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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

             Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 17   του µηνός IOYNIOY του έτους 

2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό 

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 13/11-06-2015 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 31, δηλαδή  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 
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Σούζας Ζαχαρίας. 

Στεργίου Νικόλαος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος .Σ.) 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Δούκας Γεώργιος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Τερζής Βασίλειος 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα 

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

 

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

Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και 

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

 

Ο Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

2. Μυστακίδης Παύλος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  
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α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου και 

β) Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης της ΤΚ Προβατά, έτους 

2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και διάθεση του επιλέξιμου ποσού του 

υποέργου 1 της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων 

ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ η οποία συγχρηματοδοτείται από 

το Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για το έτος 2015 στο πλαίσιο 

της πράξης ¨Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση 

της βίας – δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08¨ του 

Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.  
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών εικοσιτετράωρης υπηρεσίας 

τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών¨.  
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων  
της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών, έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο:     Έγκριση μεταστέγασης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών και των 

 15ου, 25ου  και 26ου  Νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών, σε ιδιόκτητα 

 κτήρια του Δήμου Σερρών.   

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης  .  

ΘΕΜΑ 7ο:     Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ 8ο:     Χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ 9ο:     Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 855/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα: 

          ¨Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού 

 τέλους  στην  ΔΕΥΑ  Σερρών,  για  την  εφαρμογή  ολοκληρωμένου 

 προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου 

 Σερρών¨.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 10ο:    Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 

 έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

6 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τις ηλεκτρονικές 

 βάσεις πληροφοριών ¨Δήμος ΝΕΤ¨ και ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

 Σερρών.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της υπ' αριθμ. 69/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

 θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015¨.  

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

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

 Βιολογικών Προϊόντων.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ1ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής  

  Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα σας.  Μια ανακο ίνωση. Ο Δήμαρχος 

απουσιάζει… στην Αθήνα. Είχε ραντεβού με τον υπουργό 

Περιβάλλοντος,  τον κύριο Τσιρώνη,  για αύριο το πρωί.  τελικά και το 

θέμα συζήτησης θα ήτανε με τους άλλους έξι  δημάρχους της,  

δημάρχους που τα χωριά αυτά εγγράφτηκαν στο Πράσινο Ταμείο κ αι  

λοιπά.  

 Ο κύριος Τσιρώνης τους φώναξε εκτάκτως γιατί  πρέπει  κι  αυτός 

να φύγει  με την σειρά του αύριο στην… για τον λόγο αυτόν 

απουσιάζει .  Αν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις… του Σώματος στους 

συνάδελφους.  Κανείς.  Έχουμε απαντήσεις από τον Αντιδήμαρχος 

Έργων, τον κύριο Γκότση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά ήθελα να θέσω εγώ μια ερώτηση στον Δήμαρχο… στον Δήμαρχο, 

απουσιάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα την γράψουμε γ ια να απαντήσει την επόμενη φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει κάποιος που τον αντικαθιστά ή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ καταγράφω, η γραμματέας και εγώ, και  θα τα υποβάλλουμε για να 

απαντήσει  την επόμενη φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) από το σύνολο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω από το σύνολο της δημοτικής Αρχής.  Όλοι έχουμε  ακούσει τις  

τοποθετήσεις  του αναπληρωτού, αναπληρωτή υπουργού 

Ανασυγκρότησης γ ια το θέμα… διαχείρισης αποβλήτων. Έχει  τονίσει  

ότι  από δω και  πέρα θα πρέπει η διαχείριση να έχει  ξεκάθαρα δημόσιο 

χαρακτήρα με πρωταγωνιστές τους Δήμους,  τους ΟΤΑ.  

  Έχει επίσης υπογραμμίσει ότι  από αυτό το μοντέλο που στήριξη 

η δημοτική Αρχή, εννοώ της λειτουργίας μεγάλων εργοστασίων  

επεξεργασίας απορριμμάτων, ο υπουργός,  ο αναπληρωτής υπουργός… 

ότι πρέπει να περάσουμε σε μικρής κλίμακας εργοστάσια επεξεργασίας 

των απορριμμάτων, να δοθεί  έμφαση, φυσικά, στην διαλογή στην 

πηγή, στην ανακύκλωση. Δηλαδή, πράγματα που από την πρώτη στιγμή 

υποστήριξε…  

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ερώτημα μου είναι,  λοιπόν,  αν ο  Δήμαρχος,  η δημοτική Αρχή, η 

παρούσα δημοτική Αρχή θα επιμείνει  σ την πολιτική της επιλογή, 

δηλαδή, στην δημιουργία του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, με υπογραφή του 

αναδόχου, που είναι προσωρινός… ανάδοχος,  με την δημιουργία ενός 

μεγάλης κλίμακας εργοστασίου το οποίο θα είναι και περιβαλλοντικά 

επικίνδυνο και οικονομικά κοστοβόρο .   
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 Αν, ξαναλέω και επισημαίνω, αν η δημοτική Αρχή προτίθεται να 

συνεχίσει  να υποστηρίζει  αυτή την επιλογή της ή με αυτές τις  

δηλώσεις και το νέο σχέδιο και την νέα φιλοσοφία που η παρούσα 

κυβέρνηση θέλει  να προωθήσει,  είστε διατεθειμένοι  να αλλάξετε 

προσανατολισμό, να υποστηρίξετε τον δημόσιο χαρακτήρας της  

διαχείρισης απορριμμάτων, να… μικρής κλίμακας για την επεξεργασία 

απορριμμάτων και κυρίως να δώσετε έμφαση στην διαλογή στην πηγή,  

στην ανακύκλωση και νομίζω ότι  το ανέπτυξε και το… Διάβαση Πεζών 

πρωτίστως αλλά και οι  υπόλοιπες παρατάξεις .   

 Και ένα δεύτερο,  Πρόεδρε.  Πάλι αφορά, νομίζω, δ ιάφορους 

τομείς.  Έχουμε διαπιστώσει ότι  όταν ανεβαίνει  μια πρόσκληση 

ενδιαφέροντος στο Διαύγεια είναι εξαιρετικά σύντομος ο χρόνος.   

Για παράδειγμα, ας πούμε,  στην περίπ τωση της πρόσκλησης ενός 

οικονομολόγου, μιας οικονομικής εταιρείας για να οργανώσει… 

ελέγχου των οικονομικών, αναρτήθηκε στις  9 του μηνός,  στις  5:00 η 

ώρα το απόγευμα. Και η τελική ημερομηνία ήταν στις  11.   

Αναρωτιέμαι,  δηλαδή, πότε προλαβαίνει  κανείς  να δ ει  την 

ανάρτηση, να προετοιμαστεί ,  να καταθέσει,  φαντάζομαι,  ένα… ο 

οποίος είναι αναλυτικός και χρειάζονται… προδιαγραφές και να 

στείλει  αυτόν τον φάκελο… και σε άλλες περιπτώσεις.  Για παράδειγμα 

για την μίσθωση μηχανημάτων ήχου εορτασμού της… 2015… ένα 

χρονικό διάστημα πάλι στην αντίστοιχη περίπτωση ανάρτηση στο 

διαδίκτυο πάρα πολύ σύντομη. Γιατί  η βιασύνη; Αυτό είναι το δεύτερο 

ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ωραία.  Θα απαντηθούν την επόμενη φορά.  Απαντήσεις,  όπως 

ανέφερα προηγουμένως, από τον Αντιδήμαρχο, τον κ ύριο Γκότση… ο 
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κύριος… Θεόδωρος… υλικό από το οποίο,  υλικό από το 

αυτοκινητοδρόμιο το οποίο είχε ξηλωθεί ,  ας  πούμε,  και 

χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες οδούς της πόλης και όχι  μόνο αλλά και  

κάποιων χωριών και από τον κύριο Γιαννακίδη,  απάντηση πάλι από 

τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο,  σχετικά με τις  παιδικές  χαρές.  Κύριε 

Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξεκινάω από το τέλος.  Το αναψυκτήριο εκεί  το οποίο δεν το… 

Πολεοδομία,  καθώς γνωρίζετε,  υπήρχαν κάτι  όργανα. Σαν υπηρεσία 

εμείς  δεν ξέραμε,  κάπου, ο κύριος Φωτιάδης νομίζω το είχ ε φέρει  το 

θέμα, σαν καταγγελία,  δεν ξέρω πως το έφερε.   

 Το ψάξαμε… τα είχε πάρει κάποιος ιδιώτης.  Δεν ξέραμε.  Ψάξαμε 

το θέμα αν τα όργανα αυτά ήταν δικά μας,  του Δήμου δηλαδή, ή ήτανε 

των επιχειρηματιών που είχαν το αναψυκτήριο.   

Τελικά, μετά από έρευνα που έκανα ρωτώντας τους υπαλλήλους,  

τον κύριο… Θανάση και λοιπά, ήταν δικά μας.  Ήταν δικά μας.  Ο 

επιχειρηματίας ο  συγκεκριμένος,  όταν τον κάλεσα εγώ και του είπα 

γιατί  τα πήρες χωρίς να μας ρωτήσει ,  να πάρουμε κάποια απόφαση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εννοείτε τον επιχειρηματία που είχε το αναψυκτήριο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  αυτόν που τα πήρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτόν που τα πήρε.  Άρα… στο δεύτερο έργο θυμάμαι ότι  

μετακινήθηκαν σε ένα παρακείμενο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα απαντήσω, θα απαντήσω…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να καταλάβω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα απαντήσω.  Μου είπε ότι ,  νόμιζα,  μου είπανε,  μια σύγχυση… των 

επιχειρηματιών. Βέβαια,  εδώ θέλω να σας πω ότι  δεν ήταν σε καλή 

κατάσταση. Ήτανε… ήτανε κλειστό το αναψυκτήριο και λοιπά. Και 

πήγε,  πήγανε από έναν δημοτικό χώρο πάλι σε δημοτικό χώρο.  

Δηλαδή, από το αναψυκτήριο εκεί  πήγε στο… στο κολυμβητήριο εκεί  

δίπλα. Από δημοτικό σε δημοτικό.   

 Τακτοποιήθηκε αυτός ο επιχειρηματίες,  τα έβαψε, τα συντήρησε 

και λοιπά και είπαμε,  εφόσον είναι απλά από έναν δημοτικό χώρο πάνε 

σε έναν άλλο δημοτικό χώρο που έχο υν την πρόσβαση όλοι οι  πολίτες  

να πάνε,  τα αφήσαμε εκεί .  Αυτή είναι  η υπόθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή,  αν κατάλαβα, κύριε αντιδήμαρχε,  ένας ιδ ιώτης πήγε,  ξήλωσε 

την παιδική χαρά,  δηλαδή, την δημόσια περιουσία,  την μετέφερε για 

να την εκμεταλλευθεί προς όφελος .  Αυτό καταλαβαίνω από την 

απάντηση σας.   

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  απλά Πρόεδρε,  να καταλάβω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήγε από δημοτικό χώρο σε δημοτικό χώρο. Από δημοτικό χώρο σε  

δημοτικό χώρο. Όχι σε ιδιώτη. Είναι  σε κοινή,  δηλαδή,  χρήση. Κοινή 

χρήση. Απλά μεταφέρθηκε λίγα μέτρα, 100 μέτρα, 200…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση στην…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, συγγνώμη, Πρόεδρε.  Αυτό είναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δηλαδή,  κάθε ιδ ιώτης μπορεί να παίρνει  

δημόσια περιουσία και να την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορεί  να γίνει  διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα. Η ουσία μας 

ενδιαφέρει και παρακαλώ, ξέρετε πως,  μπορείτε να… και στην ουσία.  

Λοιπόν,  απάντηση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε στο άλλο θέμα. Στο άλλο θέμα έχω απαντήσει μερικώς,  ότι  μετά 

από όχληση πολιτών… της πόλης σχεδό ν,  εκεί… Συντάγματος,  στον 

Πλάτανο που λέμε,  ο δρόμος ήτανε πάρα πολύ, δεν  μπορούσε να 

κυκλοφορήσει αυτοκίνητο,  μηχανάκι και  λοιπά. Μας είπαν,  κάτι  

έπρεπε να κάνουμε.   

 Πήγαμε,  λοιπόν,  με μηχανήματα, το ισοπεδώσαμε και λοιπά και 

βάλαμε,  μας είπαν βάλτε το υλικό,  τώρα τι  μας είπανε,  βάλτε το 

υλικό… το βάλαμε.  Όταν λέμε. . .  σωματίδια… σκόνη. Όταν αυτό πάει  

στην άσφαλτο, όταν μπαίνει ,  δηλαδή… παχύ τσιμέντο… και λοιπά, 

όταν δημιουργούνται τα σωματίδια,  η σκόνη αυτή. Όταν,  όμως, αυτό 

πέσει σε χώμα δεν έχει  κανένα  πρόβλημα… δηλαδή, το χώμα… και 

δημιουργεί  σκόνη.  

Πήγανε και σε δικηγόρο και ήρθε ο δικηγόρος  και μας είπε,  τι  

θα γίνει;  Τους είπε ότι  έχουμε εργολαβία… τα ασφαλτικά θα τα 

κάνουμε.  Βέβαια,  παράλληλα καταβρέχαμε για να… την σκόνη. Όταν 
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έγινε,  όταν βγήκαν τα καζάνια πάνω στο ασφαλιστικό,  επήρε… ένα 

μέρος,  ένα κομμάτι  από κάτω… το πιο επικίνδυνο.  

Το δεύτερο ερώτημα ήτανε αν,  αν υπάρχουν υψόμετρα… και εδώ.  

Κατ’ αρχήν μπήκε ένα κομμάτι,  δεν  έγινε ολόκληρος ο δρόμος.  Εκεί  

υψομετρικά μεγέθη δεν υπάρχουνε.  Δεν υ πάρχουν διότι  η περιοχή εκεί  

στην… δεν έχει  Πράξη Εφαρμογής.  Έχουμε,  λοιπόν… για να γίνει  

υψομετρική μελέτη ο δρόμος θα πρέπει να φύγουν τα ρυμοτομούμενα 

και να γίνει  όλος ο  δρόμος.  Εμείς κάναμε ένα κομμάτι του δρόμου.  

Έγινε μια  πολυκατοικία εκεί ,  αν,  απέ ναντι .  Βογιατζής Ιωάννης 

λέγεται.  Αυτός ζήτησε από τον Δήμο αν υπάρχει υψομετρική μελέτη.  

Η υπηρεσία μας απήντησε ότι  δεν  υπάρχει υψομετρική μελέτη και η 

υψομετρική μελέτη,  αν θέλετε να κάνετε εσείς  πεζοδρόμια και λοιπά, 

πρέπει,  πρέπει να την κάνει  ιδ ιώτης .  Να την κάνεις  εσύ.  Εσύ που 

ενδιαφέρεσαι.   

Τελικά απευθύνθηκε με το ίδιο  ερώτημα στην Πολεοδομία.  Η 

Πολεοδομία του απήντησε,  όπως του απήντησε και η Τεχνική 

Υπηρεσία,  ότι  δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη διότι  δεν  έχουμε Πράξη 

Εφαρμογής και  λοιπά. Άρα, λοιπό ν,  εφόσον θέλεις  εσύ να βάλεις  εσύ 

τα πεζοδρόμια σου και λοιπά πρέπει ο ιδιώτης,  έτσι είναι η νομοθεσία, 

ο δικός σου μηχανικός να κάνει  υψομετρική μελέτη.  Πράγμα το 

οποίον,  έστειλα τον υπεύθυνο εκεί  υπάλληλο,  έψαξε στην Πολεοδομία,  

δεν υπήρχε,  δεν έγινε μελέτη.  Ούτε και αυτός  κατέθεσε από δικό του 

μηχανικό υψομετρική μελέτη.   

Τώρα, το ερώτημα είναι… εσείς πως στρώσατε χωρίς υψομετρική 

μελέτη; Εμείς δεν κάναμε δρόμο.  Κάναμε ένα κομμάτι,  το πιο 

επικίνδυνο, που δεν χρειαζόταν υψομετρική μελέτη.   
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Πάμε, λοιπόν,  στα άλλα μέρη που κάναμε,  που βάζαμε αυτό.  

Βάλαμε στην Κάτω… μετά από όχληση του χωριού και του προέδρου, 

του προέδρου, ότι  ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.  Δηλαδή,  

όταν λέμε επικίνδυνος,  δεν μπορούσε να περάσει ούτε τρακτέρ… το 

ίδιο και μάλιστα μας ε ίπε ότι  το αίτημα…  

Αυτό κάναμε.  Βάλαμε… αυτοκινητοδρόμιο.  Μετά, όμως, την 

καταγγελία,  ας το πω σε εισαγωγικά, του κυρίου Κληρίδη,  πάω και του 

λέω του προέδρου, ο κύριος Κληρίδης κατήγγειλε ότι  αυτό εδώ δεν 

πρέπει να υπάρχει… του είπα έτσι,  πέστε,  λέω, σε αυτούς τους γύρω 

τους  κατοίκους,  ότι  πρέπει να το βγάλω. Να το βγάλω διότι  έγινε 

καταγγελία και είναι επικίνδυνο και λοιπά, όσον αφορά την υγεία.   

Υπήρχε ένα έργο,  ο Πρόεδρος,  το Τοπικό Συμβούλιο,  ένα έργο,  

να γίνουν πεζοδρόμια.  Και του λέω, έλα εδώ, άλλαξ ε το έργο,  άλλαξε 

το έργο,  να βάλουμε ασφαλτικό.  Να το κάνουμε ασφαλτικό.   

Και τώρα πήραν απόφαση να γίνει  ασφαλτικό σε εκείνο το 

σημείο,  να φύγει ,  δηλαδή, να του βάλουμε ασφαλτικό.  Θα περάσει 

τροποποίηση, να ξέρετε,  σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  θα περάσ ει 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και από πεζοδρόμια θα 

βάλουμε ασφαλτικό,  διότι  μετά από αυτά που έγιναν πρέπει εμείς  να 

βγάλουμε το υλικό αυτό και να κάνουμε άσφαλτο.  Αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  και μια άλλη επερώτηση από την δημοτική παράταξη… 

επερώτηση η οποία ήρθε σήμερα στο γραφείο.  Από την δημοτική 

παράταξη… Θεόδωρος… σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 

δημοτικού συμβουλίου… το θέμα… προς τον κύριο Δήμαρχο.  

 Κύριε δήμαρχε,  όπως είναι γνωστό αυτή την περίοδο 

συντάσσεται το νέο Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών και τις  
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Περιφερειακές Ενότητες του Δήμου. Ερωτάσθε,  κύριε δήμαρχε,  

πρώτον,  πως έχει  το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή όπου 

λειτουργεί  το Τζάμπο.  

 Δεύτερον.  Εάν έχει  ξεκαθαρίσει  τελεσίδικα τι  ανήκει  στον Δήμο 

και τι  στο Τζάμπο.  

 Τρίτον.  Τι θα δηλώσει ο Δήμος επακριβώς στο νέο 

Κτηματολόγιο;   

Και τέταρτο,  ζητούμε να κατατεθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο… 

Δήμου στο Κτηματολόγιο για την συγκεκριμένη περιοχή… με τιμή, οι  

υπογράφοντες.   

Στο επόμενο ή σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε… η 

απάντηση. Ήδη, σας το λέω, αν και ο Δήμαρχος… στην Αθήνα, ήδη το 

προώθησα στην αρμόδια υπηρεσία,  θα το ψάξει και θα έχουμε την 

απάντηση. Και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας,  με πρώτο 

θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν το συζητάμε.  Δεν υπάρχει  κτηματογράφηση,  Κτηματολόγιο… 

για την περιοχή… λοιπόν,  θέμα πρώτο. Σύσταση επιτροπών για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων. Α. Ασφαλτοστρώσεις 

δημοτικής ενότητας… και Β. Κατασκευή περίφραξης δημοτικής 

έκτασης της τοπικής κοινότητας Προβατά, έτ ους 2013.  

 

1ο  ΘΕΜΑ:  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  
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α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου και  

β) Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης της ΤΚ Προβατά,  

έτους    2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε,  έγινε κλήρωση από την ειδική επιτροπή. Για μεν το 

πρώτο, για τις  ασφαλτοστρώσεις δημοτικής ενότητας… τακτικά μέλη 

κληρώθηκαν και είναι οι  κύριοι… Ευλαμπία και Κωνσταντινίδης 

Μάριος και ως αναπληρωματικά ο κύριος… και ο  κύριος… Αθανάσιος.   

 Για  το δεύτερο,  κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης της  

τοπικής κοινότητας Προβατά, ως τακτικά έχουμε… η κυρία… και ο  

κύριος Αθανάσιος  και ως αναπληρωματικό ο κύριος… Αλέξανδρος 

και… Ασημίνα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έχουμε πει  και στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο… στην 

Πολεοδομία… τώρα ξαναεκλέγεται.  Πρέπει να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ έχω την εισήγηση και την κλήρωση της επιτροπής.  Δεν μπορώ να 

το ξανακάνω αυτό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ας ξανάρθει το θέμα. Υπάρχει ο αναπληρωματικός του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μπει κάποιος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να λειτουργήσει.  Πρώτα από όλα είναι αναπληρωματικό μέλος.   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορεί να έχει…  

Κος  :  

Πρόεδρε,  νομίζω ότι… η διαδικασία της αποσπάσεως, με απόφαση  του 

αρμόδιου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, λοιπόν κάτι  καινούργιο που μας μεταφέρει ο γενικός γραμματέας 

του Δήμου, έχει  ανακληθεί η απόσπαση του συγκεκριμένου, άρα θα 

συμμετέχει .  Εντάξει;  Ωραία.  Ευχαριστώ. Ομόφωνα, έτσι ,  συνάδελφοι;   

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου :  

α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου  

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: 360/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης της  

 ΤΚ Προβατά, έτους    2013.  

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: 361/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  Αποδοχή χρηματοδότησης και  διάθεσης του επιλέξιμου 

ποσού του υποέργου 1 της πράξης βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων ανοιχτών χώρων στον Δήμο Σερρών, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από τον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, περιβάλλον 

και αειφόρος ανάπτυξη, με ε ισηγητή τον κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο 

Γκότση.  

 

2ο  ΘΕΜΑ:  

Αποδοχή χρηματοδότησης και διάθεσης του επιλέξιμου ποσού του  

υποέργου 1 της πράξης βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων 

ανοιχτών  

 χώρων στον Δήμο Σερρών, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη.  

Εισηγητής, Αντιδήμαρχος Γκότσης  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γκότση, δυο λόγια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για τις  βιοκλιματικές είχε γίνει  μια προμελέτη η οποία  πληρώθηκε από 

τον Δήμο. Παρακαλώ. Πληρώθηκε από τον Δήμο 24.000… εστάλθηκε 

αυτή στον… και επειδή ήτανε εμπεριστατωμένη και λοιπά, τα λεφτά 

γύρισαν πίσω. Τους δώσαμε εννοείται,  τα λεφτά για την μελέτη που 

έκανε ο Δήμος και πλήρωσε 24.000, την προμελέτη μάλλον.   

 Αυτά τα λεφτά τώρα, για να μην,  επειδή ήταν από μελέτη,  

θεώρησε καλό η Τεχνική Υπηρεσία να τα διαθέσουμε πάλι.  Μπαίνουν 

σε κωδικό κατ’ αρχήν.  Μπαίνουν σε έναν κωδικό.  Αλλά λέμε να τα 

αξιοποιήσουμε για την αποπεράτωση της μελέτης  του κλειστού 

γυμναστηρίου και πρώτα εκθεσιακό κέντρο και λοιπά στον Άι Γιάννη.  

 Οι νόμοι άλλαξαν.  Οι νόμοι  άλλαξαν.  Θα γίνει ,  μερικές  

τροποποιήσεις θα γίνουνε αλλά και καινούργιες μελέτες  μήπως μπορεί 

να το εντάξουμε πάλι σε κάποια άλλη, σε κάποιο,  βιοκλιματικές 

αναπλάσεις.   

Δηλαδή, το ποσόν αυτό μπορεί να,  η μελέτη… μπορεί  να είναι 

και περισσότερη και λιγότερο.  Αυτή την στιγμή απλά μπαίνει  σε έναν 

κωδικό για μελέτη.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματο ς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  όλα. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίσπραξη του ποσού, του συγκεκριμένο 

ποσού, 24.231 ευρώ από την τράπεζα… ομόφωνα, ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από όσο ξέρω για το συγκεκριμένο έργο,  έτσι,  να το περιγράψω, έχει  

φτάσει σε ένα σημείο η μελέτη,  ως μελέτη.  Η περιγραφή αντικειμένου,  

δηλαδή, οι  τεχνικές προδιαγραφές.  Δηλαδή,  γενικά είναι 

ολοκληρωμένα.  

 Αυτά τα χρήματα που στέλνουνε εδώ για  μελέτη θα πρέπει να τα 

διευκρινίσει .  Τι  μελέτη; Εσωτερικού χώρου;  Μελέτη -  μελέτη ή είναι  

μελέτη που θα προμηθευτούμε ή θα κατασκευάσουμε κάτι;  Αν είναι  

μελέτη-  μελέτη,  σαφέστατα και υπήρχε η μελέτη.  Πως δημοπρατήσαμε 

παλαιότερα την…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω ότι  σας απήντησα. Κατ’ αρχήν μπαίνουν σε κωδικό για να… 

δεν έχουν τώρα συγκεκριμένο αντικείμενο.  Δηλαδή, τι  μελέτη θα γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα έχει  τίτλο η μελέτη.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει τίτλο.  Και όταν ένα έργο έχει  τίτλο δεν μπαίνει  σε κωδικό.  

Μπαίνει  με τίτλο.  Λέει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Λέει,  μελέτη αποπεράτωσης του κλειστού γυμναστηρίου.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  αυτό ακριβώς.  Λοιπόν,  τι  σημαίνει  αυτό; Επικαιροποίηση,  

λοιπόν,  της παλιάς μελέτης.  Αλλά επειδή,  από ότι  συζήτ ησα με τις  

Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν αλλάξει,  η μελέτη αυτή αν την είχαμε… 

πολύ καλά το ξέρετε,  ξέρετε πότε έχει  γίνει  η πρώτη μελέτη; Το 95.  

Για αυτό σας λέω.  Το 95.   

 Άρα, λοιπόν,  μου είπανε ότι  ορισμένοι νόμοι έχουν αλλάξει,  

χρειάζονται μερικές αλλαγές.  Άρα και ίσως χρειαστεί ,  επαναλαμβάνω, 

να γίνουν μελέτες βιοκλιματικές.  Μήπως μπορούμε,  δηλαδή, αν 

ανοίξει  πρόγραμμα, να βάλουμε και το ολοκληρώσουμε,  μέσα -  έξω,  

δεν ξέρω, με βιοκλιματικές μελέτες.  Αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι οποίες δεν υπάρχουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι είναι σαφές.  Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη αυτή την 

στιγμή. Απλούστατα, για να υπάρξει η ετοιμότητα γ ια να μπει  σε 

πρόγραμμα. Όταν θα υπάρξει αυτή η ετοιμότητα και θα μπει σε 

πρόγραμμα τότε θα έχει ,  θα ετοιμαστεί  και ετοιμαστεί  και η ανάλογη 

μελέτη.  Δεν υπάρχει μελέτη… έτσι,  απλούστατα, το ποσό αυτό 

δεσμεύεται,  έτσι,  το συγκεκριμένο,  για μια μελέτη.  Δεν υπάρχει κάτι  

συγκεκριμένο.  Εντάξει;   

Και επαναλαμβάνω, μπορεί  να βγει  και φτηνότερη και  

ακριβότερη αυτή,  η καινούργια μελέτη,  έτσι;  Αυτό δεν το ξέρει  

κανείς.  Είναι η άποψη και της Τεχνικής Υπηρεσίας,  όπως σας ανέφερε 

ο Αντιδήμαρχος.  Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ομόφωνα ναι;   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

22 

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: 362/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα. Ωραία.  Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για το 

έτος 2015 στο πλαίσιο της πράξης ανάπτυξης δομών και υπηρεσιών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών κ αι για την 

καταπολέμηση της βίας,  δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής 

υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας  σε τοπικό επίπεδο,  στον άξονα 

προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 -  2013. Εισηγήτρια η κυρία Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Μέριμνας,  κυρία Αγιαννίδου.  

 

3ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για το έτος 2015 στο  

πλαίσιο της πράξης ανάπτυξης δομών και υπηρεσιών της τοπικής  

αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση  

της βίας,  δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης 

γυναικών  

 θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στον άξονα προτεραιότητας 08 

του  
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 Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -  

2013  

Εισηγήτρια η κυρία Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας,  κυρία 

Αγιαννίδου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα σας.  Το συμβουλευτικό κέντρο, έχοντας σκοπό την 

πρόληψη της… βίας κατά των γυναικών και προκειμένου να 

δρομολογήσει κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης προτείνει  προς  

έγκριση κάποιες εκδηλώσεις οι  οποίες μας ζητήθηκ αν από την 

Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να γίνει  το πρόγραμμα μέχρι το τέλος 

του 15.   

 Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν,  μια εκδήλωση είναι… της βίας 

του συμβουλευτικού κέντρου τον άλλο μήνα, 2 Ιουλίου στον χώρο του 

συμβουλευτικού κέντρου.   

 Η επόμενη είναι γ ια την ευαισθητοποίηση των νέων μητέρων.  

Και μια ακόμη είναι για τις  25 του Νοέμβρη, που είναι η ημέρα 

κατά της βίας των γυναικών.  

Το ποσό είναι 2.795 και είναι τρεις  εκδηλώσεις.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην εισηγήτρια η ερώτηση. Μήπως θα μπορούσατε,  έτσι,  με λίγο 

σύντομο τρόπο, καταλαβαίνετε ότι  θέλω πολλά πράγματα, να μας πείτε 

πόσες είναι οι  γυναίκες οι  οποίες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο 

προσφύγανε,  ήρθανε στο κέντρο;   

Θα έπρεπε,  κατά την άποψη μας,  να μας έχετε και μια μικρή, 

έτσι,  παρουσίαση.  Εφόσον ζητάτε ολοκλήρωση, παράταση, θα έπρεπε 

να μας έχετε μια μικρή ενημέρωση. Έτσι δεν είναι;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κατ’ αρχάς,  κύριε Φωτιάδη, δεν ζητάμε ούτε ολοκλήρωση, ούτε 

παράταση. Ζητώ να εγκριθούν οι  δράσεις αυτές.  Το πρόγραμμα… 

ούτως ή άλλως ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 15.  Και δεν σας 

κρύβω ότι  η ανησυχία μας είναι μήπως δεν συνεχιστεί .  Και κάνουμε 

ότι  μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή.  

 Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών, αυτή την στιγμή 

είναι 102.  Όμως, περισσότερα στοιχεία,  επειδή όπως καταλαβαίνετε 

είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να σας δώσω εγώ από δω. Ούτε 

εγώ δεν έχω πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.   

Μπορώ να σας πω για νούμερο, μπορώ να σας πω γενικά αλλ ά 

οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να ενημερωθείτε από το συμβουλευτικό 

κέντρο. Είναι  προσωπικά δεδομένα,  το ξέρετε αυτό.  Τα περιστατικά,  

πάντως,  που δέχθηκαν τις  υπηρεσίες του συμβουλευτικού κέντρου 

είναι 102 και ομολογώ ότι  σε δυο χρόνια δεν περίμενα ούτε εγώ ν α 

έχουμε τόσα περιστατικά.  Και μην ξεχνάμε ότι  το συμβουλευτικό 

κέντρο απευθύνεται σε όλο τον νόμο. Δεν είναι μόνο για τον Δήμο.  

Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  ήθελα να επεκτείνω λίγο την ερώτηση του κυρίου 

Φωτιάδη. Πιστεύω ότι  είναι αρκετός  ο καιρό ς που συζητάμε για αυτό 

το συμβουλευτικό κέντρο. Είπατε,  βέβαια,  νούμερο. Κανείς δεν θέλει  

να μπει σε προσωπικά δεδομένα. Νομίζω, όμως,  κάποιες κινήσεις,  ως 

αρμόδιας Αντιδήμαρχος,  θάπρετε να κάνετε ένα περίγραμμα τι  συνέβη.  

 Δηλαδή, το 102 που λέτε,  γιατί  βέβαια πρώτη φορά ακούω για 

αυτό και μάλιστα με την ευκαιρία ερώτησης.  Εσείς δεν  το έχετε κάνει  

ποτέ μόνη σας και  να πείτε,  αυτά κάνουμε στο συμβουλευτικό κέντρο 

αυτό.  Έχουν γίνει  έτσι,  έχουνε… συμβουλές ε ίχανε αίσιο τέλος και τα  

λοιπά και το λοιπά.  

Δεν το κάνατε.  Τώρα αναγκαστήκατε να το κάνετε με ερώτηση. 

Νομίζω ότι  κάποια στιγμή και όταν τελειώσει το πρόγραμμα θα πρέπει 

περιληπτικά, δεν είναι υποχρεωτικό προσωπικά δεδομένα. Εμείς δεν 

λέμε εδώ να λέτε επώνυμο. Δεν  λέει  κανείς  κάτι  τέτοιο.  Άλλο το 

προσωπικό δεδομένο.  

Σε γενικό πλαίσιο,  την λειτουργία του.  Πέστε ότι  ήσαστε πολύ, 

ήσασταν,  είστε περισσότερο ευχαριστημένοι από… εγώ θα περίμενα 

παραπάνω, ξέρετε.  Θα πω τον νομό. Μιλάμε για όλο τον νομό.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θα περιμένατε περισσότερα άτομα; Δεν κατ άλαβα την ερώτηση σας.  

Περισσότερα άτομα θα περιμένατε;  Δεν είναι τόσο ευχάριστο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί να μην είναι ευχάριστο,  κυρία Αγιαννίδου.  Μπορεί να μην 

είναι ευχάριστο αλλά το γεγονός υπάρχει.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  υπάρχει  το γεγονός και… οι δράσεις αυ τές και πάμε σε πάρα 

πολλά σημεία του νομού προκειμένου οι  γυναίκες αυτές  να… αν 
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θέλετε,  από μια πάγια κατάσταση για να απευθυνθούν εκεί  που πρέπει.  

Από κει  και πέρα το συμβουλευτικό κέντρο είμαι στην διάθεση σας να 

σας πω ότι  θέλετε.  Προσφέρει ψυχοκοινωνι κή στήριξη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  δεν θα… εδώ πέρα. Είναι εκτός θέματος,  έτσι;  

Λοιπόν,  νομίζω όμως ότι  οι  δυο ερωτήσεις από τους δυο συνάδελφους,  

τον κύριο… έχουν ένα νόημα. Το νόημα είναι ότι  πρέπει  αυτό το θέμα 

να το αναδείξετε.  Να το μάθει περισσ ότερο η κοινωνία.  Αυτό ζητούν 

οι  συνάδελφοι.  Δεν ζητούν τίποτα… ευχαριστώ. Ομόφωνα, κύριοι  

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 363/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.  Έγκριση μελέτης… 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής 

υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης,  κοινωνικό ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών. Και πάλι η κυρία Α γιαννίδου.   

 

4ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας  
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τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης,  κοινωνικό  

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών  

Εισηγήτρια, Αντιδήμαρχος κυρία Αγιαννίδου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε κάτι  να πείτε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  θα πω. Πρόκειται για το κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα του Δήμου Σερρών το οποίο έτρεξε και ολοκληρώθηκε μέχρι  

τον Αύγουστο του 14,  μόνο που ο Δήμος ανέλαβε την υποχρέωση να 

συνεχίσει  την τηλεφωνική εξυπηρέτηση για άλλα π έντε χρόνια.   

 Αυτή την στιγμή ο ένας χρόνος έχει  ήδη περάσει.  Αυτό που 

ζητούμε είναι η έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών 24ωρης 

υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της  δράσης 

κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών.  

Είναι 11.970 ευρώ. Θα γίνει ,  προτείνεται να εκτελεστεί  από την 

υπηρεσία απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση υποβολής 

προσφορών που θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

Διαύγεια.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Κι εγώ θέλω μια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Φωτιάδης και ο κύριος Καρύδας.  Και ο κύριος Καρύδας και 

ο κύριος Γιαννακίδης.  Τέσσερις.  Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.  Είναι το πρώτο έτος μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος και  η ανάληψη που έχει  πάρει ο Δήμος 

είναι φέτος  και άλλα τέσσερα χρόνια ,  11.900. 12.000 ευρώ. Δεύτερη 

χρονιά.  Ωραία.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και πέρσι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και πέρσι δώσαμε 12 χιλιάρικα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτή και άλλες τρεις .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλες τρεις .  Πόσοι είναι τελικά αυτοί οι  οποίοι  κάνουν χρήση… διότι  

το εύλογο είναι και πάλι θα πω το ίδιο,  θα περίμενα να μας κάνετε μια 

παρουσίαση. Δίνουμε 12.000 ευρώ. Αυτή την περίοδο της στενότητας, 

όταν όλοι ξέρουμε ότι  τα οχήματα δεν έχουν ανταλλακτικά και πάρα 

πολλά. Όταν,  ας πούμε,  το αυτοκίνητο παίρνει  φωτιά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά είναι από το πρόγραμμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  αυτά τα βάζουμε εμείς.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δική μας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Άλλο λέω… το πρόγραμμα… λέω όμως κάτι  άλλο. Εντάξει ,  μας 

δώσανε ένα πρόγραμμα αλλά μήπως ήταν οπισθοβαρές,  δηλαδή. 

Μήπως τσιμπήσαμε στο πρώτο και τώρα λένε,  δώσε λεφτά. Πολύ καλά 

καταλαβαίνετε.  Λέω, λοιπόν,  πόσοι  είναι αυτοί;  Η ερώτηση είναι 

συγκεκριμένη.  Πόσοι είναι αυτοί  που καλούν αυτή την γραμμή και 

πληρώνουμε 12.000 ευρώ;  Αυτό θα πρέπει να μας γ ίνει  πάλι  μια 

παρουσίαση του όγκου των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση έχετε,  κύριε Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  αυτή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θέλω, θέλω να σας πω ότι  πρόκειται  γι α κάποια βραχιολάκια,  κάποια 

άλλα για,  κουμπιά πανικού και  επίσης και εντοπισμού γεωγραφικής 

θέσης που απευθύνονται σε αυτούς που έχουν Αλστχάιμερ και λοιπά.  

 Το πρόγραμμα περιελάμβανε 60 ωφελούμενους.  Αυτή την στιγμή 

είναι 53 και δεν  σας κρύβω, αυτό έγιν ε,  δηλαδή, διότι  άλλοι 

απεβίωσαν, άλλοι δεν είναι σε θέση πλέον να αυτοδιαχειριστούν διότι  

τα τελευταία στάδια του Αλτσχάιμερ δεν είναι πλέον σε θέση και για  

αυτό έχουμε αυτή την στιγμή εφτά διαθέσιμα.  

Και για αυτό τον λόγο,  εκπροσωπώντας,  έχω σκοπό να κά νω μια 

συνέντευξη Τύπου προκειμένου κάποιοι  συμπολίτες μας που θα το 
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ακούσουν ότι  αδειάζουν τα τμήματα αυτά, να τα χρησιμοποιήσουν.  

Αλλά οι  ωφελούμενοι στο πρόγραμμα ήταν 60.   

Όσο για αυτό που είπατε ήταν υποχρέωση του Δήμου με την 

ανάληψη του προγράμματος  άλλα πέντε χρόνια να κρατήσει την 

γραμμή στήριξης.  Η οποία έχει ,  έχει  ληφθεί,  δηλαδή, και απόφαση 

δημοτικού συμβουλίου για αυτά τα πέντε χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  θέλω να… υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια .  Δεν 

μένω σε αυτό.  Ένα μέρος με κάλυψε ο κύριος Φωτιάδης.  Ένα είναι  

αυτό.  Το δεύτερο.  Είναι έγκριση μελέτης.  Οι 11.970 είναι για την 

μελέτη ή και για τις  υπηρεσίες που θα προσφέρει;   

 Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  ενώ το θέμα λέει  έγκριση μελέτης 

παροχής το εισηγητικό σας αναφέρει  και τ ις  υπηρεσίες  οι  οποίες  θα 

προσφέρονται.  Τι θα ψηφίσει,  δηλαδή, το Σώμα; Μονάχα την μελέτη ή 

και για τις  υπηρεσίες;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και για τις  υπηρεσίες  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Τουλάχιστον την ελληνική γλώσσα την γνωρίζω καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.  Έχετε άλλη ερώτηση;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσετε.   
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το ποσό αυτό αφορά τις  υπηρεσίες.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν αναφέρεται στο θέμα, ρε παιδιά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κα ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Οι οποίες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω αν οι  συσκευές αυτές έχουν μοιραστεί .  Από την 

απάντηση σας στον κύριο Φωτιάδη καλύφθηκα. Θα ήθελα να ρωτήσω, 

έτσι,  διευκριν ιστικά… περισσότερες αιτήσεις από 60 άτομα; Έγινε 

κάποια αξιολόγηση ή αυτός ήταν ο αριθμός;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω διότι  το πρόγραμμα είχε λήξει  

πολύ πριν  αναλάβω. Ίσως είναι ο κύριος… σε θέση.  Αυτό που κάνω 

εγώ αυτή την στιγμή, προσπαθώ για  τις  53 συν 7 να συνεχίσουν να 

λειτουργούν.  Ο κύριος… αν έχει  την καλοσύνη, κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρόγραμμα αυτό,  κι  εγώ το γνωρίζω, το αναλάμβανε… και με το 

Βοήθεια Στο Σπίτι  μαζί .  Αυτοί  γνωρίζουν τα περιστατικά και  νομίζω 

ότι  δεν  υπήρχαν περισσότερες αιτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Όσον αφορά, ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ενημερωτικά, με δυο λόγια,  τι  ακριβώς προσφέρει  το πρόγραμμα και 

αν τα 11 τόσο για τα επόμενα τρία χρόνια είναι ίδια χρήματα του 

Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ίδια είναι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  είναι ίδια χρήματα του Δήμου. Όπως σας είπα,  αυτό ήδη έχει ,  με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται για παραπέρα χρόνια. 

Αυτό που θα προσφέρει η τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να σας το 

εξηγήσω στην πράξη;  

Όταν συμβαίνει  κάτι  στον άνθρωπο αυτό που έχει ,  που έχει  το 

κουμπί πανικού, παράδειγμα σας φέρνω, ειδοποιεί  αυτή η τηλ εφωνική 

γραμμή του οικείους ή όποιον θέλει  ο άνθρωπος αυτός να δηλώσει.  

Είτε είναι συγγενής,  είτε είναι γείτονας και ενεργοποιείται το σύστημα 

αυτό προκειμένου να βοηθηθεί ο ωφελούμενος την στιγμή εκείνη που 

χρειάζεται.  Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Άλλος κανείς .  Κύριε… και κύριε… παρακαλώ, κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ε ίναι ένα ακόμη από αυτά τα 

ενδιαφέροντα, εντός εισαγωγικών, δ ιεθνώς και έξυπνα προγράμματα. 

Είχαμε και τα GPS στα απορριμματοφόρα, στο αν δουλεύουν και αν  

έχουνε βάση δεδομένων και καταγράφονται.  Και εδώ έχουμε κάτι  

αντίστοιχο.   
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Το πρώτο που θα έπρεπε να υπάρξει εδώ η αναγκαία τεκμηρίωση,  

γιατί  είναι  200 ευρώ το άτομο ανά έτος,  είναι αν πραγματικά έχουμε 

βάσει των δεδομένων, αν αυτοί οι  60,  δεν είμαι κακοπροαίρετος αλλά 

πρέπει να ξέρουμε.  Είναι πραγματικά τέτοιοι  άνθρωποι που 

χρειάζονται ή τους  βρήκαμε για να πάρουμε το πρόγραμμα.  

Δεν είμαι καχύποπτος αλλά θα διαβάσω κάτι το οποίο νομίζω 

κάνει  μια φωτογραφία.  Λέει ,  11.900 με ΦΠΑ… Με ΦΠΑ… ο ανάδοχος 

δίνει… μυστήριο.  Και επί  της ουσίας  δεν ρωτήσατε ποιο είναι αυτό το 

οποίο θα παρέχει .  Προφανώς αυτά τα μηχανάκια είναι συνδεδεμένα με 

μια βάση δεδομένων την οποία επιλέγει  αυτός που μας έφερε τα 

μηχανάκια.  Δηλαδή, αυτός που παίρνει  το έργο.  Δηλαδή, αυτός που 

μας έφερε την πρόταση.   

Δηλαδή, επειδή εμείς  πήραμε να δώσουμε 5 Χ 12 για να κάνουμε 

ένα πρόγραμμα. Εμείς,  ως πάγια θέση, νομίζω να το θυμάστε,  

συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  είμαστε,  φτάνει  πια με αυτά τα 

προγράμματα τα έξυπνα. Φτάνει πια.   

Οι ωφελούμενοι τελικά είναι πολύ λίγοι.  Τους επινοούμε,  τους  

βρίσκουμε.  Αν είχαμε 60 πραγματικά ανθρώπους οι  οποίοι  έχουν αυτή 

την τάση φυγής και είναι  πραγματικά σε τέτοια κατάσταση,  έχουμε και 

γιατρό εδώ, που θα λέγαμε να φτάσουμε σε αυτή την πολιτική,  να 

δώσουμε.   

Αλλά επειδή από την εμπειρία γνωρίζω ότι  τους βρίσκουμε 

αυτούς και τους,  γ ια να κάνουμε το πρόγραμμα και τα λοιπά, θεωρώ 

ότι  φτάνει  πια.  Φτάνει πια.  Διότι  εδώ, αξιότιμη εισηγήτρια,  θα έπρεπε 

να μας εξηγήσετε ποιες είναι α υτές οι  εταιρείες που δεν  υπόκεινται σε 

ΦΠΑ και τι  είδους… η υπηρεσία και πως θα ρθει  να κουμπώσει το 
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τερματικό του με τα μηχανάκια; Δηλαδή, επί  της ουσίας είναι μια 

συνέχιση από τα ίδ ια.   

Αυτός που έβαλε και μας προμήθευσε τα μηχανάκια,  άμα τα είχε  

δώσει  τόσο, μας είχε κάνει… την δουλειά και πάει  λέγοντας και πάει  

λέγοντας.  Προβληματιζόμαστε αν θα ψηφίσουμε αυτή την εφαρμογή 

για δεύτερο έτος γιατί  πραγματικά,  σας είπα ότι  οπισθοβαρές ήταν 

αυτό το πρόγραμμα και στις  τσέπες των Σερραίων πέφτει  το βάρος.   

Φέρτε μας,  πραγματικά, και μην μου πείτε ότι  είναι πάλι εδώ 

απόρρητο. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε χρήματα για να έχουμε 

αυτή την αντιμετώπιση, προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά. Πρέπει να 

μας φέρετε στοιχεία.  Να μας φέρετε στοιχεία και την… που πρέπει να 

υπογράψουν. Δεν… Αλτσχάιμερ αυτής της κατηγορίας και ούτω καθ’ 

εξής.  Αν… να ξέρουμε τι  χρήματα δίνουμε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγχωρέστε με αλλά έναν γενικό προβληματισμό νομίζω διατυπώνω,  

που είναι στο μυαλό όλων. Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο 

ξεκάθαροι.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  καλημέρα… δεν θα τοποθετηθώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε,  κυρία Γιαννίδη,  τοποθετηθείτε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Μάλλον πρέπει  να πω δυο πράγματα για το πρόγραμμα. Κ ύριε 

Φωτιάδη, σας άκουσα… το πρόγραμμα αυτό είναι  πρωτοποριακό. 

Νομίζω ότι  είμαστε από τους  πρώτους στην Ελλάδα που το πήραμε το 

πρόγραμμα αυτό.  Ήταν 207.000 για μια φορά.  Έκτοτε τα μηχανάκια 

αυτά που σας λέω με τα… και λοιπά μένουν σε μας ως περιουσία του  

Δήμου. Δεν πληρώνουμε κάθε χρόνο 207.000.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μα τι  λέτε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το μόνο, μια φορά ήταν… στο πρόγραμμα. Τώρα…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Πρόεδρε,  δεν είπα κάτι  τέτοιο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Λέω μήπως…  

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τα μηχανάκια αυτά πλέον είναι περιουσία του Δήμου. Από μας 

εξαρτάται.  Για τα πρώτα χρόνια ήδη έχουμε αναλάβει την υποχρέωση 

να είμαστε… με μια εταιρεία προκειμένου να τρέξει  άλλα πέντε 

χρόνια… δεν θα είχε νόημα το πρόγραμμα…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα οι ίδιοι  θα τα πάρουνε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ορίστε;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Οι ίδιοι  θα το πάρουν το έργο.  Πέστε μας γιατί  δεν έχουν ΦΠΑ 

τουλάχιστον.  Ξέρετε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν τους ξέρω καν ποιοι  είναι.  Αν θέλετε το πιστεύετε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το πιστεύω εγώ…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό που ξέρω είναι ότι  τα μηχανάκια αυτά έμειναν στον Δήμο. Είναι 

περιουσία του Δήμου και από μας εξαρτάται αν θέλουμε να τα 

λειτουργούμε ή να τα έχουμε σε αχρηστία.  Τι λέτε;  Να τα έχουμε σε 

αχρηστία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε να μας πείτε τα χρήματα πως ξοδεύονται.  Αφού δεν… μηχανάκια,  

συγγνώμη, για να καταλάβουμε…  

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτά τα παίρνει  η εταιρεία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πείτε μας…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα εξήγησα προηγουμένως. Η εταιρεία 

αυτή είναι συνδεδεμένη με τα μηχανήματα αυτά και όταν προκύψει 

πρόβλημα ή θα έρθει  κάποιος ή πέσει ή οτιδήποτε άλλο, εσείς  σαν 

γιατρός ξέρετε καλύτερα, ειδοποιείται η εταιρεία αυτή, έχει  αναλάβει  

την υποχρέωση να ειδοποιήσει είτε τους οικείους,  είτε το ΕΚΑΒ, είτε  
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γείτονας,  όποιον έχουν ορίσει  και ωφελούνε.  Αυτό ακριβώς που σας 

λέω…   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  λίγο να πω μια κουβέντα; Είναι ωφελούμενοι… με καρδιακά 

προβλήματα… και  τέτοια… είμαστε σε καινούργιες εποχές.  Είναι 

πράγματα που τα λειτουργούν άλλοι χρόνια αυτά. Είναι υ πηρεσία,  

τηλεφωνική υπηρεσία επί 24ωρου βάσεως. Αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να ειδοποιήσει τους οικείους  ή το ΕΚΑΒ ή όποιον έχουν 

δηλώσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εφορία έχει  να κάνει… αλλά δεν μπορώ να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  θέλετε δευτερολογία;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μπαίνει  σε ψηφοφορία,  συνάδελφοι.  Ναι,  

ναι,  ναι .  Κύριε… ναι.  ναι.  Κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανοώ την αναγκαιότητα της παροχής αυτής.  Παρ’ όλα αυτά και 

από την εισήγηση αλλά και από τις  απαντήσεις που πήρα ότι  υπάρχουν 
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κάποιες ασάφειες όσον αφορά το καθεστώς το οποίο θα υλοποιήσει,  το  

αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει .  Δεν ξέρω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  Ναι.  Ναι…   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε όχι  διότι  θεωρούμε ότι  θα έπρεπ ε να ζητήσουμε 

το πρόγραμμα με την παρατήρηση,  παρακαλώ, ώστε να το δουλεύουμε 

εμείς  και να μην πληρώνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  το μικρόφωνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέμε όχι  διότι  προέκυψαν πολλές επιφυλάξεις.  Θα μπορούσε να το 

δουλέψει  το πρόγραμμα εσωτερικά  η ομάδα και να μην πληρώνουμε 

κάθε χρόνο… ένα σύστημα το οποίο δουλεύει αυτόματα. Δεν είναι… 

το πατάς και το θέμα είναι αυτός που το έχει  μπορεί να το πατήσει.  

Γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Όχι,  για τους λόγους που αναφέρατε.  Κύριε Πρόεδρε της…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Ναι…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα. Έγκριση δαπάνης και ηχητική κάλυψη στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών έτους 2015.  

 

5ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση δαπάνης και ηχητική κάλυψη στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

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: 365/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα. Έγκριση μετεγκατάστασης 6 ο υ  Δημοτικού σχολείου και του 

15ο υ ,  25 ο υ  και 26 ο υ  νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών σε ιδιόκτητα 

κτίρια του Δήμου Σερρών.  
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6ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μετεγκατάστασης 6 ο υ  Δημοτικού σχολείου και  

του 15ο υ ,  25 ο υ  και 26ο υ  νηπιαγωγείου  του Δήμου Σερρών σε 

ιδιόκτητα  

 κτίρια του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Μερετούδης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή,  στο 6 ο  Δημοτικό σχολείο.  Το 6 ο  κοντολογίς πάει  στο… 

καινούργιο και στο 6 ο  Δημοτικό έρχονται αυτά τα τρία νηπιαγωγεία. 

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν απορίες;  Υπάρχουν χέρια που σηκώθηκαν… 

θα πούνε.  Ο κύριος  Γιαννακίδης.  Άλλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κι εγώ να πω αλλά… σαν τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πείτε  ή δεν θα πείτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαν τοποθέτηση λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άσε την τοποθέτηση. Ερώτηση λέω αν υπά ρχει.  Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά αυτό που ήθελα να πω, Πρόεδρε,  είναι αυτό… ότι  κάποιοι  γονείς  

αντιδρούνε.  Θεωρούν ότι  στο νέο σχολείο που θα πάνε τα παιδιά τους  

ότι  είναι πάρα πολύ μακριά και προτείνουνε να… σχολείο που 

βρίσκεται στην 20 η ς  Σεπτεμβρίου… πρόταση κάνουν οι  γονείς  γιατί  

θεωρούν ότι  τα παιδιά τους θα είναι πολύ μακριά,  είναι  και μικρά και 

θα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο  σύλλογος γονέων του κάθε σχολείου ότι  

θέλει .  Εντάξει ,  είναι μια πρόταση, δεν λέω, του κυρίου Γιαννακί δη,  

εντάξει… μην παρεξηγούμεθα… στην επιτροπή παιδείας και  στην 

πρωτοβάθμια,  εκεί  μήπως βρουν και κάποια λύση. Κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Συνάδελφοι,  αυτό το σχολείο το 

ετοίμασε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Είναι το δ ίδυμο αδ ερφάκι… 

ήθελα να πω το εξής.  Το πήρε ο Δήμος μετά από την εξέλιξη του 

Καλλικράτη, ως αρμοδιότητα, δηλαδή η κατασκευή πήγε στους 

Δήμους.  Πόσα χρόνια έκανε; 11,  12,  13,  14,  15.  Το άλλο 

κατασκευάστηκε νομίζω… Σκούταρη, σε δυο χρόνια.  Παραδόθηκε σε 

δυο χρόνια.  Αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και λιγότερο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λιγότερο.  Δηλαδή, το έργο το δημοπρατήσαμε,  ήταν το πρώτο στο 

πλαίσιο,  στο 3 ο-  4 ο  το 09 και το 11 ήτανε… απλώς,  κύριε  Πρόεδρε,  

θέλω να πω ότι  εδώ η ιστορία παραβάρυνε.  Δυόμισι χρόνια πλέ ον.  Επί 

τέλους.  Επί τέλους,  νομίζω αυτό το σχολείο έπρεπε να είχε  τελειώσει  

πολύ-  πολύ νωρίτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το καινούργιο 6 ο  Δημοτικό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το δ ίδυμο λέω και εν πάση περιπτώσει…  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Έχετε δικαίωμα να μιλήσετε,  ρε παιδιά.  Ο κύριος Γκότσης 

και ο κύριος Μυστακίδης.  Παρακαλώ,  κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το σχολείο αυτό,  κύριε Φωτιάδη, παρουσίασε πρόβλημα στην μελέτη 

κατά την θεμελίωση. Δηλαδή, βρέθηκε ότι  σε κάποια σημείο ένα 

κομμάτι του κτιρίου ήταν σαθρό το υπόβαθρο και ξαναέγιναν μελέτες  

καινούργιες για νέα θεμελίωση για αυτό και καθυστέρησε.  Ένα 

σημαντικό μέρος της καθυστέρησης είναι αυτός ο λόγος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ, εγώ θέλω να πω… είχα μια συνάντηση με τον σύλλογο γονέων 

και κηδεμόνων, πως θα μετακινηθούν τ α παιδιά,  πως θα πάνε,  είναι 

μακριά.  Και λέω, εγώ δεν φταίω σε αυτό που είναι μακριά.  Θέλω να 

πω, μας ρώτησαν, λέει ,  εμάς όταν το έκαναν; Αυτό ήθελα να πω πιο 

πριν… μας ρώτησαν, λέει;  Και λέω,  αυτοί που το κάνανε έπρεπε να 

είναι σπίτια τους γ ιατί  δεν σας ρ ώτησαν.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα είναι αυτό… να συζητηθεί… θέλω 

να πω ότι  για την καθυστέρηση… τον ένα χρόνο που είμαι,  οι  

προδιαγραφές άλλων στις… και άλλο στου Σκούταρι.  Οι προδιαγραφές 

στις…  ξέρετε,  κύριε Φωτιάδη, ότι  είναι πάρα πολύ δύσκολες όσον 

αφορά την Πράξη Εφαρμογής εκεί .  Δεν υπάρχουνε δίκτυα ομβρίων,  

δεν υπάρχουνε,  υπάρχει… και ανοίξεις ,  δεν υπάρχει  τίποτα.  Άρα,  

λοιπόν,  είναι και μια παράμετρος αυτή που υπάρχει καθυστέρηση και ο  

εργολάβος…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  νομίζω, συνάδελφοι,  για το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δευτερολογήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα έργο το οποίο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο όπως ήταν αυτό το… 

Αντιδήμαρχοι… ο Δήμος έχει  συνέχεια,  είχε απολύτως τεκμηριώσει  

και βεβαιώσει και  για το οικόπεδο και για την σταθερότητα και για 

όλα αυτά που λέτε.  Από κει  και πέρα είμαστε άξιοι  της τύχης μας και 

της μοίρας μας.  Έτσι;  Γιατί  όταν υποβλήθηκε το έργο από την 

Νομαρχία από τον Δήμο δόθηκαν βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά ότι  όλα 

ήταν καλώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην πορεία,  όμως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την ιστορία,  όμως.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Δήμος έδωσε εδαφοτεχνική μελέτη; Ο Δήμος έδωσε εδαφοτεχνική 

μελέτη. . .  από κάτω σκουπίδια όταν θεμελιώνανε.  Έπρεπε,  αφού η 

Νομαρχία το έκανε η Νομαρχία να διαπιστώσει ότι  α υτό το κομμάτι  

ήταν κατάλληλο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το οικόπεδο το έδινε ο Δήμος,  κύριε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο το οικόπεδο.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το οικόπεδο… την καταλληλότητα και αναλάμβανε ο Δήμος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά όμως…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίνα ι η μεταστέγαση. Για αυτό κληθήκαμε 

εδώ να αποφασίσουμε.  Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  στην μεταστέγαση; Οκέι.   

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: 366/2015)  

…………………  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο. Έγκριση κατάργησης θέσης περιπτέρου.  

 

7ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση κατάργησης θέσης περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόκειται για το περίπτερο μπροστά στο… 

εγκρίνεται ομόφωνα ναι;  Το περίπτερο εδώ μπροστά.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το οποίο θέλω να ρωτήσω κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  υπάρχουν και άλλα κουφάρια,  τα οποία,  ναι,  

περιπτέρων. Ένα είναι,  ας  πούμε,  απέναντι  από το ΙΚΑ. Απέναντι  από 

το ΙΚΑ…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε  Πρόεδρε.  Δεν κάνω κατάχρηση.  Απλώς εδώ έρχεται 

για ένα περίπτερο. Ενώ εδώ βλέπουμε όλοι ότι  ε ίναι πολλά.  Γιατί  

δεν… γιατί  εδώ η τεκμηρίωση για να φύγει  είναι… πεζοδρό μιο να 

πάει… συνάδελφοι .  Γιατί  αυτό δεν συμβαίνει  παντού;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατ’ αρχήν ξέρετε όλοι σας πολύ καλά τα περίπτερα… στην τετραετία  

που πέρασε δεν έχουν… ποτέ.  Επίσης,  ξέρετε ότι  τα περισσότερα 

περίπτερα, το ξαναείπα, ήταν παράνομα στημένα. Κάποιοι  τα βάλανε 

αυτά.  

 Προσπαθούμε… ένα -  ένα… άλλα δυο -  τρία.  Και παρακαλώ τους 

συνάδελφους και όχι  μόνο αν υπάρχουν προτάσεις,  τα ξέρουμε πόσα 

είναι… στην πόλη… 45 όλα. Ξέρουμε ποια είναι κουφάρια,  ξέρουμε 

ποια είναι,  δεν χρησιμοποιούνται,  ξέρουμε ποια λήγει  η σύ μβαση σε 

λίγο… θα ασχοληθούμε με όλα αυτά που ενοχλούν,  όπως αυτό για  

παράδειγμα, έτσι;  Και… το πεζοδρόμιο και… ασχολούμαστε και με το 

διπλανό ασχολούμαστε,  στο άγαλμα του… και σε πολλά άλλα. Θα 
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έρθουνε σύντομα κι  άλλα… όλα μαζί γιατί  είναι μια διαδικασία… .   

Ποιότητας Ζωής… είναι πολλά πράγματα. Όποιο είναι  έτοιμο… αυτά 

για να απομακρυνθεί.  Από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Και Ποιότητας 

Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο… τα πράγματα… όπως… να γίνει 

πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.  Γιατί… θα έχουμε 

προβλήματα… προβλήματα των πεζών.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ μπορώ να πω ότι  η διαδικασία γίνεται από κει .  Εγώ λέω,   

Παναγιώτη, φέρε μου και εμείς  θα εκτελέσουμε.  Οπότε… έτοιμος και 

τα πλακάκια να μπούνε μετά.  Όλα θα γίνουνε.  Περιμένουμε,   όμως, η 

διαδικασία,  κύριε Φωτιάδη, δεν γίν εται…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε… δεν νοείται να…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην επεκτείνεστε.  Λοιπόν,  το έβδομο θέμα ομόφωνα ναι;  Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 367/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο όγδοο. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Θα αλλάξουμε λίγο τον τίτλο.  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς,  γιατί  υπάρχει  και μια δεύτερη, συνάδελφοι…  

 

8ο  ΘΕΜΑ:  

Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ το Σώμα… είναι κρίμα, δηλαδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι κρίμα. Τελευταία μέρα ήρθαν τα χ αρτιά ολοκληρωμένα. Αν 

αφήσουμε τον άνθρωπο να περιμένει  δυο βδομάδες,  τρεις  βδομάδες,  θα 

σαπίσουν τα προϊόντα.  Έχει όλα τα χαρτιά του αλλά απλώς τότε που 

δήλωνε τα θέματα δεν ήταν… και παρακαλώ να μπει… και  αυτός.  

Είναι δυο παραγωγοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συμφωνεί το Σώμα. Είναι όλα έτοιμα τα χαρτιά… να μην… στην 

παρανομία… ομόφωνα ναι;   

Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς  

στην κ.  Νάτσκα Αναστασία του Ιωάννη  

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: 368/2015)  

…………………  

 

Ομοίως στον κ.  Πετρόβαλης Ιωάννης  

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: 369/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο ένατο θέμα.  Έγκριση τροποποίησης υπ’ αριθμόν 

855/2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου με θέμα, λίγη ησυχία σας  

παρακαλώ, έγκριση ανάθεσης παροχής υπ ηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού τέλους της ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην  

περιοχή του Δήμου Σερρών.  

 

9ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης υπ’  αριθμόν 855/2014 απόφαση δημοτικού  

συμβουλίου με θέμα,  έγκρ ιση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας 

είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους της ΔΕΥΑ Σερρών για την 

εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών  
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Εισηγητής, Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος… κύρ ιος Γαλάνης.  Έχει τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όπως γνωρίζετε αυτή είναι μια Προγραμματική 

Σύμβαση η οποία έχει… Αποκεντρωμένη Διοίκηση. αναφέρομαι στην 

Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή ολοκληρωμένου 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στ ην περιοχή του 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έτους 15,  στην οποία συμμετέχουν οι  

περισσότεροι Δήμοι του νομού.  

 Αυτή πρόκειται,  η 157 του 2015 απόφαση… να προβούμε… της 

χρονιάς της προηγούμενης,  εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση και τώρα απλά, επει δή άλλαξε το ποσό… δεύτερο κομμάτι,  

γιατί  κάθε χρόνο σχεδόν παίρνουμε δυο αποφάσεις.  Μια για την 

Προγραμματική και μια για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί από 

πλευράς Προγραμματικής Σύμβασης.   

 Επομένως, η μια  που αφορά την… η άλλη που αφορά το 

ανταποδοτικό τέλος το οποίο είναι… πρέπει πρώτα να… το ποσό γιατί  

είναι μια απόφαση… ενός Δήμου έχει  πάει  στις  126.000 από 121.000 

και κάτι  και επίσης,  σε συνεργασία…  

Και επίσης,  έχουμε κάνει  σε συνεργασία στο… γενικός 

γραμματέας και  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την εισ ήγηση που σας έχω 

φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έτσι όπως πρέπει  να είναι σύμφωνα 

και με… όλα τα στοιχεία που… για να μπορέσει να εγκριθεί  από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να γίνει… με αυστηρό έλεγχο και 
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συνεργασία της Οικονομικής Υπηρεσίας της  διοίκησης  που φέρνει  την 

εισήγηση και της ΔΕΥΑ. Αυτά, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Άλλος κανείς;  Ερώτηση; Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχτές άκουσα μια δήλωση στο ράδιο ότι  στην Κεντρική 

Μακεδονία… ερώτηση σχετική με τα  κουνούπια,  ότι  τα ξεκίνησαν 10  

Ιουλίου αεροψεκασμοί.  Μήπως έχετε υπ’ όψιν… έχουν ξεκινήσει και 

εδώ, στον νομό Σερρών…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξεκινήσανε… ενότητες.  Από προχθές  παντού συγχρόνως… δεν πέταξε 

ελικόπτερο εδώ. Πρέπει να κάνουν επίγειες δράσεις.  Αλλά ξεκίνησε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αεροψεκασμούς κάνει… η Περιφέρεια… εμείς θα κάνουμε επίγεια 

δράση. Για άλλη μια φορά συνεργαζόμαστε με την… και τώρα θα 

ήθελα να μου πει  εδώ κάποιος,  οι  συνάδελφοι είναι καλοπροαίρετοι  

και… όλες τ ις  αποφάσεις που πήραμε εδώ όλα τα χρόνια,  να μου πει  

κάποιος συνάδελφος αν λειτουργήσαμε και προληπτικά όταν ξαφνικά, 

είχαμε έναν… πρόβλημα άνευ προηγουμένου και… θα φέρει  

μεγαλύτερη, μεγαλύτερο κίνδυνο ίσως… πρόβλημα με τα κουνούπια… 

ακριβώς.   

 Άρα, θεωρώ σαν Δήμος πράξαμε το δέον και ευχαριστώ και τους 

συνάδελφους που στήριξαν και τις  αποφάσεις… μέχρι  το τέλος  της 

χρονιάς.  Η συνεργασία,  σας λέω, και με την Αποκεντρωμένη, γιατί  
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αυτή είναι… προσπαθούμε να έχουμε τακτοποιημένο και το… για να 

είμαστε κατοχυρωμένοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για το θέμα, συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ.  Λοιπόν,  όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα μπω στην 

ουσία και όχι  στην τροποποίηση.  Το Δημοτικό Συμβούλιο που 

κουβεντιάστηκε αυτή… για ενημέρωση για λόγους,  κά ποιες  

υποχρεώσεις που είχα,  δεν μπορούσα να μην πάω και τα λοιπά, εμείς  

σαν παράταξη θα ψηφίσουμε όχι  γιατί  πιστεύουμε ότι  αφορά ένα θέμα 

δημόσιας υγείας,  σημαντικό δηλαδή, και επειδή το ποσό δεν είναι 

κανένα τραγικό πιστεύουμε ότι  υπήρχε η δυνατότητα από τον Δήμο να 

καλυφθεί με ίδιους πόρους,  δικιά μας γνώμη και τα λοιπά, μπορεί να 

υπάρχει αντίλογος  και σε αυτό,  και όχι  να καταφύγουμε στην εύκολη 

λύση του νέου χαρατσώματος.  Μπορεί το αντίτιμο να φαίνεται πολύ 

μικρό αλλά το θέμα είναι ότι  ενοχλεί  η λογική. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Οι υπόλοιποι ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 370/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο θέμα. Αναμορφώσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

 

10ο  ΘΕΜΑ:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  

Εισηγητής, Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  δεν ξέρω… αγαπητοί συνάδελφοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάποια απορία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε… θα μας δώσει 2.280. Τι αποθήκη είναι αυτή και  

γιατί  την κρατάμε ακόμη εκεί… και γ ιατί  δίνουμε τόσα  χρήματα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ετήσιο το μίσθωμα. Έχω ρωτήσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  λίγα είναι;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι… και το τελευταίο ευρώ μας ενδιαφέρει.  Απλά, επειδή ρώτησα, 

έκανα κι  εγώ την έρευνα μου… εδώ και καιρό,  η δημοτική ενότητα 

Σκουτάρεως,  ο παλιός Δήμος Σκουτάρεως… σε συνάδελφους που 

προέρχονται από κει ,  μου εξήγησαν ότι  τώρα είναι χώρος 

αποθηκευτικός… έχει  μέσα υλικά από εκλογικό υλικό μέχρι οτιδήποτε 

άλλο… μια από τις  υπαλλήλους μας έχει  κάνει  μια καταγραφή… εκεί  

πέρα.  

 Συγχρόνως… και με τον κύριο… και με άλλους συνάδελφους,  ότι  

εκεί  πέρα είναι χρήσιμος αυτός ο χώρος.  Διαφορετικά έχω κάνει  

συζήτηση και με τους Αντιδήμαρχους που έχουν να κάνουν με τα 

αντικείμενα αυτά και αν υπάρξει κάποια άλλη λύση να είστε σίγουρος 

ότι  σε ότι  με αφορά τουλάχιστον θέλω  να εξοικονομώ πάντοτε 

χρήματα με κάθε ευκαιρία.   

Αλλά όταν δέχομαι,  ας πούμε,  μια άποψη από τους συνάδελφους 

από εκείνη την περιοχή που λένε,  υπάρχει  λόγος,  δ ιατηρούμε… τον 

χώρο… είναι χρήσιμος για πολλούς και διάφορους λόγους και έχει ,  

έχουν μέσα υλικά τα οποία δεν μπορούμε να τα πάμε αλλού και να τα 

απομακρύνουμε από την συγκεκριμένη… εγγύτητας.  Προσπαθούμε στα 

όρια του δυνατού να διατηρούμε κάποιους πυλώνες και στις  παλιούς 

Δήμους.   

Εφόσον είναι χρήσιμος αυτός ο χώρος δεν θα μπορούσα να μην 

ακούσω την δημοτική ενότητα την συγκεκριμένη. Αν θέλουν και οι  

συνάδελφοι μου από κει  να πουν κάτι  άλλο. Εγώ τα έχω ήδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κέντρου του Δήμου. Του παλιού Δήμου.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κι εγώ λέω… το χρησιμοποιούσαμε και εμείς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αν θέλει  ο κύριος συνάδελφος που διαχειρίστηκε σαν…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πιστεύω ότι  πρέπει να σταματήσουμε να την νοικιάζουμε αυτήν γιατί  

τώρα έχουμε… υπάρχουνε κτίρια.  Ότι εκεί  έχουμε αποθηκευτικούς 

χώρους,  ας πούμε… Εμμανουήλ Παππά, σε ένα κτίριο .  Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα χώρο… και να τα αποθηκεύσουμε… δεν υπάρχει 

λόγος να πάμε στην… αποθήκη. Μακριά.   

 Εκεί επίσης… μας ζήτησε… να βάλει  κάποια πράγματα της όταν 

μετακομίσανε και συνενώθηκαν οι  ΔΟΥ, και βάλαν κι  αυτοί κάποια 

δικά τους πράγματα και εμάς μας ε ίπαν αν κάποια τα χρειαστούμε να 

τα πάρουμε…. Νομίζω πάντως ότι  πρέπει να πάψουμε να την 

νοικιάζουμε την αποθήκη. Έχουμε χώρους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι και  μια εξέδρα του Σκουτάρεως,  η οποία δεν χρησιμοποιείται  

διότι  ε ίναι πολύ δύσκολο να στηθεί.  Τώρα αν υπάρχε ι  άλλος χώρος,  

όπως είπε ο κύριος  Μυστακίδης,  που μπορούμε να τα πάμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξέρετε τι  έχω να πω; Η Οικονομική Υπηρεσία,  φαντάζομαι όποιος θα 

ήταν στην θέση μου, καλύτερα να κερδίσει ,  θέλω να πω… τις  δαπάνες,  

και άλλα χρήματα για το καλό του Δήμου,  των πολιτών. Αν είναι… ο 

απερχόμενος Δήμαρχος… θεωρώ ότι  μπορώ να τα καταφέρω και να τα 

τοποθετήσω κάπου αλλού, με μεγάλη μου χαρά θα εκμεταλλευτώ αυτό 

το ποσόν για άλλες ανάγκες του Δήμου, σαν Οικονομική Υπηρεσία.   
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 Επομένως, εγώ τουλάχιστον δεν… αυτό.  Α λλά έχω… επειδή 

συζήτησα και θα παρακαλέσω και τους άλλους συνάδελφους,  και τον 

κύριο Δήμαρχο… και τον κύριο Γκότση, να συζητήσουν και με τους 

ανθρώπους της δημοτικής ενότητας και τους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω, οι  συνάδελφοι μου οι  Αντιδήμαρχοι,  να συζητήσουν και  με 

τους… δημοτικούς συμβούλους της περιοχής και με την αντιπολίτευση 

που έχει  κάποια στελέχη έμπειρα… η περιοχή… μήνες ,  για να δούμε 

αν εκεί  ο χώρος αυτός είναι… στα εξωτερικής ανάγκης της δημοτικής 

ενότητας και του πρώην Δήμου Σκουτάρεως.  Εγώ… προς τα εκεί .  Το 

να τα πάρουμε και να τα πάμε σε έναν άλλο χώρο, που πρέπει να 

βρούμε αν είναι αυτός ο χώρος νόμιμος και… και είναι όλα εντάξει  

και μπορούμε να τοποθετήσουμε,  και εγώ είμαι… εξοικονομώ 

χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο στον κύριο… ο οποίος είναι από την περιοχή 

Σκουτάρεως.  Παρακαλώ, κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εξεύρεση, κύριε Αντιδήμαρχος,  ε ίναι δυο…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα οποία  αυτά υλικά όλης της δημοτικής 

ενότητας,  πρώην Δήμου… εκε ί.  Θα τα πάρουμε να τα πάμε που; Να τα 

φέρουμε εδώ… μέσα;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσο καιρό είναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, λοιπόν,  για το δέκατο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για δυο χρόνια ψηφίζουμε,  έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  για δυο χρόνια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του χρωστάνε,  δηλαδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Ομόφωνα.   

Έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2015 που  

αφορά κωδικό εξόδων (Αναμ. 64)  

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: 371/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για την πληρωμή μισθώματος της αποθήκης Βαμβακούσας 

(Αναμ. 65)  
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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: 372/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 67)  

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: 373/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο.  Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τις  

ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.  

 

11ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ηλεκτρονικ ές  

 βάσεις πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ  και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολλά λεφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλά λεφτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το ΝΕΤ και την Νομοτέλεια; 1.845 ΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 1.968.  

3.893 με το ΦΠΑ.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέω εγώ… ψηλή η απαίτηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλή παρατήρηση.  Την έχω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποτε ήτανε 200 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τι  συμβαίνει .  Εξο ικονομούμε… την αγορά 

βιβλίων.  Δηλαδή… μέσω αυτών των βάσεων,  οι  οποίες  είναι τρομερά 
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ενημερωμένες… όλες οι  Περιφέρειες  και από την Αποκεντρωμένη και 

οποιοσδήποτε άλλος Δήμος της Περιφέρειας και έτσι δεν αγοράζουμε 

βιβλία.  Τουλάχιστον… μπορείτε να το παρατ ηρήσετε και με αυτόν τον 

τρόπο, κύριε Πρόεδρε,  εμείς  εξυπηρετούμε… τις ανάγκες…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κατάλαβα αυτό αλλά όταν ο άλλος… και σε μερικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  γιατί… μέχρι τώρα, αλλά…  

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: 374/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών.  

 

12ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για  

τις ανάγκες του Δήμου Σερρών  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει  εδώ και καιρό.  Κύ ριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  δεν μας ταλανίζει  πλέον ως ένα σημείο,  κύριε Πρόεδρε.  

λειτουργεί  η Οικονομική Υπηρεσία προληπτικά, με ποια έννοια;… ο 

πρώτος διαγωνισμός που πάλι και σε συνεννόηση με τους  

συνάδελφους… σε έκτακτη συνεδρίαση.  

 Ο μεγάλος δ ιεθνής διαγωνισμός υπήρξε,  εντάξει ,  υπήρξε 

ενδιαφέρον.  Σας λέω ότι  το φέρνω προληπτικά μη και τυχόν 

καθυστερήσει ο μεγάλος διεθνής στον… έλεγχο.   

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: 375/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 13ο .  Έγκριση παραχώρησης… απόφασης του ΔΣ… με θέμα 

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 15.   

 

13ο  ΘΕΜΑ:  
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Έγκριση της  υπ' αριθμόν 69/2015  απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΗΣ  

με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 15  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

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: 376/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

14ο .  Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών 

βιολογικών προϊόντων.  

 

14ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτο υργίας λαϊκών  

 αγορών βιολογικών προϊόντων  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν… εκεί πέρα αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι .  Το 2013 είχαμε 

ψηφίσει τον κανονισμό λαϊκής αγοράς… από τότε δεν λειτούργησε,  

όπως ξέρετε,  για  λόγους που δεν  αφορούν εμάς.  Εμείς… κάναμε τα 

πάντα, ήμασταν έτοιμοι για να υποβάλλουν είτε σε μας είτε στην 

Περιφέρεια,  τότε,  τις  αιτήσεις.   

 Το 2014, όμως, άλλαξε η νομοθεσία και υποχρεούμαστε να 

αλλάξουμε,  να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον 

κανονισμό. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα.  

 Δηλαδή,  η χορήγηση πλέον γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,  

από τον Δήμο και όχι  από την Περιφέρεια.   

Τροποποιούμε το πλάτος των πάγκων.  Είναι ενάμιση μέτρο.  

Τροποποιούμε το ύψος των προστίμων. Ο τρόπος κ αταβολής… 

στο τέλος.   

Και τροποποιούμε τέλος το τοπογραφικό στην οδό Δορυλαίου.  

Είναι 29 οι  θέσεις.  Δηλαδή, αλλάζουνε μόνο αυτά τα λίγα 

πραγματάκια λόγω νόμου. Κάποιοι  πανικοβλήθηκαν. Άδικα 

πανικοβλήθηκαν.  

Τώρα, από δω και πέρα εμείς  περιμένουμε ως υπηρεσ ία να 

υποβληθούν οι  αιτήσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά, για να 

μπορούν οι  άνθρωποι να πάρουν τις  άδειες  του και  να γίνει  ο χώρος 

εκεί  και να λειτουργήσει η αγορά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κύριος… άλλος.  Ο κύριος… παρακαλώ,  

κύριε… όπως…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε αντιδήμαρχε,  δυο πραγματάκια… αυτά όλα ακριβώς 

προβλεπόταν από τον νόμο ή κάναμε εμείς ,  βάλαμε κάποιες θέσεις;  

Θέσεις εννοώ εισηγηθήκαμε και… και τα λοιπά που λέτε ότι  

αυξήθηκαν πολύ… τα ίδια…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά είναι βάσει νόμου. Εμείς δεν ει σηγηθήκαμε… του 2014.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο νόμος ορίζει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο νόμος ορίζει ,  ναι .  Για παράδειγμα,  αν δεν έχεις  άδεια… εκεί,  είναι 

5.000 ευρώ πρόστιμο.  Εάν στον έλεγχο αλλάξεις την θέση είναι 500 

ευρώ. Και μια σειρά άλλα πρόστιμα που είναι βάσει νόμου . Δεν 

κάνουμε τίποτα εμείς ,  ούτε εισηγηθήκαμε,  ούτε είχαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αν γνωρίζετε,  έχω μια… δεν είναι  της αρμοδιότητας του,  αν γνωρίζει  

ή έτσι πληροφοριακά να μας πει  γιατί  τόσο καιρό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διότι  με τον προηγούμενο νόμο απαιτούνταν από το κάθε χωράφι,  να 

το πω λαϊκά, τοπογραφικά. Και κάποιοι  που είχαν,  παράδειγμα, 40,  30,  

20,  50 κάποιοι ,  κομμάτια ξεχωριστά, ήταν δυσβάστακτο το ποσό των 

τοπογραφικών. Αυτός ήταν ο λόγος.   Τώρα, αυτή η προϋπόθεση δεν 

υπάρχει οπότε οι  άνθρωποι δεν έχουν αυτό το πρόβλημα.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

64 

Δηλαδή,  για την διευκρίνιση,  κάθε χωράφι που καλλιεργούνταν με 

βιολογικό τρόπο έχουν… τοπογραφικό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει να τοποθετηθεί κανείς;  Ομόφωνα ναι;  Τοποθετήσεις.  Παρακαλ ώ.  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ θα, εμείς  σαν παράταξη θα ψηφίσουμε όχι  γιατί  εξ αρχής 

διαφωνήσαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Γιατί  εξ αρχής διαφωνήσαμε με την δημιουργία ξεχωριστής λαϊκής.  Η 

δικιά μας η πρόταση ήταν να υπάρχει μια λαϊκή,  εκεί  πέρα που 

βρίσκεται,  να οριοθετηθεί συγκεκριμένος χώρος έτσι ώστε να 

μπορέσουν οι  συγκεκριμένου παραγωγοί ή… έμποροι,  ας πούμε,  να 

κάνουν,  να πουλήσουν τα προϊόντα τους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;  Ωραία.   

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 377/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 15 ο .  Ενημέρωση και λήψη απόφασης περί μεταφοράς ή όχι  

χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Σερρών που είναι  κατατεθειμένα 

στην Συνεταιριστική τράπεζα Σερρών. Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών κύριος Γαλάνης.   

 

15ο  ΘΕΜΑ:  

Ενημέρωση και λήψη απόφασης περί μεταφοράς ή όχι χρηματικών  

διαθεσίμων του Δήμου Σερρών που είναι κατατεθειμέ να στην  

Συνεταιριστική τράπεζα Σερρών  

Εισηγητής, Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λίγο –πολύ γνωρίζετε 

το θέμα αυτό,  με την έννοια ότι  προέκυψε δημόσιος διάλογος έντονος  

για το…. σε όλη την επικράτεια.  Υπήρξε η αίτηση της. . .  Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, ακολούθησε η ψήφιση νόμου, ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έπειτα ακολούθησε και… αυτού του νόμου μέσα σε ένα άρθρο και 

είναι γνωστές οι  θέσεις  και της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος,  μέχρι και σήμερα που μιλάμε,  αλλά και  του δημοτικού 
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συμβουλίου του Δήμου Σερρών, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα κατά 

πλειοψηφία.   

 Κατά το… για ποιο λόγο έρχεται… στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Γιατί ,  πρώτον,  θα πρέπει ,  κύριε Πρόεδρε,  να θυμίσει  το Σώμα, θα… 

καλύτερα, να το πω αρχικά, στο Σώμα, ότι  ε ίχαμε τοποθετήσει τα  

χρήματα του Δήμου με απόφαση μας,  αν θυμάμαι καλά ομόφωνη, και 

τα ταμειακά μας διαθέσιμα αλλά και τα χρήματα που αφορούσαν 

κληροδοτήματα, στην συνεταιριστική τράπεζα… μας έδινε το 

καλύτερο επιτόκιο με 2,60% για τα δυο χρόνια αυτά που έχουμε την…  

Προέκυψε, όμως,  μια καλυτέρευση του επιτοκίου από την 

συνεταιριστική τράπεζα… να δεχθεί  κατά την άποψη μου το Σώμα, 

κατά 0,1…  2,70,  με απόφαση του διοικητικού συ μβουλίου,  και αυτή η 

θέση έχει  γίνει  γνωστή στον Δήμο αλλά έχει  γίνει  γνωστή και στο 

υπουργείο το οποίο για να είναι βέβαιο ότι  λειτουργούμε νόμιμα… και  

να προασπίσουμε τα συμφέροντα του δικού μας Δήμου αλλά όλων, και  

την ασφάλεια… του δημοτικού συμβουλίου  και των συνάδελφων και η 

απάντηση του υπουργείου ήταν,  το οποίο γνωρίζει  όλες  αυτές… αλλά 

και από την ενημέρωση που έχει  από την συνεταιριστική τράπεζα, ότι  

είναι στην διακριτική μας ευχέρεια,  απαντάει το υπουργείο ξεκάθαρα, 

να τοποθετήσουμε τα χρήματα, να τα διατηρήσουμε στην 

συνεταιριστική ή να τα μεταφέρουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος.   

Νομίζω ότι  τουλάχιστον η πλειοψηφία του δημοτικού 

συμβουλίου,  κύριε Πρόεδρε,  έχει  εκφραστεί  μέσα από αυτό το 

ψήφισμα που εκδώσαμε ότι  είναι υπέρ του να διατηρήσουμε τα 

χρήματα για πολλούς και διάφορους λόγους,  ε ίτε είχε να κάνει  με την 

ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κατοχυρωμένη στο 

ελληνικό Σύνταγμα, είτε γιατί  πρέπει να εξυπηρετηθούνε με 
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αμεσότερο τρόπο τις  ανάγκες των πολιτών και τέλος… μας δίνεται 

αυτή η δυνατότητα και από τον νόμο αλλά και εγγράφως από το 

υπουργείο Εσωτερικών, που είναι η υπερκείμενη Αρχή, είναι,  μάλλον,  

το υπουργείο το οποίο μας ελέγχει  και μας… ξεκάθαρα ότι  είναι στην 

διακριτική μας ευχέρεια να τα διατηρήσουμε ή να τα μεταφέρουμε.   

Και με βάση το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου,  δεν θα 

μπορούσα, αν το θέλετε,  και αναφερόμενος στην… αλλά και… με την 

θέση που πήρε η δημοτική Αρχή στο ζήτημα αυτό και η ΚΕΔΕ στο 

σύνολο, στην πλειοψηφία της… να εισηγηθώ κάτι  αντίθετο από το να 

διατηρήσουμε  τα χρήματα, για τους  λόγους που προανέφερα. Θέλω 

από τους συνάδελφους να… σε αυτή την πρόταση την οποία έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Αναστασιάδης.  Ο 

κύριος… κανείς άλλος.  Παρακαλώ…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη,  βλέποντας την εισήγηση σας… την παράγραφο 8,  την 

παράγραφο 6,  έχετε μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρει.  

Στην παράγραφο 6 στην εισήγηση,  που λέει  ότι  πρέπει  να τηρείται με 

ευθύνη της… Αρχής… τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού 

υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να… τα 

κεφάλαια των ταμειακών τους  καταθέσεων στον λογαριασμό ταμειακής 

διαχείρισης… Τράπεζα της  Ελλάδος.  Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.  Το λέει  αυτό μέσα η Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου.  

 Παρακάτω, βέβαια,  παρακάτω λέτε ότι ,  στην 9,  στην 9 

παράγραφο πάλι λέει  ότι  ορίζεται  σε περιπτώσεις… προθεσμιακών 

καταθέσεων υπερβαίνει  την προσφερόμενη από την Τράπεζα της  
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Ελλάδος τότε εφαρμόζεται για τους ΟΤΑ και τα λοιπά… η 

δυνητικότητα και όχι  η υποχρ εωτικότητα. Αυτό είναι,  αυτό που έχει… 

τώρα, αυτοί οι  δείκτες που… απόφαση… κύριε Γαλάνη την εισήγηση 

που ήταν μέσα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ… εσείς δεν ακούσατε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  θέλω να ρωτήσω και  λέω, ποιο ισχύει  τελικά… φυσικά είμαστε,  

για να ξεκαθαρίσω, υπέρ του να μείνουν τα χρήματα εδώ και… στην 

τράπεζα που προσφέρει το καλύτερο επιτόκιο.  Φυσικά.  Λέω και… τι  

γίνεται από κει  και  πέρα;…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα στελέχη μας είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  να κάνω την ερώτηση γ ιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μ ικρόφωνο) την ερώτηση για να απαντήσει…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ… στην εισήγηση, κύριε Γαλάνη, έτσι,  σαν… γίνεται λόγος για 

προθεσμιακές καταθέσεις.  Και μάλιστα, με ένα τέτοιο τρόπο που σε 

οδηγεί  στην λογική των προθεσμιακών καταθέσεων… σήμερα πήρα 

από τον Δήμο αυτό το έγγραφο που είναι… το υπουργείο το οποίο,  

διερωτώμαι,  δ ιερωτώμαι,  γιατί  δεν εδόθη μαζί με την εισήγηση και 

αναφέρεται μόνον,  μισό λεπτό.  Είναι,  δεν με καταλάβετε.  Στο 

εισηγητικό σας σημείωμα το αναφέρετε αυτό.  Το αναφέρετε.  Εάν και  

μόνο αυτό είχατε δεν χρειαζόταν καμία άλλη εισήγηση. Γιατί  δεν το 

στείλατε αυτό ούτως ώστε…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς ενημέρωση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προς ενημέρωση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα το έδωσα στον Πρόεδρο. Το βάζω μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέσα στον φάκελο υπάρχει αυτό το έγγραφο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω, Πρόεδρε,  ότι  υπάρχει… απλά το αναφέρω…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάει για προθεσμιακές καταθέσεις.  Αναγκάστηκα να ρθω και να το 

πάρω. Λοιπόν,  ήταν τόσο δύσκολο να σταλεί ηλεκτρονικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα σωστά πράξατε.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα ήταν τόσο δύσκολο να το στείλετε ηλεκτρονικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι έρχεται ηλεκτρονικά το στέλνουμε ηλεκτρονικά. Καταλάβατε;  

Πολύ σωστά πράξατε και έτσι θα έπρεπε να κάνει  ο κάθε δημοτικός 

σύμβουλος.  Μισό λεπτάκι,  μην με διακόπτετε.  Έτσι όπως κάνατε εσείς  

και έχετε το έγγραφο του υπουργείου έτσι έπρεπε να κάνουν όλοι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) Πρόεδρε και διερωτώμαι.  Γιατί  αυτό το 

έγγραφο δεν το στείλατε σε μας ούτως ώστε να το δ ιαβάσουμε για να 

είμαστε πλέον ενημερωμένοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου)  ηλεκτρονικά στην γραμματεία 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η απάντηση μου είναι σαφέστατη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν ρωτάω, Πρόεδρε εσάς.  Ρωτάω τον κύριο Γαλάνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μπλέκεις με τον Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  στο ψήφισμα που εκδώσαμε σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο.  και… στην επιτροπή μαζί με τον κύριο Δήμαρχο,  την 

γνωστή που έγινε για… ότι έγγραφο υπήρχε… και ότι  άλλο ήρθε 

σήμερα… σήμερα και την απόφαση… τις αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου της Εκτελεστικής για να  τα δώσουμε στο προεδρείο.   

 Ανέφερα ενδελεχώς όλα τα έγγραφα στην εισήγηση. Την είδα 

πριν την δώσουμε… και σας έδωσα τον φάκελο… ότι  καλύτερο είχα. 

Μάλιστα σήμερα σας έβαλα και αυτά που λέει  η ΚΕΔΕ χτες,  που είναι  

πάλι αρνητική εναντίον της  λογικής  του εγ γράφου του κυρίου… και  

επομένως φυσικά και… και για αυτό το τοποθέτησε στον φάκελο ο 

υπάλληλος με εντολή μου.  

 Τώρα, αν αυτό το έγγραφο δεν ήταν ηλεκτρονικά, αλλά δεν μας 

εστάλη ηλεκτρονικά. Και εγώ… το έχω,  ήρθε εγγράφως. Ήρθε 

ταχυδρομικώς… χιλιάδες έγγραφα. Άμα πούμε να τα σκανάρουμε όλα. 

Εγώ ξέρω… το αναφέρω στην εισήγηση μου, σας παρακαλώ πολύ,  
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επειδή το αναφέρω στην εισήγηση μου… να φτάσουμε στο σημείο να 

μου λέτε αυτό που… για να βοηθήσω το Σώμα.  

 Φυσικά, το ερώτημα… λοιπόν,  γιατί ,  γ ια να λέμε τα πρ άγματα 

όπως έχουν,  γιατί  είμαι βέβαιος ότι  η κυβέρνηση θέλει  να στηρίξει  τις  

συνεταιριστικές τράπεζες σε όλη την Ελλάδα και εμείς  δεν μείναμε 

στις  προφορικές  απαντήσεις των ανθρώπων που είναι  στο υπουργείο 

Εσωτερικών ή υπουργείο Οικονομικών αλλά θέλαμε και  έγγραφη 

απάντηση.  

Στείλαμε ερώτημα και ήρθε έγγραφη απάντηση. Συγκεκριμένα 

για μας,  για τον Δήμο Σερρών.   Για να προστατεύσουμε το Σώμα… ο 

κύριος Δήμαρχος συνεργάζεται με τον γενικό γραμματέα και τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες για να προστατέψει το Σώμα.  

Αν τώρα, αν είχα την ευχέρεια να το στείλω,  να στείλω όλα τα 

έγγραφα… θα το ε ίχα κάνει .  Είμαι υπέρ της… δεν την είχα αυτή την 

ευχέρεια.  Ο κύριος Πρόεδρος αναλαμβάνει πάντα την ευθύνη και 

νομίζω κάνει  πολύ καλή δουλειά.  Αν υπάρχει…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το στέλνουμε ηλεκτρονικά. Αν υπάρχει  

κάτι  ηλεκτρονικά το στέλνουμε… δηλαδή, εγώ τώρα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή,  με συγχωρείτε,  το θέμα αυτό είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το θέμα είναι ότι  ενημερωτικά σας λέω… οι περισσότεροι εξ  υμών 

έχετε συμφωνήσει  στην έκδοση ψηφίσματος.  Σας λέω ότι  έκανε η 

υπηρεσία… ο γενικός γραμματέας,  όλα τα προβλεπόμενα βήματα ή τα  
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μη προβλεπόμενα… ανώμαλη κατάσταση. Σήμερα βγαίνει  μια… στο 

Σύνταγμα. Την άλλη βγαίνει… εξαιρετικά μετά ο νόμος… να την 

επικυρώσει.  Έπε ιτα από κει  μια τροποποίηση του νόμου αυτού. Μετά 

βγαίνει  ο υπουργός και… δικαίως ο άνθρωπος,  γιατί  δεν  εφαρμόζονται  

οι  νόμοι.   Εμείς απευθύναμε,  για να είμαστε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  αλλά μην μακρηγορούμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να κάνω…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε αυτό τον διάλογο για να δώσω τέλος,  έτσι;  Για πολλοστή φορά, 

έτσι… στην εισήγηση κάτι  το οποίο δεν περιέχεται μέσα στην 

ηλεκτρονική σας ατζέντα.  Ελάτε,  δείτε το,  πάρτε ένα τηλέφωνο. Το 

έχω πει  κατ’ επανάληψη. Δεν το κάνετε,  έτσι;  Σας παρακαλώ. 

Τοποθέτηση. Ο κύριος Γιαννακίδης ,  η κυρία Καλώτα και ο κύριος 

Αναστασιάδης Ηλίας.  Και ξεκινώ από σας,  κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πραγματικά απορώ με όλα αυτά που έρχονται μέσα στο μέηλ και 

φορτώνουμε τον υπολογιστή μας και όλα τα αρχεία μας και 

εντυπωσιάζομαι   και δεν δέχομαι  την παρατήρηση σας,  κύριε Πρόεδρε,  

ότι  πρέπει να ερχόμαστε και να κάνουμε 40,  γιατί  δεν είναι μόνο η 

αντιπολίτευση που πρέπει να ενημερώνεται.  Πρέπει να ενημερώνονται  

και οι  σύμβουλοι της συμπολίτευσης για όλα τα θέματα.  

 Μέσα σε αυτό το αρχείο που πήραμε… την συνεδρίαση, έχουμε 

πάρα πολλές,  πάρα πολλές ενημερώσεις και χαρτιά  τα οποία δεν είναι 
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τόσο σημαντικά. Το θέμα των χρημάτων αισθάνομαι ότι  υποτιμάτε την 

νοημοσύνη μου. Το θέμα των χρημάτων της τράπεζας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσωπικά σε μένα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γενικά. Γενικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Βασικά αυτό το έγγραφο ξεκαθάριζε τα πάντα ώστε να μην κάνουμε 

συζήτηση. Και για πολλοστή φορά θα παρακαλούσα να μην σηκώνετε 

το χέρι και να μας λέτε,  ελάτε πάρτε το και να μην στέλνετε τίποτα 

και να έρχεται  ο καθένας και να παίρνει  τα χαρτιά.  Και σε όλη την 

εισήγηση πάλι είναι βασικό,  βασικό… η εισήγηση. Αλλιώς να 

σταματήσει η διαδικτυακή αποστολή όλων των θεμάτων. Να 

ερχόμαστε στα γραφεία σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν το θέλετε μπορεί να γίνει  και αυτό.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  βέβαια.  Δεν ζούμε σε εποχές…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ελάτε τώρα. Το λέτε,  το ξαναλέτε… στον Δήμο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλεος,  δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έπρεπε να μπει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πάρα πολύ σοβαρό. Να το σκανάριζες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ελέγχετε,  να ελέγχετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτά,  ρε παιδιά;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ελέγχετε ενδελεχώς τον φάκελο με τα θέματα. Παρακαλώ, κύριε  

Αναστασιάδη…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επί  της δ ιαδικασίας.  Σας παρακαλώ πολύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η διαδικασία…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) κατ’ επανάληψη και σας λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούμε όλη μέρα να είμαστε στον Δήμο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) έχετε τον λόγο.  Εάν δεν το θέλετε 

πάω στον επόμενο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν… στον επόμενο, κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει… ο λόγος… σήμερα στον Δήμο έχει  άμεση σχέση με την 

εισήγηση.  Και μάλιστα με ένα κομβικό σημείο που αναφέρεται στην 

εισήγηση δυο φορές και  γίνεται  λόγος για τις  προθεσμιακές 

καταθέσεις.   

 Προβληματίστηκα. Μα όλα τα χρήματα μας είναι σε προθεσμιακή 

κατάθεση; Σίγουρα όχι… λογαριασμός κίνησης.  Εάν όντως είναι σε 

προθεσμιακή κατάθεση, θα… εάν δεν είναι σε προθεσμιακή κατάθεση 

πως θα το αντιμετωπίσω το θέμα και εγώ και οι  υπόλοιποι;  Το 

κεφάλαιο κίνησης,  δηλαδή,  ο  λογαριασμός… πως θα το 

αντιμετωπίσουμε;  

  Τότε,  κουβεντιάζοντας με τους υπαλλήλους του Τμήματος 

Οικονομικών, μου επεχείρησαν αυτό το χαρτί .  Μάλλον μου έδωσαν το 

πρωτόκολλο και πήγα και το πήρα απ ό την γραμματεία.  Και εκεί  

διαπίστωσα πως το κομβικό αυτό σημείο που αναφέρει η ε ισήγηση για  

τις  προθεσμιακές καταθέσεις δεν ισχύει .   

Υπάρχει ένα καινούργιο δεδομένο. Και το καινούργιο δεδομένο 

είναι ποιο;  Αυτό το οποίο αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο.  Εάν 

το είχαμε αυτό το χαρτί  και μόνον δεν χρειαζόμουν το τετρασέλιδο της 

εισήγησης.  Και δεν χρειαζόταν και αναφορά σε προθεσμιακές 

καταθέσεις.  Απλό πράγμα είναι.   

Μερικές φορές βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας.  Και 

μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.  Γιατί  για να πάρω εγώ, μέσα στην 

εισήγηση αναφέρεται ως σχετικό έγγραφο. Μα δεν μπορώ να ξέρω το 

σχετικό έγγραφο.  Και… για αυτό έχω την ένσταση μου στην όλη 

λειτουργία τόσο εγώ όσο και η κυρία Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

76 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια πολύ σύντομη… Πρόεδρε.  Επειδή δεν θα θέλαμε να φανούμε 

ανακόλουθοι,  εμείς ,  η δικιά μας παράταξη είχε διαφωνήσει τότε με το 

ψήφισμα… επί της  ουσίας,  γιατί  θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι  αν έχει  

πρόβλημα η Τράπεζα Ελλάδος… πρόβλημα οι  συνεταιριστικές  

τράπεζες και δεν πρόκειται να σου δίναν τα χρήματα έτσι κι  αλλιώς.   

 Είχαμε διαφωνήσει  και το κυριότερο γιατί  πιστεύουμε ότι  όταν η 

χώρα μας βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης και εκβιασμών από τους 

δανειστές εμείς  πρέπει να στηρίζουμε και να βάζουμε τις  πλάτες σε 

αυτή την… προσπάθεια.   

Παρ’ όλα αυτά σήμερα θα ψηφίσουμε υπέρ της παραμονής των 

χρημάτων στην συνεταιριστική τράπεζα εφόσον… του σχετικού νόμου 

και εφόσον όλοι ξέρουμε ότι  μια συνεταιριστική τράπεζα έχει  την 

ανάγκη χρημάτων και του Δήμου, γιατί  είναι ένα σημαντικό 

κεφάλαιο… μια παρατήρηση. Για να μην φανούμε ανακόλουθοι σε 

αυτό που είχαμε ψηφίσει και σε αυτό που θα ψηφίσουμε σήμερα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, λοιπόν,  το θέμα ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 378/2015)  

…………………  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εκεί  ήταν η ένσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύς λόγος για το τίποτα.  Πάμε παρακάτω.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι θέμα ουσίας,  Πρόεδρε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16ο .  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση… σχολείου της 

τοπικής κοινότητας Κουμαριάς για τρία χρόνια.   

 

16ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δυο (2) αιθουσών  

του Δημοτικού σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Κουμαριάς .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

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: 379/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

17ο .  Έγκριση… της υπηρεσίας για  τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων αντλιοστασίου και… από το 2015…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε,  θέλω να θέσω… σας ζήτησα στο προηγούμενο θέμα… να 

κάνουμε πρώτα αποδοχή των… μονομερώ ς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  έχουμε δυο αποφάσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) συγγνώμη, το κάνω τώρα… 270…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τον Μάρτιο του 14… όπως λέει  η απόφαση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) το πρακτικό της απόφασης… αν 

θέλετε και δεύτερο κομμάτι  είναι… που αναφέραμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού το ψηφίσαμε,  τι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  εντάξει… συμπλήρωση. Λοιπόν,  για το 17 ο  θέμα εισηγητής 

είναι ο Αντιδήμαρχος κύριος Γκότσης.   

 

17ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας για τον έλεγχο των  

 ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίου και έκδοση  

 υπεύθυνης  δήλωσης εγκαταστάτη έτους 2015  
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Εισηγητής, Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ηλεκτρολογικά σχέδια για τα αντλιοστάσια που έχει  ο  Δήμος και για 

την… περίπου, θα βγει  με πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Τρεις μέρες στο 

Διαύγεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ να συμπληρώσω, συνάδελφοι,  ότι  επειδή χρειάζονται 

εξειδ ικευμένα μετρικά όργανα ελέγχου που δεν τα διαθέτει  ο Δήμος 

αλλά και  καθώς επίσης και αδειοδοτημένο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 

που δεν έχει  ο Δήμος,  για αυτό τον λόγο φέρνουμε το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό γίνεται και για αυτά που…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι 203.247 ευρώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αρδευτικά αντλιοστάσια και λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κύριο Γιαννακίδη.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Θα επανέλθω, κύριε  αντιδήμαρχε,  σε αυτό που ρώτησα προ 

ημερήσιας… για τρεις  μέρες.  Ξαναρωτάω, γιατί  για τρεις  μέρες;    

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφε,  στο Διαύγεια βγαίνει… μέρες… δηλαδή,  τότε πάμε σε 

διαγωνισμό. Μην το πάμε ένα μήνα. Τι,  είναι… χιλιάρικα είναι ;  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος,  3 χιλιάρικα είναι,  τρεις  μέρες…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε αυτό είναι 3  χιλιάρικα. Στον οικονομικό,  όμως, που λέγαμε 

πρόσκληση ήταν 25.  Δεν ήταν 3 χιλιάρικα… δυο μέρες .  Γιατί;  Όχι,  να 

πω, Πρόεδρε,  επειδή ξέρω ότι  σε αυτό δεν θα πάρω απάντηση, δεν  

παίρνω απάντηση και… ας μου το εξηγήσει κάποιος.  Ας μου πει ,  ο  

νόμος είναι έτσι.  Γιατί  δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  πιστεύω, είμαι  σίγουρος… δεν το πιστεύω… 

υπηρεσιακό παράγοντα… στον υπάλληλο… δηλαδή, τρεις  μέρες.  Ίσως 

κάποιος… ίσως οι  Αντιδήμαρχοι θα έπρεπε να πουν… τρεις μέρες,  ότι  

προβλέπει  ο νόμος.  Δεν…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατ’ αρχήν δεν  βγάζουμε εμείς .  Αλλά στην Οικονομική Επιτροπή που 

ήμουνα μέχρι και  τον Χρυσανθίδη,  είχαμε πει  τότε τρε ις  μέρες να 

βγαίνει .  Κύριε Γαλάνη, το θυμάστε;  Λοιπόν,  είπαμε τρεις  μέρες θα 

βγαίνει… τρεις  με πέντε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέντε είναι,  ρε παιδιά.  Από τρεις  μέχρι πέντε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό. Από τρεις  μέχρι πέντε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αν το βάλουμε πέντε,  όπως λέει… πιστεύω ότ ι  είναι πολύ καλύτερα.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κανέναν να κάνει  αρνητική σκέψη, κύριε  

Γκότση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας το λέω ειλικρινά… γιατί  έρχονται στα αυτιά σας,  ότι  όλοι  

παρακολουθούνε όχι  τον δικό μας Δήμο. Όλα τα δημόσια… 

συστηματικά, κάθε μέρα. Όχι σε μια μέρα, στην δεύτερη, στην τρίτη. 

Το έχουν δει  στο πρώτο δευτερόλεπτο που ανεβαίνει  για δυο λεπτά, με 

την μια.  Δεν υπάρχει ζήτημα. Να ξέρετε,  τα παρακολουθεί ο κόσμος.  

Και σε σας έρχονται οι  πληροφορίες.  Τα παρακολουθούνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην το συνεχίσουμε,  σας παρακαλώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος τώρα πάλι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος,  ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα θα μου επιτρέψετε να πω ότι  

είναι έτσι  όπως το… ο κύριος στόχος είναι αλλού. Συνάδελφοι  της  

συμπολίτευσης,  αυτό το θέμα ούτε κατεπείγον είναι,  ούτε πρέπει να το 
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φέρνετε τώρα εδώ, ούτε να συζητάμε για ανάρτηση τριών ημερών.  

Αυτό έπρεπε να το είχατε εξαντλήσει τον μήνα Απρίλη .   

 Έπρεπε να είχατε κάνει  όλες τις  δέουσες ενέργειες τον Απρίλη,  

γιατί  αν χρειαζόταν να δουλέψουν τα αντλιοστάσια για να φυτρώσουν 

οι  σπορές θα θέλαμε νερό. Ενδεικτικό αυτής της βραδύτητας σας και  

της μη συντονισμένης σας δράσης και αποτέλεσμα είναι ότι  η  λίμνη 

στο πευκώνα την αποξηράνατε.   

Σκοτώθηκε,  θα μου πείτε τώρα δεν ε ίναι θέμα. Είναι.  Όποια ζωή 

υπήρχε εδώ και  12 χρόνια εξαφανίστηκε.  Εκκενώθηκε ένας 

ταμιευτήρας που είναι γεμάτος από την κατασκευή του,  με κίνδυνο και 

να έχει  διαρροή, με τεράστια βλάβη , γιατί;  Γιατί  εσείς  δεν φροντίσατε 

να κάνετε αυτές  τις  ενέργειες που τώρα κάνετε βεβιασμένα και 

συζητούμε για τριήμερο και πενθήμερο, τον μήνα Ιούλιο.  Αλλοίμονο.  

Κύριε Πρόεδρε,  θα απευθυνθώ σε σας.  Αυτά τα θέματα, επί 

τέλους,  ε ίστε τέσσερα χρόνια Πρόεδρο ς.  Κάντε μια ατζέντα.  Βάλτε το 

ημερολόγιο.  Τι κάνατε τον μήνα Απρίλη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το απευθύνετε σε μένα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το απευθύνω σε σας.  Ναι.  Ξέρετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλλον σε λάθος άνθρωπο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μην κάνετε σας παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Αφήστε με λίγο να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  μιλήστε όσο θέλετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα μιλήσω όσο θέλω. Μια κουβέντα θα πω. Και εσάς ο ρόλος σας 

είναι συντονιστικός.  Δείτε τι  θέματα… πέρσι τον Απρίλιο.  Σας το λέω 

καλοπροαίρετα.  Γιατί  την δουλειά  που κάνετε την έκανα έτσι κι  

αλλιώς.  Μην φέρνετε… τώρα να πάρουμε έγκριση για να μας 

υπογράψει κάποιος  για να κάνουμε άντληση, αν δεν το κάναν κάποιοι  

άλλοι.  Με πόνεσε πάρα πολύ το ότι  στέγνωσε ο ταμιευτήρας μετά από 

12 χρόνια.  Απαράδεκτο.  Και επικίνδυνο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό,  κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα αντλιοστάσια ήταν αυτά; Μπορείτε να μας πείτε;  Μπορείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην παίρνετε τον λόγο,  σας παρακαλώ πολύ. Δεν επιτρέπω διάλογο.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε,  δεν καταγράφεται τίποτα.  Σας παρακαλώ πολύ. Επί  

τέλους,  δηλαδή. Λοιπόν,  κύριε Φωτιάδη, ειλικρινά περίμενα από σας 

να ξέρετε τους βασικούς κανόνες λειτουργίας… μηχανικούς εδώ μέσα.  

Λοιπόν,  δεν ξέρετε βασικούς κανόνες λειτουργία ς του προέδρου του 

δημοτικού συμβουλίου.  Και απευθύνομαι σε σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε,  έτσι;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σίγουρος ε ίμαι.  Για να απευθύνεστε σε μένα, ο Πρόεδρος δέχεται τις  

εισηγήσεις…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε.  Το ξέρετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρετε αλλά ρίχνετε την μομφή στον Πρόεδρο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα… καλοπροαίρετα.  Αφού δεν το κάνει  ο Δήμαρχος,  δεν έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε με να ολοκληρώσω όπως σας άφησα και σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα δεν είναι ο ρόλος σας να μας κάνετε μαθήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μαθήματα… που είπε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Πρόεδρε.  Μην κουράζετε το Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα, θα πάρετε την απάντηση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το αποσύρω. Θα το πω στον Δήμαρχο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον Δήμαρχο και στους αρμόδιους Αν τιδήμαρχους.  Εκεί έπρεπε να…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κι εγώ σας είπα,  συντονίστε λίγο μήπως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) όχι  στο Πρόεδρο. Μομφή στον Πρόεδρο 

για άλλα θέματα δεν το δέχομαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για θέματα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) καταλάβατε τώρα. Πολύ 

καταλάβατε… να κάνετε κριτική. . .  και να ειρωνεύεστε… θα μου πείτε 

τώρα εμένα ότι  δεν  ξέρω ποιες είναι ο ι  αρμοδιότητες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) περιοριστείτε στον ρόλο σας.  Άντε 

μπράβο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άντε μπράβο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει κανείς  να πει  τίποτα άλλο; Ομόφωνα ναι ή όχι;  Υπάρχουν 

αντιρρήσεις για την έγκριση εκτέλεσης… υπηρεσίας;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφίζουμε ναι με την παρατήρηση ότι  αυτές οι  ενέργειες έπρεπε να 

γίνουν την άνοιξη και όχι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Καταγράφεται.  Οι υπόλοιποι ,  ναι;   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 380/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο .  Έγκριση τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος έργων, κύριος  

Γκότσης.   

 

18ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίηση τεχνικ ού προγράμματος και αναμόρφωση  

προϋπολογισμού έτους 2015  

Εισηγητής, ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  θέλω  να σας πω το εξής.  Ότι από πρόσφατες εκπτώσεις,  από 

πρόσφατες εκπτώσεις έργων έχουμε 166.979 ευρώ.  Αυτά έχουνε μπει  

σε ένα κορβανά όλα μαζί και θα πάμε τώρα, υπάρχει,  δεν ξέρω αν 

υπάρχει στην εισήγηση… πίνακας,  και τα πάμε σε νέα έργα αλλά 

πολλά είναι,  και μερικά είναι που έχουν αλλάξει τίτλο.   

 Παραδείγματος χάριν,  στην… είχαμε διαμόρφωση πραγμάτων, 

10.000 και γίνεται  τώρα καταμερισμός ,  άλλαξε ο τίτλος,  αθλητικών,  

7.000.   
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 Τα καινούργια έργα είναι 35.00 ένα έργο το οποίο τι  αφορά;  

Αφορά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που… στον χώρο απέναντι  

από την Αστυνομία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία.  Όχι,  μα εγώ δεν θέλω να μιλάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερωτήσεις.  Εγώ δεν θέλω να μιλάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω μια ερώτηση να κάνω. Μια ερώτηση… αναφερθήκατε στην… και  

έτσι όπως το θέτετε,  η ταυτότητα που δίνετε στο έργο,  πως θα γίνει ,  

είναι πολύ διαφορετικό.  Το ένα είναι συντήρηση αρδευτικού δικτύου, 

το άλλο είναι συντήρηση φραγμάτων.  Υπάρχει εισήγηση από την… του 

Τοπικού Συμβούλιου και ζητάνε να μην υπάρχει συντήρηση των 

φραγμάτων αλλά να υπάρχει συντήρηση μόνο του αρδευτικού δικτύου.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από κει  τα παίρνουμε.  Σαφώς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έκανα το ερώτημα γιατί  εγώ έχω άλλη πληροφόρηση και οφείλω να 

την καταθέσω. Ότι οι  άνθρωποι εκεί  με το άκουσμα αυτού έχουν 

ξεσηκωθεί.  Έχουν πρόβλημα με τα  φράγματα και με το νερό. Και 

εξεπλάγην όταν άκουσα από σας πως μόνοι τους προτείνουν αλλαγή.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μα είναι δυνατόν; Εμείς θα κάνουμε την αλλαγή από 

μόνοι μας χωρίς να… δεν είναι… πράγματα. Ο άλλος… που θα ρθει  η 

αλλαγή; Που θα… Τοπικό Συμβούλιο.  Όπως επίσης… και εκεί  θα γίνει  

μια τροποποίηση. Διότι  άλλαξαν.  Δεν τα κάνουμε εμείς .  Άλλοι… ξέρω 

γω τι  γίνεται στην… τι θέλουν και τι  δεν θέλουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω το άκουσμα, έτσι;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το άκουσμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το άκουσμα δεν είναι απλά από κάποιον οπο ιονδήποτε.  Είναι από 

συγκεκριμένα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τα κοινά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τοποθετήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Άλλος; 

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  συγκρίνοντας με προσοχή τους  δυο πίνακες,  

παράλληλα, προκύπτουνε κατά την άποψη μας κάποια συμπεράσματα.  

Το πρώτο και… είναι,  κύριε αντιδήμαρχε,  στην δεύτερη σελίδα έχει  

μια χρηματοδότηση 50.879 που μεταφέρεται.  Είναι στην σημείωση 9…  

Με έκπληξη βλέπουμε ότι  αυτά τα χρήματα τα παίρνετε και τα  

πάτε αλλού. Στο σχέδιο πόλης,  λοιπόν,  στην συγκεκριμένη περιοχή, 

επειδή τα χρήματα ξέρετε πως έχουν μαζευτεί  στον κωδικό 7742 και 

24,  έπρεπε να πάνε πάλι εκεί  και να μην τα πάτε αλλού. Γιατί  είναι 

αυτά δεσμευμένα.  
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Μια άλλη παρατήρηση. Το προϊόν των εκπτώσεων από την ΣΑΤΑ 

του Σκουτάρεως,  Λευκώνα… Βροντού, πάλι Βροντού,  ήδη μιλάμε για 

θεραπεία ενός έργου, δικτύου. Ένα είναι αποκατάσταση λειτουργίας… 

και το άλλο είναι όπως το λέτε,  για την Βροντού, 7.000. Και τα άλλα 

τα παίρνετε.  Δηλαδή, τα 18.931, 517,  416.800. Σύνολο, δηλαδή… 

πολλά χρήματα.  

Δηλαδή,  εδώ, συνάδελφοι,  παίρνουμε το προϊόν των εκπτώσεων 

από την ΣΑΤΑ των Διαμερισμάτων και την φέρνουμε για να 

υπηρετήσουμε ανάγκες που δημιουργήσαμε επίκαιρες εντός της  

πόλεως των Σερρών. Το ευνόητο ήταν να μείνουν εκεί  και να κάνουνε 

τις  ίδιες… εργασίες,  πχ,  να δώσουμε χρήματα… η πρώτη παρατήρηση 

είναι αυτή.   

Και βεβαίως θα ξαναεπιστρέψω στο προηγούμενο θέμα. Δεν είναι  

δυνατόν να κάνετε αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίων στον 

Πευκώνα και στο Μητρούσι,  όχι  στην περίοδο την πρώιμη. Ακριβώς 

στην κορύφωση της αρδευτικής περιόδου. Όσοι έχουν σχέση με τέτοια  

αντικείμενα, είτε  εργάστηκαν, ε ίτε  έχουν κάποια σχέση με 

οποιαδήποτε μορφή,  θεωρούν ότι  αυτά είναι  πάρα πολύ 

καθυστερημένα ως ενέργειες.  Ευχαριστώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αν θυμάστε,  κύριε  Φωτιάδη, δ εν ξέρω αν το θυμάστε,  είχαμε βγάλει 

ένα έργο 80.000 για ρυμοτομούμενα. Λοιπόν,  το θυμάστε.  Είχα πει  

τότε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εννοείτε για κατεδάφιση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατεδάφιση. Αυτό.  Είχαμε πει  τότε…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι σχέση έχει ,  όμως, με την…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σας πω, θα σας πω. Θα σας πω. Είδαμε… τότε,  επειδή υπήρχε 

πρόβλημα όσον αφορά τα χρήματα, την εισφορά εις  χρήμα από τις… 

και εμείς  πήραμε,  βάλαμε τα λεφτά, αυτά τα 50 χιλιάρικα, 50 

χιλιάρικα,  τα πήραμε από κει  προκειμένου να το βγάλουμε σε 

δημοπρασία και  βγήκε το έργο και τώρα θα ξεκινήσει και είπα ότι  

αυτά τα λεφτά που παίρνουμε μόλις ξεδιαλυθεί το θέμα με την 

εισφορά εις  χρήμα θα τα επιστρέψουμε.   

Και ακριβώς αυτό κάνουμε.  Τα 50 χιλιάρικα, δηλαδή, τα  

επιστρέφουμε και  πάνε στα ρυμοτομούμενα. Τα είχαμε πά ρει,  τα  

βάλαμε στην ΣΑΤΑ και τα επιστρέφουμε.  Πρώτον αυτό.  Δεύτερον…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή, συγγνώμη… νομίζω δεν καταλάβατε τ ι  μας είπατε.  Ήταν 

χρήματα, δηλαδή, της γης και τα πήρατε και τα κάνατε για διανοίξεις  

και τώρα τα πάτε π ίσω πάλι;  Το αντίθετο συμβ αίνει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιο είναι το αντίθετο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως είναι οι  διαγραφές,  το αντίθετο συμβαίνει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάνε στην κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτιρίων. Τα 50 χιλιάρικα. 

Αυτό είπα εγώ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Είπατε ότι  πήρατε τα χρήματα από της γης και τώρα πάλι τα πάτε,  τα 

ξαναπάτε.  Έτσι όπως είναι η εγγραφή. Εκτός αν δεν είναι σωστά. Δεν 

καταλαβαίνω εγώ… όλοι  είμαστε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

50 χιλιάρικα, 50 χ ιλιάρικα ήτανε για  κατεδάφιση…  λοιπόν,  τα πάμε,  

τα επιστρέφουμε,  τα πάμε στης γης πάλι… τα 50 χιλιάρικα, δηλαδή, η 

εις  γης έχει  250 αυτή την στιγμή μένουνε… δημοπρασία και τα λοιπά,  

350,  και όπως είπες εσύ… και τα 50 φεύγουν στα ρυμοτομούμενα. Τα 

50 φεύγουν στα ρυμοτομούμενα. Και πάνε 300 για… αυτό είναι.   

 Το δεύτερο. Λέτε από εκπτώσεις… και λοιπά. Εγώ θεωρώ, και 

όλοι θεωρούμε,  ότι  ο Δήμος είναι ενιαίος.  Ότι όπου υπάρχει ανάγκη 

εκεί  γίνεται… αν υπάρχουν… γίνεται έργο.  Νομίζω ότι  ειδικά στον 

Δήμο Λευκώνα, ειδικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μίλησα για τον Λευκώνα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ειδικά… ειδικά για τον Δήμο Λευκώνα έχουν γίνει  έξω από την ΣΑΤΑ 

πολλά και… τίποτα. Γιατί  εγώ δεν το κάνω…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) και καλά κάναμε,  έτσι ;  Και καλά κάναμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πέσ’ το να το ακούσουμε.  Τι κάνατε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολλά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πέσ’ τα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  πάμε.  Θέλω να πω πολλά που δεν ήτανε στην ΣΑΤΑ μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) περισσότερα από αλλού.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  αυτό εννοώ.  Περισσότερα από άλλους Δήμους.  Λοιπόν,  άρα, 

λοιπόν,  πολλές φορές έχουμε κάνει  σε δημοτικές ενότητες ή τοπικές 

κοινότητες… κοινότητα και λοιπά, έχουμε κάνει  έργα τα οποία,  ας 

πούμε,  δεν ήταν μέσα στην ΣΑΤΑ την προβλεπόμενη, μέσα απ ό το 

συγκεκριμένο… πρόγραμμα.  

 Και επειδή εμείς  θεωρούμε ότι  ο Δήμος είναι ενιαίος και αν 

θέλετε μπορώ να σας,  γιατί… να σας πω, τα 35 χιλιάρικα κάνουμε ένα 

πεζοδρόμιο μέσα σε αυτά. Στο 1 ο  και 17ο  Δημοτικό,  που είναι πίσω 

από το γήπεδο, που δεν έχουν πρόσ βαση τα παιδιά από το κεντρικό 

πάρκο, που είναι στον δρόμο, και θεωρούμε ότι  είναι  ανάγκη να το 

κάνουμε εκεί .   

Παντού,  επαναλαμβάνω, ο Δήμος Σερρών,  ο πρώην Δήμος 

Σερρών, η πόλη δηλαδή, και έχει  δώσει πολλά από τα δικά της  

χρήματα στους άλλους,  στις  τοπικές κοινότητες και λοιπά. Και αυτό το 
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είχαμε πει ,  το λέω… την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος.  Αυτά 

θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι,  ακούσαμε τον εισηγητή να αφήνει εντυπώσεις.  

Βεβαίως και το πεζοδρόμιο θα πρέπει να γίνει  στην πόλη και βεβαίως 

και θα γίνεται μια αναφορά και δεν θα ήθελα να γίνει  γ ια τον Δήμο… 

για τα ενδεχόμενα αυθαίρετα συμπεράσματα. Εγώ μίλησα γενικά.   

 Εκείνο το οποίο,  όμως, είχαμε συμφωνήσει και είναι δεσμευτικό,  

σας θυμίζω, είναι ότι  η ΣΑΤΑ πρέπει να πάει στα Διαμερίσματα. Και 

δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η έμμεση μεταφορά. Δεν ταιριάζει .   

Κατά τα λοιπά, βεβαίως και η πόλη έχει  τεράστιες ανάγκες.  Εδώ 

είναι η μεγάλη πύκνωση του πληθυσμού και θα πρέπει,  όμως, να 

γίνεται σχεδιασμός και στοιχειωδώς να τηρείται αυτό το οποίο λέμε,  

κύριε αντιδήμαρχε,  και όταν μιλάτε για έργα υπάρχουν και οι  τοπικοί  

δημοτικοί πόροι,  υπάρχει  και  μια δυναμική σε κάθε σημείο του Δήμου. 

Αν εννοείτε,  όμως,  γιατί  υπαινιχθήκατε κάτι ,  παρακαλώ,  ότι  δώσατε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν υπαινιχθήκατε,  ξαναλέω, ότι  δώσατε πολλά στους πρώην Δήμους,  

ίσως μια συζήτηση πρέπει να την κάνουμε,  πόσα δώσατε; Μήπως 

εννοείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μας είπατε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.  Τελειώνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην ξεπεράσετε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξεπερνάω… σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν σας επιτρέπω να 

με διακόψετε.  Λοιπόν,  επειδή είπατε,  μήπως εννοείτε τα χρήματα τα 

οποία είναι οφειλές από έργα της προηγούμενης περιόδου, εννοώ της 

προπροηγούμενης περιόδου; Αυτά που.. .  να τα  πούμε.  Πόσα χρήματα 

πλήρωσε ο Δήμος για οφειλές των πρώην δήμων και με ποιο τρόπο 

πληρώθηκαν. Εννοώ δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. 

Διότι  ακούγονται ποσά τρομερά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ, αντιπαράθεση μεταξύ των πρ ώην Καποδιστριακών 

δήμων… δεν συμφέρει σε κανέναν μας.  Νομίζω ότι  είμαστε ένας  

Δήμος τώρα και πρέπει να το βλέπουμε έτσι,  κύριε Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι.  Ναι, 

ναι.  Κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  η κυρία Καλώτα. Όχι;  Επειδή κουνήσατε το κεφάλι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι.  Δεν κρίνεται δίκαια η κατανομή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  με την παρατήρηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο κύριος… ναι.  Η κυρία Γεωργούλα, ναι.  Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς λέμε όχι  με τις  παρατηρήσεις  που επισημάναμε και ιδιαιτέρως 

παρακαλώ να σημειωθεί ότι  τα χρήματα που είναι από εισφορά από 

την περιοχή… θα πρέπει να πάνε μόνο για εκεί  για να μ ην γίνει  ούτε 

καν μεταφορά… διότι  εκεί  θεωρώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ πολύ. Δικηγόρο δεν  θέλει  κανένας.  

Σας παρακαλώ, συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την ΣΑΤΑ δεν χρειάζεται,  κύριε Πρόεδρε,  να τα αναφέρω. 

Υπήρχαν οι  παρατηρήσεις.  Απλώς για την περιοχή… θέλω,  παρακαλώ,  

να επισημανθεί ότι  τα χρήματα που είναι από τους κατοίκους εκεί  θα 

πρέπει μόνον εκεί  να επενδύονται και  δεν θα πρέπει να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  ναι,  ναι.  Ο κύριος Γκότσης ναι.  Ναι και  ο γραμματέας,  να ι 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: 381/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν πάω στο 19 ο  θέμα, για να μην υπάρχει σε κανέναν δημοτικό 

σύμβουλο ότι  στο 17 ο  θέμα, ξέρετε τι  ψηφίσατε;  Όχι ότι  δεν 

λειτουργεί  το αντλιοστάσιο το συγκεκριμένο,  έτσι;  Οι εγκαταστάσεις 

αντλιοστασίων λειτουργούν θαυμάσια.  Απλούστατα, έπρεπε να 

βάλουμε κάποιον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. Για να μην υπάρχει κάτι .  

Ένας έλεγχος των μηχανημάτων από ηλεκτρολόγο αδειοδοτημένο, 

έτσι;  Για να μην λένε ότι  αργήσαμε,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα, κύριε  Πρόεδρε,  πρέπει να σας απαντήσω, αφού το βάζετε έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να μου απαντήσετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να σας απαντήσω γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Λέτε πράγματα που δεν στέκουν.  Για να πάρει μπροστά το 

αντλιοστάσιο,  κύριε Πρόεδρε,  σας πληροφορώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λειτουργεί  θαυμάσια…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) να υπά ρχει ο πιστοποιημένος  

ηλεκτρολόγος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) άργησε να μπει ο πιστοποιημένος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα δεν λειτουργεί… απαράδεκτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λειτουργεί .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  σας απαντώ και μην γελάτε καθόλου.  

Εγώ δεν σας προσβάλλω. Σας λέω, αντλιοστάσιο που δουλεύει με αυτή 

την ισχύ δεν… θέλει  πιστοποιημένο.. .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λειτουργούσε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για αυτό στέγνωσε ο ταμιευτήρας.  Το ξέρουνε όλοι.  Παρακαλώ, 

αφήστε το.  Εγώ δεν σας προσβάλλω ότι… δεν ξέρετε τι  λ έτε… 

αντλιοστάσιο χωρίς πιστοποίηση και υπογραφή δεν λειτουργεί .  Σας το 

λέω και… αύριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τώρα μου πείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 19 ο  θέμα. Έγκριση πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου, συντήρηση στ ο Δημοτικό σχολείο… του Δήμου 

Σερρών.  

 

19ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  

Επισκευές -συντηρήσεις στο  Δημοτικό σχολείο Καλών Δένδρων  

του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, έχετε να πείτε τίποτα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια τακτοποίηση,  που… να είχε τελειώσει το έργο αυτό,  μια  

τακτοποίηση λογαριασμών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 382/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  και  οριστικής παραλαβής 

των έργων, Α. Κατασκευή ράμπας στο Δημοτικό σχολείο Άνω… Β.  

Διαμόρφωση πάρκου και κοινόχρηστοι χώρων στην τοπική 

κοινότητα… Γ. Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 

2013. Δ.  Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού. Ε.  Αναβάθμιση 

υποδομών αυτοκινητοδρομίου και  πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 

Δήμου Σερρών. Και έκτο,  αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην 

κοινότητα Ορεινής .   

 

20ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

Α. Κατασκευή ράμπας στο Δημοτικό σχολείο Άνω…  

Β. Διαμόρφωση πάρκου και κοινόχρηστοι χώρων στην τοπική 

κοινότητα…  

Γ. Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013  

Δ. Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού  

Ε. Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών  

ΣΤ. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην κοινότητα Ορεινής  

Εισηγητής, Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Πρόεδρε,  τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Έχετε να κάνετε ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κύριος Αναστασιάδης.  Ο κύριος,  πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής ε ίναι,  έτσι;  Ο κύριος Αναστασιάδης.  Ο κύριος 

Φωτιάδης και ο  κύριος Γιαννακίδης.  Ξεκινάω από σας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι… στο πρωτόκολλο,  εκεί  που φαίνονται οι… δεν 

θέλω να… τον εργολάβο. Υπάρχει  μια κακή γεωμετρία σε ένα δρόμο. 

Δεν μπορεί  αν ανέβει  το απορριμματοφόρο και  τα λοιπά. Αυτό το 

λάβατε υπ’ όψιν σας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.  Λοιπόν… να το δ ιορθώσει.  Για αυτό και ίσως δεν έπρεπε να 

το φέρετε αυτό.  Έπρεπε να το διορθώσει πρώτα. Κάνου με έργα… είναι  

από την… και έπρεπε να φροντίσουμε να γίνεται… η όλη παρέμβαση.  

Το δεύτερο είναι  με το αυτοκινητοδρόμιο.  Τελείωσε το πρόβλημα; 

Είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τοποθέτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τοποθέτηση είναι… για να μην… έχουμε ένα κ ράτημα,  να το πω έτσι,  

μήπως είναι βιαστικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο μιλάς;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το πρωτόκολλο παραλαβής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οι  υπόλοιποι ας τοποθετηθούν.  Παρακαλώ,  

κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  Η… Πρόεδρε,  ε ίναι πολιτική.  Και κατά το παρελθόν είχαμε 

ενστάσεις σε ότι ,  σε όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται στις… 

πιστεύω πως και  άλλοι συνάδελφοι να το έχουν αυτό το… του 

υπουργείου Περιβάλλοντος,  όπου εκεί  λίγο -  πολύ προσδιορίζονται οι 

τιμές και τα κόστη.  

 Αναφέρομαι εδώ  για να δούμε έναν παραλογισμό ο οποίος 

υπάρχει.  Λοιπόν,  αρχική τιμή 262.000, τελική τιμή μετά από 

δημοπρασία,  149.000.  

 180.000 το άλλο, που… τελική τιμή 80.000.   

 Δεν μιλάω για το αυτοκινητοδρόμιο που ήταν 1.600.000 και πήγε 

853.000.   

Πάω λίγο παρακάτω.  250.000 για την Ορεινή.  104.000 τελική 

τιμή.  

Έκανα τον κόπο και μάλλον έκανα μια βουτιά στις  τιμές του 

υπουργείου.  Να δω σε τελική ανάλυση αυτοί οι  μελετητές… τις 

μελέτες.  Και από ότι  φαίνεται  δεν ελέγχεται καθόλου από την πολιτική 

εξουσία η μελέτη και τα κόστη. Τι τ ιμές βάζουν; Και κατά πόσο αυτό 
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το οποίο εμείς  καλούμεθα να ψηφίσουμε επηρεάζει  τον προϋπολογισμό 

τον οποίο κάνουμε;  

Επειδή δεν είναι  δα και κάτι  σπουδαίο να λέμε,  έχουμε τις  

εκπτώσεις οι  οποίες εκπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν εν καιρώ για άλλα 

έργα. Το πρόβλημα είναι,  μα 53,  με 55 και με 60% ο εργολάβος όχι  

μονάχα βγαίνει ,  παίρνει  το 18% που είναι το εργολαβικό κέρδος,  έχει  

και επιπλέον κέρδος.   

Εδώ συνέχεια,  επειδή παρατήρησα όλες  οι  τιμές ε ίναι στο 

ταβάνι.  Σε ότι  αφορά τα κόστη. Άρα, λοιπόν,  η  πολιτική ηγεσία,  η 

αρμόδια πολιτική ηγεσία,  ε ίναι καιρός κάποτε να ενσκήψει και σε 

αυτό το πρόβλημα.   

Είπα και κατά το παρελθόν ότι  υπάρχει  μια διαβάθμιση τιμών.  

Νομίζω ότι  ήμουν σαφής.  Και αυτή η διαβάθμιση τιμών ανεβάζει -  

κατεβάζει  το κόστος της μελέτης .  Και πάνω σε αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να σας διακόψω. Είστε εκτός θέματος.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  σας είπα θα τοποθετηθώ…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ… μήπως πάμε.  Σας παρακαλώ πολύ. Ή εγκρίνετε τα  

πρωτόκολλα προσωρινής και οριστ ικής παραλαβής ή δεν τα εγκρίνετε.  

Θέλετε να κάνουμε διάλογο εκτός…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  είπα η τοποθέτηση μου θα είναι πολιτική και ακριβώς αυτό 

κάνω.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν… τοποθέτηση σας πολιτική.  Είναι φιλολογική.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καθόλου φιλολογική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Επί του θέματος.  Σας διακόπτω, λυπάμαι… του 

θέματος.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.  Εφόσον κρίνετε… από μένα είναι,  δεν χρειάζεται… να το 

κουβεντιάζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  εμείς  το Ε,  την αναβάθμιση παραλαβής,  την 

αναβάθμιση αυτοκινητοδρομίου δεν θα το ψηφίσουμε.  Είχαμε 

εκφράσει εξ αρχής τις  επιφυλάξεις μας για το κατά πόσο θα μπορέσει  

η πίστα να λειτουργήσει… και είχαμε θέσει υπ’ όψιν  στο Σώμα ότι  

αναγκαία προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά, όπως είχε αρχικά 

σχεδιαστεί ,  ήταν ολική αποξήλωση της πίστας και ανακατασκευή πάλι  

από την αρχή, ολικά.  

 Πρόταση, όχι  συμβουλή,  δεν  θέλω να σας συμβουλεύσω, 

πρόταση είναι να το αποσύρεται,  να  μην παραλάβετε το έργο άμεσα 

γιατί  τα  μπαλώματα, λένε οι  ειδικοί,  που μπορεί  προς το παρόν να 

δείχνουν ότι… αλλά φοβάμαι ότι  μπορεί να βγάλει πρόβλημα και πολύ 

άμεσα… θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  έχετε τον λόγο.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να σας πω, πρέπει να γίνει  μια  διόρθωση. Και ο… έχει  δίκιο.  

Δεν πρόκειται για,  γιατί  γράφει εδώ προσωρινή και οριστική 

παραλαβή. Είναι μόνο προσωρινή παραλαβή. Μόνο προσωρινή.  Για 

αυτό το θέμα ειδικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστά το διευκρίνισε ο κύριος Αντιδήμαρχος.  Άλλα είναι 

προσωρινής και  άλλα είναι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  τα άλλα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσωρινής και οριστικής.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα άλλα είναι έτσι  όπως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το συγκεκριμένο είναι προσωρινής.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έπρεπε,  έπρεπε να σας έρθει  προσωρινή… οριστική παραλαβή θα γίνει  

του χρόνου… άρα, λοιπόν,  ένα σημείο είναι αυτό.  Πάμε δεύτερο 

σημείο.   

 Ο ΗΣΠΕΔ μετά από πολλές επισκέψεις στο αυτοκινητοδρόμιο,  

από πολλά δείγματα που πήρε καλοκαίρι,  Σεπτέμβρη, χειμώνα και 

λοιπά, και γενικώς το κατέταξε στην κατηγορία 1… επισκέψεις… 

πολλές…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια κατηγορία είπατε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κατηγορία; Α. κατηγορία Α. Από το ΗΣΔΕΠ. Αυτό που λέτε,  κύριε  

Φωτιάδη, το ΗΣΔΕΠ… το κατέταξε στην κατηγορία 1.  Μάλιστα, οι  

αγώνες που γίνανε προχθές στην τηλεόραση που βγήκανε και είπανε 

εκτός των άλλων που είπανε,  είπανε ότι  η πίστα δουλεύει θαυμάσια,  

είναι πάρα πολύ καλή, είναι ευχαριστημένοι.   

 Βέβαια,  το… όπως είπατε,  θα γίνει  του χρόνου το καλοκαίρι.  

Τώρα το καλοκαίρι… αν,  ας πούμε,  αυτό που κατέταξε ο ΗΣΠΕΔ 

κατηγορία Α, δεν υπάρχει περισσότερο. Και αυτό που είπ αν αυτοί,  οι  

που την χρησιμοποίησαν την πίστα,  ότι  είναι… ότι  είναι τέλεια και  

λοιπά, θα το δείξει  τώρα το καλοκαίρι.   

Θέλω να σας πω, όμως, ότι  οποιοδήποτε πρόβλημα και αν 

παρουσιαστεί ,  ευχόμαστε να μην παρουσιαστεί ,  εμείς  κάνουμε μια,  

επαναλαμβάνω, μια παραλαβή προσωρινή,  και πρέπει να την κάνουμε.  

Οποιοδήποτε… όλες οι  γνωματεύσεις και λοιπά.  Αν προκύψει 

οποιοδήποτε,  το οποιοδήποτε πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είμαστε 

έτοιμοι,  πανέτοιμοι,  650 χιλιάρικα στην άκρη, να κάνουμε με τις  

προδιαγραφές που λέτε εσείς .  Αυτά από μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Δευτερολογία.   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δευτερολογία,  κύριε Πρόεδρε.  Δευτερολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Συγγνώμη, ζήτησε τον λόγο και ο  γραμματέας,  να 

πρωτολογήσει.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όσον αφορά για το έκτο θέμα  το οποίο αναφέρεται στις  αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Ορεινής.  Αυτό δουλευότανε έως και  

χθες.  Και εγώ, ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής 

ενότητας Ορεινής και ο τοπικός Πρόεδρος… Δημήτριος,  και οι  δυο 

πριν τελειώσει το έργο… επισημάναμε κάποιες ατέλειες.  Τις οποίες τ ις  

είπαμε στον ανάδοχο, υποσχέθηκε ότι  θα τις  κάνει .   

 Είναι τα τελειώματα της πέτρας τα οποία… δεν γίνανε.  Και στην 

συνέχεια ένας  δρόμος,  στο τελείωμα της πλατείας,  υπάρχει  η είσοδος 

στην οποία βρίσκει το απορριμματοφόρο και δεν πηγαίνει  να πάρει τα 

απορρίμματα, έτσι ούτως ώστε οι  πολίτες αναγκάζονται τα 

απορρίμματα να τα μεταφέρουνε σε άλλα σημεία.  Και νομίζω… 

προβλήματα στην λειτουργία…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Αναστασιάδης… 

παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  όταν έρχεται ένα έργο για προσωρινή παραλαβή 

σημαίνει  ότι… όλες τ ις  πιθανές ατέλειες  του,  να το πω έτσι .  Δεν 

μπορεί να έρχεται  ένα έργο για προσωρινή παραλαβή, να πάμε να 

πληρώσουμε τον εργολάβο και να τρέχουμε μ ετά την οριστική,  που 

είναι μετά από δυο χρόνια,  ένα χρόνο, βεβαίως… πολύ και δεν υπάρχει  

δυνατότητα να επιστρέψει εκεί  για να… τώρα είναι ζεστό το σίδερο, 

τώρα πρέπει να ζητήσουμε αυτό που πρέπει.   

 Επίσης,  κύριοι  συνάδελφοι,  να σας θυμίσω, όπως και  στον κύριο 

εισηγητή, ότι  εμείς  στον εργολάβο στο αυτοκινητοδρόμιο δώσαμε 
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εντολή από την Τεχνική Υπηρεσία μια φορά. Τον έδωσε εντολή ο 

κύριος Αγγελίδης,  ο Δήμαρχος,  με προσωπική του απόφαση δημάρχου,  

για να κάνει  κάποια επίστρωση. Στην συνέχεια του έδωσε πάλι εν τολή,  

με την Τεχνική Υπηρεσία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ειδική εντολή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ειδική εντολή.  Και έκανε έργο.  Σήμερα έρχεται εδώ για παραλαβή, 

προσωρινή λέτε.  Αυτές τ ις  εντολές  που του δώσαμε,  του εργολάβου,  

για ανοιχτού τύπου, για κλειστού τύπου, για κλειστού με  ενισχυμένη 

και τα λοιπά, τα θυμάστε,  ποιος θα τα πληρώσει ;   

 Όταν φέρνετε ένα έργο για,  έστω προσωρινή παραλαβή,  τα έχετε 

διασφαλίσει  αυτά;  Θα υπάρχει αίτημα και θα υπάρξει  μεταφορά της  

αντιδικίας,  εντός  εισαγωγικών, ή της όποια απαίτησης… στα 

δικαστήρια;  Αλλιώς πως το έργο πρέπει να αποσυρθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εταιρεία… αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όσο δεν για την δεύτερη παρατήρηση, την πρώτη, δηλαδή, νομίζω ότι  

το έργο πρέπει να αποσυρθεί  για παραλαβή… και να γίνει  η 

αποκατάσταση.  Είναι αδιανόητο να γίνεται ένα έργ ο και  να δημιουργεί  

προβλήματα. Να μην μπορεί να ανέβει.   

Είναι ένα έργο το οποίο επίσης,  το άλλο σημείο που είπε ο 

τοπικός σύμβουλος,  να μην γίνεται… στις πέτρες που κόλλησε.  Από 

πάνω το νερό θα τις  φουσκώσει.  Έχει… θα τρέξει  το νερό,  σε δυο 

χρόνια θα πεταχτούν όλες οι  πέτρες.  Νομίζω ότι  πρέπει να 

ολοκληρωθεί.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη, ο κύριος Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Γκότσης,  

ότι  ουσιαστικά το αυτοκινητοδρόμιο θα περάσει  ένα κραςτεστ το 

καλοκαίρι.  Και εκεί  θα φανεί αν το έργο το οποίο έχει  γίνει  είναι  

σωστό και είναι όντως κατηγορίας Α.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) μα το είπα.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν όντως… το είπατε εσείς .  Αν όντως είναι κατηγορία Α. Αυτό, 

όμως, το οποίο… είναι σε περίπτωση που όντως παρουσιάσει  

πρόβλημα εμείς  ως Δήμος θα αναλάβουμε την αποκατάσταση του 

έργου.  

Ουσιαστικά με αυτό το οποίο σήμερα θα ψηφίσουμε βγάζουμε 

απέξω τον εργολάβο και οτιδήποτε έχει  κάνει  με την σφραγίδα του… 

εδώ με προβληματίζει  και με προβληματίζει  πολύ γιατί ,  αναφέρω δυο 

ημερομηνίες.   

Λοιπόν,  1/2/14.  Τεχνική αναφορά του ΗΣΔΕΠ. Γίνεται  υπαγωγή 

του έργου στην κατηγορία 2 από 3.  Ένα μήνα αργότερα 1/3 του 14,  

πάλι ο ΗΣΔΕΠ γίνεται υπαγωγή του έργου στην κατηγορία 1.  Μέσα σε 

ένα μήνα .   

Βέβαια,  αυτό προβληματίζει .  Γιατί  δεν έχει  περάσει  αυτό το  

λεγόμενα κραστεστ για να δούμε αν όντως το έργο είναι αυτό που 

θέλουμε να είναι.  Και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι  με την τακτική έτσι  
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όπως πάμε,  θα το φορτωθεί ο Δήμος στο σύνολο. Δηλαδή, θα 

πληρώσουμε 600.000 τόσες πάλι από τον κορβανά του Δήμου σε 

περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα.  

Δεν θα ήταν πιο φρόνιμο η προσωρινή ή η οριστική παραλαβή να 

γίνει  μετά το κραστεστ;  Έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να 

δώσουμε ειδική εντολή στον εργολάβο να το α ποκαταστήσει;   

Για αυτό,  λοιπόν,  εμείς  όντως προβληματιζόμαστε εάν θα πρέπει 

να ψηφίσουμε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  λαμβανομένου 

υπ’ όψιν ότι  το αυτοκινητοδρόμιο στην χρήση του δεν έχει  περάσει  

από το κραστεστ που να πιστοποιεί  πως όντως είναι στ ην κατηγορία 1.  

Ζητάμε να αναβληθεί.  Εφόσον γίνει  το κραστεστ τότε να γίνει  

προσωρινή παραλαβή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  παρακαλώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια τοποθέτηση.  Όχι,  δεν είναι ερώτηση… εντολή η τελική 

αποκατάσταση την πληρώνει ο εργολάβος.  Η πρώτη εντολή,  η πρώτη 

ειδική εντολή… κάπου 12.000… δεν είναι  πολλά τα λεφτά, τότε 

υπάρχει ένα θέμα εκεί  νομικό,  γιατί  πήγε στο Τεχνικό Συμβούλιο και 

κάπου εκεί ,  ας πούμε… Βασίλη… στην Οικονομική Επιτροπή κάτι  

σημεία.   

 Αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό, το οποίο,  ας π ούμε… το 

δικαστήριο.  Τα 10 -  12.000 δηλαδή,  επειδή το ρώτησα κι  εγώ. Όμως, με 

την τρίτη εντολή που έγινε πλήρης αποκατάσταση και πήραμε την 

κατηγορία Α, όλα αυτά βαρύνουν τον εργολάβο. Τώρα, αν ο εργολάβος 

πάει στα Διοικητικά Δικαστήρια και λοιπά αυτό είναι  ένα δικό του 
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θέμα, δεν μπορώ να σας απαντήσω.  Αλλά εμείς… πληρώσαμε, έτσι;  

Άμα πάει στα δικαστήρια… Φωτιάδη… δεν ξέρω.  

 Αλλά θέλω να πω ότι  με την τρίτη ειδική εντολή πληρώνει ο 

εργολάβος.  Το αν θα πάει ο εργολάβος στα Διοικητικά Δικαστήρια 

και… από κει  ε ίναι  ένα άλλο θέμα που δεν το ξέρω. Αλλά… τελείωσε.   

Πάμε, λοιπόν,  και να μην γυρεύει… Αναστασιάδη, πως το λένε,  

να μην παραλάβει.  Θα γίνει ,  πως το λένε,  παραλαβή, διότι  όλα, όλα… 

και οι  μηχανικοί,  όπως προβλέπει ο νόμος,  ορίστηκε… λίστα και έναν 

σύμβουλο  από δω, τον κύριο… λοιπόν,  εδώ μέσα ακουγότανε ο 

ΗΣΠΕΔ, ο ΗΣΠΕΔ, ο ΗΣΠΕΔ. Ο ΗΣΠΕΔ, λοιπόν,  έδωσε το πράσινο 

φως, κατέταξε  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά από δυο χρόνια… μετά από δυο χρόνια.    

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  κύριε Φωτιάδη, δεν αναφέρομαι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση, κύριε Γκότση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι αρνητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο προεδρείο,  παρακαλώ, να…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  όχι… θετικά το λέω. Η ΗΣΠΕΔ, λοιπόν,  επαναλαμβάνω, γιατί  

ήμουνα από τον Σεπτέμβριο που ανέλαβα εγώ και…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν,  Σεπτέμβριο που ανέλαβα εγώ, που ήρθανε,  ήμουνα κι  εγώ 

εκεί…. Τι θα γίνει ,  θα το κατατάξει  ή όχι  και λοιπά. Ήρθε,  λοιπόν,  και 

μας λέει… το πόρισμα, ότι  όλα πήγαν καλά, ήταν καθ’ όλα εντάξει ,  το  

κατατάσσουμε στην κατηγορία 1.  Και εμείς  κάνουμε την προσωρινή 

παραλαβή.  

 Τώρα, αυτό που είπα εγώ… αυτό είναι δικό μου. Δεν είναι,  δεν 

γράφεται πουθενά.  Δικό μου είναι αυτό.  Εγώ το λέω ότι  το καλοκαίρι 

του 22 θα σας πούμε,  επειδή αλλάζουν… και λοιπά, θα δούμε.  Δικό 

μου είναι αυτό… εγώ το λέω… λοιπόν… ότι πρέπει να ψηφίσετε  διότι  

είναι δυνατόν να έρθει  από το ΗΣΠΕΔ η κατηγορία 1,  Α, και εμείς  να 

λέμε όχι;  Εσείς  λέγατε  ότι  θα πρέπει να προασπίσουμε το 

αυτοκινητοδρόμιο.  Και τώρα… όχι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, κύριε Αναστασιάδη . Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όποιος το λέει  να  ψηφίσει κιόλας ότι  το αυτοκινητοδρόμιο αυτή την 

στιγμή είναι… και είναι κατηγορία 1.  Να το ακούσουνε,  να… και να… 

και η είδηση αυτή να πάει σε όλη την Ευρώπη. Ότι  λέμε ότι  δεν  

έχουμε εμπιστοσύνη, άρα εσε ίς  οι  ίδιοι  σαμποτάρετε το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, υπάρχει και το έγγραφο… η έκτη παράγραφος…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον λόγο κατ’ επανάληψη. Κύριε 

Αναστασιάδη απευθύνομαι σε σας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.  Αλλά οφείλω να πω ότι  ε ίπε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα πείτε  τίποτε χωρίς  να ζητήσετε τον λόγο;  Εντάξει;  Σας 

παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και να πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το έκτο,  για την έκτη παράγραφο του εικοστού θέματος.  

Αναπλάσεις,  οριστική,   προσωρινή και οριστική παραλαβή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το λέει  ο της αξιωματικής αντιπολίτευσης,  ο κύριος Φωτιάδης.  Το λέει  

ο… δεν φέρνω καμία αντίρρηση.  Βεβαίως το αποσύρουμε για  να 

γίνουνε… εγώ δεν το ήξερα αυτό.  Το λέτε εσείς ,  το έχετε διαπιστώσει 

και βεβαίως,  το λέει  και ο ι  σύμβουλοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Ορεινής.  Λοιπόν,  το θέμα 

ολοκληρώθηκε,  συνάδελφοι.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε… ζητώ από τον κύριο Γκότση να ανακαλέσει την 

φράση, σαμποτάρετε το έργο.  Για το…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν… η προσωρινή παραλαβή… για το αυτοκινητοδρόμιο.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να γίνει  προσωρινή παραλαβή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μετά από δυο μήνες,  τρεις  μήνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να γίνει  τώρα η προσωρινή παραλαβή.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να πάρεις της εγγυητικές πίσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ… 

παρακαλώ πολύ,  να είστε,  να έχετε ετοιμότητα,  όταν γίνονται 

ερωτήσεις -  τοποθετήσεις να σας καταγράφω στον κατάλογο. Λοιπόν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  ναι σε όλα εκτός από την Ορεινή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος… το ίδιο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο.  Ναι σε όλα εκτός… ναι σε όλα εκτός του έκτου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει ναι σε όλα εκτός…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποσύρεται το έκτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα αποσύρεται το έκτο.   
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Αποσύρεται από την συζήτηση το 6 ο  σημείου του παραπάνω 

θέματος  

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

Κατασκευή ράμπας στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου  

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων  

 χώρων στην Τ.Κ. Μητρουσίου  

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 384/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συντηρήσεις οδικού δικτύου  

 Δήμου Σερρών για το έτος 2013  
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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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 385/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού  

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 385Α/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και  

Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383/2015)  

…………………  
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Έγκριση πρωτοκόλλου του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων  

χώρων στην Κοινότητα Ορεινής  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(ΠΑΡΚΤ. 1/13/2015)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν,  ναι  στα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος… το ίδιο .  Ναι,  ναι,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σε ποιο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο αυτοκινητοδρόμιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ, το 5  να αναβληθεί το θέμα και να έρθει  η προσωρινή 

παραλαβή μετά το πέρας του καλοκαιριού.  Για να έχουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή,  κοροϊδεύει  το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ, κύριε Γκότση. Μην διακόπτετε…  
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(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ,  δεν  θα… σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα… εσείς 

στην γραμματεία  αν λειτουργεί  ή δεν λειτουργεί  καλά… λοιπόν, 

επειδή… συγγνώμη, κύριε… εγκάλεσα τον κύριο Γκότση για αυτά τα 

οποία λέει ,  όχι  εσάς.  Παρακαλώ, φτάσαμε την ψηφοφορία σε σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στο Ε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να έρθει το θέμα μετά το πέρας του καλοκαιριού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Σαφής.  Το ίδιο όλη η παράταξη του κυρίου… ο κύριος 

Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι στο Ε, ναι στα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομοίως,  όχι  στο Ε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την περίπτωση του αυτοκινητοδρομίου,  παρακαλώ κύριε Πρόεδρε,  

έχουμε επιφυλάξεις,  επιφυλάξεις εν όψει καλοκαιριού και βεβαίως,  και  

βεβαίως το θέμα της παραλαβής,  της  προσωρινής έστω,  θα έπ ρεπε να 

συναξιολογηθεί,  να συνεκτιμηθεί με τις  ειδικές εντολές που είναι 

τρεις .  Ποιος πληρώνει τις  ειδικές εντολές;  Σας θυμίζω, συνάδελφοι,  

ότι…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην ψηφοφορία είμαστε… ή όχι  απαντάτε.  Όχι σχόλιο.  Εντάξει ,  

εντάξει .  Παρακαλώ. Αυτό που λέει  η παρά ταξη σας όπως το 

διατύπωσε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έχετε καταγράψει… επαναλάβω;  

Κα  :  

Έχετε επιφυλάξεις… και με τις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και με τις  ειδικές  εντολές ανοιχτού -  κλειστού τύπου -  ενισχυμένη… 

έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε,  καταγράψτε το… κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  να κάνω την παρατήρηση πρώτα… ένα λεπτό…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

21ο .  Έγκριση διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.   

 

21ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους .  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

119 

Όχι,  έχουμε ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ερωτήσεις στον κύριο Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  νομίζω… οτιδήποτε,  πως μπορεί να έχουμε 

χρεώσει δημοτικό φόρο 0,5  σε κάποιον ο οποίος έχει  αποθήκη ποτών;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς,  εμείς  κύριε συνάδελφε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ολοκληρώσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη. Τελειώσατε νόμιζα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  ερώτηση αυτονόητο.  Διότι  κάποιος περνάει ,  ελέγχει  ή κάποιος  

έρχεται και  λέει ,  εγώ έχω μαγαζί,  έχω… πως συμβαίνει  αυτό;  Και να 

έρχεται εκ των υστέρων; Το δεύτερο είναι … άλλη περίπτωση. Βάζουμε 

δημοτικό φόρο και μετά βάζουμε πρόστιμο.  Σημαίνει  ότι  πήγαμε,  

είδαμε… πρόστιμο και κάνει  υπέρβαση. Ή κάνω λάθος; Διευκρινίστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ξέρουμε πάρα πολύ ότι  το παρακολουθείτε και ε ίστε από τους 

μόνους… κύριε Πρόεδρε,  εδώ,  στα προηγούμενα χρόνια,  πριν το 10,  

πριν το 11…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 11 -  12…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφήστε με.  Μου κάνατε ερωτήματα, δεν πρέπει να απαντήσω; Θα 

απαντήσω όπως θέλω εγώ. Θα σας απαντήσω. Πριν το 11 εδώ έχει… 
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όλος ο φάκελος στην ανάρτηση και… μορφής παραβάσεις και 

αδικήματα. Δηλαδή, ούτε βεβαιώσεις γινόντουσαν ή αν γινόντουσαν, 

γινόντουσαν πλην ενός.   

 Από το 11 και μετά σιγά -  σιγά όλο το χρόνο… σε σειρά.  Για να 

τα βάλεις στην σειρά πηγαίνεις  στην εφορία.  Στην εφορία,  όπως σας 

εξήγησα πολλές φορές,  εκεί  πέρα αναφέρεται το ΑΦΜ του καθενός.  

Δεν είναι… δραστηριότητα. Μπορεί σε ένα… πολλές δραστηριότητες.  

Για αυτό πολλές  φορές σας φέρνω διαγραφές,  η υπηρεσία από 

υπερβάλλοντα ζήλο και καλά κάνει ,  για να μην βρεθούμε κι  εμείς  στα 

δικαστήρια εμπλεκόμενοι,  από υπερβάλλοντα ζήλο, μόλις παίρνει  το 

ποσό αυτό του τζίρου από το ΑΦΜ κάνει την νόμιμη χρέωση. Την 

νόμιμη βεβαίωση… και πρόστιμα.  

 Έρχεται μετά… υποχρέωση, από τον νόμο υποχρεούται ο  

φορολογούμενος να έρθει  να τα δηλώσει.  Όχι ο Δήμος.  Και σ ας καλώ 

να συνεργαστούμε στο γραφείο μου,  να σας δείξω τον νόμο. Ο νόμος 

λέει  ρητά, γιατί  το έψαξα ακριβώς.  Στην αρχή είχα προβληματιστεί… 

ο φορολογούμενος έρχεται στον Δήμο να πληρώσει  από τον τζίρο του 

για να… το ποσό του φόρου. Όχι ο Δήμος…. σας λέω, εκ  των υστέρων, 

η υπηρεσία από το 11 και μετά ξεκίνησε… πάμε καλά και οι  

περισσότεροι έχουν μπει στην σειρά και βάζουμε,  και επιβεβαιώνουμε 

και τους φόρους των προηγούμενων ετών. Όσων δεν… εντελώς.  Και  

βάζουμε και τα νόμιμα πρόστιμα.  

 Κάποιοι στις  άδειες,  όπως είναι αυτοί οι  δυο κύριοι ,  ο ένας 

ειδικά… την άδεια του ως… και θεώρησε η υπάλληλος ότι  ε ίναι 

καφέ… γιατί  είναι  άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Και ήρθε,  όμως, 

αυτός  ο κύριος στην υπηρεσία… 2.000 κύριε Πρόεδρε.  χ ιλιάδες  άδειες.  

Εδώ… για  μια  παλιά.  Γιατί  κι  εγώ ρώτησα.  Τους ίδιους 
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προβληματισμούς είχα.  Και έφερε ο άνθρωπος τα έγγραφα του και 

είπε,  ξέρετε,  εγώ είμαι καφεκοπτείο.  Δεν είμαι… δεν έχω, δηλαδή, δεν 

λέει… υγειονομικού ενδιαφέροντος.   

 Παρομοίως έγινε και με τον πρώτο κύριο,  που είναι  

αποθηκευτικός χώρος.  Ενώ, δηλαδή… άδειες  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος εμφανίζουνε τελικά, έχουνε… όπως πρέπει,  το 

οφείλουμε από τον νόμο και έναν -  έναν,  ένας -  ένας συμμορφώνονται 

όλοι.  Σας το λέω ειλικρινά ότι  αρκετοί έχουνε μπει  στην σωστή 

σειρά… δεν συμμορφώνονται… η υπηρεσία πηγαίνει ,  παίρνει  τους 

τζίρους από την εφορία όπως πρέπει και επιβάλει το νόμιμο.  

Αν κάποιος έρθει ,  και σας λέω,  να χαίρεστε που η υπηρεσία έχει  

υπερβάλλοντα ζήλο και ας έρχονται εδώ διαδικασίες διαγραφής… το 

Σώμα έχει  απορίες και… να είστε σ ίγουροι ότι  είμαστε κέρβεροι.  

Προσπαθούμε να μην ξεφύγει  κανείς .  Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω 

και είμαι στην διάθεση σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλές φορές,  κύριε Φωτιάδη, αυτό συμβαίνει… το καφεκοπτείο,  ας  

πούμε… ξαφνικά. Σας το είπα και  την προηγούμενη φορά νομίζω .  

Και… ξέρετε πόσοι,  που γίνεται το λάθος; Στην δήλωση του,  του 

πολίτη αυτού, ας πούμε,  είτε στην εφορία,  είτε σε άδεια  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος… και η υπηρεσία το δέχεται σαν καφέ,  καφέ -  μπαρ… 

κατάλαβες;  Έτσι  γίνεται το μπέρδεμα… τα δικαιολογητικά που 

φέρνουνε οφείλουμε να μηδενίσουμε τα χρέη και λοιπά και λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπολογίζουμε… ένας τζίρος  αλλά δεν είναι  

μόνο από μαγαζί… και να… να πληρώσει για αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάποιος άλλος που ζήτησε; Όχι,  κανείς  άλλος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω κάτι να πω… δεν μου απαντήσατε γιατί  αλλού έχετε δημοτικό 

φόρο και αλλού έχετε πρόστιμο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μπαίνει  και πρόστιμο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπαίνει  και πρόστιμο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όταν δεν έχει  να…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  το πρώτο ερώτημα που διατύπωσα θα το ξαναδιατυπώσω. 

Γιατί  είπατε ότι  είμαστε σε ιστορική περίοδο και τώρα υπάρχει 

υπερβάλλον ζήλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα σχολιάσω.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ιστορική περίοδο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  εγώ το είπα… περίοδος,  πιο μπροστά  δεν γινόταν και τώρα 

γίνεται.  Εγώ ρωτώ το 11,  τώρα που γίνεται προσπάθεια,  όπως την 

χαρακτηρίσατε.  Λοιπόν,  από τον ψάχνετε τον καθέναν; Από την άδεια 

δεν τον ψάχνετε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας λέω, αυτές είναι οι  παλιές άδειες  και για τις  παλιές άδειες…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε.  Για τα προηγούμενα χρόνια αυτός ο  άνθρωπος δεν 

πλήρωσε τίποτα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν καταλάβατε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  πέστε.  Πλήρωσε; Τον βεβαιώναμε,  ναι ή όχι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα εγώ αυτό δεν σας λέω; Ότι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι… κύριε συνάδελφε,  σας ρωτώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πριν το 11 έχουμε πάει  κατηγορούμενοι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέτε.  Άλλο μου λέτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ βεβαιώνω αυτά που…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στα δυο ονόματα που μου φέρατε.  Στα δυο ονόματα που μου φέρατε.  

Συγκεκριμένα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας λέω, βεβαιώνω, σας απαντώ,  βεβαιώνω αυτά που μου επιτρέπει  ο 

νόμος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο σας ρωτώ, άλλο μου απαντάτε.  Η ερώτηση μου είναι σαφής.  

Κύριε Πρόεδρε,  θα την διατυπώσω και αν… στην ερώτηση μου είμαι 

συγκεκριμένος.  Υπάρχουν δυο καθ’ όλα αξιότιμοι,  αξιοσέβαστοι  

επιχειρηματίες.  Επαγγελματίες.  Λοιπόν,  ερωτώ, πριν  το 11 αυτοί 

εφόσον είχαν αυτού του τύπου τις  άδειες τους βεβαιωνότανε ποσά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό μην το λέτε.  Δεν είναι σίγουρο…   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το 11 και το 12.  Λοιπόν,  τι  έγινε με τα 

παλιά ποσά και γιατί  και πως προέκυψε το 11 να έχουν αυτοί από το 

11 και μετά.  Και επιβολή φόρου και προστίμου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μας σας εξηγώ ότι  πρέπει κάποιος υποχρεωτικά από τον νόμο να έρθει 

ο ίδιος και να δηλώσει  τον τζίρο του.  Και σε αυτόν τον τζίρο μπαίνει  ο  

φόρος… καθυστερήσει,  και τα πρόστιμα. Η υπηρεσία με δική μου 

εντολή… του κυρίου δημάρχου, τους  ψάχνει  όλους.  Δεν… κανέναν… 

επιβεβαιώνει από τότε που μπορεί .  Αν μπορεί να βεβαιώσει την 

τελευταία πενταετία,  βεβα ιώνει την τελευταία πενταετία .  Οι πριν  το 11 

τι  κάνανε έχουνε πάει κατηγορούμενοι,  σας λέω, για κακούργημα. Τι  

άλλο να σας πω; Δεν μπορώ να πω…  

 Όμως, με πολύ προσοχή, και για αυτό σας λέω καμιά φορά για 

υπερβάλλοντα ζήλο. Δεν το είπα για να επαινέσω την υπηρεσία μόνο.  

Το λέω ότι  ακόμα και περιπτώσεις  που είναι στο ντεμί,  δεν  είμαστε 

σίγουροι… φορολογούμενοι αυτοί… θα τις  συμπληρώσω… η ερώτηση 

σας και αφορά, δεν αφορά και μένα… θα το δω και θα σας το πω. 

Αλλά έχει  δικαίωμα, και αν  περάσουν τα χρόνια,  η υπη ρεσία να 

βεβαιώσει για τα προηγούμενα, σύμφωνα πάντα με… οπότε πάμε και 

πίσω.  

 Σήμερα μπορούμε να πάμε και πίσω, πηγαίνουμε,  όταν κάποιος 

δεν… αλλά αν κάνουμε κάπου λάθος,  γιατί  κάποιος δεν  έφερε σωστά 

τα χαρτιά του,  το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το 

διορθώσουμε.  Σας λέω, πάμε παντού… ελέγχουν,  όποιους μπορείτε να 

φανταστείτε.  Έρχονται…. Δημόσια Διοίκηση. Όποιος μπορείτε να 

φανταστείτε.  Εδώ σας λέω… δεν υπάρχει… σοβαρότατος,  πριν το 11.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του 21 ο υ  υπάρχουν αντιρρήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το δω και θα σας πω κιόλας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε… εμείς θα ψηφίσουμε με την διατύπωση, έχουμε 

κάποιες επιφυλάξεις με βάση τις  δ ιευκρινίσεις  του Αντιδημάρχου. 

Παρακαλώ, με βάση την δήλωση του Αντιδημάρχου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν λέτε επιφυλάξεις,  αρνητική η ψήφος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα, θα ψηφίσουμε ναι με κάποιες,  με την επιφύλαξη αυτή που 

διατυπώνω. Πως μπορεί να ελέγχει  η υπηρεσία όταν στηρίζεται στην 

αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου;  Και τι  έγινε με τις  

προηγούμενες οφειλές.   

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα είναι οι  συγκεκριμένες οφειλές.  Συγκεκριμένα, επί  του 

θέματος αυτού… ναι με επιφύλαξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας καλώ να συνεργαστούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  οι  υπόλοιποι.  Ναι,  συνάδελφοι;  Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387/2015)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε στο 22 ο .  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου κατά τον μήνα Ιούνιο και των αντιδήμαρχων κυρίων Γαλάνη 

Στέργιου,  όχι  της κυρίας Αγιαννίτου Σταυρούλας που εκ παραδρομής 

γράφτηκε.  

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να συμμετάσχει ,  δεν  συμμετείχε.  Αυτό το 

οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε είναι αυτό το  οποίο θα πω. Όχι της 

κυρίας Αγιαννίτου Σταυρούλας αλλά του κυρίου Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη και όχι  κατά τον μήνα Μάιο,  που έχει  εκ παραδρομής 

γράφτηκε από την εισηγήτρια,  αλλά τον μήνα Ιούνιο του 2015. 

Εντάξει ;   

 

22ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου δημάρχου κατά  

 τον μήνα Ιούνιο και των αντιδήμαρχων κυρίων Γαλάνη Στέργιου  

 και του κυρίου Γρηγοριάδη Παναγιώτη, τον μήνα Ιούνιο του 2015  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επίσης,  η μετακίνηση του δημάρχου,  σας το είπα,  μόλις  ξεκινήσαμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  την ανακοίνω ση,  άλλαξε από 18 που ήταν 

προγραμματισμένη, για αύριο δηλαδή, στις  17/6,  διότι  ο υπουργός,  ο 

κύριος Τσιρώνης πρέπει να φύγει  στην Κρήτη αύριο το πρωί για αυτό 

και κάλεσε σήμερα τον… ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου από τις 1 7 έως 19 Ιουνίου 

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 388/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως των Αντιδημάρχων κ.κ.  Γρη γοριάδη Παναγιώτη  

και Γαλάνη Στέργιου κατά το μήνα Ιούνιο 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 389/2015)  

………………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

23ο .  Έγκριση καταβολής εξόδων για μετακίνηση εκτός έδρας,  Α. Του 

κυρίου δημάρχου. Β. Του Αντιδήμαρχου, κυρίου Παναγιώτη 

Γρηγοριάδη. Σας έστειλα νομίζω την ορθή επανάληψη, έτσι,  στο μέηλ 

σας.  Είναι κατά τι  περισσότερο από ότι  ήτανε η πρώ τη εισήγηση. Σας 

έστειλα την ορθή επανάληψη. Του Αντιδήμαρχου,  κυρίου… των 

κυρίων δημάρχου και Αντιδήμαρχων Γκότση Ηλία,  Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη και  του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου,  κυρίου… 

Παντελή, στην Γερμανία.  5 ο ν ,  υπαλλήλων του Δήμου. 6 ο ν ,  της 

οικονομικής συμβούλου του Δήμου,  κυρίας Τσινίκα Μαρίας και του 

ειδικού,  και  Ζ,  του ειδικού συνεργάτη του Δήμου, κυρίου 

Σταυρόπουλου Αλέξανδρου, με εισηγητή, φυσικά, τον κύριο Γαλάνη.  

 

23ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση καταβολής εξόδων για μετακίνηση εκτός έδρας  

Α. Του κυρίου δημάρχου  

Β. Του Αντιδήμαρχου, κυρίου Παναγιώτη Γρηγοριάδη  

Γ. Του Αντιδήμαρχου, κυρίου Μυστακίδη Παύλου  

Δ. Των κυρίων δημάρχου και αντιδήμαρχων Γκότση Ηλία, 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη και του εντεταλμένου δημοτικού 

συμβούλου, κυρίου Χράπα  Παντελή, στην Γερμανία  

Ε. Υπαλλήλων του Δήμου  

ΣΤ. Της οικονομικής συμβούλου του Δήμου, κυρίας Τσινίκα 

Μαρίας  

Ζ. Του ειδικού συνεργάτη του Δήμου, κυρίου Σταυρόπουλου 

Αλέξανδρου  

Εισηγητής, Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουνε ερωτήσεις;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε εισηγητά, για πέστε μου, ε ιδικός συνεργάτης γιατί… παίρνει  34,  

35 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η εισήγηση αυτή είναι καθαρά από την υπηρεσία.  Δεν την… η 

υπηρεσία… η υπηρεσία… υπηρεσιακά θέματα… είναι συνεργάτης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως πήγε… το αυτοκίνητο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για αυτό προφανώς.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι λέει  ο νόμος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι;  Ναι,  κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το Δ δεν θα το ψηφίσουμε γιατί  είχαμε διαφωνήσει και  στο θέμα όταν 

είχε έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το Δ.  Την… στην Γερμανία.  Είχαμε καταψηφίσει το θέμα. Οπότε δεν  

θα ψηφίσουμε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  οπότε,  24 ο  θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την Γερμανία,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κι εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχαμε ρωτήσει και είχε ακουστεί  εδώ ότι  όλα τα χρήματα είναι από 

το… όλο το κλιμάκιο,  να το ονομάσω, έστειλε… είχα ζητήσει εγώ, αν 

θυμάστε,  να πάνε δυο από την αντιπολίτευση, δεν  έγινε δεκτό και… σε 

βάρος του ταμείου του Δήμου, ποσό.  Εμείς δεν  θα το ψηφίσουμε διότι  

τότε είπαν όλα δωρεάν.  Όλα δωρεάν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε… στο Δ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κι εσείς  όχι  το Δ. Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για πόσα χρήματα μιλάμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 400 ευρώ για όλους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

400 ευρώ  για όλους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ο καθένας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι όχι ,  ρε… δηλαδή, στην Θεσσαλονίκη παίρνει  35 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή είναι πληρωμένα… είναι πάρα πολύ λίγα… η συνολική 

πίστωση είναι 462,50 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για όλο το…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για όλους,  για όλους.  Για τον κύριο Δήμαρχο και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αφορά αυτό,  κύριε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το λέει ,  ημερήσια αποζημίωση. Από τον νόμο. Προβλέπεται.  Η 

προβλεπόμενη…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ημερήσια αποζημίωση είναι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) περιπτώσεις,  επαναλαμβάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιες περιπτώσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όταν σου παρέχουν φαγητό,  μετακίνηση και τα λοιπά, είναι άλλο. 

Όταν πας μόνος σου και έχει  την διατροφή σου και την μετακίνηση 

σου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε αυτές τις  περιπτώσεις,  Παναγιώ τη, δεν ζητάς λεφτά καθόλου. Γιατί  

φαγητό και… υπάρχει και παρελκόμενα. Έτσι το χαρακτηρίζω. Δεν 

θα… καθόλου.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσοι το καταψηφίζουν το συγκεκριμένο θέμα; Η παράταξη του 

κυρίου Φωτιάδη, ο  κύριος Καρύδας.  Άλλος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπαμε,  400  τόσο είπε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

110 ευρώ την ημέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος  Γιαννακίδης και η κυρία Γεωργούλα. Τα έχετε καταγράψει,  

γραμματέα; Ωραία.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 390/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

κατά τους μήνες Φεβρουάριο,  Μάρτιο,  Απρίλιο 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 391/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά τις 3 -7 Ιουνίου 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 392/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Μάιο  

 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 393/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως των κ.κ.  αντιδημάρχων κ.  Γρηγοριάδη Π. και Γκότση Η. 

και του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου κ.  Χράπα Παντελή από 

26-4 έως 1-5-2015  

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 394/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Μάιο 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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 395/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως της νομικής συμβούλου του Δήμου κα. Τσανίκα Μαρία στις 

25-5-2015  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 396/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου κ.κ.  Κούκου Αντωνίας  

 και Ξενάκη Δημητρίου στις 20 -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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 397/2015)  

………………… . .  

 

Ομοίως της νομικής συμβούλου και του ειδικού συνεργάτη του 

Δήμου κα. Τσινίκα Μαρίας και Σταυροπούλου Αλεξάνδρα στις 25 -

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 398/2015)  
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………………… . .  

 

Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά το μήνα Απρίλιο του 2 015.  

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 399/2015)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Προχωράμε στο 24 ο .  Έγκριση τροποποίησης υπ’ αριθμόν 

790/2013 απόφασης ΔΣ, του δημοτικού συμβουλίου.  Έγκριση 

καταβολής αποζημίωσης στην κυρία… Βασιλική του Χρήστου, πρώην 

δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.   

 

24ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης υπ’  αριθμόν 790/2013 απόφασης ΔΣ.  

Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης στην κυρία Δελεφέρη Βασιλική 

του  

Χρήστου, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης  

Εισηγητής, Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ ο Δήμος,  άλλη φορά λέτε τους ζητάμε πίσω τα λεφτά και αυτή την 

φορά να… δώσουμε 561,94 ευρώ,  έτσι;  Είναι καθαρά λογιστικό και θα 

πρέπει να την αποζημιώσουμε.  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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 400/2015)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

25ο .  Επαύξηση ισχύος της παροχής του γηπέδου της τοπικής 

κοινότητας Ορεινής.   

 

25ο  ΘΕΜΑ:  

Επαύξηση ισχύος της παροχής του γηπέδου της Τοπικής 

Κοινότητας Ορεινής  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Γιατί  πέφτει  η τάση… γι α αύξηση εκεί  

πέρα της ισχύος.   

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  ΟΜΟΦΩ ΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 401/2015)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  καλό βράδυ, λύεται η συνεδρίασης.   

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

360/2015:  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή των  έργων:  

                               α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου  

 

  361/2015:         Ομοίως του έργου:   Κατασκευή περίφραξης 

δημοτικής έκτασης της ΤΚ  

         Προβατά, έτους   2013.  

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  
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362/2015:  Αποδοχή χρηματοδότησης και διάθεση του επιλέξιμου 

ποσού του  υποέργου 1 της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 

δημόσιων ανοικτών  χώρων στο Δήμο Σερρών¨  η οποία  

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

 

363/2015:  Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για το έτος 2015 

στο πλαίσιο της  πράξης ¨Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς  όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση 

της βίας –  δημιουργία  κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης  

γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό  επίπεδο στον άξονα 

προτεραιότητας 08¨  του Ε.Π. Διοικητική  Μεταρρύθμιση 2007 -

2013.  

 

364/2015:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών εικοσιτετράωρης 

υπηρεσίας  τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης 

¨Κοινωνικό  ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου 

Σερρών¨ .  

 

365/2015:  Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων  

        της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών, έτους 2015.  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

366/2015:       Έγκριση μετεγκατάστασης 6 ο υ  Δημοτικού σχολείου και 

του 15ο υ ,  25ο υ  και  

        26ο υ  νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών σε ιδ ιόκτητα 

κτίρια του Δήμου  
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                  Σερρών  

 

367/2015:        Έγκριση κατάργησης θέσης περιπτέρου χωρίς ορισμό 

νέας  

 

368/2015:          Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής 

αγοράς στην κ.  Νάτσκα       Αναστασία του Ιωάννη  

 

369/2015:           Ομοίως στον κ.  Πετρόβαλης Ιωάννης  

 

370/2015:            Έγκριση τροποποίησης υπ’ αριθμόν 855/2014 

απόφαση δημοτικού  

                            συμβουλίου με  θέμα,  έγκριση ανάθεσης παροχής 

υπηρεσίας ε ίσπραξης       

                            του ανταποδοτικού τέλους της ΔΕΥΑ Σερρών για  

την εφαρμογή  

                             ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή  

                            του Δήμου Σερρών  

 

371/2015:           Έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 

2015 που  

                            αφορά κωδικό εξόδων (Αναμ. 64)  

 

372/2015:           Ομοίως για την πληρωμή μισθώματος της αποθήκης 

Βαμβακούσας (Αναμ.     

                              65)  
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373/2015:         Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 67)  

 

374/2015:          Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις  

ηλεκτρονικές  βάσεις  

    πληροφοριών   Δήμος ΝΕΤ  και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  

 

375/2015:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας  καυσίμων για  τις  

ανάγκες του Δήμου  

   Σερρών  

 

376/2015:   Έγκριση της  υπ '  αριθμόν 69/2015  απόφασης του ΔΣ της  

ΚΕΔΗΣ  με θέμα:  

   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους  15  

 

377/2015:  Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας λαϊκών  

αγορών βιολογικών  

             προϊόντων  

 

378/2015:   Ενημέρωση και λήψη απόφασης περί μεταφοράς ή όχι  

χρηματικών   

  διαθεσίμων του Δήμου Σερρών που είναι κατατεθειμένα 

στη Συνεταιριστική  

  Τράπεζα Σερρών.  
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379/2015:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δυο (2) 

αιθουσών  του Δημοτικού    σχολείου της Τοπικής Κοινότητας 

Κουμαριάς .  

 

380/2015:  Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας για τον έλεγχο των 

ηλεκτρολογικών   εγκαταστάσεων αντλιοστασίου και έκδοση  

υπεύθυνης  δήλωσης εγκαταστάτη  

  έτους 2015  

 

381/2015:  Έγκριση τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 

αναμόρφωση      προϋπολογισμού έτους 2015  

 

382/2015:  Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου:  Επισκευές -   συντηρήσεις στο  Δημοτικό σχολείο 

Καλών Δένδρων  του Δήμου Σερρών  

 

383/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:    Κατασκευή ράμπας στο 

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου  

 

384/2015:  Ομοίως του έργου:  Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων 

χώρων στην Τ.Κ.   Μητρουσίου  

 

385/2015:  Ομοίως του έργου: Συντηρήσεις οδικού δικ τύου Δήμου 

Σερρών για το έτος    2013  
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385Α/2015:  Ομοίως του έργου: Αναβάθμιση χώρων μαζικού 

αθλητισμού  

 

386/2015:  Ομοίως του έργου: Αναβάθμιση υποδομών 

Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου   Κυκλοφοριακής Αγωγής του 

Δήμου Σερρών.  

 

Πρακτ:  Έγκριση πρωτοκόλλου του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων 

χώρων στην  

1/13/2015   Κοινότητα Ορεινής  

 

387/2015:   Έγκριση διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους .  

 

388/2015:  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου από τις  17 έως 19 

Ιουνίου 2015  

 

389/2015:  Ομοίως των Αντιδημάρχων κ.κ.  Γρηγορι άδη Παναγιώτη και 

Γαλάνη Στέργιου   κατά το μήνα Ιούνιο 2015  

 

390/2015:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου κατά τους   μήνες Μάιο και Ιούνιο 2015  

 

391/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά 

τους μήνες    Φεβρουάριο,  Μάρτιο,  Απρίλιο 2015  
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392/2015:  Ομοίως του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά τις  3 -7 Ιουνίου 

2015  

 

393/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου Μυστακίδη Παύλου κατά το 

μήνα Μάιο  

  

394/2015:  Ομοίως των κ.κ.  αντιδημάρχων κ.  Γρηγοριάδη Π. και  

Γκότση Η. και του    εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου 

κ.  Χράπα Παντελή από 26 -4 έως 1-5-   2015  

 

395/2015:  Ομοίως του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Μάιο 

2015  

 

396/2015:  Ομοίως της νομικής συμβούλου του Δήμου κα. Τσανίκα 

Μαρία στις  25 -5-    2015  

 

397/2015:  Ομοίως των υπαλλήλων  του Δήμου κ.κ.  Κούκου Αντωνίας 

και Ξενάκη    Δημητρίου στις  20 -5-2015  

 

398/2015:  Ομοίως της νομικής συμβούλου και του ειδικού συνεργάτη 

του Δήμου κα.   Τσινίκα Μαρίας και Σταυροπούλου Αλεξάνδρα 

στις  25 -5-2015  

 

399/2015:  Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά το μήνα Απρίλιο του 

2015.  
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400/2015:  Έγκριση τροποποίησης της  αριθμ. 790/2013 Α.  .Σ. 

¨Έγκριση καταβολής    αποζημίωσης στην Δελεφέρη 

Βασιλική του Χρήστου, πρώην Δημοτικής    Υπαλλήλου 

λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

 

401/2015:  Επαύξηση ισχύος της παροχής του γηπέδου της Τ.Κ. 

Ορεινής.  

 

402/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα    Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής    Βοήθειας για τους 

άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα   ………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας      ………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος     ………….  

 

Γαλάνης Στέργιος      ………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης      ………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ………….  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος     ………….  

 

Γκότσης Ηλίας       ………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης     ………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος     ………….  

 

Δρίγκα Χρυσούλα      ………….  

 

Καδής Γεώργιος      ………….  
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Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος     ………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα      ………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος    ………….  

 

Καρύδας Νικόλαος      ………….  

 

Μερετούδης Δηµήτριος     ………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος      ………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος     ………….  

 

Μυστακίδης Παύλος      ………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος      ………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας .      ………….  

 

Στεργίου Νικόλαος      ………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος      ………….  

 

Χαρίτος Χρήστος      ………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος     ………….  
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Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης    ………….  

 

Χράπας Παντελής      ………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος     ………….  


