ότι  θα είστε σύντομος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάντα σύντομος είμαι εγώ, κύριε Πρόεδρε στα θέματα του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  ….  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όσον αφορά το θέμα για τους υπαλλήλους,  τα παιδιά των υπαλλήλων, 

τα παιδιά των υπαλλήλων που είναι δωρεάν είναι ελάχιστα και είναι 

παιδιά που είναι βρεφονηπιοκόμων. Είναι παιδιά ανθρώπων που 

εργάζονται και εκεί  πράγματι,  δεν καλύπτουν κάποιες θέσεις.  Νομίζω 

ότι  έχουν αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα. Σε άλλες επιχειρήσεις 

δίνονται περισσότερα κίνητρα και περισσότερες παροχές.  Νομίζω ότι  

είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.  Αυτό δεν έχω να πω κάτι 

άλλο. Νομίζω ότι  είναι μια εξαιρετική . .  και θα συνεχίσουμε έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κανείς  να δευτερολογήσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία κανονικά και ονομαστικά . Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  

Καρύδας,  όχι .  ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.  Να γραφτεί  με το αιτιολογικό ότι  διαφωνούμε και 

με τα 30 ευρώ. Θεωρούμε ότι  είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να 

δίνεται δωρεάν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το ίδιο και η κυρία Γεωργούλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως ψηφίσατε και εσείς  στα σημεία αυτά διαφωνείτε.  Ναι η κυρία 

Αγιαννίδου,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση ψήφισης πίστωσης για αμοιβή εξωτερικού δικηγόρου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη σας ακούμε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

έχουμε ξαναφέρει αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Απλά 

χρειάστηκε μια ανάληψη δαπάνης.  . . .της παράτασης της πολιτικής 
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αγωγής από μέρους του Δήμου στην Αθήνα, στην διαδικασία,  στο 

δικαστήριο,  πρόκειται για κακούργημα και για τις  δυο εταιρείας αυτές 

Ενέργεια και Hellas Power ,  οι  οποίες δεν απέδωσαν τα χρήματα που 

πήραν από τους πολίτες,  όχι  μόνο προς τον δικό μας Δήμο, κύριε 

Πρόεδρε,  προς όλους τους δήμους από τα τέλη μετά την πληρωμή των 

λογαριασμών μέσα από τα τιμολόγια της αντίστοιχης Δ.Ε.Η. της 

ιδιωτικής.   

 Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε για να κλείσω το θέμα, είναι ένα ποσό 

που αναφέρεται στο τέλος 1.230 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α..  … Γιατί  η δίκη αυτή έχει  συνέχεια,  πολλές μέρες και  πρόσεξα 

αυτή την φορά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις από τους 

συναδέλφους,  την γνωμοδότηση του κ.  Αμαξόπουλου, ο οποίος και 

αδυναμία εκφράζει  των δικηγόρων του Δήμου… έχουν εντολές δηλαδή 

από την Οικονομική Επιτροπή να διαχειριστούν άλλες υποθέσεις και 

άλλα δικαστήρια και συγχρόνως και το αντικείμενο ότι  είναι πολύ 

ειδικό και χρειάζεται,  μάλιστα λέει  ο κ.  Αμαξόπουλους,  δικηγόρους 

από την Αθήνα, ο οποίος μόνιμα εκεί  θα παρακολουθεί την υπόθεση 

και την τεράστια αυτή δικογραφία.   

 Το ποσό αυτό δεν θα μπορούσαμε να το διαθέσουμε σε δικηγόρο 

των Σερρών …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

1.229,50,  τόσο βγαίνει .  Ωραία.  Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ομόφωνα 

ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και  

του ΝΠ ΟΠΑΚΠΑ και  

β) Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο –  ακανές) για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα αυτό αναβάλλεται συνάδελφοι γιατί  ήδη το συζητήσαμε σε 

έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προ χθές και μόνο το Β 

που αφορά Σερραϊκά, παραδοσιακά είδη (ούζου -  ακανέ) για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών, ένα ποσό πολύ χαμηλό 500 ευρώ συν 

Φ.Π.Α. . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει εάν χρειαστεί  θα βάλουμε και άλλο. Αυτό συνάδελφοι γ ίνεται 

έρχονται κάποιοι  επισκέπτες,  δήμαρχοι και τα λοιπά, στο Δημαρχείο,  

να έχουμε να τους δώσουμε έναν ακανέ,  ένα ούζο,  τοπικά προϊόντα.   
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Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από ότι  ξέρω κ.  Μοσχολιέ είναι κατοσταράκι.  Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;  Ο κ.  Καρύδας κάτι  θέλει  να ρωτήσει επ΄ αυτού.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εντάξει,  τώρα μικρό το ποσό και τα λοιπά, γιατί  λόγους τάξεως έχουμε 

κάποιον συγκεκριμένο ή τα παίρνουμε από τους παρασκευαστές τις  

πόλης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από όλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο –  ακανές) για τις ανάγκες 

του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 335/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα έκτο.   

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση προμήθειας των ειδών της πράξης Προμήθεια 

υπολειπόμενου  

εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Σερρών μετά την 

δεύτερη  

 κατακύρωση με την απ΄ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία  

της διαπραγμάτευσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

είναι ένα πρόγραμμα. Μάλιστα συζήτησα σήμερα με την κυρία 

Κοκκινίδου,  ήταν ένας διαγωνισμός . .  άνω των 300.000 ευρώ το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα ειδικά σχολεία,  προμήθεια 

εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός προχώρησε στα άλλα κομμάτια  και έμεινε 

αυτό το πολύ μικρό ποσό σε σχέση με το ύψος του διαγωνισμού 

22.197,81,  τα οποία μετά από την σύμφωνη γνώμη και την 

….Διαχειριστικής Αρχής που ελέγχει  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο της 

διαπραγμάτευσης.  

 Δηλαδή έχει  πάρει ένα σωρό δημοσιεύσεις.  Επειδή ακριβώς όπως 

λέει  πολύ σωστά ο κ.  Δήμαρχος κατέστη άγονος ο διαγωνισμός αυτός,  

δυο φορές το . .  η κυρία Κοκκινίδου δεν ήρθαν για τα υλικά αυτά 
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κάποιοι  για να δώσουν προσφορά, κατέστη άγονος δυο φορές και 

πρέπει να πάμε στην απευθείας διαπραγμά τευση, όπως λέγεται,  πάλι με 

όλες τις  δημοσιεύσεις,  όπου προβλέπεται από τον νόμο, με πολύ 

προσοχή, όπως μου είπε η κυρία Κοκκινίδου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ομόφωνα ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 334/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων βάσει των αρ.:  

Α) 37/2015 απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί  

κυκλοφοριακών αλλαγών και ρυθμίσεων της οδικής κυκλοφορίας  

Β) 38/2015 απόφασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά  

με τον καθορισμό τρόπου χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρώτο θέμα αφορά θέσεις ιδιωτικές ΑΜΕΑ. Έφεραν τα  

δικαιολογητικά τους και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται η υπηρεσία μας εξέδωσε άδεια ΑΜΕΑ, δηλαδή ιδιωτική 

θέση στάθμευσης.  Τα δικαιολογητικά υπάρχουν μέσα στην εισήγηση. 

Αυτοί που είχαν όλα τα δικαιολογητικά πήραν την θέση. Αυτοί οι  

οποίοι  δεν είχαν,  γιατί  ο καθένας τώρα θέλει  να έχει  μια θέση, δεν 

πήραν. Αυτό είναι το πρώτο.  

 Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο θέμα είναι,  πρέπει να ξέρουμε,  να 

ξέρετε και να ξέρουμε αγαπητοί συνάδελφο ι,  ότι  και οι  θέσεις  ΑΜΕΑ 

εντάσσονται σε κανονιστική ρύθμιση, δηλαδή και αυτές πρέπει να πάνε 

στην Περιφέρεια και να εγκριθούν.  Γι΄ αυτό ακριβώς και ο τίτλος 

«έκδοση κανονικής απόφασης».  

 Μέχρι τώρα η υπηρεσία ζητούσε δικαιολογητικά και σύμφωνα με 

αυτά έπαιρνε την άδεια για την ιδιωτική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ. Με 

αυτή την απόφαση που παίρνουμε . .  όλα αυτά τα δικαιολογητικά ο 

πάσχων τα συγκεντρώνει και στα στέλνει  στην Περιφέρεια και παίρνει  

δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ και με αυτό το δελτίο έρχεται πλέον στην 

υπηρεσία μας και παίρνει  την άδεια.   

 Μέχρι τώρα δεν υπήρχε,  δηλαδή το καινούργιο στοιχείο είναι 

αυτό το δελτίο.  Εάν έχει  αυτό το δελτίο,  στο οποίο όμως για να βγει  

πρέπει να έχει  όλα τα δικαιολογητικά και βγαίνει  από την Περιφέρεια,  

το κολλάει και στο αμάξι αυτό το δελτίο και παίρνει  την θέση.  

 Τι αλλάζει  σε αυτά; Έχουμε και μερικές αλλαγές.  Δηλαδή αυτός 

ο οποίος  παίρνει  την άδεια είναι ο ίδιος υποχρεωμένος να βγάλει ο 

ίδιος την πινακίδα,  να βάλει τον αριθμό στάθμευσης,  τον αριθμό 

κυκλοφορίας,  συγνώμη. Επίσης έχει  μέσα τις  κατηγορίες … επειδή έχει  
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ασχοληθεί με το θέμα σαν γιατρός,  έχει  τις  κατηγορίες όλες και το 

βασικό είναι ότι  πρέπει να έχουν αναπηρία όχι  κάτω από 67% 

κινητική.  Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.  Νεφροπαθείς στο 

τελικό στάδιο,  ολική . .και τα λοιπά, υπάρχουν μέσα.  

 Τι θέλω άλλο να πω επάνω σε αυτό; Πλέον τώρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δυο σημεία κ.  Χρυσανθίδη,  τα οποία… Θα πρέπει κάθε χρόνο να 

ανανεώνονται οι  άδειες,  κάθε χρόνο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι το πιο σημαντ ικό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πιο σημαντικό να ανανεώνονται κάθε χρόνο και άλλο ένα 

σημαντικό,  ότι  εάν γίνεται κατάχρηση της θέσης του αφαιρείται και το 

τρίτο που εγώ ρωτήθηκα, δεν ξέρω από ποιους,  έδωσα εντολή στην 

υπηρεσία να εξετάσει όλες τις  προηγούμενες άδειε ς,  τις  έχουμε 

καταγράψει,  τις  θέσεις όλες τις  έχουμε καταγράψει και τώρα θα 

ζητήσουμε από τον καθένα να μας φέρει εντός τριμήνου, διμήνου, δεν 

ξέρω θα συνεννοηθούμε με την Περιφέρεια,  το δελτίο ΑΜΕΑ, γιατί  

υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις που έχουν θέσεις στάθμ ευσης ΑΜΕΑ 

αλλά δεν είναι,  έχει  αποβιώσει ή δεν είναι στην κατηγορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή η δουλειά γίνεται παιδιά,  έχουν καταγραφεί οι  θέσεις ,  τώρα 

πλέον είναι το δεύτερο στάδιο.  Αυτά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση πρέπει να είναι . .  αυτό το οποίο θα πω, αλλά είπατε ότι  

κάθε χρόνο γίνεται ανανέωση της αδείας και τα λοιπά. Γι΄ αυτούς όμως  

οι οποίοι  έχουν κινητικά προβλήματα λό γω χάρη, …ή τέλος πάντων 

έχουν κομμένα τα πόδια τους,  υπάρχει  περίπτωση μέσα σε ένα χρόνο… 

Δηλαδή να το δούμε και λίγο προς αυτή την κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Μπορεί να ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά όταν γίνονται….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστά αποφασίζει  …Είναι υποχρεωμένος ο πολίτης ο οποίος έχει  

αυτή την αναπηρία και είναι σεβαστή από όλους,  βεβαίως,  κάθε χρόνο 

θα παίρνει . .  ζει  δεν ζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την αίσθηση ότι  είναι ταλαιπωρία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει κατάχρηση και το ξέρει  πολύ καλά ο συνάδελφ ός μου ο κ.  

Μηλίδης,  έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια κάποιοι  και δεν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρω τι  λέω.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων βάσει των αρ.:  

Α) 37/2015 απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί 

κυκλοφοριακών  

αλλαγών και ρυθμίσεων της οδικής κυκλοφορίας  

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: 335/2015)  

…………………  

 

Β) 38/2015 απόφασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με  

 τον καθορισμό τρόπου χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 336/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8ο :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.   

Έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμ ου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ πρόκειται για μια μεταφορά του αποθεματικού 2.000 ευρώ προς 

τον κωδικό «Διαφημίσεων και Δημοσιεύσεων». Θέλει κανείς  να 

ρωτήσει κάτι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι για δημοσιεύσεις μόνο κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αυτό ήθελα να ρωτήσω, περί τίνος πρόκειται,  γιατί  λέει  γενικά 

κωδικός και δημοσιεύσεις και για διαφημίσεις ,  ήθελα να ρωτήσω εάν 

υπάρχει η δυνατότητα να μας πει  τι  ακριβώς είναι αυτές οι  

δυνατότητες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή και  εγώ το ρώτησα στον υπηρεσιακό παράγοντα και μου 

εξήγησε,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  είναι δημοσιεύσεις και μόνο δημοσιεύσεις 

που χρειάζονται μέσα στην χρονιά.  Δηλαδή δεν έχει  σχέση….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

41 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενισχύεται ο κωδικός.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και το δεύτερο σκέλος,  δεν είναι υπερβολικό το ποσό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για κάθε τι  που γίνεται στον Δήμο είτε απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής είτε διαγωνισμός . .  είτε δημοπρασία χρειάζεται όχι  μια,  

ίσως και τρεις  δημοσιεύσεις ταυτόχρονα. Και στις  εφημερίδες κ αι 

ηλεκτρονικά και ότι  άλλο μπορείτε να φανταστείτε.  Δεν είναι πολλές.  

Ελάτε παρακαλώ να δείτε πόσες δημοσιεύσεις γίνονται.  Δεν υπάρχει 

ζήτημα, είναι δημοσιεύσεις και μόνο 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: 337/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση μεταβολής (διαγραφής) υπερβάλλοντος ποσού από το  

διπλογραφικό σύστημα για συμφωνία υπολοίπου με το απλογραφικό  

 σύστημα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

42 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μια διαφορά συνάδελφοι 2.670,22 λογιστική τακτοποίηση. 

Ομόφωνα ναι;  Έχετε να ρωτήσετε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω δυο λόγια για όσους τυχόν δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  ένα λεπτό.  Να πω δυο λόγια.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όσοι τυχόν δεν ρώτησαν τον κ.  

προϊστάμενο του Λογιστηρίου.  Πρόκειται,  δεν έχει  καμία σχέση ούτε 

με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε με το σημερινό.  Έχει να 

κάνει  με τον παλαιό Δήμο Λευκώνα ο οποίος προαιρετικά εντάχθηκε 

στον διπλογραφικό σύστημα, δεν είχε υποχρέωση, σήμερα το 

πληροφορήθηκα και εγώ αυτό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρωτοποριακά εντάχθηκε τότε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είχε,  τέλος πάντων, υποχρέωση από τον νόμο να ενταχθεί  στο 

διπλογραφικό τον καιρό εκείνο,  πριν το ΄10,  κύριε Πρόεδρε και ενώ το 

ταμείο του παραδόθηκε σωστά στον μεγάλο Καλλικρατικό Δήμο 

Σερρών, δηλαδή ο απολογισμός του ήταν εισπραχθέντα 2.835.960,05 

τα πληρωθέντα του ήταν 2.777.864,75 και παρέδωσε ο ταμίας του 

Λευκώνα στο ταμείο του Δήμου Σερρών το 1 -1-11,  31-12-10,  1-1-11 
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98.040 δηλαδή ήταν σωστά το απλογραφικό, ωστόσο στο διπλογραφικό 

στις  κρατήσεις,  όπως παρατήρησε ο ο ρκωτός ελεγκτής,  εκεί  προφανώς 

από αβλεψία έγινε μια εγγραφή ενός μικρού ποσού παραπάνω.  

 Δηλαδή το απλογραφικό που είναι έσοδα –έξοδα καθαρές 

κουβέντες,  το χρήμα δηλαδή που λέμε,  το ταμείο είναι άψογο σύμφωνα 

με τα λεγόμενα και του ορκωτού. Δεν είναι δικ ές μου.. .αυτές κ.  

πρόεδρε και ζητώ την κατανόηση του σώματος για να τακτοποιήσουμε 

αυτή την μοναδική εκκρεμότητα σε ένα τέτοιο ζήτημα και ενημερώνω 

το σώμα ότι  πάντα σε συνεννόηση με τον ορκωτό ελεγκτή και άλλες 

τυχόν τακτοποιήσεις,  όπως το γεγονός θα το π ω τώρα για να κάνω έτσι 

μια ενημέρωση στο σώμα, ότι  ενώ εμφανίζονται και φαίνονται και 

στην στοχοθεσία του Δήμου από τα 10 εκατ.  που παραλάβαμε την 1 -1-

11 στο 1 εκατ.  κοντά,  κύριε Πρόεδρε,  στον ισολογισμό εμφανίζονται 

τα 2 εκατ.  και αυτό χρειάζεται μια τακ τοποιητική λογιστική πράξη 

φυσικά σε συνεννόηση με τον ορκωτό λογιστή και πάντα με την 

έγκρισή του,  γιατί  υπάρχουν και οφειλές οι  οποίες δεν μπορούν να 

πληρωθούν νομίμως είτε γιατί  πέρασε το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει.  Με ρώτησε κάτι  και απαντώ συγχρόνως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μεν διπλογραφικό δηλαδή έβγαλε 60.710 και το απλογραφικό 

έβγαλε 58.040. Η διαφορά είναι 2.600.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

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: 338/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Α΄ τριμήνου 2015 για  

τον έλεγχο υλοποίησης -εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

πρόκειται για τον έλεγχο που κάνει  το Δημοτικό Συμβού λιο,  κύριε 

Πρόεδρε,  . .  του τριμήνου της στοχοθεσίας.  Θα θυμίσω στους 
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συναδέλφους ότι  εδώ τα τελευταία τρία χρόνια περίπου ψηφίζουμε 

μαζί,  κύριε Πρόεδρε,  με τον προϋπολογισμό και στοχοθεσία.  Βάζουμε 

δηλαδή στόχους για όλο το έτος και ελέγχουμε ανά τρίμηνο.  

 Η στοχοθεσία,  όπως ήρθε και στα e -mail των συναδέλφων είναι 

αυτοί εδώ οι πίνακες οι  μεγάλοι που αφορούν τον Δήμο αλλά και τα 

νομικά του πρόσωπα. Εγώ τουλάχιστον θέλω να πω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε και να το ενημερώσω ότι  στα ίδια έσοδα 

από αυτά που στοχοθετήσαμε,  είχαμε στοχοθετήσει 990.000 ευρώ 

περίπου και εισπράξαμε για το πρώτο τρίμηνο πάνω από 1 εκατ.  ευρώ, 

1.066.000.  Άρα έχουμε μια θετική απόκλιση 75.000 ευρώ, 7,62%. 

Δηλαδή πήγαμε καλύτερα από ότι  βάλαμε στόχους.   

 Η γραμμή έσοδα ΠΟΕ που  είναι αυτά που διεκδικούμε από τις  

παλαιές υποχρεώσεις,  είχαμε στοχοθετήσει 90.000 ευρώ και 

εισπράξαμε στο πρώτο τρίμηνο 78.000 ευρώ, δηλαδή υπολειπόμαστε 

από τον στόχο 11.000 ευρώ. Για τις  παλαιές υποχρεώσεις πάντα μιλώ, 

κύριε Πρόεδρε.   

 Στα έξοδα είμαστε,  στις  δαπάνες δηλαδή, είναι μειωμένες οι  

δαπάνες.  Δηλαδή ενώ στοχοθετήσαμε 10.242.000 ευρώ περίπου, 

δαπανήσαμε 8.634.000. Δηλαδή έχουμε μείωση των δαπανών για το 

πρώτο τρίμηνο και επίσης κάτι  πάρα πολύ σημαντικό,  μιλώντας πάντα 

για τον Δήμο, κύριε Πρόεδρε και όχι  για τα νομικά πρόσωπα και γι΄ 

αυτά μπορώ να πω δυο κουβέντες αλλά πιστεύω είναι και οι  

συνάδελφοι εδώ που τα διοικούν,  οι  απλήρωτες υποχρεώσεις μας,  

κύριε Πρόεδρε,  είναι ενός στοχοθετήσαμε απλήρωτες υποχρεώσεις 

1.129.000 η εκτέλεση του τριμήνου δείχνουν απλήρωτες υποχρεώσεις,  

στο τέλος του τριμήνου, 1.063.000. Δηλαδή τα πήγαμε καλύτερα και 

στις  απλήρωτες υποχρεώσεις.   
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 Τι θέλω να πω με λίγα λόγια; Έχουμε αυξημένα έσοδα σε σχέση 

με τον στόχο πάντα, μειωμένες δαπάνες και απλήρωτες υποχρεώσεις 

επίσης  μειωμένες.  Αυτή είναι η γενική εικόνα. Η μικρή υστέρηση που 

υπάρχει σε αριθμός,  γιατί  θέλω να είμαι δίκαιος με τους συναδέλφους 

μου, δηλαδή ότι  ήταν για το πρώτο τρίμηνο να πάρουμε 90.000 ευρώ 

από παλαιές υποχρεώσεις πολιτών προς τον Δήμο και εμείς  πήραμε  

κοντά στα 80,  έχει  να κάνει ,  κύριε Πρόεδρε,  γιατί  πρέπει να είμαστε 

ειλικρινείς  εδώ, γιατί  είδα και πολλούς συναδέλφους και μπράβο τους 

που το . .  ζούμε σε μια εποχή ανώμαλη οικονομικά, με φοβερή 

οικονομική κρίση, διεκδικούμε με κάθε τρόπο να πάρουμε τα χρ ήματα 

αυτά που οφείλουν οι  πολίτες προς τον Δήμο αλλά αντιλαμβάνεστε ότι  

σε αυτή την οικονομική συγκυρία μερικοί δεν έχουν να πληρώσουν.  

 Δηλαδή σε γενικές γραμμές,  κύριε Πρόεδρε,  όπως λέει  και το,  

θέλω να το αναφέρω, όπως λέει  και το ηλεκτρονικό ταχυδρομ είο έτσι 

όπως ήρθε το μήνυμα από την εταιρεία που ελέγχει  την στοχοθεσία,   

συνεργάζεται με την οικονομική υπηρεσία και βοηθάει στην εκτέλεση 

της στοχοθεσίας,  τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά.  

 Μάλιστα εδώ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μας δίνουν και 

συγχαρητήρια γιατί  βλέπουν και άλλους δήμους και μας λένε ότι  

μακάρι να βλέπουμε τέτοιες στοχοθεσίες και στους άλλους δήμους και 

δεν το λέω, κύριε Πρόεδρε,  για να ευλογήσουμε τα γένια μας,  αλλά 

δίνω την εικόνα έτσι όπως ακριβώς είναι.   

 Εάν θέλετε κάτι  άλλο είμαι στην διάθεσή σας.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους; Ο κ.  Χρυσανθίδης.  

άλλος;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Μια παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Χρυσανθίδης και ο  κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Κύριε 

Χρυσανθίδη από εσάς.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα κάνω μια παρατήρηση προς τον κ.  Αντιδήμαρχο. 

Διαβάζοντας την απόφαση γράφει ότι  εμείς  δεν ψηφίσαμε και θα 

τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων εμείς  δεν ψηφίσαμε για τον λόγο ότι  δεν μ ας ήρθαν τα 

στοιχεία.  Δηλαδή δεν μας στάλθηκε ηλεκτρονικά ούτε . .  τα στοιχεία.  

Για τον λόγο αυτό και δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε γιατί  δεν είχαμε 

μια ενημέρωση.  

 Πήγαμε λοιπόν την ενημέρωση, στην οποία είμαστε θετικοί και 

βεβαίως θα δώσουμε ψήφο και ειδικά  για το πρώτο τρίμηνο την στιγμή 

που υπάρχει στοχοθεσία υπάρχει και ο έλεγχος και μάλιστα στο πρώτο 

τρίμηνο πρέπει να είμαστε και λίγο ελαστικοί γιατί  όλοι 

καταλαβαίνουμε τι  συμβαίνει ,  υπάρχει  μια δυσκολία,  και γι΄ αυτό τον 

λόγο λοιπόν,  επειδή . .  δεν ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. 

Βλέποντας όμως τα στοιχεία μετά ότι  είμαστε κοντά στην στοχοθεσία,  

. .αλλά επειδή είναι και πρώτο τρίμηνο δεν θέλω να είμαστε τόσο 

πιεστικοί.  Το αναγνωρίζουμε,  λέμε ναι στην ψήφιση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  η θέση μας θα είναι ουσιαστικά θέση πολιτική.  

Χωρίς βέβαια να σημαίνει  ότι  δεν αγγίξουμε και τα οικονομικά 

μεγέθη.  
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 Κύριε Γαλάνη μένω στην δεύτερη σελίδα στο τέλος,  εκεί  που 

λέτε στοχοθεσία εσόδων . .  και τα λοιπά. Β έβαια δικαιολογήσατε ή 

μάλλον δικαιολογείτε τα αυξημένα έσοδα και έξοδα με ένα σκεπτικό το 

οποίο χρήζει  ιδιαίτερης προσοχής.  Τι εννοώ δηλαδή; Στο τρία …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ. Λέτε ότι  αυτή η εικόνα η οποία υπ άρχει σε ότι  αναφέρεται 

στις  επενδύσεις οφείλεται στα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και φυσικά 

αυτό είναι προϊόν ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτικών εταιρειών.  

Εδώ θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί και έχουν 

ασχοληθεί αρκετοί με το όλο θέμα τον πίνα κα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο 

οποίος παρουσιάζει  μια κατάσταση που αναφέρεται στις  τιμές των 

προϊόντων. Οι οποίες τιμές των προϊόντων βέβαια ξεκινούν,  λόγω 

χάρη, από εκατό ευρώ και μπορεί να καταλήγουν στις  είκοσι.  Δηλαδή 

μια πλάκα πεζοδρομίου εκατό ευρώ και πάμε παρα κάτω, φτάνει  μέχρι 

στα 20 ευρώ. Αυτό το αναφέρω έτσι ενδεικτικά υπό τύπου 

παραδείγματος για να δείτε πως φτάνουμε στο σημείο να υπάρχει αυτή 

η παραδοξότητα της έκπτωσης του 50%, το 53% και φυσικά και του 

εργολαβικού κέρδους το 18%.  

 Αυτό το πράγμα έχω την αίσθηση, αγαπητοί συνάδελφοι και 

κύριε αντιδήμαρχε,  ότι  δημιουργεί  μια πλασματική εικόνα και σε ότι  

έχει  σχέση με τα έξοδα του προϋπολογισμού, αναφέρομαι στο τεχνικό 

μέρος αλλά και σε ότι  έχει  σχέση με τα έσοδα τα οποία προκύπτουν 

από τις  εκπτώσεις.  Αυτό θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή 

και ιδιαίτερα ο τεχνικός τομέας και ιδιαίτερα αυτοί οι  οποίοι  κάνουν 

τις  μελέτες γιατί  προς τα έξω βγαίνουν ποσά τα οποία είναι 
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υπερβολικά μεγάλα και εκπτώσεις οι  οποίες βγαίνουν υπερβολικά 

μεγάλες.   

 Τίθεται ένα ερώτημα. Ή δεν θα γίνει  έργο σωστό ή γίνεται έργο 

σωστό γιατί  κάπου δεν αποτυπώθηκε η προσφορά έτσι όπως έπρεπε.  

Αυτό,  όπως αντιλαμβάνεστε,  δημιουργεί  μια πλασματικότητα και στον 

προϋπολογισμό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε παράδειγμα το οποίο βίωσα 

στον Δήμο από  τον οποίο προέρχομαι αλλά το έχω πει  πολλές φορές 

και δημόσια,  όπου ένα έργο των 23.000 το κατεβάσαμε στις  10 και με 

διαγωνισμό πήγε στις  8 και αναρωτήθηκα ότι  μα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Μα γιατί  23; Γιατί  βά λαμε αυτές τις  τιμές.  Μα υπάρχουν 

και χαμηλότερες.  Και εκεί  ακριβώς φαίνεται η πλασματικότητα τόσο 

των προσφορών όσο και των εκπτώσεων.  

 Εμείς βέβαια,  όπως ελέχθη, θα ζητήσουμε την στοχοθέτηση αλλά 

αυτό το πράγμα κάποτε θα πρέπει να μας προβληματίσει .  Δεν  είναι 

δυνατόν,  όπως ελέχθη . .στην Γερμανία να υπάρχει έκπτωση 2% και να 

γίνει  σωστό το έργο και εδώ να υπάρχει έκπτωση 53% και να λέμε ότι  

γίνεται σωστό έργο.  Κάπου τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα πρέπει 

να μας απασχολήσει αυτό.    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πάντα μιλώντας ειλικρινά,  κύριε Δήμαρχε,  στους 

συναδέλφους η στοχοθεσία,  όπως αντιλαμβάνεστε,  είναι ένα 

τεχνοκρατικό δημιούργημα. Είναι ουσιαστικά, να το πω έτσι,  το 

μανατζάρισμα του Δήμου από οικονομική σκοπιάς.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είπα η τοποθέτησή μου είναι πολιτική.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  το κατάλαβα. Θα οδηγηθώ εκεί .  Πράγματι εδώ τα νούμερα μιλάνε 

από μόνα τους.  Χαίρομαι που οι  συνάδελφοι συναινούν και δίνουν την 

θετική τους ψήφο για την στοχοθεσία του πρώτου τριμήνου που 

ψηφίστηκε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και πράγματι στο θέμα των 

επιχορηγήσεων, όπως σας εξήγησα, κύριε Πρόεδρε,  εμφανίζεται να 

είμαι μικρότερα τα έσοδα εκεί .  Αυτό συμβαίνει  γιατί  δεν μπορείς να 

ελέγξεις  και την ροή των χρηματοδοτήσεων.  

 Προϋπολογίζεις  κάτι ,  το τμήμα που ασχολείτα ι με τα 

προγράμματα προϋπολογίζει  κάτι  αλλά αυτό μέσα στην χρονιά και 

αναλόγως των συνθηκών, όπως αντιλαμβάνεστε μεταβάλλεται.    

 Αυτό που ενδιαφέρει και το Υπουργείο Εσωτερικών που μας 

ελέγχει  αλλά και όσους επαΐοντες ασχολούνται με την στοχοθεσία 

είναι τα ίδια έσοδα, καταλαβαίνετε,  κύριε Πρόεδρε,  τι  εννοώ και 

κύριοι  συνάδελφοι ίδια έσοδα, αυτό το χρήματα δηλαδή που έρχεται 

από τους διάφορους…να είναι μέσα στην στοχοθεσία και εμείς ,  όπως 

σας εξήγησα στοχοθετήσαμε λίγο πιο κάτω από το 1 εκατ. ,  990.000, 

είμαστε πάνω στο πρώτο τρίμηνο 1.166, άρα έχουμε θετική απόκλιση 

7,6%, οι  δαπάνες είναι αρκετά για το πρώτο τρίμηνο μειωμένες.  

Δηλαδή πετύχαμε τον στόχο.  Και εμένα αυτό ακριβώς που με 

ενδιαφέρει,  κύριε Πρόεδρε και όλους μας φαντάζομαι,  είναι οι  

υποχρεώσεις οι  απλήρωτες,  οι  οποίες,  όπως σας εξήγησα είναι κάτω 

από 1.129.000 πους στοχοθετήσαμε,  είναι κοντά στο 1.063.  

 Δηλαδή… ότι αντιλαμβάνονται πως προχωράει η στοχοθεσία του 

Δήμου..  έχουμε αύξηση των εσόδων, δηλαδή πέρα από τον στόχο . .  στο 

πρώτο τρίμηνο, μείωση των δαπανών και διατηρούμε τις  υποχρεώσεις 
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τις  απλήρωτές μας σε χαμηλά επίπεδα και μάλιστα καλύτερα από ότι  

τις  στοχοθετήσαμε.   

 Επομένως αυτή είναι η πλήρης εικόνα η τεχνοκρατική.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάντως εάν δεν ήταν η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  το άνοιγμα θα ήταν π άνω από δέκα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν; Ο κ.  Καρύδας αρνητική ψήφο.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ψηφίζω αρνητικά, όχι  επειδή έχω μομφή όσον αφορά τους στόχους και 

τα λοιπά, απλά είναι . .  δεν ψηφίζω και τον προϋπολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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: 339/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  
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Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του  υπ' αριθμόν  

14 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου και του Κοινοτικού  

Καταστήματος Χιονοχωρίου βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του 

Ν4257/2014  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω θέλουν να ρωτήσουν κάτι  οι  συνάδελφοι;  

Θέλουν να αναπτύξω το θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 340/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Περί μίσθωσης του 3ου Νηπιαγωγείου Σερρών  
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα αναβάλλεται,  επειδή προέκυψαν σήμ ερα το μεσημέρι 

συγκεκριμένα, νέα στοιχεία ως προς την κατασκευή του κτιρίου.  

Δηλαδή ποιος το έκτισε αυτό το κτίριο το 3 ο  Νηπιαγωγείο.  Θα 

διερευνηθεί και θα έρθει  σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πληρωμής.  Ποιος το έκτισε,  εάν το κτίσαμε εμείς  ως Δήμος ή εάν το 

έκτισε ο Σύλλογος . .Αδελφότητας Μικρασιατών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε και την λεπτομέρεια να την κτενίσουμε καλά. Προέκυψε 

σήμερα το μεσημέρι.  Γι΄ αυτό το αναβάλω το θέμα. Κα ι συμφωνεί,  

νομίζω, το σώμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

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.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ.  1/11/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης:  

Α) Εμβαδού 32,14τ.μ.  στην ιδιοκτησία του κ.  Καραγκούνη Μόσχου  

στην περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

Β) εμβαδού 6,87 τ.μ.  στην ιδιοκτησία των κ.κ.  Αλεξιάδου Ρεβέκκας  

 και Αλεξιάδου Άννας στην περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος της Πολεοδομίας κ.  Μυστακίδης.  

Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό είναι ένα θέμα που προκύπτει  απ ό την πράξη 

εφαρμογής.  Είναι προκυρούμε μέτρα. Έχει καθοριστεί  τιμή μονάδος 

142 ευρώ προς τον Δήμο και πρέπει να γίνει  αυτή η προσκύρωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Περισσότερο εγκυκλοπαιδικό είναι και όχι  αντιπολιτε υτικό.  Τα 142 

ευρώ πως προκύπτουν; Μέσα από ποια διαδικασία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Από Επιτροπή. Έγινε Επιτροπή και εάν θυμάστε εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο είχαμε καθορίζει  Ζώνες με τιμές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει η 50 απόφαση του ΄15 του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ στο συμβούλιο τα επικυρώσαμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς προκύπτουν οι  τιμές,  αυτό ήθελα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γίνεται με σύγκριση από την Επιτροπή στοιχείων με τις  αντικειμενικές 

αξίες.  Καθόρισε η Επιτροπή αυτόν τον πίνακα και εμείς  εδώ τις  

επικυρώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης:  

Α) Εμβαδού 32,14τ.μ.  στην ιδιοκτησία του κ.  Καραγκούνη Μόσχου  

στην περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

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: 342/2015)  

…………………  

 

Β) εμβαδού 6,87 τ.μ.  στην ιδιοκτησία των κ.κ.  Αλεξιάδου Ρεβέκκας  

και Αλεξιάδου Άννας στην περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 343/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την εκμίσθωση ιδιωτικών  

μηχανημάτων στην Τ.Κ. Ορεινής λόγω έκτακτων καιρικών 

φαινομένων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι συνολικά 1.488,30 . .εισηγητής όχ ι  ο Αντιδήμαρχος,  

όπως έχει  αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη ο κ.  Μυστακίδης αλλά ο 

κ.  Γκότσης.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 344/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6/2015 μελέτης παροχής υπηρεσιών  

με  τίτλο: ¨Συντήρηση φωτεινών σηματ οδοτών της πόλης των  

 Σερρών έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκόστη δυο λόγια για την τροποποίηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Γιατί  γίνεται η τροποποίηση; Οι φωτεινοί σηματοδότες ελέγχονται 

τηλεματικά. Τηλεματική λέγεται.  Και την έ χει  . .  Θεσσαλονίκη, χρόνια 

τώρα . .ο οποίος ελέγχει  από εκεί .  Έχει  το σύστημα και ελέγχει .  Γιατί  

γίνεται αυτή η τροποποίηση; Οι κόμβοι που ελέγχονται είναι ο κόμβος 

Παπαπαύλου, ο κόμβος Ξενία,  ο κόμβος Αγίας Σοφίας,  κόμβος εισόδου 

από Θεσσαλονίκη προς . .και  επίσης υπάρχουν άλλοι τρεις  

σηματοδότες,  πλατεία Εμπορίου,  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και 

πλατεία Δήμητρας,  ο οποίοι  όμως δεν δουλεύουν αυτοί και στην θέση 

αυτών, η αλλαγή λοιπόν της μελέτης γίνεται στην θέση αυτών των 

τριών, βάζουμε τον σηματοδότη 28 η ς  Μαΐου, τον Προύσσης που είναι 

περιαστικής και στο 12 ο  Δημοτικό Σχολείο βάζουμε περιαστική εκεί  

στο σχολείο Ομόνοιας.   

 Άρα η αλλαγή γίνεται επειδή αυτοί δεν λειτουργούν βάζουμε 

τους άλλους τρεις  αυτούς να εξετάζονται με την τηλεματική εάν 

υπάρχει βλάβη ή όχι .   

 Τώρα, εκτός από αυτό είναι να δώσουμε το έργο.  Το έργο θα βγει  

στην δημοσιότητα τρεις  ημέρες,  στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα 

επιλέξουμε την καλύτερη….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι το έχουμε ψηφίσει αυτό,  ήταν 22.000 ευρώ στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει ψηφιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε την τροποποίηση, έτσι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ομόφωνα 

ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .και αφορά κα τα δυο επόμενα θέματα που είναι περίπου . .  αναθέσεις 

και θα παρακαλούσα ως αγορητής της παράταξης εάν ξεπεράσω κατά 

ένα λεπτό τον χρόνο μου… να με αφήσετε να ολοκληρώσω.  

 Είμαι αναγκασμένος και μάλιστα θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω 

αυτή την τοποθέτηση σχετικά με τις  αναθέσεις τις  οποίες τόσο πολύ 

συζητάμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και τόσο πολύ γίνεται ντόρος 

σχετικά με αυτό και . .  ταλανίζει  και δημιουργεί  μια  κακή εικόνα και 

προς τα έξω.  

Εκ των προτέρων σας λέω ότι  τα θέματα αυτά ως παράταξη εμείς  

θα τα ψηφίσουμε και θα τα ψηφίσουμε για έναν απλο ύστατο λόγο,  τον 

οποίο. .  θεωρώ ότι  δημιούργησε με τον κ.  Αντιδήμαρχο . .   

 Τι θέλω να πω με αυτό; Θέλω να πω ότι  ο συγκεκριμένος 

Αντιδήμαρχος και μιλώ για την παράταξή μου φυσικά, ότι  είχαμε μια 

πάρα πολύ καλή συζήτηση για τα θέματα, μια πάρα πολύ καλή 

ενημέρωση και για μας είναι το κυριότερο, διότι  η συμπεριφορά της 

συμπολίτευσης,  άσχετα εάν έχετε την πλειοψηφία με μια μικρή 

διαφορά ψήφων, καθορίζει  και την συμπεριφορά της αντιπολίτευσης.   

 Αυτό για μένα είναι βασικό σημείο το οποίο πρέπει να το 

προσέξουμε.  Άλλωστε,  γι΄ αυτό και είμαστε εδώ πέρα και μας ψήφισε 

ο Σερραϊκός λαός να παράγουμε έργο …διαφορετικές προσεγγίσεις  και 

διαφορετικές διαφωνίες αλλά μέχρι εκεί  και όχι  παραπάνω. και πάνω 

από όλα πρέπει να παράγουμε έργο.   
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 Τα λέω αυτά, κύριε Πρόεδρε και απ ευθύνομαι σε σας ειδικά γι΄ 

αυτό το θέμα, ειδικά … θα φεύγουμε από εδώ όλοι απόλυτα 

ικανοποιημένοι όπως το τελευταίο διάστημα . .αυτό που έκανε ο κ.  

Γκότσης το έχουν κάνει  και άλλοι συνάδελφοι . .είναι το αυτονόητο . .  

φεύγω προσωπικά ικανοποιημένος από τις  σ υζητήσεις που γίνονται 

στην Οικονομική Επιτροπή, όπου ο κ.  Γαλάνης και πρέπει να το 

αναφέρω και δημόσια . .να αδικήσω κανέναν ούτε ένα κανένα κόμπλεξ 

να πω μια πραγματικότητα την οποία διαπιστώνω, όπως επίσης και στο 

. .  το οποίο εδώ..  και ίσως σε κάποιους ν α μην αρέσει,  γιατί  αυτοί οι  

κάποιοι  θα θέλουν . .εδώ μέσα να λειτουργεί  και αυτή η κατάσταση η 

οποία πιστεύω να στεναχωρεί όλους και πρέπει να αναλογιστούμε όλοι 

τις   ευθύνες μας γιατί  έχει  γίνει  πιστεύω παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά 

την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και όσον αφορά τις  

τοποθετήσεις όλων που θέλουμε να κάνουμε και δεν ευθύνεται μόνο 

ένας αλλά ευθυνόμαστε όλοι.   

 Θέλω να  πω..  προβλήματα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν,  όμως ο νυν Πρόεδρος το αντιλήφθηκε πολύ γρηγορότερα 

από κάποιους άλλους και υπάρχει μια συνεργασία με την έννοια ότι  

υπάρχουν διαφωνίες αλλά πάμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και στην 

Οικονομική Επιτροπή και εκεί  που θα είναι . .  θα είναι η δικαιότερη για 

το συμφέρον των πολιτών. Αυτό κάνουμε.  Μπορεί να διαφωνούμε 

όμως, το  επαναλαμβάνω, μέχρι εκεί .   

 Και εμείς  ως παράταξη βέβαια έχουμε διαφορετικές απόψεις.  Δεν 

μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά 

δεν μπορώ να μην αναφέρω και να μην πω για τους συγκεκριμένους 

και μιλώ για τους συγκεκριμένους χωρίς  να θέλω να αδικήσω κανέναν 
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άλλο συνάδελφο, για τον λόγο ότι  εκπροσωπώ την παράταξή μου στα 

δυο αυτά όργανα θεσμικά.  

Το επαναλαμβάνω ότι  συμμετέχω μετά από τέσσερα χρόνια και 

πηγαίνω και ξέρω ότι  εκεί  θα γίνει  ένας διάλογος και μια συζήτηση 

τέτοια για να βγάλουμε κάτι  καλό.  

Γιατί  τα λέω αυτά; Τα λέω, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  ακούω από 

πολλούς εδώ πέρα μέσα ότι  είμαστε μηδενιστές,  ότι  είμαστε λαϊκιστές 

και χίλια δυο.  Δεν είμαστε ούτε μηδενιστές ούτε λαϊκιστές και 

πράγματι έχουμε την δύναμη την ψυχική να το πού με όταν η 

συμπολίτευση κάνει  κάτι  καλό και δεν μπορώ αυτή την στιγμή να μην 

πω εγώ ότι  λειτουργεί  έτσι,  με αυτό τον τρόπο η Οικονομική Επιτροπή 

και το νομικό πρόσωπο και έχουμε αυτή την θετική αύρα που υπάρχει 

και η συνεργασία που υπάρχει με την αντιπολίτε υση, γιατί  η 

αντιπολίτευση δεν είναι για να διαφωνεί και μόνο να διαφωνεί,  για να 

έχουμε αντιπαραθέσεις και να μαζευόμαστε στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και να μην . .  τίποτα.   

Εδώ θέλω να κλείσω ότι  αυτό το θετικό το οποίο υπάρχει να 

μεταφερθεί εδώ στο Δημοτ ικό Συμβούλιο ώστε όλοι να 

λειτουργήσουμε προς όφελος των συμπολιτών μας και νομίζω και το 

δικό μας.  Γιατί  κάνω την τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  μετά από 

δέκα χρόνια περίπου με την απασχόλησή μου με την τοπική 

αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι  . .  νομαρχιακή αυτοδ ιοίκηση..  είναι το 

καλύτερο διάστημα που είμαι αντιπολίτευση, πως λειτουργούν τα δυο 

αυτά όργανα την περίοδο αυτή και το λέω δημοσίων για τις  

συγκεκριμένες επιτροπές και δεν ξέρω εάν συνεχίσουν να λειτουργούν 

έτσι.   
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Το εύχομαι γιατί  νομίζω ότι  έτσι θα πετύ χουμε καλύτερα 

αποτελέσματα για όλους μας και να πάψουν οι  φωνές και οι  εντάσεις 

. .πολιτικές αντιπαραθέσεις και να μην βγαίνουν σε προσωπικό επίπεδο 

και να μην κυρίως παλινδρομούμε.  Ω γέγονε,  γέγονε,  βλέπουμε 

μπροστά μας το τι  μπορούμε να κάνουμε . .να κατα λάβει πως υπάρχει 

και η αντιπολίτευση και υπάρχουν προτάσεις που μπορούν . .για να 

παράγει ένα καλύτερο έργο.   

Εμείς δεν διοικούμε,  εσείς  διοικείτε αλλά νομίζω πρέπει να 

λαμβάνετε σοβαρά και τις  δικές μας παρατηρήσεις,  που πολλές φορές 

έχουν ως στόχο να βελτιώσουν και να προλάβουν λάθη τα οποία 

γίνονται και μας εκθέτουν όλου μας.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορώ . .  και εγώ κ.  Χρυσανθίδη.  Είμαι πιστεύω αρκετά χρόνια και 

εγώ στα έδρανα τόσο από την αντιπολίτευση αλλά τόσο και από την 

συμπολίτευση στα έδρανα των Δημοτικών Συμβουλίων. Πρέπει να σας 

συγχαίρω διότι  πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος,  πρώτη φορά, όσα 

χρόνια είμαι εγώ δεν ξέρω τι  γινόταν στο παρελθόν,  υπάρχουν 

παλαιότεροι συνάδελφοι,  έκανε μια τόσο ωραία τοποθέτηση.  

 Ας προχωρήσουμε όμως και πράγματ ι αυτό το πνεύμα πρέπει να 

εμπνέει  και να συνοδεύει τα Δημοτικά μας Συμβούλια.  Σαφώς και με 

τις  αντιθέσεις,  με τις  αντιπαραθέσεις αλλά όχι  με κραυγές.  Έτσι,  εν 

ομονοία.    

 Άλλος επί του θέματος αυτού έχει  να τοποθετηθεί;  Ομόφωνα ναι 

λοιπόν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην δημοσιότητα τρεις  ημέρες.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

63 

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: 345/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών συντήρησης  

 ημιαυτόματων  βυθιζόμενων μπαρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση, όχι  μελέτης,  όπως γράφει η ημερήσια,  αλλά έγκριση 

υλοποίησης παροχής υπηρεσιών συντήρησης ημιαυτόματων 

βυθιζόμενων μπαρών. Ο προϋπολογισμός είναι,  κάποιες μπάρες δηλαδή 

έχουν χαλάσει,  πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός 

2.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Κύριε Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι τρεις  βυθιζόμενες μπάρες οι  οποίες για να διορθωθούν θέλουν 

λεφτά. Τις  πήγαμε εκεί  και λένε ότι  άμα δεν μας δώσετε λεφτά δεν 

γίνεται.  Απλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 346/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση μελετών των έργων:  

Α) Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση  

προσβασικότητας εδάφους 2015  

Β) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων  

 στην οδό Βοσπόρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει περάσει,  αγαπητοί μου συνάδελφοι,  στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Είχαμε για κατασκευή δυο  κυκλικών κόμβων. Συγκεκριμένα θέλω να 
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σας πω ότι  ο ένας είναι στην πλατεία Ν ίκης στην . .  να σας δώσω 

συντεταγμένες,  εκεί  που υπάρχουν τα πλαστικά γύρω -γύρω και το άλλο 

είναι  στην περιαστική στον «κεραυνό» που λέμε.  Είναι απαραίτητοι ο 

κόμβοι αυτοί.  Δεν ξέρω εάν κάποιος θέλει  να ρωτήσει κάτι .  Θα βγει  σε 

διαγωνισμό κανονικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ετοιμόρροπα αυτά που λέτε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι το δεύτερο. Ακόμα είμαστε στο πρώτο. Εάν θέλετε να ρωτήσετε 

κάτι  γι΄ αυτό; Πάμε στο δεύτερο.  

 Το δεύτερο είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην οδό Βοσπόρου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  θέλω να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι  υπάρχουν,  υπήρχαν 

καταγγελίες για ένα στην αρχή ετοιμόρροπο, το οποίο είχε κριθεί  από 

την 3μελή Επιτροπή, έπεσε ο τοίχος,  έπεσε επάνω σε παρκινγκ 

αυτοκινήτων και κτύπησε δυο αμάξια στα οποία έκανε μεγάλη  ζημιά.  

Δυο δικηγόρων. Έκαναν την καταγγελία αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση 

. .Υπήρχαν άλλα δυο που περιμέναμε το πρωτόκολλο κατεδάφισης για 

να τα ρίξουμε και τα τρία.   

 Οι καταγγελίες γίνονταν συνεχώς.  Τελευταία είχαμε,  ένα τούβλο 

κτύπησε ένα κοριτσάκι,  μια μαθήτρια.  Πήρε η γιαγιά τηλέφωνο ότι  θα 
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μας πάει στον Εισαγγελέα και τα λοιπά. Εμείς της είπαμε ότι  ας κάνει  

λίγο υπομονή, το θέμα θα το λύσουμε αρκεί να έρθει  το πρωτόκολλο 

και από τα άλλα δυο.  

 Ήρθε λοιπόν και το πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπων από 

τα άλλα δυο. Πήγα προσωπικά εγώ και είδα αυτό που κτύπησε και το 

παιδάκι και τα λοιπά, ο τοίχος είναι πεσμένος πάνω στο παρκινγκ και 

αποφασίσαμε να δράσουμε άμεσα, διότι  ο κίνδυνος είναι μεγάλος.   

 Έγινε λοιπόν μια μελέτη,  στην μελέτη αυτή η προϋπολογισμός 

είναι 11.000 και βάσει της επικινδυνότητας και του κινδύνου ο τρόπος 

θα είναι η απευθείας ανάθεση. Εάν αναλογιστούμε,  εδώ θα το δείτε,  

είχαμε βγάλει μια εργολαβία από τα ρυμοτομούμενα, ήταν έξι  

ρυμοτομούμενα εκ των οποίων το ένα ήταν … 25.000 τα έξι ,  εκ των 

οποίων το ένα ήταν . .  Εδώ ο προϋπολογισμός είναι 11.000. Θέλω να 

πω δηλαδή το ποσό στα μισά, είναι κάτω από τα μισά σε χρήματα.  

 Το έργο είναι από ΣΑΤΑ, τα λεφτά από ΣΑΤΑ περισσευούμε από 

το ΄14,  γι΄ αυτό έχουμε και το τροποποίηση του τεχνικού 

προγράμματος  επειδή δεν υπήρχε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα επειδή 

είναι άμεσης επέμβασης και επικινδυνότητας,  άρα έχουμε τροποποίηση 

του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού σε 

καινούργιο κωδικό,  ώστε να μπουν αυτά τα λεφτά για αυτή την 

περίπτωση.  

 Αυτά έχω να σας πω και ότι  θέλετε.  Α! και επιπλέον σαν 

υπηρεσία θα κάνουμε όλες τις  ενέργειες να ζητήσουμε τα λεφτά ως 

ορίζει  ο νόμος.  Το ένα . .  ιδιοκτήτη, δεν τον ξέρουμε τον ιδιοκτήτη, θα 

ψάξουμε να τον βρούμε.  Τους άλλους δυο τους ξέρουμε και η υπηρεσία  

μας θα πράξει τα νόμιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όταν λέτε ότι  θα πράξει τα νόμιμα την χρέωση αυτή θα την βάλει στα 

ονόματα των ιδιοκτητών.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το γνωρίζει  ο κ.  Αντιδήμαρχος . .  να προσεχθεί  το 

θέμα, γιατί  μπορεί . .και να δημιουργήσει ζητήματα μετά κατά της 

υπηρεσίας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Στεργίου από την 3μελή Επιτροπή . .  της Περιφέρειας ότι  αυτά 

πρέπει να τα ρίξουμε,  τελειώσαμε.  Εκεί είναι όταν πας και ρίχνεις  

άλλα αντί  άλλων. Εδώ  υπάρχει το πρωτόκολλο. Πρωτόκολλο 

κατεδάφισης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κοινοποίηση στους ιδιοκτήτες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Πρέπει το πρωτόκολλο κατεδάφισης να κοινοποιηθεί  στους 

ιδιοκτήτες.  Εάν ο ιδιοκτήτης δεν το πάρει,  μπορεί να προσβάλει την 

απόφαση και να τ ιμωρηθείς,  όπως τιμωρήθηκε ο κ.  Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ένα δεύτερο που έχω να πω, είναι ότι  οι  πολίτες απευθύνονται 

στον Δήμο και χωρίς,  νομίζουν ότι  ο Δήμος είναι υπεύθυνος.  
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Υπεύθυνοι είναι οι  ιδιοκτήτες.  Οι ιδιοκ τήτες και πρέπει όχι  μόνο να 

κινηθούμε,  να καταβάλουμε και να βρούμε και τον άγνωστο και να 

πληρώσουν τα χρήματα. Δεν μπορεί ο Δήμος να ξοδεύει  λεφτά για να 

καθαρίζουν τα οικόπεδα αυτών.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω πάνω σε αυτό.  Βεβαίως έχει  δίκαιο εδώ. Εμε ίς είμαστε 

με την Πολεοδομία σε συνεργασία να στέλνονται στον εισαγγελέα 

αλλά τώρα υπάρχει μια έκτακτη περίπτωση. Πρέπει να δράσουμε και 

με όλα αυτά που λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε με δεδομένο ότι  σε προηγούμενο συμβούλιο ο κ.  

Μυστακίδης είχε αναφέρει ότι  αυτά . .μηχανήματα του Δήμου, δεν 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα διότι  άμα πάτε να δείτε το ένα είναι 

διώροφο, όμορο. Θέλει εξειδικευμένο ακριβώς εργολάβο. Είναι  όμορο, 

κολλητό με το άλλο σπίτι .  Μεσοτοιχία.  Και δεν μπορούμε εμείς  και 

δεν έχουμε αυτά τα μεγάλα μηχανήματα για να μπορούμε να κάνουμε 

αυτή την δουλειά.  Χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει  και 

χειρονακτική. Μέσα το λέει  η τεχνική έκθεση και χειρονακτική . Και τα 

δυο πρέπει να γίνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;  Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  εγώ θα προσπαθήσω να φέρω στην μνήμη σας αυτά τα 

οποία ελέχθησαν προ καιρού σχετικά με τους κόμβους.  Εσείς ε ίχατε 

πει  πως θα επιχειρήσουμε να κάνουμε αυτούς τους κόμβους,  κόμβους 

με ένα κόστος που θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Όντως οι  κόμβοι 

πρέπει να γίνουν.  Αυτούς τους δρόμους εγώ προσωπικά τους περπατάω 

και πιστεύω και όλοι μας.  Και πρέπει να γίνουν.   

Με  βάση όμως αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, στην 

στοχοθεσία εκεί  αναφέρομαι,  το ποσό των 50.000 για δυο κόμβους 

είναι υπερβολικά πολύ. Και εάν υποθέσουμε και εδώ θα είναι ο 

τραγέλαφος της υπόθεσης,  ότι  θα έχουμε έκπτωση 50 ή 52%, εάν 

λάβουμε και το εργολαβ ικό κέρδος,  αντιλαμβάνεστε τι  κοροϊδία 

παίζεται στην προκειμένη περίπτωση.  

Εμείς λέμε ναι στο να γίνουν οι  κόμβοι,  αλλά αυτή την στρεβλή 

διαδικασία η οποία υπάρχει και αυτό το υπερβολικό ποσό το οποίο έχει  

καταγραφεί στην μελέτη,  το οποίο επηρεάζει  και ότ ι  έχει  σχέση και με 

την στοχοθεσία του επόμενου τετραμήνου, κύριε Γαλάνη, δεν 

μπορούμε να το αποδεχθούμε.  Δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε.  Είναι 

μια πολιτική μας θέση.  

Σε ότι  έχει  σχέση με το δεύτερο, ναι όντως πρέπει να γίνουν 

αυτά. Κοιτάξτε να δείτε,  πέρασα και εγώ από εκεί  και τα είδα.  Αλλά 

πεποίθησή μας είναι ότι  το κόστος των 11.500, περίπου 12 είναι 

υπερβολικά πολύ.  

Λέμε ναι στην κατεδάφιση, ναι στους κόμβους,  όχι  όμως, δεν 

μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ύψος των ποσών που αναφέρατε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχω τον λόγο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξεκινάω από το δεύτερο. Σας έκανα μια σύγκριση με διαγωνισμό τα 

έξι  εκ των οποίων το ένα είναι ένα πηχάκι με διαγωνισμό 25 χιλιάρικα. 

Τα τρία επικίνδυνα, γιατί  είναι ετοιμόρροπα επικίνδυνα αλλά που μια 

κλίμακα. Άλλο είναι ένα επικίνδυνο που μπορείς αμέσως να το ρίξεις  

και άλλο εδώ το οποίο να παρουσιάζει  ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη 

επικινδυνότητα.  11.000. Δηλαδή τα μισά, κάτω από τα μισά. Που είναι  

το υπερβολικό;  

 Πάμε παρακάτω. Είστε καινούργιος και . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν σας διέκοψα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην κάνουμε διάλογο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είστε καινούργιος και δικαιολογημένα …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλετε να σας πω πόσο κόστισαν αυτοί οι  …που υπάρχουν; Ξέρετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  ξέρετε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα προς Θεού τώρα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

196.000 ο ένας κόμβος παιδιά.  196 ο ένας κόμβος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ, όταν μιλάω δεν θέλω διακοπές.  196.000 ο ένας 

κόμβος και μιλάτε για δυο κόμβους προϋπολογισμού 50.000; 50.000 

για δυο κόμβους.  Και ο κάθε ένας από αυτούς του έγιναν κόστισαν,  ο 

ένας κόστισε πάνω από 210.000.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκείνο έχει  κοστίσει  196.000 και μιλάτε τώρα συνάδελφοι;  Λοιπόν,  

αυτά έχω να πω, γι΄ αυτό σας είπα ότι  είστε νέος και θα πρέπει να …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω, πρόεδρε,  πως θα πρέπει να δευτερολογήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να δευτερολογήσετε.  Ο κ.  Γάτσιος έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πριν δευτερολογήσετε κύριε Αναστασιάδη θα σας πω και τους δυο ότι  

είστε εκτός θέματος και οι  δυο.  Και εσείς  γιατί  αυτά τα πράγματα 

προσδιορίζονται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και έχουν τιμή 

μονάδος από το κράτος και ο κ.  Γκότσης που απαντάει ότι  εκείνο 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

72 

κόστισε 170. Όσο κόστισε,  κόστισε.  . .  είμαστε σε διαγωνισμό και 

μπορεί να πάνε και 70% κάτω. 5%, 10%, δεν είναι σταθεροποιημένα 

αυτά τα πράγματα. Είναι άλλες οι  εργασίες.   

 Παραδείγματος χάρη, θα συμφωνούσα μαζί σας αλλά συμφωνώ 

με τον Αντιδήμαρχο, από το συγκριτικό στοιχεία για τα ετοιμόρροπα. 

Εκεί δεν υπάρχουν στατικά πράγματα. Όμως δεν μπορεί στον κόμβο να 

μην υπάρχουν στατικά.  Υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές μονάδος που 

προκύπτουν από το κράτος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εδώ θα πρέπει να τονίσω, κύριε Πρόεδρε,  πως η παλαιότητα δεν δίνει  

και πιστοποιητικά γνώσης.  Λοιπόν,  από το προσπερνάμε προς στιγμήν,  

όμως εδώ θα ήθελα να πω το εξής:  επειδή έτυχε,  όπως σας είπα και 

προηγουμένως κατά το παρελθόν,  να ασχοληθώ με τέτοιου είδους 

έργα, διαπίστωσα, κύριε Γάτσιο πως υπάρχει τιμή μονάδος αλλά οι  

τιμές αυτές  ποικίλουν και μάλιστα η διαφορά είναι μεγάλη. Και 

ακριβώς σε αυτό αναφέρθηκα όταν τοποθετήθηκα στο θέμα της 

στοχοθεσίας.   

 Δεν μιλάμε βέβαια γι΄ αυτά τα οποία θα πέσουν.  Εκεί δεν 

μπορούμε να προσδιορίσουμε,  δεν υπάρχει τιμή μονάδος εκεί .  Εκεί 

προσδιορίζεται κατά αποκοπή. Όμως στα άλλα εάν θα ανοίξουμε 

εκείνο το μεγάλο βιβλίο του ΥΠΕΧΩΔΕ θα δούμε τιμές μονάδος Α, Β, 

Γ,  Δ και τα λοιπά και εκεί  ακριβώς παίζεται το χοντρό παιχνίδι  και 

νομίζω ότι  όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα το ξέρουν πολύ καλά, 
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γι΄ αυτό είπα ότι  οι  50.000 για δυο κύκλους είναι ποσό μεγάλο και 

επηρεάζει  και την στοχοθεσία και τον προϋπολογισμό. Καταλάβατε;  

 Αυτά τα πράγματα δεν είναι στάνταρ Πρόεδρε εκεί  μέσα. Μια 

τιμή και έκλεισε.  Μια τιμή και έκλεισε.  Υπάρχουν τιμές.  Όπως είπα 

πλακάκι Α, Β, Γ,  Δ.  από 100 μέχρι 20.  Εκεί είναι το πρόβλημα, γι΄ 

αυτό εξάλλου φτάναμε σε αυτές τις  παραδοξότητες να υπάρχουν 

200.000,  να υπάρχει  μια έκπτωση 20%, όπου εκεί  έχουμε υπερβολικό 

κέρδος του εργολάβου, επιπλέον δε και 18% υπερβολικό κέρδος.  Εκεί 

επιμένω κ.  Γάτσιο και κ.  Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.  Θέλω να πω και να τονίσω ότι  

υπάρχουν τιμές,  κύριε Γάτσιο και σας . .  και εμείς  επιλέξαμε με εντολή 

του δημάρχου και δική μου τις  πιο φθηνές,  διότι ,  επαναλαμβάνω, με 50 

χιλιάρικα δυο κόμβοι ας πάνε να ρωτήσουν τις  τεχνικές υπηρεσίες 

είναι πάρα πολύ φθηνά. Θέλουμε φθηνές και καλές και λειτουργικές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Έτσι όπως έχει  η 

εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάναμε πρόταση συγκεκριμένη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έκανα τοποθέτηση και νομίζω ότι  ήμουνα σαφής.  Ότι λέμε ναι στην 

κατασκευή, ναι στην κατεδάφιση, υπερβολική μεγάλες είναι οι  τιμές.  

Διαφωνούμε στις  τιμές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  κυρία Γεωργούλα ναι,  ναι και ο κ.  Γκότσης,   ναι  ο 

γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Έγκριση μελετών των έργων:  

Α) Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασικότητας 

εδάφους 2015  

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: 347/2015)  

…………………  

 

Β) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στην οδό 

Βοσπόρου.  

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: 348/2015)  

…………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

75 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο  θέμα.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγο υς  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο δέκατο όγδοο μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε,  κύριε Πρόεδρε εδώ για διαγραφές για κάποια καταστήματα, 

όπως διάβασα μέσα, τα οποία . .  από το ΄12 και το διαπιστώσαμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάτε για συγκεκριμένο κατάστημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν μου επιτρέπετε να βοηθήσω το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όσες φορές και να έρθει  ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος εκ του 

νόμου να βεβαιώνει από μόνος του κατά την διάρκεια της χρονιάς το 
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0,5%. Εν αντιθέσει είναι υποχρεωμένοι οι  κάτοχοι αδειών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων να 

έρχονται οι  ίδιοι .  Υποχρεούνται οι  ίδιοι  με  τους λογιστές τους ή μόνοι 

τους να φέρουν τα έγραφα για τον τζίρο τους και να βεβαιώνεται ο 

χώρος.  Επομένως εμείς  εκ των υστέρων, μετά από ένα ή δυο χρόνια . .  

πρόστιμα, πηγαίνουμε στην Εφορία,  στέλνουμε τους υπαλλήλους στην 

Εφορία στο Προσόδων, βλέπουμε τους τζίρους εκεί  και εκεί  

βεβαιώνουμε τον φόρο.  

 Υπάρχει όμως  η πιθανότητα, επειδή πολλοί από αυτούς τους 

ανθρώπους έχουν και άλλες δραστηριότητες,  η Εφορία δεν μας 

επιτρέπει  να πούμε αναλυτικά από πού είναι ο τζίρος,  μπορεί να είναι 

από δυο δραστηριότητες ή τρεις ,  εμείς  βεβαιώνουμε με βάση τον τζίρο 

τον φόρο και εκ των υστέρων, δυστυχώς, έχουν μπει στην σειρά 

αρκετά πράγματα, κύριε Πρόεδρε.…έρχονται και δηλώνεται πλέον ο 

τζίρος,  διορθώνουμε τυχόν ζητήματα που προέκυψαν, όπως για 

παράδειγμα η πρώτη περίπτωση, χωρίς να πω και το όνομα, η κυρία 

αυτή είχε και παιδότοπο και μανάβικο.  Ο τζίρος που πήραμε από την 

Εφορία,  κύριε Πρόεδρε,  ήταν ο συνολικός,  όμως το ΄11,  το ΄10 είχε 

κλείσει  ο παιδότοπος,  το μανάβικο συνεχίζει  να λειτουργεί ,  όπως με 

πληροφόρησε η υπηρεσία,  άρα για το ποσό που αφορούσε τον 

παιδότοπο και φαινόταν στο συνολικό τζίρο,  αυτό το ποσό το 

διαγράφουμε.  Γίνομαι κατανοητός;  

 Μια άλλη περίπτωση είναι με αυτή την κυρία,  η οποία ήρθε και 

μας ενημέρωσε ότι  ξέρετε εγώ τροποποίησα την άδειά μου και πήρ α 

άδεια χωρίς τραπεζοκαθίσματα. Από το ΄12 Από το ΄12 και μετά δεν 

έχω τραπεζοκαθίσματα.  
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 Και ο τελευταίος χωρίς όπως να λέω ότι  . .  υπάρχουν εδώ δεν 

είναι κάτι  κρυφό, είναι κυλικείο σε γυμναστήριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας εξηγώ ότι  είναι υποχρεωμένοι να έρθουν.  Όποιοι  λίγοι  πλέον δεν 

έρχονται,  γιατί  παλαιότερα ήταν περισσότεροι,  πριν το ΄10 και ο νοών 

νοείτω, μετά το ΄11 έχουν αρχίσει  και έρχονται και έχουμε μπει σε 

σειρά σχεδόν με τους περισσότερους και γι΄ αυτό και έτσι δεν  

επιβάλλονται και πρόστιμα, γιατί  έρχονται στην ώρα τους όταν λήγει  

το τρίμηνο, αυτοί οι  λίγοι  που δεν είχαν προνοήσει να έρθουν όπως 

επιβαλλόταν από τον νόμο και ήταν υποχρεωμένοι,  τυχόν ζητήματα 

που προκύπτουν από τις  άδειές τους είτε από την Εφορία,  όπω ς σας 

εξήγησα, τα διορθώνουμε.  Συνήθως είναι μικρά ποσά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησα για τα τραπεζοκαθίσματα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό εξηγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι για τον τζίρο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το γεγονός,  το Προσόδων δεν έχει  την άγνοια.  Το Προσόδων ξέρει  ότι  

αυτή η περίπτωση είχε παλαιά τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρει  εάν 

τροποποιήθηκε η άδεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  επικοινωνία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Με συγχωρείτε,  αφήστε τις  επικοινωνίες,  ο διοικούμενος και 

φορολογούμενος έχει  υποχρέωση από τον νόμο, το έχω ψάξει πάρα 

πολύ καλά, ελάτε να σας  το δείξω, να έρθει  αυτός και να δηλώσει τον 

τζίρο και τυχόν τροποποιήσεις που έχει  στην άδειά του ή οπουδήποτε 

αλλού. Δεν είναι υποχρέωση του Προσόδων. Το Προσόδων εκεί  πρέπει 

να πάει στην Εφορία . .  και δεν προνόησαν να βεβαιώσει από τον τζίρο 

τον γενικό που του δίνει  η Εφορία.  Δεν αφήνει η Εφορία,  κύριε 

Πρόεδρε,… Εάν τυχόν προκύπτουν κάποια ζητήματα τα 

αντιμετωπίζουμε.  Αυτό κάνουμε.  Με πολύ προσοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα άλλο παράδειγμα, καφεκοπτείο.  Του επιβλήθηκε αυτό το τέλος.  

Με πήρε συγκεκριμένα φίλος προσωπικός και μου λέει  του γράφει,  θα 

πληρώνω τέλος; Λέω ότι  συγνώμη και πάω στο Προσόδων και βλέπω 

ότι  όντως,  …ούτε τραπεζοκαθίσματα έχει  ούτε το ένα ούτε το άλλο. 

Λέει  ότι  ας μου φέρει την άδεια λειτουργίας του καταστήματός του,  

εκεί  τεκμηριώνεται ότι  δεν έχει   και διαγράφεται.  Τέτοιες περιπτώσεις 

είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό που παρατηρήσατε είναι από τις  πιο σπάνιες περιπτώσεις.  Δεν 

έχουμε πολλές γιατί  συνήθως οι  άδειες δεν τροποποιούνται.  Οι άδειες 

συνήθως δεν τροποποιούνται.  Είναι από τις  ελάχιστες που έχω δ ει  να 

τροποποιούνται.  Ένα κατάστημα δηλαδή στα τριάντα του χρόνια δεν 

τροποποιεί  την άδειά του.  σπανιότατα. Όσο αφορά την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. Γιατί  ο δημοτικός χώρος . .  μόνο στα 

καταστήματα που έχουν τραπεζοκαθίσματα. Σε όσα δεν έχουν,  δεν 

επιβάλλεται.  Αυτή είναι η εξήγηση που δίνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  349/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

Θέμα 19 ο  

Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 350/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στους κ.κ.  Ευαγγελούδη και Καλακίδη Χρήστο.  

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: 351/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της  υπ' αριθμόν 737/2013 Α.Δ.Σ. Έγκριση  
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καταβολής  αποζημίωσης  στον  Κανακάρη  Ιωακείμ  του  Κρυωνά  

πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ προέκυψε μια διαφορά που πρέπει ο Δήμος με απόφαση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου να δώσει στον κ.  Κανακάρη Ιωακείμ 1.888,63 

ευρώ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 352/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην διημερίδα  

επαρχιακού τύπου από 30 έως 31 -05-2015 που διοργανώνεται από 

την Ένωση  

Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων Ελλάδος  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Αντιδήμαρχος Γρηγοριάδης.  Έχει τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  τις  επόμενες ημέρες θα γίνει  αυτή η εκδήλωση στην πόλη 

των Σερρών για πρώτη φορά. Όλοι οι  εκδότες της επαρχιακής 

εφημερίδας από όλη την Ελλάδα θα είναι εδώ στην πόλη μας.  Εμείς 

θέλουμε να στηρίξουμε αυτή  την εκδήλωση, όπως θα την στηρίξει  και 

το Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης,  το Επιμελητήριο Σερρών, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Ο προϋπολογισμός τον οποίο σας 

προτείνουμε να ψηφίσετε είναι έως 2.4000 ευρώ. Θα γίνει  ένα γεύμα 

για όλους αυτούς τους προσκεκλημένους.   

 Μην ξεχνάτε ότι  από αυτή την εκδήλωση και την προσφορά μας 

θα βγούμε εμείς  πολλαπλά κερδισμένοι δεδομένου ότι  όλες αυτές οι  

εφημερίδες για πολλές ημέρες θα παίζουν και θα διαφημίζουν στα 

πρωτοσέλιδά τους και όχι  μόνο το Αυτοκινητοδρόμιο,  όλες  τις  

ομορφιές του Δήμου και ευρύτερα του Νομού μας.   

 Εάν σκεφτούμε ότι  για να κάνουμε μια διαφήμιση σε όλη την 

Ελλάδα σε όλες αυτές τις  εφημερίδες θα χρειαζόταν δεκάδες χιλιάδες 

ευρώ. Εν πάση περιπτώσει,  έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη μας,  

στην περιοχή  μας,  θα ξεναγηθούν και καλό είναι αν ψηφίσετε την 

συμμετοχή του Δήμου στην παραπάνω διημερίδα και την έγκριση του 

ποσού που προανέφερα  προϋπολογισμού έως 2.400 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ.  Καρύδας και ο κ.  Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ 

κ.  Χρυσανθίδη .   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον,  σε ποιο κατάστημα θα γίνει;  Και εάν 

έχουμε κάποιες προσφορές;  Γιατί  το ποσό νομίζω είναι αρκετά 

σημαντικό …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καταρχήν,  δεν κάνουμε εμείς  τίποτα από αυτά. Θα τα κάνουν οι  ίδιοι ,  

η διοίκησή τους θα τα κάνει  αυτά.  Δεν πάμε εμείς  σε μαγαζί σε μαγαζί 

και θα γίνει  στο μαγαζί,  πρόκληση Ελλήνων Γεύσεις.  Γιατί  έδωσε 

. .προσφορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση πώς προέκυψε αυτό το όφελος που είπε ο κ.  

Αντιδήμαρχος σε σχέση με την διαφήμι ση των πλεονεκτημάτων σε 

αυτές τις  τοπικές εφημερίδες όλης της Ελλάδος;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι εννοείτε πώς προέκυψε;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Είπατε ότι  …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πώς προέκυψε αυτό δηλαδή;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όλοι αυτοί οι  εκδότες δεσμεύονται στις  εφημερίδες τους να παίξουν 

όλα αυτά που προανέφερα. Όλοι.  Σε όλη την Ελλάδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  εμείς  μιλήσαμε με μέλη του Δ.Σ. και εγώ και ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  μας έφεραν και την πρόκληση, μας έφεραν 

και όλα αυτά που συζητήσαμε.  Ευθύς αμέσως πήγα εγώ στον επίτροπο 

να ρωτήσω τα διαδικαστικά. Είναι γνώστης ο κ.  Πρόεδρος για όλα και 

δεσμεύτηκαν γι΄ αυτό το πράγμα. Έτσι γίνεται όπου γίνεται αυτή η 

συνάντηση. Δεν υπάρχει π ερίπτωση να μην δε γίνει  έτσι.  Είναι 

δέσμευση δική τους το Αυτοκινητοδρόμιο και όλες οι  ομορφιές.  Θα 

παιχθούν όχι  μόνο μια φορά, τιμής ένεκεν θα παίζονται για πολλές 

μέρες.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δηλαδή, εάν μετά από δυο χρόνια γίνει  στην Καρδίτσα θα γίνει  το 

αντίστοιχο;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  εάν και ο Δήμος ανάλογα φερθεί προφανώς θα γίνει  το 

αντίστοιχο.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι τιμή μπορώ να πω και για την πόλη μας.  Πάντως είναι πολύ 

μεγάλη υπόθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

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

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 353/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου  

κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Μάιο  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29 Μαΐου συγκεκριμένα. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι επίσκεψη στον. .  στο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Έχουμε πολλά θέματα με τις  λαϊκές 

αγορές,  με το πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο,  βοσκοτόπια.  Το θέμα του 

Ξηροτόπου και του Μετοχίου  προέκυψε αλλά μας ήρθε μια απάντηση 
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χθες που λέει  ότι  ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λάβει γνώση αυτό το χαρτί  που 

στείλαμε εμείς  πριν από λίγες ημέρες ως Δήμος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μια και το έχω εδώ μισό λεπτάκι.   

 Προς Δήμο Σερρών  

 Εξουσιοδοτική αποζημίωση για οικισμού Ξηρότοπου και Κάτω 

Μετοχίου Σερρών.  

 Λένε ότι  έτσι έγινε,  ότι  παλαιότερα οι  οικισμοί ήταν . .και στο 

τέλος λέει  ότι  ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 

βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς του 

ΥΠΑΠΕΔ προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα κατά το βέλτιστο 

δυνατό τρόπο και να καταστεί  δυνατή η καταβολή της εξουσιοδοτικής 

αποζημίωσης για τους δυο οικισμούς αυτούς.   

 Αλλά μας ήρθε χθες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και με αυτό  το χαρτί  που μας ήρθε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι θέμα που έβαλε η Άνω Βροντού και η Ορεινή πάλι ότι  ο ΕΡΓΑ  

δεν αποζημιώσει καταστροφές από αγριογούρουνα. Μιλήσαμε με την 

προϊσταμένη της Θεσσαλονίκης που είναι αρμόδια για τις  Σέρρ ες,  δεν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

87 

υπάρχει τέτοια πρόβλεψη από τον ΕΡΓΑ και τα λοιπά και θα πάω εκεί  

να μιλήσω και να κάνω και έγγραφο πλέον …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Δασαρχείο αποζημιώνει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .οι  κάτοικοι της Βροντούς.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Δασαρχείο λέει  ότι  εγώ στέλνω κάτω αλλά δεν έχει  κωδικό.   

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: 354/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) υπαλλήλων του Δήμου και  
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β) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γ αλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή δεν είδα την εισήγηση, εάν έχει  υπαλλήλους 

στην ώρα, στο ωράριο εργασίας,  το λέω και το ξανά λέω . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπαλλήλων του Δήμου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν ο υπάλληλος έχει  μεταφερθεί στο ωράριο εργασίας του,  δεν 

ψηφίζω ποτέ να πάρει επιπλέον χρήματα. Στο ωράριο εργασίας του.  

Εάν κάτσει εδώ την νύκτα, όπως κάθονται τα παιδιά εκεί  … αλλά όχι  

στο ωράριο εργασίας του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτοί οι  δημοτικοί υπάλληλοι θα πάνε με δικά τους μέσα ή με της 

υπηρεσίας;  Οι υπάλληλοι του Δήμου, κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ένα λεπτάκι να σας το διευκρινίσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η κυρία Τσινίκα Μαρία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα μιλάμε για υπαλλήλους του Δήμου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Επειδή αυτή βρήκα μπροστά μου. Θα πάει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι οι  δυο υπάλληλοι οι  οποίοι  είναι στο Κέντρο Κακοποιημένων 

Γυναικών κύριε Πρόεδρε.  Δεν υπάλληλοι από τους μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου. Είναι από αυτούς που δουλεύουν στο 

πρόγραμμα Κέντρο Καταπολέμησης Κακοποιημένων Γυναικών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι με ΙΧ της κυρίας Μετζιάνου, το δικό της.  Το δικό της 

αυτοκίνητο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο μετακίνηση ή και εκτός έδρας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

7,5 ευρώ μετακίνηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι εκτός έδρας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο είναι το καύσιμο αλλά το 7,50.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καμία σχέση. Μετακίνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .Αντωνία,  5,40.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε είναι περισσότερο θέμα αρχής και όχι  ποσό.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το εικοστό τέταρτο;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Γάτσιο τελικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ψηφίζει  ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ποτέ στο ωράριο εργασίας εκτός έδρας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι εκτός έδρας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται κυρία Αγιαννίδου,  σας παρακαλώ πολύ. Δεν χρειάζεται,  

δεν έχει  σημασία.  Το θέμα αφορά «έγκριση καταβολής εξόδων», δεν 

αφορά την κυρία Αγιαννίδου.   
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Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της νομικής  

 συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας για τις 6 -5-2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 355/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για τις 11 -5-2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 356/2015)  

…………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων Μερτζάνη Ειρήνης και Ζγέρα 

Κωνσταντίνας στις 29/4/2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 357/2015)  
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…………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων Κούκου Αντωνίας και Ξενάκη Δημητρίου 

στις 24/4/2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 358/2015)  

…………………  

 

Θέμα 25ο  :  

Ενημέρωση σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η ακίνητη περιουσία του Δήμου αποτελείται σε γενικές γραμμές από 

τις  εξής κατηγορίες.  Τα δημοτικά οικόπεδα, είτε τα δημοτικά 

αγροτεμάχια,  όπως φαίνονται στις  οριστικές διανομές του Υπουργείο 

Γεωργίας,  δημοτικά οικόπεδα που προέκυψαν από μέσα από τις  

περιοχές όπου έγιναν πράξεις  εφαρμογής από την εισφορά σε γη,  από 

δωρεές και η σχολική περιουσία και ο σχολικός κλήρος τα οποία 

περιήλθαν τώρα στην ευθύνη του Δήμου.  
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 Στόχος της δημοτικής αρχής είναι πρωταρχικά η αξιοποίηση 

όλων των παραπάνω στοιχείων προς όφελος του δημότη και παράλληλα 

η αποκόμιση οικονομικού οφέλους για να μπορεί ο Δήμ ος να υφίσταται 

υγιείς  και να επιτελεί  τον ρόλο του.    

 Γίνεται μια πολύ μεγάλη, τιτάνια προσπάθεια από τον τμήμα 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας προς την κατεύθυνση αυτή με στόχο 

να διαπιστωθεί η κατάσταση των δημοτικών αυτών ακινήτων, δηλαδή 

εάν είναι καταπατημένα ή όχι  και εάν . .  από τρίτους.   

 Γίνονται συνέχεια διοικητικές αποβολές σε καταπατητές που 

ανακαλύπτονται και με την σύγκριση του χαρτογραφικού υλικού που 

έχουμε με τις  αεροφωτογραφίες που υπάρχουν είτε από καταγγελίες 

είτε από τον κατάλογο, τον οποίο πήραμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από 

εισαγγελική παρέμβαση, δηλαδή από έναν κατάλογο ο οποίος αναφέρει 

ποιοι  δηλώνουν δημοτικά ακίνητα και οι  οποίοι  προφανώς, εφόσον δεν 

το γνωρίζει  οι  Δήμος,  δεν τα έχουν μισθωμένα, απλώς τα δηλώνουν και 

με την χαλαρότητα  που υπάρχει στις  δηλώσεις όλες αυτές περνάνε έτσι 

και παίρνουν επιδοτήσεις.   

 Είμαι βέβαιος ότι  όταν ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο που έχουμε 

σχεδιάσει και με την βοήθεια την δική μου και με την μεγάλη 

προσπάθεια που γίνεται από το λιγοστό,  πραγματικά από τα λίγα 

στελέχη που έχει  το τμήμα αυτό της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

στους τοπογράφους,  που για το αντικείμενο θεωρώ ότι  είναι ελάχιστοι,  

ωστόσο όταν ολοκληρωθεί το πλάνο μας θα υπάρχει μια απόλυτη τάξη, 

θα . .  του Δήμου και κυρίως θα γίνει  συνείδηση στο υς δημότες ότι  δεν 

μπορούν να πηγαίνουν και να καταλαμβάνουν όποιο χώρο τους αρέσει 

αλλά θα ζητούν σύμφωνα με τον νόμο κάποιο αγροτεμάχιο για να το 

μισθώσουν, κυρίως για το μισθώσουν, γιατί  πλέον οι  εκποιήσεις είναι 
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πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και άρα θα υ πάρχει ένας συμμάζεμα και 

έλεγχος απόλυτος της δημοτικής περιουσίας.   

 Να περάσουμε τώρα στην καταγραφή αυτών των ακινήτων που 

έγινε από την υπηρεσία.  Μια συνοπτική καταγραφή. Ο Δήμος Σερρών 

έχει  380 οικόπεδα τα οποία βρίσκονται μέσα στην πόλη των Σερρών. 

Από αυτά τα οικόπεδα τα 185 έχουν δηλωθεί από τρίτους,  από πολίτες 

και επομένως σε αυτά χρειάζεται η διόρθωση των στοιχείων στο 

Εθνικό Κτηματολόγιο,  το οποίο,  το περιθώριο το οποίο έχουμε να 

κάνουμε αυτές τις  διορθώσεις είναι μέχρι το ΄19 ως Δήμος ενώ για 

τους πολίτες είναι μέχρι το ΄17.  53 οικόπεδα βρίσκονται στο υπόλοιπο 

Καλλικρατικό Δήμο.  

 Επίσης ο Δήμος έχει  40 οικόπεδα που προορίζονται για 

κοινωφελείς σκοπούς και βρίσκονται μέσα στην πόλη καθώς και 130 

κοινόχρηστους χώρους.  Μέσα στο κεντρικό πάρκο της  πόλης που έχει  

συνολική έκταση 69 στρέμματα και 720 τετραγωνικά, δηλαδή περίπου 

70 στρέμματα ας πούμε,  από τα 70 στρέμματα περίπου τα 55.700, τα 

56 περίπου στρέμματα ανήκουν στον Δήμο και για την υπόλοιπη 

έκταση την οποία θέλουμε «να καταλάβουμε», εντός ε ισαγωγικών, από 

το κεντρικό πάρκο υπάρχουν διάφορες εξελίξεις .  Είτε προχωράνε 

δικαστικά είτε κάνουμε τις  ενέργειες για την απαλλοτρίωσή τους.   

 Επίσης,  ο Δήμος Σερρών έχει  31 καταστήματα εκ των οποίων τα 

30 βρίσκονται στον χώρο του δημαρχείου,  κάτω από το Δημαρχείο,  

ενώ το ένα βρίσκεται στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου και από τα 

καταστήματα τα οποία βρίσκονται στο Δημαρχείο τα τρία είναι 

ιδιοχρησιμοποιούμενα, δυο είναι παραχωρημένα κατά χρήση σε 

Συλλόγους και τα υπόλοιπα είναι μισθωμένα.  
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 Το ένα που βρίσκεται στην οδό Ρωμανού είναι παραχωρημένο 

κατά χρήση στα ΑΜΕΑ καθώς επίσης έχουμε και τα εξής κτίρια.   

 Το Δημαρχείο που προείπα, το κινηματογράφος Αστέρια,  το 

κτίριο της ΔΕΤΚΑ, το Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων, το 

οποίο έχει  παραχωρηθεί στον Σύλλογο Σερραίες Μανούλες,  το κτίριο 

του Σχοινά,  που είναι το Άκτιο,  έτσι ονομάζεται σήμερα, το κτίριο 

των..  το υπόγειο παρκινγκ,  το θερινό σινεμά, κληροδοτήματα 

Αποστολίδη,  ξενώνες Χρυσοπηγής,  ο χώρος του Αμαξοστασίου του 

Δήμου, το γραφείο Διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου,  η Λέσχη και το 

Αναψυκτήριο του Αυτοκινητοδρομίου,  τα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, η 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αγίου Αθανασίου,  

προκατασκευασμένες κατοικίες των αθίγγανων Αγίου Ραφαήλ, το 

Κυνοκομείο,  το Μουσείου του Ελαιώνα.  

 Εντός της πόλης των Σερρών υπάρχο υν 62 κτίρια,  σήμερα είχαμε 

και θέμα για ένα ακόμα το νηπιαγωγείο το 3 ο ,  63 δηλαδή τελικά κτίρια 

σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγεία,  Δημοτικά, Γυμνάσια,  Λύκεια και το 

Ειδικό Σχολείο καθώς και 44 κτίρια σχολικών μονάδων, σχολικών υπό 

Καλλικρατικό Δήμο κάποια εκ των οποίων είναι ανενεργά.  

 Από τα προαναφερόμενα κτίρια σχολικών μονάδων έχουν 

παραχωρηθεί κατά χρήση τα παρακάτω: να πω τα χωριά της 

Κουμαριάς,  του Μετοχίου,  της Άνω Βροντούς,  του Κάτω Μητρουσίου,  

το σχολείο της Πεπονιάς,  του Χιονοχωρίου,  της Βαμβακούσα ς.   

 Η σχολική κλήροι των παραπάνω σχολείων ανέρχονται σε 377 

στρέμματα εκ των οποίων μισθώματα τα 279.750 και βρίσκονται σε 

διαδικασία εκμίσθωσης μέσω δημοπρασίας τα 185,45 στρέμματα.  

 Καταγραφή των αγροτεμαχίων.  
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 Μέσα στο αγρόκτημα Σερρών υπάρχουν 369 δημοτικά 

αγροτεμάχια,  τα οποία έχουν χαρακτηρισμό χέρσου, λιβαδιού,  βοσκής,  

αλώνια,  φυτώρια.  Ο Δήμος μπορεί να εκμεταλλευτεί  με εκμίσθωση ή 

χρήση μέσω δημοπρασίας αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 8.325 

τετραγωνικά μέτρα εξαιρουμένων των ρεμάτων, των δρόμων κα ι των 

νεκροταφείων.  

 Από τα προαναφερόμενα τα 1.016 στρέμματα είναι 

ιδιοχρησιμοποιούμενα, δηλαδή είναι το Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας,  το 

Πάρκο Ηρώων, το Αμαξοστάσιο του Δήμου, ο ΧΥΤΑ, οι  

κατασκηνώσεις.  98 στρέμματα είναι παραχωρημένα κατά χρήση στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  στους αθίγγανους,  στους Συλλόγους και 370 στρέμματα 

εκμισθώνονται.    

 Ο Δήμος εισπράττει  τέλος αυθαίρετης χρήσης για έκταση 111 

περίπου στρεμμάτων στο Κωνσταντινάτο,  1.104 στρεμμάτων στον 

Λευκώνα, 146 στρεμμάτων στην Πεπονιά και 342 στρέμματα στο 

Χριστός.   

 Αυτό είναι η περίπτωση που λέμε ότι  τους επιβάλαμε τέλος 

αυθαίρετης κατάληψης,  γιατί  αυτό. .γινόταν οι  δημοπρασίες χωρίς 

τοπογραφικά, χωρίς τίποτα.  Τώρα που υποβλήθηκε να γίνουν 

τοπογραφικά, συντάξαμε τα τοπογραφικά, . .  τα στείλαμε στο 

Δασαρχείο,  το Δασαρχείο αδυνατεί  να εκδώσει τις  πράξεις  

χαρακτηρισμού. Έχουμε στείλει  δυο έγγραφα για να επισπεύσουν και 

όπως σας είχα πει  σε μια μετάβασή μου στην Αθήνα βρήκαμε τρόπο 

αργότερα για το μέλλον,  για το άμεσο μέλλον να γίνει  μια πράξη 

χαρακτηρισμού για μεγάλες περιοχές και όχι   για κάθε κομμάτι 

ξεχωριστά και όταν επίπτωση το χωράφι σε αυτό το τμήμα που έχει  την 

πράξη χαρακτηρισμού,  να μην χρειάζεται τίποτα άλλο.  
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 Συμφωνήσαμε και με τον Δασάρχη αλλά και αυτό έχει  μια 

διαδικασία,  θα γίνει  μια φορά φυσικά, γι΄ αυτό δεν μπορέσαμε να 

προλάβουμε.  Είναι αδύνατον.   

 Υπάρχει ένας πίνακας στον οποίο έχουμε αναλυτικά τα 

στρέμματα που εκμισθώνονται σήμερα και αυτά που είναι προς 

εκμίσθωση σε όλες τις  περιοχές.  Δηλαδή στις  Σέρρες,  στην Αγία 

Ελένη, στην Άνω Ορεινή,  στην Βα μβακούσα, στον Κωνσταντινάτο,  

στον Λευκώνα, στην Πεπονιά,  Χριστός και . .  κλήρους.   

 Συνολικά δηλαδή αυτή την στιγμή περίπου 515 στρέμματα 

μισθώνονται και είναι προς εκμίσθωση  στην διαδικασία 2.755 

στρέμματα προς εκμίσθωση.  

 Εμείς για . .  σκοπό εκμισθώνουμε 98,5 στρέμματα. Δόθηκε και 

μια μελέτη στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  υπάρχει  μια μελέτη μάλλον την οποία 

συνέταξε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για τον πρώην Δήμο, για τον Καποδιστριακό 

Δήμο Σερρών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του πρώην 

Δήμου Σερρών του Καλλικρατικού. Αυτή  υπάρχει και έχει  ελεγχθεί ,  

έχει  διορθωθεί αλλά δώσαμε και μια μελέτη πάλι στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. με 

τον ίδιο σκοπό, για τους υπόλοιπους Καποδιστιριακούς δήμους και για 

δυο Κοινότητες της Βροντούς και της Ορεινής.   

 Η μελέτη αυτή παραδόθηκε,  είναι στην διαδικασία ελέγχου. 

Παρουσιάζει  κάποια προβλήματα τα οποία οι  υπάλληλοι του Δήμου τα 

διορθώνουν,  τα επισημαίνουν,  τα διορθώνουν και θα υπάρχει μέσω 

αυτής της μελέτης,  εφόσον θα ελεγχθεί  και θα διορθωθεί σωστά, θα 

υπάρχει μια εικόνα και για τις  υπόλοιπες περιοχές.   

 Τι κάνουμε για την προστασία της περιουσίας του δήμου; Στα 

πλαίσια της διαφύλαξης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου βρίσκεται 

σε εξέλιξη η διαδικασία διεκδίκησης της κυριότητας 185 οικοπέδων 
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που είχα πει  και στην αρχή, τα οποία βρίσκονται μέσα στην πόλη των  

Σερρών και χρειάζονται την διαδικασία μέσω Κτηματολογικού 

Δικαστή.  

 Δηλαδή να περιέλθουν και να καταγραφεί στο Κτηματολόγιο ότι  

είναι περιουσία του Δήμου Σερρών και όχι  των ιδιοκτητών των 

συνδημοτών μας που τα δηλώσανε.  Επίσης,  30 οικόπεδα φαίνονται σαν 

ιδιοκτησίες αγνώστων και εκεί  είναι πιο εύκολη η διαδικασία,  θα γίνει  

μια διόρθωση πρόδηλους σφάλματος.  Εκεί θα καταχωρηθεί απλώς στο 

Κτηματολόγιο το όνομα του Δήμου σε αυτά τα τριάντα οικόπεδα.  

 Επίσης το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας,  όπως έχω πει  προσπαθεί  

να ολοκληρώσει τις  διαδικασίες για την εκμίσθωση των 2.755 

στρεμμάτων και με έγγραφο που σας είπα ότι  στείλαμε στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ και αρνήθηκε να μας δώσει τον κατάλογο των πολιτών που 

δηλώνουν δημοτική έκταση, διότι  θεώρησε ότι  ήταν προσωπικά 

δεδομένα και μετά  από εισαγγελική παρέμβαση και εισαγγελική εντολή 

μας έδωσε έναν κατάλογο με 100 περίπου χωράφια,  τα οποία 

δηλώνονται μόνο στον Δήμο Σερρών, τα οποία δηλώνονται σαν 

δημοτικά χωράφια,  τα οποία δηλώνονται από ιδιώτες.  

 Εμείς στείλαμε επιστολές σε όλους αυτού ς τους πολίτες.  Ήδη 

έχουν ανταποκριθεί  σχεδόν όλοι.  Έρχονται κάθε μέρα στο Δημαρχείο 

και γίνονται διευκρινήσεις.  Τους προτείνουμε να κάνουν την 

διαδικασία για να τα νοικιάσουν τα χωράφια αυτά και έτσι να έχει  ο 

Δήμος έσοδα.  

 Δηλαδή από ένα σημείο που είμα στε πολύ χαμηλά τώρα σε χώρο 

που νοικιάζουμε στα αγροτεμάχια,  να φτάσουμε περίπου στα 2.700 και 

παραπάνω.  
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 Επίσης κάνουμε διοικητικές αποβολές,  όπως σας είπα και 

τελευταία είχαμε και τις  διοικητικές αποβολές στα νέα νεκροταφεία σε 

20 άτομα περίπου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και σε χωριά.  Και στον. .Όμιλο Σκουτάρεως,  στο Πάρκο.. .εδώ στις  

Σέρρες στο Αυτοκινητοδρόμιο,  γενικά,  με οποιοδήποτε τρόπο έρθει  μια 

καταγγελία ή διαπίστωση ότι  κάποιο δημοτικό ακίνητο καταπατείται,  

αμέσως κάνουμε διοικητική αποβολή.  

 Στα πλαίσια υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο το τμήμα μας διεξάγει  τις  απαραίτητες ενέργειες για την 

καταχώρηση της δημοτικής περιουσίας των παραπάνω . .  του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών. Δηλαδή Αγίας Ελένης,  Αδε λφικού, 

Αναγέννησης,  Άνω Βροντούς,  Καμήλας,  Βαμβακιάς,  Βαμβακούσσης,  

Ελαιώνα, Καλών Δένδρων, Κάτω Καμήλας,  Κουβουκλίου,  Κουμαριάς,  

Κωνσταντινάτου, Μονοκκλησιάς,  Οινούσας,  Ορεινής,  Πεπονιάς,  

Προβατά, Χριστός.  Δηλαδή εκτός από τον Λευκώνα και τους 

Επταμύλους,  οι  Επτάμυλοι ήταν ενταγμένοι ήδη, εκτός από τον 

Λευκώνα σε όλα τα άλλα τα χωριά θα γίνει  το Κτηματολόγιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε να ολοκληρώσει ο εισηγητής.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει η πρόταση για την αξιοποίηση. Αλ λά στα υπόλοιπα χωριά δεν 

είχαμε εικόνα. Τώρα που θα τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο 
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αναγκαστικά μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουμε μια σαφή εικόνα των 

αγροτεμαχίων μας σε όλα αυτά τα χωριά.    

 Επίσης θα ήθελα να πω ότι  στο Κεντρικό Πάρκο έχουμε δημοτική 

περιουσία,  όπως σας είπα ήδη 55 στρέμματα, τα υπόλοιπα από τα 30 

που συνθέτουν το Κεντρικό Πάρκο στα 13,  τα 13 έχουν κάποιες 

εκκρεμότητες από τις  οποίες εκκρεμότητες οι  6 είναι δικαστικής 

φύσεως ενώ για τις  7 γίνονται ενέργειες από την υπηρεσία να 

οριστικοποιηθεί  η  απαλλοτρίωσή τους.   

 Στείλαμε ήδη στο ΟΠΕΚΕΠΕ στείλαμε εμείς  τους κωδικούς τους 

οκταψήφιους αυτούς γιατί  υπάρχουν καταπατήσεις ολόκληρων 

αγροτεμαχίων που εμπίπτουν σε δημοτικά, υπάρχουν κάποια που έχουν 

κλήρους και δίπλα έχουν κάποια μικρά κομμάτια.  Εμείς  ήδη στείλαμε 

όλα αυτά και τα μεν και τα δε και ενημερώσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την 

κατάσταση αυτή. Ότι αυτό το αγροτεμάχιο το συγκεκριμένο με αυτό 

τον αριθμό εμπίπτει  ολόκληρο μέσα στο δημοτικό.  Στο στείλαμε σε 

όλους τους αρμόδιους.  Δηλαδή και στον ΟΠΕΚΕΠΕ κα ι στην Ένωση 

και σε κάποια γραφεία που κάνουν δηλώσεις τρία,  τέσσερα συνολικά, 

για να είναι ενήμεροι πλέον να αρχίσουν να κάνουν βάσει του νόμου 

τις  δηλώσεις και όχι  όπως να είναι.   

 Δηλαδή παρουσιάζονταν κάποια ενοικιαστήρια τα οποία ήταν 

τελείως στον αέρα. Αυτή την στιγμή όλα τα δημοτικά που θα πάνε να 

δηλώσουν πρέπει να παρουσιάζουν ενοικιαστήριο από τον Δήμο ή 

τέλος αυθαίρετης κατάληψης να παρουσιάζουν.   

 Δηλαδή επισημάναμε σε αυτούς που κάνουν τις  δηλώσεις ότι  

συμβαίνουν αυτά και ότι  πρέπει να τεκμηριώ νουν τις  δηλώσεις.   

 Αυτά. ότι  θέλετε να ρωτήσετε είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  Γάτσιος.  Να σημειωθούν τα ονόματα. Ο 

κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Ο κ.  

Μοσχολιός.  Και εσείς  κ.  Καρύδα ζητήσατε τον λόγ ο; Όχι.   

 Ξεκινάμε από εσάς κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  ουσιαστικά θα ήταν όλα καλά σε ότι  αφορά τις  

προτάσεις αλλά και αυτά που έχουν καταληφθεί από καταπατητές.  

Μιλάτε για τον πρώην Δήμο Σερρών. Δηλαδή είπατε 2.700 στρέμματα, 

εάν θυμάμαι καλά , έγραψα ένα νούμερο εδώ, γιατί  καταπατημένα και 

προσπαθούμε να τα εκμισθώσουμε.   

 Πρώτο ερώτημα που βάζω εγώ, πως θα τα εκμισθώσουμε αυτά; 

Είναι χρήσιμο και σημαντικό γιατί  έχουμε και άλλο θέμα.  

 Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, είναι ότι  ποιος κατέγραψε  

όλα αυτά τα αγροτεμάχια;  Και ένα τρίτο και άλλα είχα στο μυαλό 

μου, ένα τρίτο που θέλω να σας ρωτήσω γιατί  είμαστε πολιτικό όργανο 

και σιγά –σιγά πρέπει να αρχίσουμε όλοι να μιλάμε,  εάν είχατε εσείς  

ως ιδιώτης αυτούς τους ανθρώπους που έχετε στο γραφείο Ακίνητης 

Περιουσίας,  θα είχατε καταγράψει μέχρι τώρα αυτή την περιουσία; 

Έτσι ένα ερώτημα ρητορικό που το καταλαβαίνουμε όλοι αλλά πρέπει 

σιγά –σιγά όλοι μας,  γιατί  . .να βάζουμε το δάκτυλου υπό τον τύπον 

των ήλων γιατί  διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να ξεκινήσω από το τελευταίο.  Αυτό το πράγμα έγινε τώρα. Τόσα 

χρόνια δηλαδή υπήρχε αντίστοιχο γραφείο.  Τώρα ξεκινάμε.  Αλλά 

παράλληλα με αυτά δεν είναι μόνο αυτά. Ξέρετε ότι  γίνεται μια τιτάνια 

προσπάθεια.  Δεν είναι μόνο αυτά που ασχολούνται οι  υπάλληλοι αυτοί.  

Είναι τρεις  υπάλληλοι.  Τέσσερις μάλλον.  Τέσσερις υπάλληλοι είναι οι  
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οποίοι  εκδίδουν πιστοποιητικά και κάνουν ένα σωρό άλλες δουλειές.  

Μέσα σε αυτές τις  δουλειές είναι αυτή εδώ πέρα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτοί τα κατέγραψαν αυτά; Αυτά που μας είπα τε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  αυτό κάνανε.  Δηλαδή κάνουν όλη αυτή την διαχείριση. Άμα . .θα 

είχε τελειώσει πριν από 50 χρόνια.  Αυτό το τμήμα…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για πρώτη φορά γίνεται και η καταγραφή των ακινήτων που ήταν 

στους άλλους Καποδιστριακούς δήμους.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ακόμα και αυτό έγινε.  Αυτό δεν είχε μεγάλα αποτελέσματα διότι  ήταν 

πολύ δύσκολο. . .  έτσι το ξεκινήσαμε.  Κάναμε μια σύγκριση, αφού 

εντοπίσαμε . .  βάλαμε την αεροφωτογραφία επάνω κα ι είδαμε πόσα . .  

και πηγαίναμε επιτόπου. Αλλά δεν απέδωσε πάρα πολύ αυτό,  γιατί  σας 

λέω ότι  δεν μπορούσαμε… Αυτό καλύφθηκε όμως με τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ…πήγαινε και το δήλωνε και από εκεί  τους αναγνωρίσαμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας  είπα ότι  στείλαμε σε όλους αυτούς που μας έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

τα ονόματα, στείλαμε επιστολές,  τους είπαμε να έρθουν να δούμε τι  
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γίνεται.  Δεν τους κάναμε απευθείας διοικητική αποβολή. Ήρθαν 

πολλοί και βλέπουμε τι  υπόθεση είναι.  Δεν είναι όλες οι  υποθέσεις 

ίδιες.  . .άλλος έχει  μισό στρέμμα. Βλέπουμε ανάλογα με την περίπτωση 

θα το διαχειριστούμε.   

 Και φυσικά η πρώτη πρόταση είναι να μας φέρουν στοιχεία για 

να το μισθώσουν ή να πληρώσουν τέλος αυθαίρετης κατάληψης,  για να 

έχουμε έσοδα, εάν δεν προλαβαίνουν.  Αυτή  είναι η αντιμετώπιση. 

Είναι σαν…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι δεν μπορούν γιατί  σας λέω είναι η διαδικασία με …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .ο Δήμαρχος καταλαβαίνει  τώρα τι  λέω και γι΄ αυτό ρωτάω και ξανά 

ρωτάω. …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος αυθαίρετης κατάληψης ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην ξεφύγουμε.  Εδώ πραγματικά προκύπτει  ένα πάρα πολύ σοβαρό 

θέμα. Η υπηρεσία πιστεύω, κ.  Μυστακίδη,  σέβομαι πραγματικά το έργο  

το οποίο κάνει  και πράγματι δουλεύει πυρετωδώς η συγκεκριμένη 

υπηρεσία υπό την αιγίδα του κ.  Αντιδημάρχου. Όμως πιστεύω ότι  

χρονικά θα καθυστερήσει πάρα πολύ για να επεξεργαστεί  όλη αυτή την 

ακίνητη περιουσία.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

10

4 

 Μπορείτε να μου πείτε,  κύριε Μυστακίδη πόσο χρόνο δίνετε 

εσείς  για να καταγραφεί όλη αυτή η περιουσία,  να γίνου ν τα 

τοπογραφικά σε όλη αυτή την περιουσία,  επί  της ουσίας να αξιοποιηθεί  

αυτό το περιουσιακό στοιχείο του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών;  

 Μπορείτε να μου πείτε χρονοδιάγραμμα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για να μην γινόμαστε ισοπεδωτικοί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κάνατε μια ερώτηση και εγώ σας απαντώ. Εάν είναι δυνατόν να σας 

πω σε τόσο χρόνο. Πρέπει να αξιολογήσετε το εξής στοιχείο.  Μέχρι 

σήμερα τι  νοίκιαζε ο Δήμος Σερρών; Τίποτα. Νοικιάσαμε τα 470 

στρέμματα κάτω για βιο -καλλιέργειες που τα  βγάλαμε δημοπρασία,  

κάνουμε μια προσπάθεια στην Ορεινή 130 στρέμματα να τα 

νοικιάσουμε και βγήκε άγονος ο δ διαγωνισμός και στην Βροντού …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην ουσία δεν αξιοποίησε την περιουσία του,  δεν έπαιρνε ενοίκι α.  

Αυτή την στιγμή έχουμε με όλες τις  διαδικασίες έχουμε πλάνο για 

3.000 στρέμματα. 2.755 αυτή την στιγμή. Δηλαδή κάνετε την σύγκριση 

σε ένα χρονικό διάστημα βγάλαμε από τα 8,5,  10.000, πόσο είναι μαζί  

με τους άλλους δήμους ένα μεγάλο ποσοστό, το 1/3,  το ¼  το 

τακτοποιήσαμε.   

 Από όλα  αυτά στρέμματα τα 8.300 που είπαμε προ ολίγου,  εκεί  

κάποια άλλα που υπάρχουν στα άλλα χωριά,  δεν είναι όλα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

10

5 

καλλιεργήσιμα. Γιατί  μόνο να σκεφτείτε ότι  μέσα σε αυτά είναι και οι  

βοσκιές και ο κάθε κτηνοτρόφος έχει  μεγάλες εκτάσε ις,  μπορεί να έχει  

και 800 στρέμματα, καταλαβαίνουμε ότι  πλησιάζουμε στο να 

αξιοποιήσουμε όλα τα καλλιεργήσιμα. Αυτή είναι η μη απάντησή μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα πιο ορεινά επάνω το καταλαβαίνω, στα …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ είπα για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην χαλαρώσουμε συνάδελφοι,  ο κ.  Γάτσιος τελείωσε.  Εσείς κ.  

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Ήθελα να ρωτήσω, κάπως απαντήσατε αλλά όχι  επακριβώς,  αυτά τα 

8.325 αφορούν τον πρώην Δήμο ή αφορούν και τα χωριά; Και πως 

ξέρετε πόσα είναι μαζί  με  τον… Πόσα νοικιάστηκαν; Κάνατε έναν 

υπαινιγμό. Πόσα νοικιάζονται αυτή την στιγμή; Και τι  έσοδα έχουμε 

από αυτά;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα 8.300 κύριε Μηλίδη…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να πω όλες τις  ερωτήσεις και να απαντήσετε συνολικά;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν τελειώσατε.  Εντάξει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Υπάρχει ο κίνδυνος ιδιοκτησίας από κάποιους που τα έχουν πολλά 

χρόνια εδώ; Εάν δηλαδή είμαστε οικονομικά κατοχυρωμένοι;  Εντάξει .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μετά το 1968 απαγορεύτηκε η χρησικτησία σε εκκλησιαστικά, σε 

δημοτικά και σε δημόσια κτήματα. Δεν υπάρχει.  Είναι πενήντα χρόνια 

αυτό και δεν μπορεί  να το πάρει.   

 Επίσης για τα 8.300 που λέτε κ.  Μηλίδη ήταν μόνο στον 

Καποδιστριακό Δήμο Σερρών.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρώην Δήμο Σερρών.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  Τα υπόλοιπα, το πώς ακριβώς είναι σας είπα ότι  α υτή την στιγμή 

δεν μπορούμε να τα προσθέσουμε,  γιατί  ακόμα και η μελέτη της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. έχει  πολλά λάθη. Σας το λέω. Τα είδαμε ότι  είναι λάθος και 

δεν πήραμε τον ρίσκο να πάρουμε από εκεί  στοιχεία.  Όμως μέχρι τον 

Αύγουστο που θα γίνουν οι  δηλώσεις στο Κτηματ ολόγιο,  των γύρω –

γύρω χωριών, τότε θα ξέρουμε.  Και για τα καλλιεργήσιμα που λέτε,  

σας είπα ότι  αυτή την στιγμή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

555 στρέμματα νοικιάζονται αλλά ο στόχος μας είναι να φτάσουμε 

άμεσα στα 2.755.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη εντάξει;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για τις  ερωτήσεις εντάξει .  Για τις  τοποθετήσεις.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε επειδή η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που 

μας παρουσιάσατε είναι συνοπτική, δεν έχει  δηλαδή αναλυτικ ά 

στοιχεία,  θα ήθελα να ρωτήσω, εάν στην ακίνητη περιουσία 

συμπεριλαμβάνονται και τα πρώην στρατόπεδα; Και εάν ναι,  ποια 

ακριβώς; Τι εκτάσεις;  Συγκεκριμένα.  

 Και να θέσω όχι ερώτημα, μια δεύτερη πρόταση, εάν μπορούμε 

στο άμεσο μέλλον κάποια στιγμή, εφόσον  αυτά τα στοιχεία υπάρχουν 

αναλυτικά σε ηλεκτρονική μορφή να μας τα δώσετε ώστε να τα έχουμε 

και εμείς .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα στρατόπεδα δεν συμπεριλαμβάνονται.  Είναι 300 στρέμματα τα 

οποία θα μας δοθούν.  Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία από τα 340 

τα 300 στρέμματα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. Αυτή την 

στιγμή έχουμε τα στρατόπεδα τα τρία,  το Παπαλουκά, το Εμμ. Παππά 

και τις  Αποθήκες Πυρομαχικών  Λευκώνα, τα έχουμε παραχωρημένα 

από τον Στρατό κατά χρήση. Άρα δεν είναι μέσα στην περιουσία.   

 Τώρα το εάν μπορείτε να πάρετε ηλεκτρονικά το αρχείο,  φυσικά 

κάθε μελέτη η οποία είναι,  έχει  παραληφθεί,  η οποία έχει  εγκριθεί  και 

έχει  παραληφθεί από τις  υπηρεσίες του Δήμου και από το Δημοτικό 

Συμβούλιο παραλαμβάνεται,  βλέπετε που έχουμε θέμα παραλαβή 

μελέτης οριστική και προσωρινή που λέμε.  Μετά την προσωρινή και 

οριστική παραλαβή φυσικά είναι στην διάθεση του καθενός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη από συζητήσεις και πληροφορίες που έχω και τις  

καταθέτω ενώπιόν σας και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου,  μου 

έχουν πει  το εξής:  ότι  έχει  γίνει  καταγραφή και είναι ηλεκτρονικά σε 

ένα cd και είναι στην υπηρεσία σας,  αυτή την καταγραφή την έχετε 

αξιοποιήσει;  Υπάρχει καταρχήν; Να ρωτήσω έτσι απλά. Και εάν 

υπάρχει την έχετε αξιοποιήσει;  Και όταν ρώτησα, πότε έγινε αυτό,  μου 

είπαν επί δημαρχίας του κ.  Μωυσιάδη.  

 Ερώτημα, εάν υπάρχει και εάν έχει  αξιοποιηθεί  από την υπηρεσία 

σας και εάν αυτό βοηθάει,  έτσι ώστε να τελειώνουμε όσο γίνεται πιο 

γρήγορα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Φυσικά και υπάρχε ι και φυσικά και αξιοποιείται.  Όλες οι  πληροφορίες 

αντλούνται από αυτό το αρχείο όσον αφορά τον πρώην Δήμο Σερρών. 

Τώρα για τον υπόλοιπο Δήμο κάναμε κάτι  παρόμοιο μέσω της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  το οποίο σας είπα ότι  δεν έχει  ολοκληρωθεί ακόμα ο 

έλεγχος και το οποίο έχει  κάποια προβλήματα να υπάρχουν ζητήματα.  

 Όλα αυτά που σας είπα και αφορούν τα μεγέθη μέσα στον Δήμο 

Σερρών είναι από αυτό το αρχείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ απάντησε νομίζω ότι  κύριος…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  υπάρχουν και τα ονόματα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σίγουρα αφού αξιοποιείται το αρχείο.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  
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Εκείνη την περιοχή που έχουμε εμείς  στον Μητρούσι ανάμεσα στην 

Μπένιτσα και την . .  που κυνηγούσαμε κάποιον αγρότη, . .το γνωρίζετε;  

Εκείνα τα στρέμματα ανήκουν σε μας ή ανήκουν σε αυτή την 

υπηρεσία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ανήκουν στο δημόσιο κ.  Μοσχολιέ.  Τα έχω ψάξει γιατί  θέλαμε να 

κόψουμε κάποια κομμάτια να τα δώσουμε στους κτηνοτρόφους και 

τελικά ανήκουν στο δημόσιο και όποιος εκεί  θέλει  να κάνει  κάτι  

μπορεί μέχρι 8 στρέμματα να το πάρει από το δημόσιο και χωρίς 

δημοπρασία.  Το άλλο το μεγάλο το κομμάτι το ξέρετε ότι  το έχουμε 

μισθώσει με δημοπρασία.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εκείνα είναι του δημοσίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι αρμοδιότητα του δημοσίου να τους αποβάλει.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα ψάξαμε και είναι του δημοσίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος συνάδελφοι.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  

Μηλίδης.  Κύριε Μηλιδη έχετε τον λόγο και ο κ.  Γαλάνης.  Ξεκινάω από 

εσάς κ.  Μηλίδη.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα αυτό . .είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που 

αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι  όλοι οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε επιτέλους αυτή η ακίνητη 

περιουσία να αξιοποιηθεί .   

 Άκουσα με προσοχή ότι  . .  καλλιεργήσιμη γη,  γιατί  είναι ένα θέμα 

το οποίο,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  εμείς  σαν παράταξη το 

είχαμε αναδείξει  προ πολλού και είχαμε ζητήσει και στοιχεία και μας 

είχαν δοθεί  από το τμήμα Προσόδων. Εδώ έχω μια ημερομηνία από το 

΄13 ακόμη, τέτοιο καιρό το ΄13,  όπου ζητούσαμε καλλιεργήσιμη γη και 

ξέρετε τι  μας είχε δώσει τότε το τμήμα Προσόδων; Υπογραφή το κ.  

Αντιδήμαρχος Έργων κ.  Μυστακίδης Παύλος,  9.000 στρέμματα.  Και 

είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο ότι  χάνονται πολλά έσοδα για τον Δήμο 

που είναι τόσο απαραίτητα σε αυτή την μεγάλη κρίση.  

 Βεβαίως επικροτώ ότι  ξεκίνησε μια σοβαρή διαδικασία με τους 

υπαλλήλους που είναι λίγοι ,  όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  μέσα σε 

αυτό το παιχνίδι  υπήρχε και η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  την οποία πληρώνουμε γι΄ 

αυτό τον λόγο.   

 Είδα όμως στην εισήγησή σας ότι  διαπιστώθηκαν πολλά λάθη. 

Γιατί  τόσα πολλά λάθη από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.;  Και το λέτε μόνοι σας 

στην εισήγηση ότι  έγιναν πολλά λάθη γιατί  έτσι,  γιατί  αλλιώς.  Δεν 

ξέρω τον λόγο.  νομίζω ότι  εφόσον υπάρχει,  είχαμε ψηφίσει αμοιβή θα 

πρέπει να γίνει  και ανάλογη δουλειά.   

 Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  το θέμα αυτό ως δημοτική αρχή 

έχει  αργήσει πάρα πολύ. Θα μου πείτε ότι  κάλιο αργά παρά ποτέ.  

Εντάξει .  Έχετε όμως αργήσει.  Ακόμη είχαμε δώσει την πρώτη σας 

περίοδο,  μια περίοδο χάριτος ότι  είναι Καλλικρατικός Δήμος,  είναι 
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δύσκολα τα πράγματα, όμως από το ΄11 και αρχές του ΄12 επιμέναμε 

ότι  θα πρέπει επιτέλους αυτή η γη η καλλιεργήσιμη και όλη η ακίνητη 

περιουσία να αξιοποιηθεί .   

 Δεν μπορεί να έχουμε 10.000 στρέμματα και πλέον,  κ.  

Μυστακίδη,  θα δείτε ότι  είναι και ακόμα περισσότερα και να … 

Θεωρούμε ότι  είναι απαράδεκτο.  Γι΄ αυτό λέω ότι  υπήρξε ολιγωρία.  

Οφείλω να το πω.  Δεν μας ακούσατε τότε.  Υπάρχουν τα έγγραφα και 

του κ.  Αναστασιάδη ήταν αίτημα και πιο μπροστά ακόμα είχε γίνει  ότι  

θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε.  

 Εγώ χαίρομαι που ξεκινάτε και νομίζω ότι  θα πρέπει και πέρα 

των υπαλλήλων που λέτε ότι  υπερβάλουν . .  μακάρι και χαίρομαι γι΄ 

αυτό,  όλοι σε αυτή την οικονομική κρίση, κ.  Μυστακίδη,  όλοι πρέπει 

να κάνουμε κάτι  παραπάνω, δεν  γί νεται αλλιώς,  δεν πρόκειται να . .  

εάν δεν κάνουμε κάτι  παραπάνω.  

 Θέλω λοιπόν να πω ότι  δεν ξέρω τι  λάθη είναι αυτά από την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να 

προχωρήσουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς.  Τα χρόνια φεύγουν,  ήδη 

…θα μπορούσαν να είχαν γίνει  περισσότερα, τουλάχιστον για την 

καλλιεργήσιμη γη.   

 Δεν θυμάμαι εάν κάτι  είχαμε αναθέσει στο Πανεπιστήμιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τόσα λεφτά για την μελέτη ή άλλα τόσα για την άλλη μελέτη,  θα 

πρέπει να το δούμε.   Θα πρέπει να έχουμε…  

 Εγώ αυτό ήθελα να πω και να πω και πάλι ότι  θα περιμένω να δω 

αποτέλεσμα, αυτή είναι μια πρώτη . .  που έχετε κάνει ,  έτσι δεν είναι κ.  
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Μυστακίδη; Από ότι  βλέπω είναι μια πρώτη . .  αξιοποιήστε ότι  στοιχείο 

…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα είμαστε πολύ πίσω στο να πάρουμε και χρήματα από αυτές τις  

περιοχές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό είπα εδώ υπεύθυνα και στον Πρόεδρο και στον κ.  Δήμαρχο ότι  

έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Εμείς κάναμε τις  προτάσεις για το 

θέμα αυτό,  δυστυχώς δεν μας ακούγατε.  Τώρα θα είχε τελειώσει το 

θέμα και θα υπήρχαν έσοδα. Και αρκετά.  Ελπίζω σύντομα, όσο 

μπορούμε να έχουμε . .για να αυξήσουμε τα έσοδα που τα έχουμε τόσο 

πολύ ανάγκη, . .  σαν Δήμος να δείξουμε μεγαλύτερο κοινωνικό 

πρόσωπο. Με τέτοια ίδια έσοδα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ακόμα 

περισσότερο τους συνδημότες μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια από τις  σπάνιες φορές που η σημερινή συνεδρίαση κύλησε ήρε μα 

θα κάνω και εγώ φιλότιμες προσπάθειες να μην ανεβάσω τους τόνους 

αλλά μερικά πράγματα με εξοργίζουν.   
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 Κύριε Μυστακίδη πάλι επαναλαμβάνετε ότι  ο Στρατός μας τα 

έχει  παραχωρήσει κατά χρήση. Εάν πάτε αύριο στο Κτηματολόγιο θα 

διαπιστώνετε ότι  το στρατόπεδο Παπαλουκά και 40 στρέμματα στο 

Εμμ. Παππά είναι καταχωρημένα στον Δήμο των Σερρών, είναι δηλαδή 

περιουσία του Δήμου των Σερρών και εδώ μέσα πρέπει κάποια στιγμή 

να αποφασίσουμε εάν θα μιλάμε ως εκπρόσωποι των συμφερόντων του 

Στρατού ή ως εκπρόσωποι των συμφερόντων του Δήμου.  

 Γιατί  επιμένετε;  Γιατί  αυτή η εμμονή να θεωρείτε ότι  αυτά τα 

στρατόπεδα μας τα έχουν παραχωρήσει κατά χρήση την στιγμή που 

εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο,  επαναλαμβάνω, κατοχυρωμένα με την 

βούλα, με τον νόμο ότι  είναι ιδιοκτησία του Δήμου Σερρών; Γιατί  

επιμένετε.  Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την εμμονή σας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να απαντήσω πρώτα στον κύριο….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μιλήσουν και οι  άλλοι και μετά.  Ο κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δυο λόγια θα πω μόνο.  Το Ελληνικό κράτος είναι το μοναδικό  μέσα 

στην Ε.Ε. που δεν έχει  Κτηματολόγιο για να . .  και ο Δήμος Σερρών 

εντασσόμενος σε αυτό το ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να 

ξεκαθαρίσει  το ιδιοκτησιακό καθεστώς.   

 Εκείνο που θέλω να πω ότι  η δημοτική αρχή η δική μας και ο 

Δήμαρχος και πρέπει να πούμε τα εύσημα και στον Δήμαρχο, ότι  έκανε 

μια Αντιδημαρχία με τον κ.  Αντιδήμαρχο, τον κ.  Μυστακίδη για να 

λύσει αυτόν τον Γόρδιο Δεσμό. Επιτέλους ο Δήμος να ξέρει  ποια 

κτήματα έχει ,  τι  περιουσιακά στοιχεία έχει  και νομίζω ότι  τους οκτώ 

μήνες που είναι Αντιδήμαρχος ο κ.  Μυστακίδης έκανε και μια καλή 
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προσπάθεια,  πάρα πολύ καλή προσπάθεια γιατί  πρέπει να καταλάβετε 

ότι  εκτός να τα βρεις  τα κτήματα, πρέπει να μπεις στην διαδικασία 

δικαστική διαμάχη και αυτή η διαμάχη δεν θα τελειώσει μέσα σε ένα 

με δυο χρόνια.  Μπορεί να τραβήξει πολλά χρόνια.  Όμως ήταν μια 

σημαντική προσπάθεια,   η οποία τελικά θα αποδώσει καρπούς σύντομα 

και νομίζω ότι  δεν μπορεί κανείς  να κατηγορήσει,  γιατί  υπήρχαν και 

άλλοι Δήμοι που με τον Καποδίστρια ήρθαν στον Δήμο Σερρών και δεν 

είχαν τίποτα.  

Για πρώτη φορά και νομίζω αξίζει  συγχαρητήρια,  ήταν μια 

αναλυτική εισήγηση από τον κ.  Μυστακίδη,  που για πρώτη φορά 

άκουσα τι  έχει  ο Δήμος και πως θα παλέψει τα επόμενα χρόνια.  Δεν 

πρέπει να είμαστε μεμψίμοιροι σε αυτό,   έκανε σημαντική προσπάθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  η χώρα η δική μας από το 1821 μέχρι σήμερα δεν 

έκανε Κτηματολόγιο.  Το 2001, 2002 άρχισε να έχει  η πόλη και τα 

χωριά ακόμη δεν έχουν.  Τώρα θα ξεκινήσουν τα κτηματολόγια στα 

χωριά μας του Νομού Σερρών. Όπως αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω 

είμαστε.   

 Ο Δήμος Σερρών ο παλαιός,  πράγματι είχε γίνει  μια προσπάθεια 

τα προηγούμενα χρόνια καταγραφή της ακίνητης περιουσίας.  Η 

δουλειά όμως που έκανε μετά το ΄12,  κυρίως όταν άρχισαν να 

επιστρέφουν και οι  υπάλληλοι,  γιατί  υπήρχ αν και γυναίκες που είχαν 

εγκυμοσύνη τοπογράφοι μηχανικοί,  όταν επέστρεψαν και στελεχώθηκε 

από τον κ.  Δήμαρχο και από τον κ.  Αντιδήμαρχοι επαρκώς το τμήμα 

αυτό με τοπογράφους μηχανικούς,  έκαναν επικαιροποίηση αυτής της 
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καταγραφής των ακινήτων πάνω στον χάρ τη για να δούμε τι  είναι τι  

και που,  έκαναν μια ανάλυση το που είναι αυτά τα οποία πρέπει να 

διεκδικήσουμε και …αυτή η δουλειά δεν είχε ξαναγίνει  ποτέ.   

 Η δουλειά του κ.  Μυστακίδη δεν έγινε τώρα οκτώ μήνες.  Είναι 

από τα προηγούμενα χρόνια,  από την προηγού μενη θητεία του και αυτή 

την δουλειά την ωφελούμαστε ως δημοτική αρχή και ως Δημοτικό 

Συμβούλιο με τις  διαδικασίες που φέρνει  μετά ο κ.  Μυστακίδης 

. .γ ίνονται δημοπρασίες και δεν σκοτώνεται κόσμος για να έρθει  να 

πάρει μέρος στις  δημοπρασίες,  κύριε Πρόεδρε.   

 Αυτό δηλαδή είναι ένας μύθος ότι  βγάζουμε ως Δήμος τα 

στρέμματα και εκεί  γίνεται το έλα να δεις .  Είμαστε τρεις  συνάδελφοι 

συνήθως από όλες τις  παρατάξεις  ή από δυο παρατάξεις ,  τώρα νομίζω 

είμαστε με τον κ.  Γάτσιο,  παλιά ήμασταν με τον κ.  Χουρουζίδη,  είν αι 

και ο κ.  Γκότσης και δεν γίνεται το έλα να δεις  στις  δημοπρασίες του 

Δήμου με τις  καλλιεργήσιμες εκτάσεις.   Μικρό ενδιαφέρον υπάρχει.   

 Τον Κρίνο βγάλαμε τις  προάλλες κάποια στρέμματα, εάν θυμάμαι 

καλά 90,  ένας άνθρωπος ήρθε.  Που είναι το ενδιαφέρον; Κα ι έχουμε 

και υψηλά τις  τιμές για να μην μας πει  και κανένας ότι  τις  έχουμε 

χαμηλά.  

 Θέλω να πω ότι  δεν είναι έτσι τα πράγματα, επειδή έχουμε 9.000 

στρέμματα πρέπει να έχουμε αυτά τα έσοδα. Θέλω να πω με 

ειλικρίνεια ότι  έχει  γίνει  μια προσπάθεια που δεν έχε ι  γίνει  στο 

παρελθόν και θέλει  υπομονή για να αποδώσει καρπούς.   

 Δεν είναι μόνο και τελειώνω, η καταγραφή, κύριε Πρόεδρε,  των 

ακινήτων και να ξεκαθαρίσεις ,  αλλά πρέπει μετά να βάλεις σε 

δημοπρασία τα ακίνητα, να πάρεις για πράξη αποχαρακτηρισμού από 

το Δασαρχείο,  να πάρεις και εγκρίσεις  από όλες τις  άλλες υπηρεσίες,  
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αυτή είναι η γραφειοκρατία που όλοι την πατάσσουν τουλάχιστον μιλώ 

για την πολιτική σκηνή και κανείς  δεν την έχει  πατάξει  μέχρι τώρα 

αποτελεσματικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη ο λόγος σε σας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά τα νούμερα, τα 9.000 που λέτε δεν είναι όλα καλλιεργήσιμα. 

Μέσα έχει  βοσκές σε μεγάλο ποσοστό και κατορθώσαμε, όσα και εάν 

είναι,  9,  10,  11,  κατορθώσαμε αυτή την στιγμή να είναι ώριμα περίπου 

3.000 στρέμματα να νοικιαστούν.  Αυτό έγινε τώρα.  

 Εγώ και λόγω επαγγέλματος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα 

το ΄11 πήγα στο Λογιστήριο και ρώτησα ότι  πόσα εισπράττει  ο Δήμος 

από ενοίκια και μου είπε ο κ.  Κατιρτζόγλου 10.000 ευρώ από 

μισθώματα και κτηρίων και αυτά.  γι΄ αυτό και ξεκίνησα.  

 Αυτή την στιγμή θα εισπράξει ο Δήμος όλα όσα μπορεί και 

είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.  Ξαφνικά βγάλαμε 240 στρέμματα 

στα Γ νεκροταφεία.  Ήταν καταπατημένα. Τους βγάλαμε αυτούς τους 

ανθρώπους.  2.755 θα νοικιάσουμε.  Μαζεύεται ένα μεγάλο ποσό 

στρεμμάτων στα οποία έχουμε έλεγχο και τα προτείνουμε για 

αξιοποίηση. Όπως θέλουμε.  

 Για τα λάθη που λέτε της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. φυσικά και είναι και 

ενήμερος και ο Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ που είναι καθ΄ ύλην αρμόδια 

για την αξιοποίηση της περιουσίας,  ο κ.  . .  ο Κώστας,  είναι ενήμερος 

ότι  υπάρχει  αυτό το πράγμα και οφείλεται στο γεγονός ότι  θα έπρεπε 

να χρησιμοποιήσουν πολλά στοιχεία από τους παλαιούς δήμους.  

Δηλαδή αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, από χωράφια τα οποία 
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εκποιήθηκαν και δεν το ξέρει  κανένας,  δεν ενημερώνεται καμία 

υπηρεσία από την . .  απλώς το γνωρίζει  ο Δήμος.   

 Πήγε ο υπάλληλος και βρήκε όλες τις  αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου που . .  5 στρέμματα, 8 στρέμματα, όλα αυτά έπρεπε να 

δοθούν στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και δεν υπήρξε η συνεργασία.  Ήρθε η 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και έτσι τα άφησε.  Τώρα θα εν ημερωθεί για όλα αυτά.  

 Επίσης θα τους προτείνω να  πάρουν και κάποιον ειδικό,  εάν δεν 

έχουν τοπογράφο μηχανικό φυσικά δεν μπορεί να γίνει  σωστή δουλειά.  

Να πληρώσουν από τα χρήματα της μελέτης κάποιον τοπογράφο να 

ασχοληθεί πιο σοβαρά και εξειδικευμένα.  

 Για τα στρατόπεδα κ.  Γιαννακίδη,  το στρατόπεδο Παπαλουκά 

μπορεί να φαίνεται στο Κτηματολόγιο δηλωμένο όπως φαίνεται,  ότι  

είναι του Δήμου, όμως έχει  ξεκαθαριστεί  με τον Στρατό ότι  θα 

αντιδράσει ο Στρατός,  δηλαδή θα κάνει  όλες τις  ενέργειες και θα 

παρουσιάσει την ένστασή του στο Κτηματολόγιο.  Το ρωτήσαμε αυτό 

το πράγμα. Είναι βέβαιο,  δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αφήσει ο 

Στρατός έτσι να περάσει,  διότι  όπως ξέρετε στο Κτηματολόγιο θα 

καταγραφεί και εφόσον  δεν καταγραφεί κάποιο ακίνητο σε τρία 

χρόνια περιέρχεται στο δημόσιο.   

 Δηλαδή ότι  δεν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο θεωρείται ότι  

είναι του δημοσίου.  Ότι επίσης γίνει  μέχρι το ΄17 έχει  καταγραφεί 

λάθος θα χρειάζεται δικαστικούς αγώνες για να διορθωθεί.  Αλλά αυτό 

έχει  ξεκαθαριστεί  από τον Στρατό,  είναι θ έμα χρόνου να υποβάλλουν 

τις  αντιρρήσεις τους και τα έγγραφά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  κάποιος να δευτερολογήσει.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Απλά πρόεδρε να πω, εγώ επιμένω σε αυτό γιατί  καμία φορά η 

φρασεολογία έχει  την σημασία της.  Άρα κ.  Μυστακίδη από εδώ και 

πέρα δεν θα λέμε ότι  τα τρία στρατόπεδα μας τα έχουν παραχωρήσει 

κατά χρήση γιατί  δεν στέκει ,  δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.  Εσείς 

τώρα απαντήσατε μια εικασία τι  θα κάνει  ο Στρατός εάν θα 

αμφισβητήσει στο μέλλον.  Θα δούμε τι  θα κάνει .  Προς το παρόν όμως 

είναι καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο στον Δήμο Σερρών. Τελεία και 

παύλα. Και έτσι πρέπει να το θέτουμε και να το υποστηρίζουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό δεν αποτελεί   ιδιοκτησία . .  Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 

χωρίς την έγκριση του Στρατού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ στην δευτερολογία σας όλα αυτά. Ποιος θέλει  να 

δευτερολογήσει από τους προλαλήσαντες;  Ο κ.  Μηλιδης.  Παρακαλώ 

κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπα και στην εισήγησή μου ότι  . .όμως διαφωνώ με αυτό που 

ειπώθηκε,  ότι  είναι οκτώμισι μήνες η δημοτική αρχή. Δεν  είναι 

οκτώμισι μήνες η δημοτική αρχή.. .  υπάρχει  και συνέχεια και υπήρξε 

και ένα έργο πιο μπροστά, το οποίο και αυτό έπρεπε να …  

 Άρα λοιπόν. . .και κάποια θέματα δεν νομίζω ότι  ήταν απαραίτητο 

το Κτηματολόγιο.  Δηλαδή το να ξέρουμε,  μιλάμε για τον πρώην Δήμο   

που υπήρχε Κτηματολόγιο.  Στα χωριά υπήρχε μια δυσκολία,  το 

καταλαβαίνω, ήταν Καποδιστριακός Δήμος και τα λοιπά. Όμως εδώ 

υπήρχε και εδώ είναι πολλά τα χρήματα, είναι …Όταν είχαμε ρωτήσει 

εδώ το έχω γραμμένο από τις  υπηρεσίες που βγαίνουν 9.500 

στρέμματα.  Δεν είναι λίγα.  Δεν είναι όλα καλλιεργήσιμα. Το ξέρω 
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αυτό. Όμως είναι πάρα πολλά. Ήδη με μια πρώτη κίνηση βγάζετε 3.000 

καλλιεργήσιμα.  Καλλιεργήσιμη γη ήταν το ερώτημα. Δεν ήταν μη 

καλλιεργήσιμη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έξω τα ρέματα και τα βοσκοτόπια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι έλεγε κ.  Μυστακίδη με δική σας υπογραφή από κάτω. Γι΄ αυτό 

που είπε . .  δημοπρασίας,  πιστεύω ότι  ο κόσμος έχει  στραφεί στον 

πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι  θα υπάρξουν και νέοι που θα έρθουν.  

Και στο κάτω –κάτω εάν είναι να μην τα νοικιάσεις καθόλ ου καλύτερα 

βάλτε τα με μικρότερο τίμημα. Πάλι κάτι  θα πάρεις από τόσες χιλιάδες  

από το πολύ κάτι  θα πάρεις.  Ένα αυτό και δεύτερον,  πολλοί που είναι 

καταπατητές γιατί  να έρθουν να πληρώσουν; Μια χαρά βολεύονται 

τόσα χρόνια.  Υπάρχει λόγος να έρθουν να πληρ ώσουν; Να μπουν στην 

δημοπρασία; Άσε θα πάει καμία εικοσαριά χρόνια λένε.    

 Αυτό ήθελα να πω. Όμως πιστεύω ότι  υπάρχουν νέοι οι  οποίοι  

λόγω της μεγάλης ανεργίας έχουν στραφεί στον πρωτογενή τομέα και 

θα θελήσουν να κάνουν καλλιέργειες.  Ακούστε με που σας λέω.  

 Τελείωσα κύριε Πρόεδρε.  Αυτό που ελέχθη ότι  πολλές 

προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν κάνανε,  υπάρχει ένα . .  δεν πρέπει 

αυτό τώρα να το έχουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση. Είναι δυνατόν 

να λέμε αυτά τα πράγματα σήμερα σε αυτή την μεγάλη κρίση που 

έχουμε,  ότι  δεν … ή το άλλο που είπε προηγουμένως ο κ.  

Αντιδήμαρχος ότι  ένας κυκλικός κόμβος έκανε 200 χιλιάρικα; 

Συμφωνήσατε κ.  Αντιδήμαρχε εσείς  για διακόσια χιλιάρικα τότε;  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το σκαλίζετε το θέμα γιατί  και εσείς  και εγώ το ψηφίσαμε.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το σκαλίζετε το θέμα των κυκλικών κόμβων και μάλιστα 

τηλεφωνικά, βρισκόμουν σε συνέδριο στην Γαλλία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω να μην είμαστε ισοπεδωτικοί,  αυτές οι  δουλειές είναι 

τεχνικές.  Κοιτάξτε,  είναι πάρα πολύ δύσκολες,  επηρεάζονται από 

πολλούς παράγοντες και άμα σκεφτείτε . .  η τοπογραφική υπηρεσία 

πόσα χρόνια έκανε για ένα χωριό και τα λοιπά, θα καταλάβετε τι  

εμπλοκές έχουν.   

 Οι προσπάθειες γίνονταν πάντα, απλώς τώρα άρχισαν να 

αποδίδουν και πραγματικά θέλω να εξάρω την προσπάθεια αυτή που 

κάνει  το τμήμα που έχουν εξειδικευτεί  στο αντικείμενο,  ας λέω 

ειλικρινά έχουν αντιμετωπίσει  ότι  υπήρχε από τεχνικής απόψεως..  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα έχουν αντιμετωπίσει  και έχουν αποκτήσει μια πολύ καλή εμπειρία.  

Πάρα πολύ καλή εμπειρία και δεν πρόκειται ποτέ να χαλάσει αυτό το 

τμήμα. Δεν πρέπει να διασπαστεί .   
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 Πάλι θέλω να πω ότι  τα νούμερα που σας εξέθεσα νομίζω ότι  

αποδίδουν την εικόνα και την πρόοδο αυτής της δουλειάς.  Τώρα από 

εκεί  και ύστερα οι  συγκρίσεις  νομίζω ότι  πρέπει να είναι προσεκτικές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πολύ σωστά έκανε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και λόγω δουλειάς το εκτιμώ αλλά  και εγώ τουλάχιστον το είχα πάντα 

στο μυαλό μου αυτό το θέμα της καταγραφής.  Είναι η ταυτότητα των 

ακινήτων και ο Δήμος πρέπει να βάλει μια τάξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δυο λόγια θα παρακαλούσα τον κ.  Δήμαρχος σύντομος κα 

περιεκτικός.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σύντομος.  Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  κύριε Μηλίδη 

με προλάβατε,  θα ξεκινούσα έτσι την τοποθέτησή μου, την σύντομη 

τοποθέτηση δίνοντας σας εύσημα για το ότι  δίνετε βαρύτητα σε αυτό 

το πολύ σοβαρό θέμα.  Το είπατε όμως πιο μπροστά.  

 Πολύ καλά κάνετε και δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους Δήμου. Ασφαλώς και η 

αντιπολίτευση πρέπει να βάλει τον πήχυ πιο ψηλά, καλά κάνει ,  για να 

πιέζει  την δημοτική αρχή για να φέρνει  καλύτερα αποτελέσματα, όμως 

πρέπει να πω ότι  έχει  γ ίνει  μια πολύ καλή προσπάθεια και κατά την 

διάρκεια της προηγούμενης θητείας μέσα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων του Δήμου και συνεχίζεται τώρα από τον Αντιδήμαρχο 

τον κ.  Μυστακίδη που ήταν υπεύθυνος σε αυτό το τμήμα και την 
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προηγούμενη θητεία και τώρα είναι υπεύθυνος σε αυτό το θέμα και το 

τμήμα εδώ οι υπάλληλοι έχουν κάνει  πάρα πολύ καλή δουλειά.   

 Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την δουλειά που κάνουν,  δεν είναι 

εύκολη υπόθεση το ξεκαθάρισμα από νομικά προβλήματα, 

τοπογραφικά προβλήματα των εκτάσεων του Δήμου προκειμένου να τα 

νοικιάσει και τα λοιπά. Βλέπετε ότι  γίνεται ένα ξεκαθάρισμα τώρα και 

γίνονται διοικητικές αποβολές,  θέλουμε να δούμε ποιες είναι ακριβώς 

οι  καλλιεργήσιμες,  να αρχίσουμε να τα βγάζουμε σιγά –σιγά σε 

δημοπρασία αλλά νομίζω ότι  είναι και λίγ ο άδικο όταν λέμε για 

ολιγωρία,  διότι  πρέπει να πούμε ότι  κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης θητείας νοικιάζαμε 350 στρέμματα.  

 Ο Δήμος εκεί  που έπαιρνε 3,  4 χιλιάρικα για ενοίκια έγιναν 

35.000 τα έσοδα από τα χωράφια.  Κάναμε δυο δημοπρασίες στην Άνω 

Ορεινή,  συγνώμη στην Ορεινή και στην Βροντού άγονες.  Δεν υπήρξε 

ενδιαφέρον.  Δώσαμε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. να καταγράψει την ακίνητη 

περιουσία των Δήμων που μπήκαν με τον Καλλικράτη στον Δήμο 

Σερρών και βλέπετε η διαδικασία αυτή ακόμα δεν έχει  ολοκληρωθεί.  

Έχουν διαπιστωθεί λάθη, όμως θα ολοκληρωθεί.  Δεν μείναμε με 

σταυρωμένα τα χέρια.   

Δώσαμε στο Τ.Ε.Ι . ,  γ ια να δείτε το ενδιαφέρον της δημοτικής 

αρχής,  αναθέσαμε στο Τ.Ε.Ι .  να μας κάνει  μελέτη με θέμα την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. μας την καταθέσανε 

την μελέτη αυτή, προτάσεις δηλαδή. Είναι περίπου 20 προτάσεις.  Το 

εάν είναι καλές ή κακές οι  προτάσεις δεν θέλω εγώ να το πω ούτε 

είμαι εγώ ο ειδικός για να πω εάν είναι καλές ή κακές ή εάν μπορεί να 

υλοποιηθούν,  όμως υπήρχε το ενδιαφέρον από την δημοτική αρ χή προς 

την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και δώσαμε 
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και στο Τ.Ε.Ι . ,  στο τοπικό μας εδώ Πανεπιστήμιο σαν πιο ειδικοί να 

μας πουν πως μπορούμε να . .  την ακίνητη περιουσία.   

Έχουμε και αυτές τις  προτάσεις που θα δούμε τι  μπορούμε να 

υλοποιήσουμε από αυτές τις  προτάσεις.   

Μην ξεχνάτε ότι  έγιναν και άλλες ενέργειες προς την κατεύθυνση 

της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μέχρι τώρα.  Να 

θυμίσω τα αναψυκτήρια που ήταν χωματερές και τα αξιοποιήσαμε και 

δουλεύει κόσμος και τα απολαμβάνουν οι  πολίτες;  Να υπενθυμίσω 

τους ξενώνες της Χρυσοπηγής που κατέρρεαν; Να υπενθυμίσω την 

οικία Μάλλιου που κατέρρεε και την αξιοποιήσαμε και λειτουργεί  

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών; Να 

υπενθυμίσω ότι  για το Κεντρικό Πάρκο  εξασφαλίσαμε 2 εκατ.  ευρώ για 

απαλλοτριώσεις και σας έχω φέρει τώρα εδώ την εισήγηση για το 

Κεντρικό Πάρκο πόσο χρονοβόρες είναι  οι  διαδικασίες προκειμένου 

να γίνουν δικαστήρια και τα λοιπά και τα λοιπά; . .  και δεν μπορούμε 

να τα αξιοποιήσουμε διότι  οι  δ ιαδικασίες είναι χρονοβόρες και τώρα 

υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ώριμες και θα προσπαθήσουμε αυτές,  

τουλάχιστον,  να τις  απαλλοτριώσουμε.   

Κάναμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που έχει  σχέση με την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,  για την πλατεία Εμπορίου.  Θ α 

ακολουθήσει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και για το Κεντρικό Πάρκο 

και για τα Στρατόπεδα, απλά τα στρατόπεδα, κ.  Γιαννακίδη,  εάν 

πηγαίναμε σε αυτή την λογική που λέτε ότι  είναι δικό μας το 

στρατόπεδο Παπαλουκά και δεν συζητάμε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  

θα ήμασταν σε μια δικαστική διαμάχη, το Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας 

δεν θα έκανε πίσω με τίποτα, θα ήμασταν σε μια δικαστική διαμάχη 10 

και 15 χρόνια που δεν ξέρουμε τι  κατάληξη θα είχε.   
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Κάναμε μια φοβερή συμφωνία,  την καλύτερη συμφωνία που 

έκανε Δήμος σε όλη την Ελλάδα και από τα τρία στρατόπεδα 

συνολικής έκτασης 345 στρεμμάτων τα 300 θα περιέλθουν οριστικά 

και αμετάκλητα στον Δήμο Σερρών με την βούλα και του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας.   

Είμαστε σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης πλέον,  διότι  είμαστε 

προς το τέλος γ ια να εγκριθούν τα πάντα και από το ΥΠΕΚΑ και μετά 

δεν βιαζόμαστε,  θα δούμε,  περιμένουμε και την κυβέρνηση, μακάρι να 

τηρήσει την υπόσχεσή της και να πει  ότι  αλλάζει  τον νόμο, τα δίνει  

όλα, να πάρουμε και τα υπόλοιπα 45 στρέμματα. Μακάρι να έχουμε 

και αυτό  το δώρο. Θα περιμένουμε,  δεν βιαζόμαστε.   

Αλλά θέλω να πω ότι  πολύ κάνετε και ενδιαφέρεστε και βάζετε 

και ψηλά τον πήχυ, καλά κάνετε και μας πιέζετε,  να συνεχίζετε να μας 

πιέζετε όμως έγιναν σημαντικές ενέργειες και σημαντικά βήματα προς 

την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα συνάδελφοι ολοκληρώθηκε.  Πάμε στο επόμενο.  

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     

(ΠΡΑΚΤ. 2/11/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έκτο.   
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Θέμα 26 ο  :  

Ενημέρωση σχετικά με τον αγωγό TAP (Trans Adriatic 

Pipeline).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περιληπτικά και συνεκτικά,  18 Μαΐου επισκέφτηκε το . .  τον κ.  

Δήμαρχο Επιτροπή από την εταιρεία με στόχο την ενημέρωση των 

δημοτών και την συλλογή υπογραφών οικοπεδούχων ή κτήματα που 

είχαν προκειμένου να αποζημιωθούν για να περάσει ο αγωγός.   

 Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος τους είπε ότι  εμείς  εμμένουμε στις  

θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  δηλαδή ποιες είναι αυτές;  Αλλαγή 

όδευσης,  να φύγει  ο συμπιεστής  από τον Κρίνο που είναι 7 χιλιόμετρα 

από την πόλη των Σερρών και ότι  δεν συμφωνούμε με τίποτα.   

 Επίσης ο Δήμαρχος τους είπε ποια είναι η άποψη της παρούσας 

κυβέρνησης και συγκεκριμένα τι  λέει  ο Λαφαζάνης ο υπουργός.  Η 

απάντηση ήταν ότι  είναι θετικός.  Υπέγραψε λέει  ο δήμαρχος; 

Υπογραφές από την προηγούμενη κυβέρνηση, άρα  ο κ.  Λαφαζάνης μας 

λέει  ότι  προχωράτε,  δεν υπάρχε ι κανένα πρόβλημα.   

 Σε αντίθεση με τους πολίτες της Κίνησης Πολιτών του . .  που 

λένε ότι  εμείς  πήγαμε εκεί  και ο κ.  Λαφαζάνης είπε ότι  όχι .  Θα πρέπει 

να γίνει  αλλαγή λόγω περιβαλλοντικών όρων.  

 Επίσης η Επιτροπή αυτή είπε,  το ΤΑΡ της εταιρείας ότι  δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον συμπιεστή και μάλιστα μπορείτε 
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λέει  να έρθετε και από την αντιπολίτευση δηλαδή ένα άτομο και από 

τους πολίτες δέκα, δώδεκα άτομα να επισκεφτούμε την Ισπανία με 

έξοδα της εταιρείας για να δείτε ότι  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 

όσον αφορά τον συμπιεστή.  

 Ο κ. Δήμαρχος αμέσως έδρασε και κάλεσε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς,  δηλαδή βουλευτές,  Αντιπεριφερειάρχη, 

Επιμελητήριο,  ΓΕΩΤΕΕ, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,  την 

Κίνηση Πολιτών, όλους το Σάββατο 23 -5, 11:00΄ η ώρα έγινε η 

σύσκεψη μέσα στην παλαιά αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημαρχείο με στόχο να πάνε όλοι αυτοί,  μια ομάδα, στον κ.  Λαφαζάνη 

προκειμένου να αλλάξει η όδευση και ο συμπιεστής.   

 Ανέλαβε η υπουργός η κυρία Σταμπουλή να κλείσουν το 

ραντεβού για να πάει αυτή η αντιπροσωπεία να βρουν τον κ.  Λαφαζάνη 

και να του πει  ότι  οι  Σέρρες δεν συμφωνεί και να ακολουθήσει ο 

αγωγός,  αυτό που ήρθε από την Πολιτική Κίνηση και από το ΓΕΩΤΕΕ, 

δηλαδή από την Εγνατίας.  Παράλληλη της Εγνατίας.   

 Το τμήμα Περιβάλλοντος το δικό μας  είπε τότε στην Επιτροπή 

στην πρώτη επίσκεψη ότι  σας θέσαμε μερικά ερωτήματα τα οποία 

επισυνάπτονται,  εάν έχετε την εισήγηση. απάντηση δεν πήραμε,  

θέλουμε τις  απαντήσεις.  Και είπε ότι  θα πάρετε.  Ακόμα παίρνουμε.   

Ακόμα και σήμερα που ρώτησα εγώ τους υπηρεσ ιακούς παράγοντες ότι  

ήρθε τίποτα; «Όχι,  δεν ήρθε».  

 Εδώ είναι νομίζω τα ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν. 

Αυτοί επέμεναν ότι  84,  86 σημεία εμείς  τα διορθώσαμε αλλά η 

διόρθωση είναι εντελώς επιδερμική ας το πω. Ήσσονος σημασίας.  

Δηλαδή τι  κάνανε; Τον αγωγό τον πήγα στα τρία μέτρα πιο εκεί  στο 

ίδιο χωράφι.  Μας κοροϊδεύουν.   
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 Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι  ο Δήμαρχος είναι η φωνή του 

Δημοτικού Συμβουλίου αντιτάχθηκε και έκανε όλες αυτές τις  ενέργειες 

προκειμένου να προστατεύσει τον Δήμο μας,  τον Νομό μας,  ο Δήμο ς 

Σερρών είναι η καρδιά του Νομού, τον Νομό μας από τις  

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτόν τον αγωγό που θα έχει  τόσο 

στην υγεία μας,  όσο στους παραγωγούς και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Αυτά ήθελα να σας πω. Εάν θέλει  ο κ.  Δήμαρχος να πει  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε έχετε να πείτε κάτι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι,  εάν τελικά γίνει ,  τώρα 

περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει  το ραντεβού από την κυρία 

Σταμπουλή και εάν τελικά γίνει  αυτό το ταξίδι  στην Ισπανία εννοείτε 

θα συμμετέχουν κάποιο ι  και από την αντιπολίτευση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι κάποιοι ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα ακόμα που ξέχασα είναι ότι  εμείς  και η Κίνηση των Πολιτών αλλά 

και,  το γράφει μέσα και το Τμήμα του Περιβάλλοντός μας τους έχουμε 

προτού κάνουμε αυτό το ταξίδι ,  εάν θα το κάνουμε αυτό το ταξίδι ,  

θέλουμε τις  συντεταγμένες αυτού του συμπιεστή στην Ισπανία και θα 

βρούμε εκεί  ανθρώπους να μας πληροφορήσουν.  

 Βέβαια,  όπως είπε ο Δήμαρχος,  εάν γίνει  αυτό από κάθε 

παράταξη θα έρθει  ένας εφόσον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  ερωτήσεις εάν υπάρχουν.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Ο κ.  Μηλιδης,  ο 

κ.  Χράπας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά. Ερωτήσεις.  Κύριε Μηλίδη ξεκινώ από εσάς και μετά τον κ.  

Γιαννακίδη.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρώτον, τα ερωτήματα αυτά δεν γράφει ημερομηνία π ρος την εταιρεία,  

πότε έγιναν; Θεωρώ ότι  είναι σημαντικό. .  Το άλλο, . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έγιναν χθες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά τα επανέλαβε το . .  είχαν γίνει  τότε όταν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν πήραμε την απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλι ο …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεύτερο ερώτημα. Λέει εδώ ότι  η κυβέρνηση έχει  

εγκρίνει  την . .  καταφατικά ότι  ναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέει ότι  προχωρήστε,  συμφωνούμε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εμμένετε στις  αρχικές σας αποφάσεις.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Η απόφαση που πήραμε του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να κάνουμε επικαιροποίηση και να το ξανά στείλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε  ο κ.  Γκότσης να πούμε ότι  η 

εταιρεία για να εκμαιεύσει τις  υπ ογραφές των . .λέει  ότι  υπάρχει  . .  

συμφωνία με την κυβέρνηση. Απλά όχι  ερώτηση, νομίζω σε τέτοια 

ζητήματα . .  να το πω στον Πρόεδρο, νομίζω ότι  καλό είναι να 

. .Δηλαδή θεωρώ στην συνάντηση στις  23 -5 θα έπρεπε να 

προσκληθούμε και εμείς  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του Σαββάτου.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  εσύ μας εκπροσώπησες και …Εγώ ήμουνα παρών και θεωρώ 

ότι  το χειριστήκατε σωστά και . .  αλλά θεωρώ ότι  σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις που είναι εξαιρετικά σοβαρές θα πρέπει να είναι και η 

αντιπολίτευση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας πω κάτι γιατί  δεν σας κάλεσα; Διότι  είναι δεδομένη η 

ομοφωνία,  τουλάχιστον κατά πλειοψηφία.  Το αντικείμενο της 

συνάντησης ποιο ήταν; Δεν ήταν εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το 

θέμα. Συμφωνούμε όλοι.  Το κλείσιμο του ραντεβού ήταν αυτό.  Τι να 

σας καλέσω; Αυτό ήταν το αντικείμενο και βλέπετε ότι  τελειώσαμε 
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μέσα σε πέντε λεπτά. Είπαμε να κλείσουμε το ραντεβού και φύγαμε.  

Αυτό ήταν.   

Και τώρα αυτό λέω, αυτό προτείνω, επικαιροποίηση του 

τελευταίου ψηφίσματος και να το στείλουμε.  Αυτό λέω να 

αποφασίσουμε και να ψηφίσουμε.  Επειδή άλλαξε η κυβέρνηση, 

καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ δεν θα μπω πάλι σε λεπτομέρειες που έχουν ειπωθεί πολλές φορές 

και συμφωνήσαμε όλοι ότι  για αλλαγή όδευσης ούτε για αλλαγή του 

σημείου που θα γίνει  ο συμπιεστής ούτε.  . .  ού τε τίποτα τέτοιο,  το 

ζητούμενο, το σημερινό το ζητούμενο είναι ότι  οι  αγρότες της 

περιοχής,  ιδιαίτερα του Προβατά αυτή την στιγμή καλούνται από τον 

ΤΑΡ να υπογράψουν συμβάσεις … Δεν έχουν καμία ενημέρωση όμως 

οι  άνθρωποι και οι  περισσότεροι είναι παγιδευμέ νοι.   

 Θέλω να δοθεί από εδώ Δήμαρχε,  εάν έχετε την καλοσύνη, να 

τους δώσετε ένα μήνυμα να υπογράψουν ή να μην υπογράψουν οι  

αγρότες;  Να τους το πούμε φωναχτά για να ξέρουν και αυτοί τι  θα 

κάνουν.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό θα έλεγα και εγώ. Άκουσα και διο ρθώστε με εάν κάνω λάθος,  

πως ο συμπιεστής θα γίνει  μόνο τότε όταν υπάρχει αίτημα για την 

πόλη. Να πάρει δηλαδή φυσικό αέριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αυτό ήθελα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβασμός στην διαδικασία.  Ο κ.  Στεργίου.  Τοποθέτηση. Θέλει να 

κάνει  κανείς  τοποθέτηση επί του θέματος; Μόνο ο κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη κάτι  που εγώ δεν έχω, έχω 

πολύ μεγάλη μνήμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελέφαντα.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ελέφαντα. Πριν τέσσερ ις μήνες περίπου, εάν θυμάμαι,  συζητήθηκε το 

θέμα και πήραμε ομόφωνο ψήφισμα. Κάποιοι  τότε έριχναν βολές προς 

την δημοτική αρχή για το τι  είχε κάνει  η δημοτική αρχή. Η δημοτική 

αρχή σε συνεργασία με τον Δήμο Εμμ. Παπά κάναμε αυτό που έπρεπε 

να κάνουμε.  Προσβάλαμε την απόφαση αυτή στο ΣτΕ και σε δέκα 

μέρες,  στις  10 Ιουνίου θα βγει  απόφαση. Περιμένουμε.  Εκεί μετά θα 

τοποθετηθούμε πάνω στο ζήτημα.  

 Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι  είναι συμφωνημένο και αφού μας 

χαρακτήρισαν βλάκες,  γραφικούς,  έτσι μας είπαν κάποιοι  κ αι είχαν 

συμφωνήσει ότι  θα το έπαιρνε από εδώ η εταιρεία,  πράγμα που δεν 

έκανε,  ερωτώ, ποιος ήταν ο βλάκας; Ποιος ήταν ο γραφικός; Γιατί  τότε 

έλεγαν ότι  θα πάει ο συμπιεστής επάνω.  

Και να σας πω κάτι;  Δεν καταλαβαίνω την εμμονή της εταιρείας 

να θέλει  να κατασκευάσει στο συγκεκριμένο σημείο τον αγωγό. Μιας 
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και γνωρίζω ότι  μπορεί σε 250 χιλιόμετρα αγωγό, μπορεί να πάει και 

15 και 30 χιλιόμετρα χωρίς μεγάλο κόστος,  γιατί  δεν ξέρω εάν το 

κόστος κατασκευής . .  την εμποδίζει  να κάνει  κάτι  τέτοιο.   

Αυτό που λέμε ε ίναι απαράδεκτο,  γιατί  για να καταλάβουμε η 

πόλη δεν θα πάρει αέριο.  Είναι διαβατικό αέριο για την Ευρώπη. Μετά 

από την απόφαση του ΣτΕ θα τα πούμε,  γιατί  κάποιοι  χαρακτήρισαν 

ότι  παίζουμε γεωστρατηγική πολιτική και τα λοιπά. Εάν είναι καλό ή 

όχι  για την χώρα. Θα τα πούμε σε δέκα μέρες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνούμε για την επικαιροποίηση; Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, εδώ όμως γιατί  να μιλάμε με υπονοούμενα; Είπατε κάτι  

κάποιοι ,  γιατί  …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν θα πάρετε τα πρακτικά του προηγούμενου Δημοτικ ού Συμβουλίου 

θα μάθετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επικαιροποίηση λοιπόν ψηφίσματος.  Ναι κ.  Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Η επικαιροποίηση ναι αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να γραφτούν οι  διαφορετικές απόψεις της κυρίας Αγιαννίδου,  του κ.  

Καρύδα και του κ.  Χασαπίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι διαφορετικές σας απόψεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι είπατε τότε θα ξανά γραφτεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης τι  είπε δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν στρατηγική επιλογή . .  της χώρας.   

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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 359/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.   

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

328/2015:   Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  

  Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματ οδότησης 

πλατείας Δήμητρας   Σερρών  

 

329/2015:   Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  

  Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις  οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου -Βασ.    Βασιλείου  

 

330/2015:   Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο:  

  Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην Π.Ε. Σιγής έτους 2013  

 

331/2015:   Έγκριση της  υπ '  αριθμόν 80/2015 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

  με θέμα: Εγγραφές -διαγραφές των νηπίων -βρεφών στα 

τμήματα  

  των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 

2015-2016 
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332/2015:   Έγκριση ψήφισης πίστωσης για αμοιβή εξωτερικού 

δικηγόρου  

 

333/2015:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:   Σερραϊκών 

παραδοσιακών ειδών (ούζο –    ακανές) για τις   ανάγκες του 

Δήμου Σερρών.  

 

334/2015:   Έγκριση προμήθειας των ειδών της πράξης Προμή θεια 

υπολειπόμενου  

  εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Σερρών μετά 

την δεύτερη  

   κατακύρωση με την απ΄ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία 

της                διαπραγμάτευσης.  

 

335/2015:   Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων βάσει των αρ.:  

  Α) 37/2015 απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί  

  κυκλοφοριακών αλλαγών και ρυθμίσεων της οδικής 

κυκλοφορίας  

 

336/2015:   Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων βάσει των αρ.:  

  Β) 38/2015 απόφασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

σχετικά  

  με τον καθορισμό τρόπου χορήγησης θέσε ων στάθμευσης 

ΑμΕΑ.  

 

337/2015:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.   
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  Έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

 

338/2015:   Έγκριση μεταβολής (διαγραφής) υπερβάλλοντος ποσού από 

το  

  διπλογραφικό σύστημα για συμφωνία υπολοίπ ου με το 

απλογραφικό  

   σύστημα του Δήμου Σερρών.  

 

339/2015:   Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Α΄ τριμήνου 2015 για  

  τον έλεγχο υλοποίησης -εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

έτους 2015.  

 

340/2015:   Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του  υπ '  αριθμόν  

  14 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου σύμφωνα με την 

παρ.2β του  

  άρθρου 45 του Ν4257/2014  

 

 341/2015:   Ομοίως του Κοινοτικού Καταστήματος Χιονοχωρίου  

 

ΠΡΑΚΤ.:    Αποσύρεται το θέμα περί μίσθωσης του 3ου Νηπιαγωγείου 

Σερρών  

1/11/2015  

 

342/2015:   Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης:  

  Α) Εμβαδού 32,14τ.μ.  στην ιδιοκτησία του κ.  Καραγκούνη 

Μόσχου  
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  στην περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

 

343/2015:   Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης:  

  Β) εμβαδού 6,87 τ.μ.  στην ιδιοκτησία των κ.κ.  Αλεξιάδου 

Ρεβέκκας  

   και Αλεξιάδου Άννας στην περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

 

344/2015:   Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την εκμίσθωση ιδιωτικών  

  μηχανημάτων στην Τ.Κ. Ορεινής λόγω έκτακτων καιρικών 

φαινομένων.  

 

345/2015:   Τροποποίηση της υπ'  αριθμ. 6/2015 μελέτης παροχής 

υπηρεσιών  

  με  τίτλο: ¨Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών της πόλης 

των  Σερρών έτους   2015¨ .  

 

346/2015:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

ημιαυτόματων      βυθιζόμενων μπαρών.  

 

347/2015:   Έγκριση μελετών του έργου :  

  Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση  

προσβασικότητας εδάφους 2015  

 

348/2015: Έγκριση μελετών του έργου:  

   Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στην οδό 

Βοσπόρου.  
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349/2015:   Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους του κ.     Μαραγκού Ευθυμίου που αφορά 

δημοτικό φόρο και πρόστιμο δημοτικού    φόρου 0,5% 

για τα έτη 2011 και 2012  

 

350/2015:   Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων  

 

351/2015:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

  στους κ.κ.  Ευαγγελούδη και Καλακίδη Χρήσ το.  

 

352/2015:   Έγκριση τροποποίησης της  υπ '  αριθμόν 737/2013 Α.Δ.Σ. 

Έγκριση  

  καταβολής  αποζημίωσης  στον  Κανακάρη  Ιωακείμ  του  

Κρυωνά  

  πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης  

 

353/2015:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην διημερίδα  

  επαρχιακού τύπου από 30 έως 31 -05-2015 που 

διοργανώνεται από την Ένωση  

  Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων Ελλάδος  

 

354/2015:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου  κ.  

Γρηγοριάδη  

  Παναγιώτη κατά το μήνα Μάιο  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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355/2015:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της 

νομικής συμβούλου του   Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας για τις  6 -

5-2015 

 

356/2015:   Ομοίως για τις  11 -5-2015 

 

357/2015:   Ομοίως των υπαλλήλων Μερτζάνη Ειρήνης και Ζγέρα 

Κωνσταντίνας στις     29/4/2015 

 

358/2015:  Ομοίως των υπαλλήλων Κούκου Αντωνίας και Ξενάκη 

Δημητρίου στις     24/4/2015 

  

ΠΡΑΚΤ:   Ενημέρωση σχετικά με την ακίνητη περιουσία του 

Δήμου Σερρών.  

1/11/2015:  

  

359/2015:   Ενημέρωση σχετικά με τον αγωγό TAP (Trans Adriatic 

Pipeline).  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΑΚΤ.  

3/11/2015: Απάντηση σε ερώτηση του κ.  Γάτσιου Ιωάννη σχετικά με 

το Αποχετευτικό   Δίκτυο Καλών Δέντρών.  

 

 

……………………… . .  

……………… .  
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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      ……………  
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Γάτσιος Ιωάννης      ……………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ……………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος     ……………  

 

Γκότσης Ηλίας       ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης     ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος     ……………  

 

Δούκας Γεώργιος      ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα      ……………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος    ……………  

 

Καρύδας Νικόλαος      ……………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος      ……………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος     ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος      ……………  
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Ραµπότας Ευθύµιος      ……………  

 

 

 

 

Στεργίου Νικόλαος      ……………  

 

Τερζής Βασίλειος      ……………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος     ……………  

 

Χαρίτος Χρήστος      ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος     ……………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης    ……………  

 

Χράπας Παντελής      ……………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος     ……………  


