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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 8Η  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2015, 

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

Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 15/02-07-2015 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) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 
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Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Δούκας Γεώργιος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος  

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Χρυσανθίδης Βασίλειος. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 12ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
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ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: ¨Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Αν. Θράκης, 

Μεγ. Αλεξάνδρου, Εθν. Αντίστασης και Βασ. Βασιλείου¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από την .Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του 

Δήμου Εμμ. Παπά.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας για το έτος 2015.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης του έργου: ¨Sports for all¨ (που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013).  
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός αμοιβής του καθηγητή Κων/νου Ρέμελη για χειρισμό και 

κατευθύνσεις που μας παρείχε όσον αφορά ζήτημα ειδικού 

ενδιαφέροντος.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση επαναλειτουργίας του δημοτικού λαχανόκηπου και του νέου 

Κανονισμού Λειτουργίας του.  
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

       ΘΕΜΑ 7ο:      Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστήματος ασφαλείας –     

        παρακολούθησης – τηλεειδοποίησης για τον χώρο του αμαξοστασίου  

        του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

        ΘΕΜΑ 8ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που   

       αφορά το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 

οικ. έτους 2015 για δράσεις πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων 

ΣΑΤΑ 2015.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση αποδόσεως μισθίου:  
α) από την κ. Παπαδοπούλου Πασχαλία του Δημητρίου, για την εκ-

μίσθωση ισόγειου διαμερίσματος (α) κληροδοτήματος Ι. Αποστολί-

δη επί της οδού Μεραρχίας 94 και 

β) από τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, για την εκμίσθω-

ση ισόγειου διαμερίσματος (β) κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη επί 

της οδού Μεραρχίας 94. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση προθεσμίας καταβολής οφειλών από την ημερομηνία της νέας 

πράξης επιβολής εισφοράς.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση 

προμήθειας διαφόρων εφαρμογών και ανανέωση σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, κατόπιν 

διαπραγμάτευσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης των υπ' αριθμ. 16 και 20 

καταστημάτων του Δημ. Μεγάρου βάσει της παρ. 2β άρθρου 45 Ν. 

4257/2014. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση λύσης μίσθωσης και διαγραφής ποσού από τον υπ' αριθμ. 

 1336/2015 χρηματικό κατάλογο.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 8,77 τ.μ. στην 

 ιδιοκτησία της κ. Κωνσταντίνου Ελισάβετ στην περιοχή Ιμαρέτ – Άνω 

 Καμενίκια.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 17ο:   Εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό του έτους 2015 για αποζημίωση 

 ιδιοκτησιών κληρ. Κοβανίδη Γεωργίου και Σαράντη Σμαρώς και 

 λοιπών στο Κεντρικό Πάρκο πόλης Σερρών.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ασφάλιση τροχαίου 

 υλικού του Δήμου Σερρών για το έτος 2015-2016¨. 

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

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση μελετών των έργων:  

 α) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού Ανδρούτσου, 

 β) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη και 

 γ) Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών των έργων:  

 α) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο 

 Σερρών,   

 β) Επισκευές – συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο 
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 της Δ.Κ. Λευκώνα και  

 γ) Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Ορεινής.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

 έργων:    

 α) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας,  
 β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου – 

 Βασ. Βασιλείου,   

 γ) Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ορεινής και 

 δ) Κατασκευή – συντήρηση W.C. - έργα υποδομής στο στρατόπεδο 

 Εμμ. Παπά.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 22ο:    Έγκριση μετακίνησης  εκτός  έδρας  του κ.  Δημάρχου  και  των 

 αντιδημάρχων κ.κ. Μυστακίδη Παύλου και Αγιαννίδου Σταυρούλας 

 κατά το μήνα Ιούλιο.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου 

 κατά το μήνα Ιούνιο.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 194/2014 Α. .Σ. ¨Έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης στην Τσακιρίδου Αθηνά του Χρήστου, πρώην Δημοτικής 

Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

    ΘΕΜΑ 1ο :        Επερώτηση σχετικά με το Νέο Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών για τις    

                             Περιφερειακές Ενότητες του Δήμου. 

 

     ΘΕΜΑ2ο:       Έγκριση εκμίσθωση δια δημοπρασίας του δικαιώματος εκμετάλλευσης του  

      χώρου αμμοληψίας από την κοίτη του χειμάρρου Δυτικού Λευκώνα ή  

                  Ξηροτόπου της δημοτικής ενότητας Λευκώνας, έκταση 134.690,78  

                             τετραγωνικών μέτρων 

 

     ΘΕΜΑ 3ο:        Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Σερρών του Δημάρχου   

        κατά το μήνα Ιούλιο 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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15Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα σας .  Θα ξεκινήσουμε με απαντήσεις των 

αρμόδιων αντιδήμαρχων σε επερωτήσεις.  Μια έγγραφη και μια  

προφορική. Η έγγραφη είναι από την δημοτική παράταξη,  από τον 

κύριο… δήμου Σερρών, επερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 10,  

παράγραφος 10 του κανονισμού λειτουργίας  του δ ημοτικού 

συμβουλίου έχει  ως εξής.   

 Προς τον κύριος δήμαρχο. Ως γνωστό, αυτή την περίοδο,  κύριε  

δήμαρχε,  αναφέρει  η επερώτησης,  συντάσσεται το νέο Κτηματολόγιο 

του δήμου Σερρών… Περιφερειακές Ενότητες του δήμου.  

Ερωτάσθε,  κύριε δήμαρχε,  πρώτον,  πως έχει  τ ο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς στην περιοχή όπου λειτουργεί  το Τζάμπο.  

Δεύτερον.  Εάν έχει  ξεκαθαρίσει  τελεσίδικα τι  ανήκει στον δήμο 

και τι  στο Τζάμπο.  

3. Τι θα δηλώσει ο  δήμος επακριβώς στο νέο Κτηματολόγιο;   

4. Ζητούμε να κατατεθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο η δή λωση του 

δήμου στο Κτηματολόγιο για την συγκεκριμένη περιοχή του Λευκώνα.  

Ο αρμόδιος,  αρμόδιος αντιδήμαρχος,  ο κύριος Μυστακίδης θα 

απαντήσει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  το  θέμα του οικοπέδου του Τζάμπου είναι 

γνωστό… έχουμε συζητήσει εδώ μέσα αλλά θα κάνω μια σύντομη 

αναδρομή.   
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Η εταιρεία αυτή έχει  ένα οικόπεδο 40 στρεμμάτων σε ένα πρώην 

δημοτικό χωράφι,  ένα αγροτεμάχιο,  με αριθμό 391.  Από κείνο το 

αγροτεμάχιο,  το 391, το οποίο ε ίναι μεγάλο, η κοινότητα, λοιπόν… 77,  

πούλησε στην εταιρεία Σκουλίδη,  Σκουλίδης,  Σκουλίδης ΑΕ 50 

στρέμματα. Στην συνέχεια η εταιρεία  αυτή, η Σκουλίδης,  πούλησε το 

ίδιο αγροτεμάχιο στην εταιρεία Ελπίδα… τα 50 αυτά στρέμματα. Η 

εταιρεία αυτή πούλησε από το νότιο κομμάτι 10 στρέμματα και  έγινε 

ένα πρατήριο βενζίνης και επομένως της μείνανε 40 στρέμματα τα 

οποία μεταβίβασε,  τα πούλησε δηλαδή, στην εταιρεία Τζάμπο ΑΕ, το 

2005.  

Επομένως, της ανήκουν 40 στρέμματα και μείνανε,  πουλήσανε 

και άλλα… στο παρελθόν,  από  στο,  στο ίδιο αγροτεμάχιο,  μέσα στο 

ίδιο αγροτεμάχιο 391, και τελικά αυτή την στιγμή είναι,  έχει  

απομείνουν,  έχει  απομείνει  στον δήμο μια έκταση περίπου 194 

στρέμματα.  

Από την μελέτη κτηματογράφησης που έγινε τώρα για το Εθνικό 

Κτηματολόγιο έχει  εξαιρεθε ί  το αγρόκτημα Λευκώνα και το 

αγρόκτημα… επομένως, αυτή την στιγμή δεν θα δηλώσει,  δεν 

χρειάζεται  να δηλώσει τίποτα ο δήμος στο αγρόκτημα Λευκώνας.  

Δηλαδή,  δημοτικά ακίνητα του αγροκτήματος Λευκώνα και τα… δεν 

θα έπρεπε να δηλώσει στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  Και η υπόθεση είναι  

σε μια  φάση… δηλαδή, ασχολούμαστε με αυτήν για τελικό 

ξεκαθάρισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καλωσορίσουμε και τον περιφερειάρχη, τον κύριο… αυτή είναι η 

απάντηση στην ερώτηση. Και πάμε κατευθείαν στην δεύτερη 

προφορική ερώτηση του κυρίου Γιαννακίδ η Δημήτρη. Εάν θα εμμείνει  
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η δημοτική Αρχή στο μεγάλο… του ΧΥΤΑ ή θα αλλάξει  

προσανατολισμό.  

 Η διαχείριση, όπως είχατε ανακοινώσει,  όπως είχατε πει  θα έχει  

δημόσιο χαρακτήρα… παραλείπω… σε αυτό θα απαντήσει ο δήμαρχος 

στην ερώτηση σας αυτήν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμμένουμε και στην θέση που είχαμε και κατά την διάρκεια της  

προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.  Δηλαδή, στην κατασκευή του 

μικρού εργοστασίου των 45.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως,  ενώ 

στην αρχή είχε σχεδιαστεί  το εργοστάσιο γ ια να υποδέχεται 90.000 

τόνους ετησίως.   

 Άρα είμαστε υπέρ του μικρού εργοστασίου,  45.000 τόνων και με 

αυτή την δυναμικότητα έγινε και ο διεθνής διαγωνισμός.  Το 

χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του εργοστασίου είναι 60% 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 40% από την,  από τον 

ανάδοχο. Σχήμα,  χρηματοδοτικό σχήμα με το οποίο ασφαλώς 

συμφωνούμε.   

Η όλη διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.  Δηλαδή,  

στην φάση της υπογραφής,  της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ… 

Κεντρικής Μακεδονίας και του αναδόχου, μετά από τον διεθνή, όπως 

γνωρίζετε,  διεθνή διαγωνισμό που έγ ινε.   

Λοιπόν,  κατά την άποψη μου πρέπει να βιαστούν να υπογράψουν 

όσο γίνεται πιο  γρήγορα την σύμβαση, όπως έγ ινε και με το 

εργοστάσιο απορριμμάτων στην Κοζάνη, που ήδη υπογράψανε την 

σύμβαση. Και το λέω να βιαστούν και να υπογράψ ουν για να 

προλάβουμε να αποφύγουμε τα πρόστιμα. Από το 2017 και  μετά 
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αρχίζουνε τα πρόστιμα. Λοιπόν,  αυτή ήταν η θέση μας και στην 

προηγούμενη δημαρχιακή θητεία,  αυτή είναι και τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις έξω από αυτές τις  οποίες  

απαντήθηκαν, είτε προφορικές,  είτε έγγραφες,  άλλα θέματα, δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Γιαννακίδης.  Και ο  κύριος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρωτούμε ως παράταξη, κύριε πρόεδρε,  πριν από ενάμισο περίπου 

χρόνο κάναμε μια  χρηματοδότηση στην Δ.Ε.Υ.Α. που αφορούσε το 

περιβόητο κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα. Ποια είναι η τύχη 

αυτής της χρηματοδότησης;  

 Δεύτερη ερώτηση είναι,  έχουμε σοβαρά προβλήματα και 

οχλήσεις από τις  τομές,  ιδιαιτέρως από τις  κατά μήκος τομές στο 

αποχετευτικό στο Σκούταρι αλλά και  στο Μητρούσι.  Τι  θα κάνουμε εν 

όψει καλοκαιριού;  

Και το τρίτο είναι… τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γκότση. Το 

γραφείο της αντιπολίτευσης,  κύριε  αντιδήμαρχε,  που βρίσκεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή,  συγγνώμη,  ο κύριος Γκότσης έχει  κάνει  μια μι κροεπέμβαση 

στις  φωνητικές χορδές…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορεί να απαντήσει ο δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα απαντήσει στο επόμενο για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τις  ερωτήσεις… την Δ.Ε.Υ.Α.,  καταθέσ τε 

τις  γραπτά. Επειδή δεν πρόλαβα να σημειώσω τι  ακριβώς ρωτήσατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η χρηματοδότηση των 900.000 ευρώ της 

Δ.Ε.Υ.Α. που βρίσκεται;  Πριν από ενάμισο χρόνο είχε ανακοινωθεί η 

χρηματοδότηση. Σε τι  σημείο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να την επαναλάβετε;  Την δεύτερη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε,  η δεύτερη αφορά τις  τομές… πότε θα γίνει… γιατί  έχουμε 

σκόνη και πάρα πολλές…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.  Την επόμενη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και οι  τρεις  ερωτήσεις την επόμενη φορά. Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  ήθελα να ρωτήσω για το ένα οίκημα που είναι εκεί ,  στην 

γωνία Κρέσνας,  υπάρχουν… είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Περνάω κάθε 

μέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μεταξύ Κρέσνας και Κ. Σταμούλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχαμε κάνει  μια συζήτηση και δεν ξέρω, ξέρω ότι  υπάρχει ένα… 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,  κάτι  τέτοιο.  Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ 

επικίνδυνο και στα 20 μέτρα είναι σχολείο.  Όπως το βλέπουμε,  και 

εσείς  περνάτε κάθε μέρα και  εγώ περνάω, φοβάμαι  μην γίνει  ατύχημα.  

Δηλαδή,  είναι έτοιμο να πέσει  κάτω. Ένα… πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εκεί  κύριε… επειδή όπως είπατε περνάω κι εγώ καθημερινά 

από κει ,  έχω κάνει  άπειρες παρεμβάσεις.  Το μόνο που καταφέραμε 

είναι να χαρακτηριστεί  το κτίριο κατεδαφιστέο.  Ο ιδιοκτήτης δεν 

συναινεί  να το ρίξει .  Και καλώ,  λοιπόν,  κι  εγώ τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο να επιληφθεί  του θέματος,  διότι  πολύ φοβάμαι ότι  ο  

χειμώνας που έρχεται θα μας κάνει  πολύ άσχημες εκπλήξεις.  Κύριε… 

και σε σας έθεσα το θέμα αλλά και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον 

κύριο Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω, δεν ε ίναι στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη,  στην επιλογή του 

να… αν κρίθηκε επικινδύνως ετοιμόρροπο σε τρεις  μήνες… 

κατεδαφίσει.  Αλλιώς πάει και κατεδαφίζει  ο δήμος και του τα 

χρεώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  νομίζω ότι  ήτανε θέμα καθαρά οικ ονομικό να το γκρεμίσει  ο 

δήμος.  Έτσι δεν είναι,  κύριε Γκότση;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι είναι… το αντιλαμβάνομαι… βλέπω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;  
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Έχει ολοκληρωθεί  η διαδικασία,  δυστυχώς όμως λόγω οικονομικών 

δυσχερειών, όπως είχαμε ψηφίσει ένα παρόμοιο θέμα για την,  πάνω, 

την Ιωάννου Θεολόγου, αν θυμάστε,  σε κάποιο προηγούμενο 

συμβούλιο.  Πιστεύω ότι  θα επιληφθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να το 

κατεδαφίσει γιατί  ο χειμώνας θα είναι επικίνδυνος για το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει,  έχει  πέσει η στέγη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι κάτι  έτσι που κρέμονται εκεί  τα οποία με ένα δυνατό μπουρίνι ,  

και μάλιστα πηγαίνουνε,  όπως ξέρετε το σχολείο έχει ,  μπορεί να… και  

30 παιδιά,  και 40 παιδιά περνάνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η μόνη παρέμβαση η οποία έγινε ήτανε να βάλει το ανυψωτικό του 

δήμου και να ρίξει  τα κεραμίδια τα οπ οία βγαίνανε προς τον δρόμο, να 

τα ρίξει  προς τα μέσα. Αυτό ήτανε.  Εντάξει;  Και πάμε στον κύριο 

Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλημέρα σας.  Το πρώτο ερώτημα θέλω να το απευθύνω στον κύριο… 

απάντηση την επόμενη φορά. Δεν υπάρχει θέμα. Επανέρχομαι στην 

ζήτημα της παιδικής χαράς.  Επειδή σαφώς είναι εμφανές ότι  πρόκειται 

για ποινικό αδίκημα για… δημόσιας  περιουσίας και πέρα από την… 

διάσταση του ζητήματα εδώ τίθεται πάνω από όλα ζήτημα ασφάλειας 

γιατί  δεν ξέρω κατά πόσο ο ιδιώτης… την παιδική χαρά τήρησε 

κάποιους κανόνες ασφαλείας και μπορεί να…  

 Θα ήθελα, λοιπόν,  ως εκ τούτου να ερωτήσω αν έχετε κάνει  

κάποιες κινήσεις,  κύριε δήμαρχε,  κάποιες ενέργειες για να… πρώτον.   
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Δεύτερον,  αν έχετε κάνει  κάποιες ενέργειες για να επιστρέψει η 

παιδική χαρά στον αρχικό χώρο γιατί  εκεί  εξυπηρετούσε… και αν… αν 

σκοπεύετε να προβείτε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ… θα σας απαντήσω. Την εταιρεία πιστοποίησης την πήραμε και  

περιμένουμε το πόρισμα. Είναι… όργανα. Και δεύτερο είναι αυτό που 

λέτε… για να τα πάρουμε… ή να το κλείσουμε ή να το αφήσο υμε στον 

δημοτικό χώρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, νομίζω έχετε… έχει  γίνει  ζημία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  έχω μια ερώτηση ακόμα και μια πρόταση. Η δεύτερη 

ερώτηση είναι προς τον κύριο δήμαρχο. Έχει σχέση με την απάντηση 

που μου έδωσε για  τον ΧΥΤΑ. Εντάξει ,  δεν θέλω να καταστρατηγήσω 

την διαδικασία αλλά προφανώς η απάντηση σας έρχεται σε αντίθεση,  

αλλά η ερώτηση, τέλος πάντων, είναι  η εξής.   

 14 και  15 Ιουλίου θα γίνει  στην Αλεξανδρούπολη διημερίδα της  

Κ.Ε.Δ.Ε. για,  θα γίνει  συζήτηση ουσιαστικά για τ ο ζήτημα, το Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Και αυτό δείχνει… απάντηση σε 

αυτά που μας είπατε,  ότι  ίσως δεν  είναι τελικά τόσο απλά τα πράγματα 

και ότι  τελικά οι  δήμοι έχουν αντιληφθεί ότι  αυτό το μοντέλο 

διαχείρισης που πήγαν να εφαρμόσουν, ότι  έχ ει  αρκετά προβλήματα. 

Το ερώτημα μου είναι αν σκοπεύει  η δημοτική Αρχή να συμμετάσχει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ασφαλώς.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Και μια πρόταση,  πρόεδρε.  Το… όλο το Σώμα. Κάθε δυο χρόνια σε 

δυο διαφορετικές πόλεις και κάθε χρόνο, μάλλον,  αντίστοιχα σε δυο 

διαφορετικές χώρες ανακηρύσσονται πολιτιστικές  πρωτεύουσες.  

Προβλέπεται για το 2021 πολιτιστική πρωτεύουσα μια πόλη είναι  

πολιτιστική πρωτεύουσα, να είναι μια ελληνική πόλη. Η ημερομηνία η 

καταληκτική για να θέσουνε αίτηση είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου.  Να πω 

επίσης ότι  η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγεί με 1.500.000 ευρώ.  

 Έρχομαι,  λοιπόν,  να προτείνω στην δημοτική Αρχή να κάνει  

ενέργειες ώστε να διεκδικήσουμε και εμείς  να είμαστε πολιτιστική 

πρωτεύουσα όχι  μόνο έτσι… ως τίτλο.  Ίσως θα μπορούσαμε με αυτά τα 

χρήματα να τα αξιοποιήσουμε και να κάνουμε μια βαθιά τομή στον 

πολιτισμό.  

Υπάρχει,  είναι εκκρεμές,  εκκρεμεί  το ζήτημα του μουσείου 

Ξενάκη. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάποια χρήματα, εκεί  στου 

Παπαρουτάκου.. .  να γίνει  Πολιτιστικό Κέντρο. Εν πάση περιπτώσει,  

με αφορμή  αυτό το γεγονός θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάποια 

πράγματα στον πολιτισμό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  ευχαριστούμε για την πρόταση.  Πολύ καλά κάνετε 

και την θέτετε.  Ασφαλώς θα το διερευνήσουμε,  ελπίζοντας πάντα ότι  

την Κυριακή θα τελειώσει και θα πα ραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  και μπαίνουμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Πάντα σύμφωνα με το άρθρο 4,  

παράγραφος 1 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου 
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και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος,  εάν θα συζητηθούν ή 

όχι .   

 Το πρώτο θέμα αφορά την εκμίσθωση δια δημοπρασίας του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης του χώρου αμμοληψίας από την κοίτη του 

χειμάρρου… Λευκώνα ή Ξηροτόπου της δημοτικής ενότητας 

Λευκώνας,  έκταση 134.690,78 τετραγωνικών μέτρων.  

Το κατεπείγον,  επείγει  το θέμα αυτό γιατί  η… από τον ανωτέρω 

χώρο αμμοληψίας  θα βοηθήσει ώστε να προχωρήσει το έργο,  οδικό 

τμήμα 6022… δεύτερο υποτμήμα του κάθετου άξονα 60,  

Θεσσαλονίκης -  Σέρρες-  Προμαχώνα της Εγνατίας οδού.   

Γνωρίζουμε όλοι επ ίσης… δεύτερο,  επίσης πάρα πολύ σοβαρό 

λόγο, τα ατυχήματα τα οποία συνεχίζουν και γίνονται σε αυτό το 

κομμάτι,  το  άσχημο κομμάτι,  ας πούμε,  από Λευκώνα τουλάχιστον 

μέχρι Βουλγαρία,  με τα  σύνορα, αυτός ε ίναι ένας πολύ σημαντικός  

λόγος για τον οποίο έρχεται το θέμα ως κατεπείγον.   

Και το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας 

του δημάρχου Σερρών … Αγγελίδη στις  9 Ιουλίου,  προκειμένου να 

συμμετάσχει σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της  

ΚΕΔΕ με θέμα,  συζήτηση και λήψη απόφασης για διαχείριση 

ζητημάτων λειτουργίας των δήμων στο σημερινό οικονομικό και  

κοινωνικό περιβάλλον,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2015, 6/6 του 2015 

πρόσκληση της ΚΕΔΕ.  

Για το πρώτο θέμα και για το δεύτερο, συμφωνεί το Σώμα;  

Ομόφωνα ναι.  Ωραία.   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον των παραπάνω Ε.Η.Δ. θεμάτων  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μπαίνουμε στην ουσία του θέματος.  Εκμίσθωση δια 

δημοπρασίας… να μην το ξαναδιαβάζω, με εισηγητή τον κύριο 

Γαλάνη.     

 

ΘΕΜΑ 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση εκμίσθωση δια δημοπρασίας του δικαιώ ματος 

εκμετάλλευσης του χώρου αμμοληψίας από την κοίτη του 

χειμάρρου Δυτικού Λευκώνα ή Ξηροτόπου της δημοτικής ενότητας 

Λευκώνας, έκταση 134.690,78 τετραγωνικών μέτρων  

Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… κυρίες και κύριοι  αγαπητοί  συνάδελφοι,  

διαδικαστικά είναι  η συζήτηση του θέματος γιατί  θα πρέπει να γίνει… 

για δημοπρασίες.  Τα έγγραφα επισυνάπτονται στην εισήγηση από τις  

Τεχνικές Διευθύνσεις,  από την Περιφέρεια και από την δημοσίευση 

στο Φύλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.   

 Εφόσον με το καλό ληφθεί σήμερα η απόφαση θα πρέπει μετά η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να ασχοληθεί,  να υποδείξει  την… των 

δικαιολογητικών… και να υποδείξει  τους όρους που θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στους όρους δημοπρασίας κα ι η Οικονομική Επιτροπή 

του δήμου να ορίσει  τους όρους δημοπράτησης,  σύμφωνα πάντα με την 

νομοθεσία,  
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για αυτή την έκταση την οποία συζητούμε.   

 Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω και να κουράσω. Μόνο ότι  τα 

τεχνικά θέματα τα γνωρίζει  καλύτερα να τα αναπτύξει  ε ίτε ο 

αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων είτε ο… την αναγκαιότητα του 

συγκεκριμένου έργου. Άλλωστε το θέμα αυτό είχαμε κάνει  μια πρώτη 

συζήτηση για να γνωμοδοτήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπ’ όψιν ότι  το έργο αυτό στο σύνολο του είναι έργο της Περιφ έρειας 

και θα παρακαλούσα τον κύριο περιφερειάρχη με την παρουσία του 

εδώ…  

Κος             :  

Δεν είναι της Περιφέρειας,  είναι της… αλλά, εν πάση περιπτώσει,  

είναι ένα έργο το οποίο είναι έργο… σημασίας και επηρεάζει  την ζωή,  

στην κυριολεξία,  του… οπωσδήπο τε,  από την στιγμή που… το 

κατεπείγον… θεωρεί σημαντικό το έργο και είναι κατανοητό ότι  

πρέπει το ταχύτερο… που χρειάζεται,  ειδικά από την… πρέπει να 

δώσουμε την ευκαιρία,  μάλλον,  να μην δώσουμε την δυνατότητα στον 

ανάδοχο τώρα που έχει  αναλάβει… το έργο κ αι είναι αποφασισμένη να 

προχωρήσει νομικά, να μην της δώσουμε καμία αφορμή να πει  ότι  μας  

καθυστερεί η γραφειοκρατία και οι  υπηρεσίες.   

 Για αυτό τον λόγο άλλωστε… να προχωρήσει… και να ψάξουμε 

όσο το δυνατόν γρηγορότερο… η διαδικασία για να μπορέσουμε να  

αρχίσουμε να δουλεύουμε.  Σε αυτό το σημείο μάλιστα θα ήθελα… 

τοποθετηθεί επί  του θέματος,  όταν έχει ,  έχει  ήδη αποφασιστεί  από 

το… παραχωρείται  η χρήσις του χώρου για αμμοληψία,  γ ια λήψη… για 

το συγκεκριμένο έργο,  αυτό σημαίνει  ότι  είναι συγκεκριμένος και 

αυτός ο οποίος πρόκειται να…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

21 

 Άρα νομίζω ότι… τιμής μονάδος μόνο από την,  από σας.  Και δεν  

χρειάζεται  δημοπράτηση.  Ποιος  άλλος… μέσα; Είναι ένας αυτός  ο 

οποίος θα μπει  για να… αυτός ο  ένας,  επομένως… και το μόνο το 

οποίο χρειάζεται ε ίναι ο καθορισμός τιμή ς μονάδος.  Και έτσι γίνεται 

και σε παρόμοιες  άλλες περιπτώσεις.  Μπορείτε να το… και δεν ξέρω,  

μήπως και  η λήψη της απόφασης είναι ανοιχτή… εάν… ότι δεν 

χρειάζεται δημοπράτηση να μην έχουμε καθυστέρηση και με 

δημοπρατήσεις… ένα χρόνο, ούτως ώστε να καθορίσε τε τιμή μονάδος 

και κατευθείαν να προχωρήσετε σε όρους.  Τους όρους της σύμβασης 

και τιμή μονάδος.  Ρωτήστε το για το…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… είναι πάρα πολύ σημαντική και για το κατεπείγον και  

για… σημαντικό είναι αυτό το έργο αυτή την περίοδο,  για το  καλό 

όλης της κοινωνίας.  Απλά διαβάζοντας… την  εισήγηση, 

καταλαβαίνεις  ότι… του 2015, παραχωρεί στον δήμο Σερρών το 

δικαίωμα εκμετάλλευσης του χώρου με σχέση… όπως αναφέρει.  

Επομένως η διαδικασία… και η διαδικασία είναι… εκμίσθωση δια  

δημοπρασίας.   

 Φυσικά εκ των πραγμάτων βγαίνει  το συμπέρασμα ότι  αυτός ο 

ανάδοχος ο οποίος  ασχολείται  με το συγκεκριμένο έργο θα είναι αυτός  

ο οποίος θα ενδιαφερθεί για να πάρει,  να συμμετάσχει στην 

δημοπρασία… κάνει… μπήκε στο τραπέζι .  Επομένως, νομίζω ότι  

φυσικά και υπάρχε ι…  

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γιατί  συμβαίνει  αυτό το πράγμα. Όταν δεν 

υπάρχει κανείς  άλλος για να συμμετάσχει καθορίζεται… σας δώσαμε 

το δικαίωμα να το εκμεταλλευτείτε .  Εάν έχετε το δικαίωμα να το 
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εκμεταλλευτείτε  το εκμεταλλεύεστε καθορίζοντας τιμή  μονάδος και  

αναθέτοντας…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το συζητώ, κύριε πρόεδρε,  η τελευταία μου παρέμβαση είναι αυτή,  

ότι  η σκέψη του κυρίου περιφερειάρχη θα δώσει την ευκαιρία  σε μας 

να βγούμε… επειδή έτυχε στην πρώτη μας θητεία να ασχοληθούμε 

πάλι με διαδικασία αμμοληψίας,  καταλήξαμε,  και μετά από παραίνεση 

και της… Αρχής,  της υπερκείμενης Αρχής,  της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης,  να πρέπει να γ ίνεται η εκμίσθωση δια  δημοπρασίας.  

Ευχαρίστως όμως… πάντοτε δεχόμαστε καλοπροαίρετα αυτές τις  

παραινέσεις και… ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι… κύριο περιφερειάρχη.  Υπάρχει άλλος 

ενδιαφερόμενος…   

Κος   :  

Μα δεν μπορεί  να υπάρχει κανείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας.  Άρα και το δεύτερο είναι να,  

νομικά… να  είναι κατοχυρωμένο… αυτό που λέτε…  

Κος   :  

Το λέω… σε παρόμοιες περιπτώσεις.  Όταν για συγκεκριμένο έργο 

αποφασίζεται η χορήγηση, η παραχώρηση του χώρου για λήψη… τότε 

δεν χρειάζεται… κατευθείαν… καθορισμός τιμής μονάδος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είμαι νομικός…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια παρατήρηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το έργο,  βεβαίως,  έχει  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,  δεν χρειάζεται  

να αναφερθώ. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω, όμως, επειδή 

ακριβώς γνωρίζω το ανάγλυφο, θα μου πείτε αυτό που θα πω είναι  

αυτονόητο.  Ζητώ να γράψουμε ότι  είναι πιστή,  θα είναι πιστή η 

εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών όρων. Και ιδιαιτέρως ότι  

αναφέρεται για την αποκατάσταση.  

Κατά τα λοιπά συμφωνούμε και πρέπει να γίνει  το έργο  διότι  

πραγματικά στοίχισε και ζωές και περιουσίες και… και  όλα τα… όμως 

εμείς  θα ζητήσουμε να γραφεί επακριβώς,  κύριε  πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Νομίζω η γραμματέας έχει  καταγράψει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) περιβαλλοντικών όρων και  δη,  κ αι δη αυτά 

που αναφέρονται ιδιαιτέρως για την αποκατάσταση. Και προσοχή εκεί ,  

γιατί  υπάρχει  και άλλη δραστηριότητα… μην έχουμε κάποια 

ατυχήματα και βεβαίως είναι και τα δ ίκτυα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κι  εγώ συμφωνώ με… θέλω να αναφέρω… συμφωνώ… 

όρων. Αυτό που προτείνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι μέσα στην… ομόφωνη…  

Κος   :  

Είναι προφανές ότι  θα υπάρχει στους όρους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποκαταστάσεις…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απλώς θα έλεγα όχι  απλώς να γραφτεί  αλλά θα πρέπει και να ελέγχεται  

και να παρακολουθείται αυστηρά από τ ην…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία… λοιπόν,  ομόφωνα ναι για το πρώτο.  

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: 440/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο εκτός ημερήσιας.  Έγκριση μετακίνησης,  ναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με τον τρόπο του ο κύριος Γαλάνης δουλεύει… λοιπόν,  το δεύτερο 

θέμα. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Σερρών, κυρίου 

… Αγγελίδη…  συνεδρίαση του διοικητ ικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ… 
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στην Γενική Συνέλευση των δημάρχων, ναι,  σωστά. Να διορθωθεί ,  

λοιπόν.   

 

ΘΕΜΑ 2ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Σερρών  

 του Δημάρχου  κατά το μήνα Ιούλιο  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το σωστό πιο ε ίναι…  καλά λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι,  το δεύτερο; 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: 441/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα της  ημερήσιας δ ιάταξης θέματα με πρώτο θέμα την σύσταση 

επιτροπής για την προσωρινή και  οριστικά παραλαβή του έργου, 

συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις  οδούς Ανατολικής Θράκης,  

Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εθνικής Α ντίστασης και Βασιλέως Βασιλείου.  

Με εισηγητή αντί  του κυρίου Γκότση, λόγω των φωνητικών του 

χορδών, ο κύριος…  
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1ο  ΘΕΜΑ:  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστικά παραλαβή του 

έργου, συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Ανατολικής 

Θράκης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης και Βασιλέως 

Βασιλείου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι τυπικό το θέμα συνάδελφοι.  Ως τακτικά μέλη μετά από κλήρωση 

ορίστηκαν, κληρώθηκαν, να το πούμε έτσι,  ο κύριος Κατσαρός 

Θεόδωρος και  ο κύριος… Χρυσοβαλάντης και ως αναπληρωματικά η 

κυρία… Αικατερίνη και η κυρία… Φωτεινή.  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: 404/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο. Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής 

συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την τεχνική,  Διεύθυνση 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σερρών προς την Τεχνική Υπηρεσία 

του  δήμου Εμμανουήλ Παππά, με ε ισηγητή τον κύριο Μυστακίδη πάλι.   

 

2ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή  

 υποστήριξης της  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου 

Σερρών  

προς την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Εμμανουήλ Παππά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται για έναν γεωλόγο που έχουμε στον δήμο Σερρών, τον κύριο 

Σαραντέα… και η σύμβαση του για να βοηθήσει τον όμορο δήμο για 

ένα χρόνο, σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα του.  Ομόφωνα, ναι;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  πρόεδρε,  εδώ μια παρατήρηση στις  ρήτρες.  Το δεύτερο που 

λέει ,  αποζημίωση για την ζημιά που έχει  επέλθει  από την μη εφαρμογή 

των όρων. Μέσα στους όρους έχουμε στο άρθρο 4,  η υποστήριξη θα 

παρέχεται καθ’ όλη την διάρκεια  της σύμβασης.  Σε περι πτώσεις 

έκτακτης ανάγκης θα μπορεί να ανακληθεί η παραχώρηση.  

 Αν αυτή την έκταση ανάγκη η άλλη πλευρά που συμβάλλεται την 

αμφισβητήσει θα διεκδικήσει,  επομένως,  αποζημίωση.  Η δική μου η 

θέση είναι στις  ρήτρες το 2 να απαλειφθεί .  Δηλαδή, να μην… 

αποζημίωση σε περίπτωση του…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Χασαπίδη, κοιτάξτε.  Όλες τις  συμβάσεις που κάναμε με όλους 

τους δήμους ε ίναι σε αυτό το στυλ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκ του νόμου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να 

στείλει  ο δήμος… δημιουργηθεί πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό να γραφτεί  στην σύμβαση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) είναι μια χρηματοδότηση 65.000 

που αν υπαιτιότητη, λέω, του επιβλέποντος… μπορούν να το 

διεκδικήσουν.  Το ότι  δεν  έγινε μέχρι  τ ώρα δεν σημαίνει  ότι  δεν μπορεί 

να γίνει  κάποια στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι υποχρέωση… του νόμου.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  σαφής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα… λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 405/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο.  Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην 

ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας γ ια το έτος 2015.  

 

3ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην ευρωπαϊκή  

 εβδομάδα κινητικότητας για το έτος 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λόγω του ότι…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  στα πλαίσια της συμμετοχής των δήμων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 

καλείται και φέτος ο δήμος μας να συμμετέχει  σε διάφορες δράσεις 

στην εν λόγω εκστρατεία,  συμβάλλοντας στην διάδοση του κινήματος  

Βιώσιμης Κινητικότητας και ειδικότητα στην… μέσων μεταφοράς.   

 Με το 2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η αποδοχή 

χρηματοδότησης 10.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για δράσεις 

σχετικές με την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας.   

 Με απόφαση φετινή,  του 15,  πάλι  του δημοτικού συμβουλίου,  

εγκρίθηκε η… χρηματοδότησης των 10.0 00 ευρώ. Και αυτά αφορούν 
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την συμμετοχή του δήμου στην ευρωπαϊκή, ψηφίζουμε,  δηλαδή, την 

συμμετοχή του δήμου στην ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας το 15,  

την έγκριση δαπάνης ύψους 3.000 ευρώ… διαφόρων δράσεων, την 

ψήφιση πίστωσης γ ια την… δαπάνης.   

 Εξηγώ ότι  από τις  10.000 ευρώ ο 5.500 αφορούν τις  

διαγραμμίσεις  και  διάφορες… και  τα 1.500 ευρώ αφορούν την 

στάθμευση των ποδηλάτων. Δηλαδή, την υποδομή στάθμευσης 

ποδηλάτων.  

Και 3.000 ευρώ είναι για διάφορες δράσεις που δεν έχουνε 

καθοριστεί  ακόμα. Θα δούμε τι  θα προκύψει.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Θέμα… παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  εδώ δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τις  3 .000 χωρίς να 

ξέρουμε που θα πάνε.  Να γίνει  τέτοιου είδους… διάφορες  δράσεις,  

δεν… διάφορες δράσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι δράσεις δεν έχουνε καθοριστεί  ακόμη. Όπως δεν είχανε καθοριστεί  

και την προηγούμενη φορά και ήρθανε μετέπειτα.  Θα ρθουν οι  

δράσεις.  Να είστε σίγουρος για αυτό.  Την δαπάνη, την δαπάνη 

ψηφίζουμε.  Τις δράσεις θα τις  ξαναφέρουμε.  Και… μια,  δυο,  τρεις ,  

τέσσερις,  πέντε.  Όσες… αυτά από την Τεχνική Υπηρεσία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια πρόταση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον τα δίνει  το Πράσινο Ταμείο τα 10.000 ευρώ,  σαφώς και θα 

υπάρξουνε στοιχεία… δηλαδή, να τα αρνηθούμε τα 3 χιλιάρικα;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι βέβαια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να εξηγήσουμε που θα πάνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) δεν έγινε… επειδή δεν έγ ινε το 

έργο δεν  μπορούμε να το καθορίσουμε.  Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν 

ανάγκες μέσα στο έργο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το εξήγησα, το εξήγησα στον κύριο,  Φωτιάδη.  Εν πάση περιπτώσει  

εδώ μια πρόταση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση μας είναι να πάνε στις  διαγραμμίσεις ,  είναι καλοκαίρι ,  

θα… ο κόσμος,  θα έχουμε μείωση της κυκλοφορίας,  καλές  

θερμοκρασίες.  Είναι καλύτερη περίπτωση όπως… και επουλώσουμε 

τραύματα… να κάνουμε διαγράμμιση,  διαγραμμίσεις  των πεζών…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή… να γίνουν 8.500.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  να πάνε και αυτά τα 3 εκεί .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν μπορούν να πάνε.  Πήγανε 5.000 γ ια διαγραμμίσεις .  Αυτά θα ρθούν 

παιδιά από διάφορα σχολεία.  Για τέ τοιες δράσεις θα πάνε τα 5 

χιλιάρικα. Αλλά θα ρθει  σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Τώρα απλώς 

ψηφίζουμε…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαφημιστικό υλικό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε την αποδοχή του ποσού αυτού για τ ις  δράσεις τις  οποίες θα 

ρθουν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Λοιπ όν,  το θέμα, το θέμα το 

θέτω σε ψηφοφορία.  Ναι,  Γαλάνης.  Μυστακίδης,  ναι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο 

κύριος Αναστασιάδης… ναι.  Ο κύριος Γιαννακίδης; Η κυρία 

Γεωργούλα; Ναι.  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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40652015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  και πάμε στο τέταρτο.  Έγκριση του,  τροποποίηση του έργου… 

λίγο ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι… που χρηματοδοτείτα ι από το 

πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας  Ελλάδα -  Βουλγαρία 2007 -  2013 

με εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κύριος 

Κωνσταντίνο…  

 

4ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίηση του έργου SPORTS FOR ALL  

 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας  

 Ελλάδα-  Βουλγαρία 2007 -  2013  
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε  δήμαρχε,  κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  στις  

26/6… η Γενική Γραμματεία ενέκρινε αίτημα μας σχετικά με την 

παράταση… για δυο μήνες και την παράλληλη,  και το παράλληλο 

αίτημα για  τροποποίηση του προϋπολογισμού με ανακατανομή των 

ποσών, τα έξοδα υποδομών στα έξοδα μισθοδοσίας και την παράταση 

της σύμβασης εργασίας του… για τρεις  μήνες,  μέχρι τις  30/9/2015.   

 Σήμερα καλούμε να εγκρίνετε την τρ οποποίηση του έργου σε ότι  

αφορά την παράταση της προθεσμίας μέχρι 30/9 του 2015… 

ανακατανομή των δαπανών του έργου με την μεταφορά του ποσού… 

στην μισθοδοσία προσωπικού και την παράταση προθεσμίας  

ολοκλήρωσης της σύμβασης… κατά τρεις  μήνες,  μέχρι 30/9 του  2015.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια η ανάγκη… του προγράμματος και για την απορρόφηση 17 μέχρι  

τα 21.700… 4.500; Και βλέποντας εδώ την κατανομή περίπου το 1/6 

της  χρηματοδότησης για εξωτερικούς συνεργάτες και λοιπά και τα 5/6 

είναι για έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ανάγκη παράτασης του έργου… από τις  διαδικασίες του 

δημοπράτησης του τεχνικού έργου για την ανακατασκευή των γηπέδων 

τένις… παράταση.  Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου 

υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή τεχνικής βοήθειας … δεν θυμάμαι 

πόσο είναι… το Τμήμα Προγραμματισμού του δήμου Σερρών, και τα 
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4,5 χιλιάρικα αντιστοιχούν σε μισθοδοσία τριών μηνών που 

προβλέπεται στην αρχική σύμβαση, όπως είχε υπογραφεί,  η οποία είχε  

δικαίωμα παράταση μέχρι και την… ολοκλήρωση του έργου. Τ ο 

συνολικό ποσό δεν αλλάζει  και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι 54.000, καλά το διάβασα, οι  54.000… συνεργάζονται,  τι  

συνίστανται αυτοί  οι  τεχνικοί σύμβουλοι;  Τι είναι αυτοί οι  οποίοι  

παίρνουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να σας απαντήσω γιατί  δεν  έχω ανάλυση  

ακριβώς των κωδικών. Είναι για τις  δράσεις οι  οποίες έτρεξαν σε 

σχέση με τις  ανταλλαγές… και  με τ ις  διοργανώσεις των εκδηλώσεων 

που έγιναν… αυτοκινητοδρόμιο εκεί  πέρα. Μπορώ να σας φέρω ένα 

κατάλογο προμηθευτών. Όλα τα έργα έχουν… κανονικά σε διαδικασία 

διαγωνισμού, προκηρύχτηκαν και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  επ’ αυτού εμείς  θα θέλαμε και τώρα το ζητούμε,  στο 

ποσό αυτό που αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες,  το  54.460 

επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας έρθει  για ενημέρωση.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι οι  κωδικοί κοινοποιούνται…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εφόσον φέρνουμε,  κύριε πρόεδρε,  τροποποίηση όλοι οι  κωδικοί  

επικαιροποιούνται.  Κατά την έννοια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να υπενθυμίσω ότι… αυτές οι  54.000 δεν έχουν τροποποιηθεί  και  

είναι ακριβώς όπως είχανε δοθεί…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απλώς, όταν επικαιροποιείται το σύνολο 

της λίστας… κύριε πρόεδρε,  επ’ αυτού ζητούμε,  κύριε πρόεδρε,  στο 

επόμενο συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, λοιπόν,  για την… συγγνώμη, κυρία αντιδήμαρχος,  έχετε τον 

λόγο.  Ερώτηση. Ζήτησε τον λόγο για ερώτηση και την…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) ερώτηση γιατί  στο πρόγραμμα αυτό 

συμμετείχε και το τμήμα… Αθλητισμού του δήμου Σερρών. Εάν στο,  

με την παράταση που θα πάρει το πρόγραμμα θα υλοποιηθούν κάποιες 

δράσεις τις  οποίες ε ίχαμε πει  ότι  θα γίνουνε πάνω στο,  στην 

Βουλγαρία,  και  αν θα μεταφέρουμε εμείς  τεχνογνωσία και 

διοργάνωση, την γνώση διοργάνωσης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι όπως έχει… δεν προβλέπεται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εξτρά δράσεις… προβλεπόμενες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές που είναι  να γίνουν θ α γίνουν… αυτό που υπονοείς.  Θα 

γίνουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε.  Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  το 4.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

36 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 407/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα. Καθορισμός ανοιχτής… για χειρισμό και  

κατευθύνσεις που μας παρείχε όσον αφορά ζήτημα ειδικού 

ενδιαφέροντος.  Εισηγητής είναι ο κύριος,  ο αντιδήμαρχος κύριος  

Μυστακίδης.   

 

5ο  ΘΕΜΑ:  

Καθορισμός αμοιβής του καθηγητή Κων/νου Ρέμελη  για χειρισμό  

 και κατευθύνσεις  που μας παρείχε όσον αφορά ζήτημα  

ειδικού ενδιαφέροντος.   

Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αμοιβή για τον κύριο Κωνσταντίνο… 

καθηγητή νομικό,  μια αμοιβή των 4.150 ευρώ συν ΦΠΑ 23%. Τώρα 

γιατί  απευθυνθήκαμε στον κύριο… απευθυνθήκαμε για το κεντρικό 

πάρκο, για θέματα του κεντρικού πάρκου, για τις  απαλλοτριώσεις και 

για την ανακήρυξη των απαλλοτριώσεων, καθόσον έτρεχε το θέμα και  

οι ,  μας το ζήτησε η ίδια η Νομική Υπηρεσία του δήμου Σερρών, 

διότι… κάτι εξειδ ικευμένες γνώσεις για να μην χάσουμε ημερομηνίες,  

την ανακήρυξη των…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

37 

 Για αυτό ήτανε κάποια θέματα εξειδικευμένα τα οποία αυτού του 

είδους τα θέματα δεν τα διαχειρίζονται οι  νομικοί μας  και για αυτό 

απευθυνθήκαμε στον κύριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άραγε,  εδώ η τεκμηρίωση, έτσι,  γ ια την αναγκαιότητα εκφράσεως 

επιστημονικής άποψης ως συνεργάτη από τον κύριο καθηγητή δεν 

προέκυψε. Δηλαδή, θα θέλαμε να μας πείτε κάτι  επιπλέον.  Διότι… ότι  

δεν μπορούμε… κατευθύνσεις,  έχουμε δυο νομικούς.  Προσλάβαμε και 

έναν τρίτο.  Θεωρητικά όταν προσλαμβάνεις και  έναν τρίτο πρέπει να 

καλύπτει  κάτι  που δεν έχεις .  Εμείς δεν το βρήκαμε αυτό το κάτι  που 

δεν έχουμε.   

 Εν πάση περιπτώσει,  έχουμε και στο θέμα 17,  επίσης έχει  

επίσκεψη του κυρίου Αγγελίδη σε κάποια δικηγόρο για το ίδιο θέμα. 

Όπως λέει  και η εισήγηση, να μην ψάχνω το όνομα, θα το βρούμε.  Θα 

το συναντήσουμε.   

Ποιο είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί και θέλο υμε,  να μας 

το πείτε,  να το κατανοήσουμε,  ποιο είναι το θέμα που θέλουμε ειδική 

άποψη από έναν καθηγητή όταν έχουμε αποφάσεις δ ικαστηρίων και  

ποιο είναι,  τέλος  πάντων, αυτό το οποίο το χειρίζεστε εσείς ,  το  

χειρίζεται ο  κύριος Αγγελίδης  και  πρέπει να το χει ριστεί  και ένας 

καθηγητής,  όταν έχουμε,  ξαναλέω, τρεις  νομικούς εντός του δήμου.  

Και είναι διαχρονικό.  Θα έλεγα ότι  όλες τις  πηγές,  και εσείς  ως 

εξωτερικός,  ως ειδικός επιστήμονας,  έτσι… ξέρετε πολύ καλά. Ποιο 

είναι το θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί και θέλ ουμε να πληρώνουμε 
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και ξανά να το ξαναβλέπουμε και τα λοιπά; Μπορείτε να μας το 

εξηγήσετε… να το καταλάβουμε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κατ’ αρχήν δεν πληρώσαμε άλλη φορά. Πρώτη φορά απευθυνθήκαμε 

σε έναν καθηγητή. Τον άλλον τον νομικό που πήραμε,  αυτό έγινε μετά.  

Δηλαδή, όλη αυτή η ερώτηση που κάναμε ήταν πριν από την πρόσληψη 

τρίτου νομικού. Παραμέναμε με τους δυο.  Το… και τον κύριο 

Ανθόπουλο.  

 Κύριε Φωτιάδη, υπήρχαν θέματα με τις  απαλλοτριώσεις.  Ξέρετε 

ότι  όταν χειρίζεται απαλλοτρίωση σε ένα οικόπεδο πρέπει να έ χεις  

κάποια ορισμένη ημερομηνία,  σε κάποιο χρόνο να αποζημιωθεί.   

Όταν δεν αποζημιώνεται θα προκύπτουν διάφορα θέματα. Γίνεται 

άρση της απαλλοτρίωσης.  Μετά ξανά πρέπει να γίνει  επανακήρυξη της  

απαλλοτρίωσης.  Και σε αυτό όλη αυτή η διαδικασία ενέχει  και 

κάποιους κινδύνους για την,  για την δικαίωση,  ας πούμε,  των… το 

οικόπεδο και να αποχαρακτηριστεί ,  ας πούμε,  το οικόπεδο του πάρκου 

και υπήρχαν κάποια τέτοια θέματα λεπτά τα οποία δεν μπορούσαμε να 

τα αντιμετωπίσουμε με την Νομική Υπηρεσία και αυτοί μας έκαναν  

την εισήγηση ότι  πρέπει να… νομικά, την εισήγηση της έκανε η 

Νομική Υπηρεσία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η εισήγηση του κυρίου… είναι παλιά.  Την έχουμε.  Την λέει  αυτός,  

δηλαδή, ο κύριος…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτός ασχολήθηκε,  αυτό που σας είπα,  ασχολήθηκε με τα οικόπεδα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.  Απλώς…  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με τα οικόπεδα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς που είπα.  

Δηλαδή… άρση της απαλλοτρίωσης,  έπρεπε να γίνει… με τις  

ημερομηνίες και με τον τρόπο και  με μια αλλαγή του νόμου, του 

πλάτους απαλλοτρίωσης του δρόμου, που ήταν παλιά δέντρα. Μετά 

έγινε… 20 μέτρα από την απέναντι… προέκυψαν ένα σωρό θέματα.  

Αυτά τα είδα όλα ένα -  ένα… όλα τα οικόπεδα που ήταν σε εκείνη την 

περιοχή… έχω το κείμενο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ομόφωνη απόφαση μας έγκειται  στο γεγ ονός… και η κυρία… 

δηλαδή, η προϊστάμενη που έχει… μας εξήγησε εμάς από αυτό το 

υπόμνημα που έχετε στον φάκελο σας,  ένα υπόμνημα που αφορά όλες 

τις  ιδιοκτησίες… είναι όχι  μια και δυο,  είναι δεκάδες.   

 Εμείς,  συνάδελφοι,  από καιρό έχουμε… αλλά… στον Άρειο 

Πάγο. Τις παρακολουθεί ο κύριος δήμαρχος με πολύ προσοχή γιατί  

κάτι  να σου ξεφύγει  έχεις  χάσει την υπόθεση και ξανά από την αρχή.  

 Επομένως η γνωμοδότηση του καθηγητή,  ότι  είναι  πάντα χρήσιμη 

για το δικαστήριο.  Οι δικαστές,  το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι… 

καθηγητές τ ις  λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.  Είναι σε αυτά τα 

πολύ λεπτά ζητήματα… σε κάθε μια,  ας πούμε,  από τις  ιδιοκτησίες 

αυτές.  Είναι πάρα πολλές.  Αν τις  δει ,  αν τις  δουν οι  συνάδελφοι εδώ… 

αρκετές.  Πάρα πολλές θα έλεγα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επίσης θέλω να πω… υπάρχει η γνωμοδότηση του κυρίου…  

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Υπάρχει… όσον αφορά την νομικό… θα επισκεφτώ στην Αθήνα, η 

νομικός αυτή είναι η νομικός ιδιοκτητών. Δεν είναι… έτσι;  Είναι 

νομικός  ιδιοκτητών και  την επισκέπτομαι για να δούμε μήπως 

μπορούμε να βρούμε κάποια εξωδικαστική λύση.  Λύση… για το 

οικόπεδο τους.  Να δούμε τι  θα μου πούνε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου)  πραγματικά… από δω και 

ταλαιπωρηθήκαμε γιατί  έλειπε στην Αμερική. Δηλαδή, ήταν μεγάλη 

ανάγκη για να πάρουμε… και όταν τις  πήραμε… από τα χ έρια μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος να τοποθετηθεί;  Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 408/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα. Έγκριση επαναλειτουργίας του δημοτικού 

λαχανόκηπου και του νέου κανονισμού λειτουργίας του,  με εισηγήτρια  

την αντιδήμαρχο κυρία Γιαννίδου.   

 

6ο  ΘΕΜΑ:  
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Έγκριση επαναλειτουργίας του δημοτικού λαχα νόκηπου  

 και του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του  

Εισηγήτρια, αντιδήμαρχος κα Αγιαννίδου  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα σας.  Πρόκειται για την επαναλειτουργία 

του δημοτικού λαχανόκηπου που όπως γνωρίζουν κάποιοι  από δω, για 

τους νέους το λέω τώρα, λειτουργούσε σαν δομή ο δήμος Σερρών… 

στο τέλος του Νοεμβρίου,  μαζί  με την λήξη του προγράμματος 

καταπολέμησης της φτώχειας.   

 Ο δήμος Σερρών, λοιπόν,  προτείνεται να επαναλειτουργήσει τον 

δημοτικό λαχανόκηπο. Η δράση αυτή απευθύνεται  στην τοπική 

κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.   

 Ο δημοτικός λαχανόκηπος βρίσκεται στον δρόμο Σερρών -  

Νεοχωρίου,  πίσω από το ΒΙΟΠΑΣ. Είναι 18 στρέμματα τα οποία θα 

κατανεμηθούν ανά 100 τετραγωνικά σε κάθε δικαιούχο που επιθυμεί  

να συμμετέχει ,  με μόνη υποχρέωση του δικαιούχου να αποδίδει  το 10% 

της παραγωγής στην κοινωνική κουζίνα.   

 Φυσικά προηγούνται πρώτα οι  άποροι,  οι  άνθρωποι που έχουν 

ανάγκη και κατόπιν,  συμπληρωματικά, όσοι  θέλουν να ασχοληθούν με 

την γη για δικούς τους  λόγους,  για δ ικούς τους  δημιουργικούς λόγους.  

Προτείνουμε,  λοιπόν,  προκειμένου να λειτουργήσει… κάποιες  

εργασίες,  ο ι  οποίες  κοστίζουν 2.200 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγιναν ή θα γίνουν;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έγιναν.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πληρώσαμε 2.200;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  δεν  πληρώσαμε. Όμως  έγιναν,  έγ ιναν διότι  έπρεπε να προλάβουμε 

την καλλιεργητική περίοδο… για αυτό τον λόγο.  Προτείνουμε,  λοιπόν,  

να,  την επαναλειτουργία του δημοτικού λαχανόκηπου και την εκτέλεση 

των εργασιών αυτών, την ψήφιση της πίστωσης και την έγκριση του 

κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού λαχανόκηπου. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος Αναστασιάδης… κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.  Προσθέσατε χώμα, 

έτσι να το πω, απλά ή εκείνη η κατάσταση φρεζαρίστηκε,  πως το λένε,  

οργώθηκε και τα λοιπά; Γιατί  επισκέφθηκα… τον χώρο και επειδή 

είμαι από τόπο που γνωρίζω από καλλιέργειες,  εκείνος ο  τόπος,  εκείνο 

το χώμα εκεί  δεν είναι κατάλληλο. Θα έπρεπε να μεταφέρετε.  Αυτό 

είναι από τότε ξεκάθαρο.  

 Και το δεύτερο είναι αυτό που προέκυψε από την… το πρώτο,  

ήτανε πως θα πάει αυτός ο ανήμπορος κόσμος; Είδατε καθόλου το πώς 

θα μπορέσει να μετακινηθεί ένας ανήμπορος; Δηλαδή, τα αστικά,  

παραδείγματος χάριν,  θα κάνουν κάποια κίνηση ή για αυτούς τους  

ανθρώπους δωρεάν μετακίνηση; Θα υπά ρχουν κάποιες δυνατότητες;  

Αλλιώς πως,  είναι,  θα έλεγα δύσκολο και άνευ,  επί  της ουσίας,  

δυνατότητας να μετακινηθεί κάποιος ανήμπορος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να απαντήσετε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Βεβαίως.  Στην ερώτηση σας εάν προσθέσαμε χώμα, όχι  δεν 

προσθέσαμε χώμα.  Πρέπει  να πω ότι  παραλάβαμε αυτόν τον χώρο σε 

πολύ κακή κατάσταση. Ήταν τα χόρτα μέχρι επάνω. Δεν μπορούσες να 

μπεις καθόλου μέσα. Αυτό που έγινε είναι,  επειδή δεν τα ξέρω εγώ 

αυτά, σβάρνα, φρέζα, όργωμα. Κάναμε μια μικρή προσπάθεια ούτως 

ώστε να γ ίνει  το έδαφος καλλιεργήσιμο. Διότι  δεν ήταν 

καλλιεργήσιμο. Τα βασικά κάναμε.  Χώμα, όμως, δεν προσθέσαμε.   

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  σε συνεργασία με τον κύριο Γρηγοριάδη ήρθε… του δήμου, μας  

είπε τι  έπρεπε να γίνει  και κάναμε τα στοιχειώδη. Όσον αφορά την 

μετακίνηση πρέπει να πω ότι  όπως λειτουργούσε ο δημοτικός 

λαχανόκηπος,  στο πρόγραμμα είχε συγκεκριμένες ώρες που άνοιγε και 

έκλεινε η είσοδος και αυτό μπορούσε να γίνει .   

 Όμως, τώρα στις  προθέσεις μας είναι να πηγαίνει  αυτός που 

θέλει  να πάει ότι  ώρα έχει  αυτός,  όποτε έχει  ευκαιρία χωρίς να… 

χρονική. Επομένως δεν έχουμε… όχι.  Αλλά δεν νομίζω ότι  είναι και 

ωραίο… με το ποδήλατο γνωρίζω ότι  άνθρωποι που είναι στην πρώτη 

κατηγορία,  που έχουν ανάγκη τα προϊόντα αυτά, πάνε μέχρι εκεί .  Δεν 

νομίζω ότι  είναι πολύ μακριά.  Είναι  στις  παρυφές της  πόλης σχεδόν.  

Αλλά… με λεωφορείο και δεν την έχω κάνει αλλά και δεν θα μου 

άρεσε,  πρέπει να σας πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Ναι,  γιατί  μπορεί  να πάει ότι  ώρα θέλει  ο  άλλος.  Δηλαδή, θα 

συναντιούνται  όλοι μαζί,  τα εκατό άτομα, για να πηγαίνουν 

συγκεκριμένη ώρα και να φεύγουν συγκεκριμένη ώρα; Εσείς βρίσκετε 

ότι  αυτό είναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο νομικό πρόσωπο δεν έχετε εσείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα, πρόεδρε,  νομίζετε ότι  το έχουμε λύσει εμείς  το θέμα…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχεις δίκιο,  σε αυτό έχεις  δίκιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα, παιδιά,  να μην ξεφύγουμε.  Λοιπόν… ο κύριος 

Αναστασιάδης…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το ανεβάζει  στα 2.200… πως… 

υπολογίσατε εσείς  την τιμή μονάδος ανά… δηλαδή, πόσ ο υπολογίσατε 

ότι  θα πρέπει να πληρώνει για όργωμα… την σβάρνα και την φρέζα;  

Και εάν σε τελική ανάλυση πήρατε τιμές για να δείτε  ποια είναι τα 

κόστη.  Αυτού του είδους τα  κόστη.  Είναι τρελό ποσό,  για να πω την 

αλήθεια.  Είμαστε από αγροτικές οικογένειες.  Ξέ ρουμε.  Ξέρουμε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται για 18 στρέμματα. Τιμές έχω πάρει.  Εγώ σας είπα,  δεν ξέρω 

από αυτά αλλά τιμές έχω πάρει και μάλιστα βρήκα πολύ δύσκολα 

άνθρωπο να ενεργήσει αμέσως διότι  έχει  και… χάθηκε πολύτιμος 
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χρόνος να περιμένουμε προσφορές  κά ποιων και ο  καιρός περνούσε και  

η καλλιεργητική περίοδος έληγε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτές οι  δουλειές πρέπει να σας πω ότι  είναι οι  βασικές όσον αφορά 

το έδαφος.  Αργότερα θα γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες 

προκειμένου να είναι… αυτό αφορά μόνο το έδαφος.  Θα γίνει  το 

έδαφος καλλιεργήσιμο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν το έχετε αντιληφθεί είναι  περίπου 40 ευρώ το στρέμμα. 

Όργωμα 40,  φρέζα, δισκοφρέζα. Δισκοσβάρνα, συγγνώμη. Αυτές τις  

τιμές,  επιτρέψετε μου, όπως σας είπα είμαι από χωριό.  Καθημερινά 

είμαι στην γη.  Αυτές οι  τιμές είναι εξωφρενικές.  Που το είδατε 

όργωμα 40 ή δισκοσβάρνα 40 ευρώ;  Αυτός… και αυτός που δουλεύει 

επαγγελματικά θα έπρεπε να είναι ζάπλουτος.   

 Δηλαδή, άλλες τιμές ισχύουν στον δικό μας τον κάμπο, άλλ ες  

τιμές ισχύουν εδώ, στις  Σέρρες;  Και από ότι  πληροφορούμαι,  στην 

χειρότερη των περιπτώσεων δεν ανεβαίνει  πάνω από 20.  Στην 

χειρότερη. Το πιο ακριβότερο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, επειδή…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω είναι ότι  κ άλεσα τρεις  

ανθρώπους προκειμένου να μου δώσουν τιμές…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το χωράφι…  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το θέμα δεν είναι οι  τιμές.  Οι τιμές  ήταν οι  ίδιες.  Το θέμα ήταν… δεν 

είχε χρόνο να ρθει  να το φτιάξει .   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρε πρόεδρε,  από χωριό είμαι και από χωριό… παρακαθήμενους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω κάτι… βεβαίως καλή η δράση και άργησε πολύ,  κύριοι  

συνάδελφοι.  Εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνετε,  κυρία  εισηγήτρια… 

ήταν να απομακρύνετε τα τσιμέντα π ου ρίξανε και τις  πέτρες… 

παράπλευρη δράση, ξέρετε τι  εννοώ,  και να τα μεταφέρετε χώμα.  

 Δυστυχώς δεν θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους.  Θα τους  

αποθαρρύνουμε και πάλι.  Όπως επίσης το ποδήλατο που αναφέρατε 

είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η μετάβαση για αυτούς τους  ανθρώπους 

στον συγκεκριμένο δρόμο και νομίζω ότι  θα έπρεπε να δείτε εκεί  αυτοί 

πως θα γίνει  να έχουν μια  κάρτα, να τους  μεταφέρει  δωρεάν.  Θεωρώ… 

στοιχειωδώς.  

 Όπως επίσης εκεί  πρέπει να υπάρξει και ένα υπόστεγο.  Πρέπει να 

κάνουμε ένα υπόστεγο.  Εκεί έχει  ζέστη, να έχουμε μια βρύση. Να 

έχουμε κάποιες  εγκαταστάσεις  να βάλουνε τα εργαλεία τους και  θα 

πρέπει εκεί  να γίνουν κάποιες υποδομές.  Αργήσατε.  Η καλλιεργητική 

περίοδος,  η περίοδος που έχουμε… είναι το καλοκαίρι.  Αυτά θα 

έπρεπε να τα κάνουμε τον Μάρτιο.   
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Όμως, πριν τους μοιράσετε,  ακούστε με σας παρακαλώ, γιατί  με 

ενδιαφέρει το πρόβλημα… μεταφέρετε χώμα και κοπριά.  Δεν θα 

κάνουν τίποτα. Βάλτε εκεί ,  τα λεφτά είναι πολλά. Σε αυτά που το 

δώσατε πέστε του να ξαναπάει να πάρει εκεί  τις  κοτρώνες και τα 

τσιμέντα και να μεταφέρει κοπριά από ένα μαντρί εδώ κοντά, γιατί  δεν  

θα κάνουν τίποτα οι  άνθρωποι .  Τζάμπα θα πάνε και θα 

ταλαιπωρηθούν.  Και δέστε που θα στεγαστούν.  Κουράστηκαν, που θα 

κάτσουν.  Έβρεξε,  έχει  ήλιο,  και πως θα είναι η μετάβαση. Αλλιώς θα 

μείνει  στα χαρτιά το εγχείρημα και θα τους απογοητεύσουμε.   

Εμείς θα κάναμε,  κυρία αντιδήμαρχε,  περαιτέρω ενίσχυση αυτής 

της δράσης και το προϊόν μέσω εθελοντισμού, και το προϊόν να πάει  

στην κοινωνική κουζίνα.  Ξέρετε πόσα λαχανικά θα μπορούσαμε να 

εξασφαλίσουμε; Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να προσφέρουν 

εκεί ,  πέρα από αυτούς που έχουνε ήδη… το 10% εκτιμώ δεν θα είναι 

τίποτα.   

Πως θα πάτε εκεί ,  να πάρετε μια από τις  δέκα ντομάτες που θα 

κάνει  κάποιος με τις  συνθήκες;  Επί της ουσίας νομίζω ότι  δεν θα… 

επεκτείνετε εκεί ,  κάντε κάτι  άλλο, να έχετε δικά σας προϊόντα τα 

οποία θα είναι για την κοινωνική κουζίνα… τελευταία την δήλωση… 

και να συμφωνήσουμε όλοι μαζί  να λάβουμε κάποιες από κοινού 

αποφάσεις.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει  να σας πω,  κύριε  Φωτιάδη, ότι  όλα αυτά που προτεί νατε ήδη,  

ήδη γίνονται στην πράξη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μακάρι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Δηλαδή,  ήδη γίνονται στην πράξη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  να μην… προηγουμένως είπα πως… εργασίες,  όπως η κατασκευή 

μιας τουαλέτας,  ένας χώρος,  έτ σι,  ένα υπόστεγο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτός που πήρε τα λεφτά αυτά… πολλά πήρε.  Καλά…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να προχωρήσουμε,  κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα ολοκληρώθηκε,  ενδελεχώς νομίζω.  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόεδρε,  έχουμε ενστάσεις στο κόστος 

προετοιμασίας και οφείλω να το δηλώσω.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 409/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έγκριση διενέργειας  προμήθειας 

συστήματος ασφαλείας -  παρακολούθησης -  τηλεειδοποίησης για τον 

χώρο του αμαξοστασίου του δήμου Σερρών. Με εισηγητή τ ον 

εντεταμένο δημοτικό σύμβουλο, κύριο…  

 

7ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστήματος ασφαλείας -  

παρακολούθησης -  τηλεειδοποίησης για τον χώρο του αμαξοστασίου 

του δήμου Σερρών  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 410/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο… εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015 που αφορά το 

κληροδότημα Ιωάννη Αποστολίδη.   

 

8ο  ΘΕΜΑ:  

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015 που αφορά  
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το κληροδότημα Ιωάννη Αποστολίδη  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.   

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: 411/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού 

προγράμματος οικονομικού έτους 2015 για δράσεις πυροπροστασίας,  

από κατανομή πιστώσεως ΣΑΤΑ 2015.  

 

9ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού 

προγράμματος  

 οικονομικού έτους 2015 για δράσεις πυροπροστασίας,  από 

κατανομή  

πιστώσεως ΣΑΤΑ 2015  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κάντε ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ υπάρχουν τρεις  δράσεις από ότι  βλέπω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκ των οποίων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο ερωτών.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν τρεις  δράσεις… αντιπυρικές… οι δυο έχουν απόλυτη 

συνάφεια.  Οι  δυο δράσεις έχουν απόλυτη συνάφεια .  Όμως είναι 

ξεχωριστά σημεία.  Ερωτώ. Το έργο πως θα δοθεί;  Ξεχωριστά ή,  τέλος 

πάντων, τα δυο πρώτα που έχουν απόλυτη συνάφεια,  θα υπάρχει μια  

εργολαβία;  

 Και αν δεν υπάρχει εργολαβία θα μπούμε στην διαδικασία της  

απευθείας ανάθεσης; Και αν πάμε… για αυτό κάνω το ερώτημα. Γιατί  

εδώ διαπιστώνω ότι  αυτό το σπάσιμο, για αυτό το σπάσιμο υπάρχει 

μάλλον σκοπιμότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος…  Μυστακίδης.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σκοπιμότητα… σίγουρα δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Οι δράσεις είναι… 

είναι διαφορετικό το να κάνεις  μια αντιπυρική ζώνη από το να 

καθαρίσεις  βουνά σε εκείνες,  στο επικλινές τους μέρος.  Δεν είναι…  

 Αλλά η απάντηση είναι… σας λέω ότ ι  θα βγούνε με απευθείας 

ανάθεση. Με την γνωστή διαδικασία.  Θα βγούνε… θα φέρουν τρία 

άτομα προσφορά και όποιος είναι… καλύτερη προσφορά εκείνος θα 

την πάρει… απευθείας ανάθεση επιλογή της δημοτικής Αρχής.  Διότι  

είναι σύννομο να γ ίνει  και σύντομο. Αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει πρόβλημα διαχρονικό εδώ.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 15 μέρες  και θα έπρεπε ήδη να είχε  γίνει  

αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε… έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε… για αντιπυρική προστασία και από ότι  βλέπουμε  από 

τα έγγραφα έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ… αλλά ένα δεύτερο που 

παρατηρώ εδώ,  βλέπουμε στην εισήγηση,  είναι  ότι  τα ποσά που 

κατανέμονται σε συγκεκριμένες δράσεις,  παραδείγματος  χάριν,  15.000 

για την πυροπροστασία των… τι έχουν να κάνουνε; Τίποτα δεν θα  

κάνουνε; Από πού προκύπτουν τα 15.000 ευρώ;  

 Επίσης,  23.000 ευρώ για υπηρεσίες,  μελέτη παροχής υπηρεσιών.  

Τι μελέτη είναι αυτή; Για την μελέτη θα πληρώσουμε τις  23.000 μόνο;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  βέβαια.  Εργασίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για παροχές… όμως βλέποντας εδώ και γνωρίζοντας μερικούς χώρους 

από αυτούς θεωρώ εξωφρενικό το ποσό. Εγώ θα πρότεινα τα 

περισσότερα χρήματα… να μπούμε για την οδοποιία,  για τον 

καθαρισμό, για την αγροτική οδοποιία,  έτσι ώστε να υπάρχει 

πρόσβαση.  Γιατί  προβλέπεται από τα χρήματα, από την 

χρηματοδότηση, ότι  μπορούμε να κάνουμε οδοποιία… στον 

συγκεκριμένο χώρο. Είναι πολλά τα χρήματα…   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν προϋπολογιστικές μελέτες των έργων από αυτών από τις  

υπηρεσίες του δήμου. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος;  Δηλαδή… αυτό 

το πράγμα τώρα, Σάκη… είναι πολλά τα λεφτά…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω εγώ για να μην παρεξηγούμαι.  Δεν είναι… της Ορεινής και της 

Βροντούς,  που τους ξέρω, και είναι ακόμη ένας… ο κύριος 

Αναστασιάδης στην δική του περιοχή, δεν θέλει  τίποτα.  Γιατί  να  

δώσουμε τα… τι  θα  τον κάνουμε τον… μπορεί να περάσει ένα 

γκρέιντερ γύρω -  γύρω… λίγο τα χόρτα που είναι 30 μέτρα… 200 

μέτρα. Στα 200 μέτρα… στα 200 μέτρα…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανέμονται ξεχωριστά. Δεν είναι δήμος Σερρών…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Σερρών -  Ελαιώνα το 23.370.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

15.000 ευρώ αντιπυρικές ζώνες για τα περιμετρικά των… κοινοτήτων, 

Βροντούς… Ελαιώνα και του…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτές τ ις  μελέτες τ ις  κάνουν οι  υπηρεσίες.  

Οι υπηρεσίες… εμείς εγκρίνουμε… ναι,  αλλά οι  υπηρεσίες κάναν τις  

μελέτες και λένε ότι  θα… όσον αφορά την αργοπορία που είπατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα ήρθαν και τα  λεφτά. Δεν ήρθανε πιο μπροστά τα λεφτά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στις  14/5.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  14/5 ήρθε το έγγραφο. Τα λεφτά ήρθαν τώρα. Το έγγραφο 

μάλιστα το παραλάβαμε τέλη Μαΐου και τα χρήματα ήρθαν τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι η πραγματική αλήθεια.  Λεφτά ήρθαν τώρα. Για αυτό και άργησε 

να γίνει  η όλη διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) εγώ να δω τις  μελέτες… να  ξέρω. Να δω 

τις  ποσότητες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι εργασίες,  δηλαδή, τ ι  είναι;  Εγώ ειλικρινά απορώ. Ειλικρινά σας 

μιλάω. Δεν έχω κανένα λόγο και καμία…  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προσωπικό, με χέρια,  με μηχανήματα…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν επιμένω… γιατί… χωράφι… καθαρίζ εις  με χέρια…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  συγκεκριμένα, τουλάχιστον μια από τις  μελέτες.  Αντιπυρική 

προστασία με… ΧΑΔΑ Σερρών, έτσι;  Βοτάνισμα με χρήση 

χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού, 11.557. Μεταφορά και  

αποκομιδή προϊόντων, 848.  Επίσης… εντάξει… σίγουρα πάντα 

υπάρχουν τρεις  υπάλληλοι που υπογράφουν. Λοιπόν,   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) αποκατεστημένος ΧΑΔΑ… κάνουμε 

πυροπροστασία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάσετε κάτι  για 11.000…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

11.000… για κούρεμα 11.000;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

11.555 ευρώ… αυτό είναι το τρίτο θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα τυχαία ένα,  για τον ΧΑΔΑ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό που λέτε,  τα 15 χιλιάρικα είναι για κοινότητες.  Βροντού. 

Ορεινή… τα 23 χιλιάρικα είναι… την άλλη δράση… έχετε κάποια 

τοποθέτηση… του θέματος… στην ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.  Αυτοί που κάνανε την μελέτη τους χώρους 

πήγαν,  τους είδανε;  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) εκτός  αν θέλετε να πάρετε τα σκουπίδια  

που είναι γύρω -  γύρω… στα κανάλια… που είναι στα κανάλια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν λέει  για αυτό.  Λέει  για αντιπυρική προστασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  και δεν υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε μας… γιατί  γύρω -  γύρω 

έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αέρια.  Μεθάνιο. . .  οπότε η φωτιά άμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διαλογική συζήτηση, σας παρακαλώ… το θέμα… σε ψηφοφορία.  

Ναι.  Ρώτησα προηγουμένως. Θέλει κάποιος να κάνει…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησα προηγουμένως και δεν υπήρξε… δεν είχαμε μπει  στην 

διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  τοποθέτηση; Όχι.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ, κύριε  πρόεδρε,  επειδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το μικρόφωνο σβήστε από κει ,  δίπλα σας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή… και από τον… και  από τον κύριο Αναστασιάδη και ακόμα και  

ο κύριος… που δεν ε ίχα απάντηση… δεν είναι  τόσο μικρά… είναι  

πολλά τα χρήματα και δεν το λέω, έτσι,  αυθαίρετα και… ακούω α υτά 

που λένε οι  συνάδελφοι που γνωρίζουν… μέρη, ξέρουν ακριβώς τι  

συμβαίνει .  Δεν ξέρω ακριβώς.   

 Θα ήθελα, εφόσον… σίγουρα θα πάρουμε,  να δείτε και… πως 

είναι αυτές οι  μελέτες και τι  ακριβώς θα κάνει;  Δεν γίνεται,  δηλαδή… 

εντάξει… στις υπηρεσίες αλλά εμείς … το κατάλαβα. Αλλά δεν… το 

11.000 τόσο… μου φάνηκε πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  είναι λάθος.  2 .200. Είναι… με ΦΠΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως, επειδή είμαστε,  κύριε πρόεδρε,  επειδή περνάμε πολύ 

δύσκολους… παρακαλώ πολύ, έτσι,  έναν επισταμένο έλεγχο για το τι  

ακριβώς θα κάνουμε,  τι  ζητάμε και αν… αυτά τα χρήματα. Εντάξει ,  

δεν είμαστε όλοι  ε ιδικοί… αλλά ακούω τώρα τον κύριο… τώρα, τόση 

ώρα λέει ,  δεν έχει  τίποτα να κάνουνε.  Ακούω τον κύριο… δεν έχουν 

τίποτα στο… εντάξει ,  κύριε πρόεδρε,  μετά…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε… να σας απαντήσω. Υπήρξε εισήγηση από τον Τομέα Πολιτικής  

Προστασίας.  Από τον κύριο Σαμαρά…. Αντιπυρική προστασία αυτών 
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των χώρων. Λοιπόν,  αυτή η εισήγηση του κυρίου Σαμαρά πήγε στις  

αρμόδιες υπηρεσίες της Τεχνικής  Υπηρεσίας για να κάνουν μια 

μελέτη.  Πήγαν, μετρήσαν, κάναν… εδώ είναι με λεπτομέρειες… 

γράφει τα πάντα… τι να σας πω τώρα από κει  και  πέρα; Αν είναι  

πολλά ή λίγα δεν  μπορώ να σας πω. Είναι γραμμένα εδώ με τις  

υπογραφές τους.  Τρεις υπάλληλοι  βάζουν τις  υπογραφές τους.  Πήγαν,  

μετρήσαν, τα είδαν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που είπε ο κύριος… και ο  κύριος Μυστακίδης,  ότι…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  θέλετε,  να τα φέρω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι… κριτική κάνουμε…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ καλά κάνετε αλλά αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται.  

Αυτοί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να ξανατοποθετηθώ… ουσιαστικά 

θεωρούμε ότι  τα νούμερα που μπαίνουνε για τις  συγκεκριμένες  

δράσεις ξοδεύουν άσκοπα το ποσό για την πυροπροστασία.  Πιστεύω με 

τα μισά τουλάχιστον χρήματα πρέπει  να πάνε για την συντήρηση της  

δασικής οδοποιίας ,  αγροτικής δασικής οδοποιίας… γιατί  αυτή είναι  

πραγματικά πυροπροστασία.  Δηλαδή, να υπάρχει πρόσβαση από 

πυροσβεστικά οχήματα και τα λοιπά και μας βοηθάει σε αυτόν τον 
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τομέα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτά τα 

ποσά για τις  συγκεκριμένες δράσεις.   

 Είναι εξωπραγματικά, θεωρούμε και αυτή είναι η πρόταση μας… 

συγκεκριμένο.  Λέμε,  τα μισά χρήματα να μεταφερθούν στην αγροτική 

οδοποιία,  αγροτική δασική οδοποι ία και τα υπόλοιπα  να γίνουν 

κάποιες δράσεις που είναι πιο… για την πυροπροστασία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε… να σας απαντήσω πάνω σε αυτό που λέτε.  Επειδή με 

ενημέρωσε ο κύριος Σαμαράς κι  αυτό που λέτε για  την αγροτική 

οδοποιία με τα δικά μας μηχανήματα, και μάλιστα σήμερα είχα μια ,  

ήρθε ο άνθρωπος και μου είπε ότι  με τα δικά μας μηχανήματα… να 

πάμε να καθαρίσουμε κάποιους  αγροτικούς δρόμους για να 

προλάβουμε πυρκαγιές.   

 Και η ε ισήγηση του τμήματος του ήτανε αυτή που βλέπετε τώρα 

συν την αγροτική οδοποι ία που θα την κάνουμε με δ ικά  μας 

μηχανήματα. Και αυτό που λέτε έχετε δίκιο αλλά θα γίνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω… η εισήγηση… ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε… την πρόταση μας.  Ναι στην πυροπροστασία.  

Θεωρούμε ότι  τα  ποσά είναι υψηλά που… η υπηρεσία.  Έχουμε  

εντάσεις για τον τρόπο… έτσι να γραφτεί  παρακαλώ. Να καταγραφεί.  

Ναι στην πυροπροστασία.  Θεωρούμε ότι  τα ποσά είναι υψηλά… τα 

ποσά είναι υψηλά για την προσφερόμενη εργασίας και έχουμε 

ενστάσεις πάνω στον τρόπο… να γραφεί αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Κυρία Γεωργούλα… όχι.  Και την πρόταση σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει καταγραφεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) το ποσό για τις  συγκεκριμένες δράσεις.  Το 

ποσό να κατανεμηθεί από πλευράς… και το υπόλοιπο σε δυο χωριστές  

δράσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιες είναι αυτές;  Δεν τις  έχουμε εμείς… πέστε μας…  

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: 412/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο δέκατο θέμα. Λίγη ησυχία,  σας παρακαλώ. Δέκατο θέμα. 

Έγκριση αποδόσεως μισθίου.  Α. Στην κυρία Παπαδοπούλου… του 

Δημητρίου για την εκμίσθωση ισόγειου διαμερίσματος Α, 

κληροδοτήματος Αποστολίδη επί της οδού  Μεραρχίας 94.  Και Β. Από 

τον κύριο… Γεώργιο του Κωνσταντίνου για την εκμίσθωση ισόγειου 
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διαμερίσματος Β κληροδοτήματος… Αποστολίδη,  επί  της οδού 

Μεραρχίας 94.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος…  

 

10ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση αποδόσεως μισθίου.  

Α. Στην κυρία Παπαδοπούλου Πασ χαλιά του Δημητρίου για την 

εκμίσθωση ισόγειου διαμερίσματος (Α),  κληροδοτήματος 

Αποστολίδη επί της οδού Μεραρχίας 94.   

Β. Από τον κ.  Παπαδόπουλο  Γεώργιο του Κωνσταντίνου για την 

εκμίσθωση ισόγειου διαμερίσματος (Β) κληροδοτήματος Ι.  

Αποστολίδη,  επί της οδού Μεραρχίας 94  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;… το θέμα. Προχωράμε.   

Έγκριση αποδόσεως μισθίου.  

Α. Στην κυρία Παπαδοπούλου Πασχαλιά του Δημητρίου για την 

εκμίσθωση ισόγειου διαμερίσματος (Α),  κληροδοτήματος 

Αποστολίδη επί της οδού Μεραρχίας 94.   

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: 413/2015)  

…………………  
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Β. Από τον κ.  Παπαδόπουλο  Γεώργιο του Κωνσταντίνου για την 

εκμίσθωση ισόγειου διαμερίσματος (Β) κληροδοτήματος Ι.  

Αποστολίδη,  επί της οδού Μεραρχίας 94  

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: 414/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο.  Έγκριση προθεσμίας καταβολής οφειλών από την 

ημερομηνία της νέας πράξης επιβολής εισφοράς.   

 

11ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση προθεσμίας καταβολής οφειλών από την ημερομηνία  

 της νέας πράξης επιβολής εισφοράς  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να μας εξηγήσετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξηγήσει ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Σύντομα, κύριε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σύντομα.  Είναι η εφαρμογή ενός  νόμου που δίνει  δυνατότητα… 

Πολεοδομία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο τέλος.  Αυτό που υπάρχει ανάμεσα στις  δυο παραγράφους θέλω.  

Όλα τα υπόλοιπα είναι κατανοητά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  αυτό,  σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι συμβαίνει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να συμβεί ;  Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο… ένα θέμα… 

σύμφωνα με ένα νόμο, υπάρχει ένα νόμος σύμφωνα με τον οποίο η 

Πολεοδομία μπορεί να ζητήσει… κατάλογοι για πράξεις  εισφορές σε 

χρήμα για… επαναβεβαιώσουμε.  Να τους επιβάλλουμε εκ νέου.  

Ακριβώς… στους πολίτες.  Ένας ευεργετικός νόμος για τους πολίτες  

και αυτός ο νόμος… του 2014 είνα ι,  ο οποίος δίνει  την δυνατότητα να 

ξεκινάει  η προθεσμία από τα,  σε 26/6 για μας,  του 15,  που μας 

ενημερώνει το Τμήμα Δόμησης ότι  κοινοποίησε τις  νέες πράξεις  

επιβολής εισφοράς με την μείωση του 20%. Σας το είχαμε φέρει στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μ ετά από… ο κύριος Μυστακίδης…  

 Σήμερα με τον νόμο μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, ευεργετική 

θα έλεγα για την κοινωνία και τους  πολίτες,  έτσι ώστε να ξεκινάει  η 

προθεσμία… από τότε που γίνεται η επιβολή. Κερδίζει… ότι  έχουν την 

δυνατότητα, κερδίζουνε χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Χρόνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό λέω. Γιατί  οι  καταβολές αυτές… γίνονται… συγκεκριμένα 

διαστήματα… αυτό,  αυτή την δυνατότητα, κύριε πρόεδρε,  δίνει… ο 

νόμος.  Αυτή… το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την στιγμή σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  εγώ δεν κατάλαβα, ειλικρινά δεν κατάλαβα. Από 

26/6 ξεκινάει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν με καταλάβατε… στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το 

οποίο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  αλλά εδώ έχει  μια διατύπωση, κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτήν που έχει  την έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  λέτε ότι  χωρίς επίδοση προκύπτει  από διάταξη νόμου;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Φυσικά. Το έχουμε ξαναπεί. . .  συγκεκριμένο… του νόμου. Και το 

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης λέει ,  κοινοποίησε σε μας… στις νέες  

πράξεις  επιβολής εισφοράς… μείωση 20% από προηγούμενες… του 

αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήμα και στις  δυο περιοχές αυτές… στις 

26/6/15,  χωρίς αποδεικτικά επίδοσης και σύμφωνα με τον ανωτέρω 

νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή,  αυτοί μετά,  από την ημερομηνία και μετά μπορούν οι  

άνθρωποι να πληρώνουν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και κερδίζουνε… αυτό το εξάμηνο. Σας λέω, να σας πω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο δια ταύτα, δηλαδή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το δια ταύτα είναι,  αν κάποιος είχε στον προηγούμενο χρη ματικό 

κατάλογο… και πλήρωνε μια… 15, στο εξάμηνο, τώρα δηλαδή… έτους 

15,  θα έπρεπε να πληρώσει την δεύτερη δόση… ευεργετική διάταξη, 

μείωση 20% και με αυτή την…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεκινάει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξεκινάει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι… ξέρει  ότι  όλη η… πάει πί σω και ξεκινάει… ότι  έχει 

πληρώσει προσμετράται επάνω από το 26…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας λέω, απλά. Το έχετε συνδέσει εσείς…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανοητό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  κύριε πρόεδρε,  ένα λεπτό.  Μην τα προσπερνάμε όλα έτσι.  

Αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι προσπεράσαμε… είναι σαφέστατη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας λέω ότι  από το προηγούμενο 

συμβούλιο… καταλόγους,  για να  μπορέσει  ο κύριος Μυστακίδης να 

τους επιβάλλει εκ νέου και να… οι  πολίτες τ ις  μειώσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και κάτι  ακόμη.  Υπήρξε από κάποιον πολίτη μια παρέμβαση… 

παρατάξεις ,  που λέει  ότι  εμείς  οφείλουμε με βάση, το δημοτικό 

συμφέρον,  το δημόσιο που υπερασπιζόμαστε,  να μην δεχόμαστε,  λέει ,  

αφού δεχθούμε,  λέει ,  τ ις  τιμές αυτές τις  αντικειμενικές,  αλλά αυτές οι  

οποίες επί  της  ουσίας υπάρχουν και τ ις  γνωρίζουμε,  τις  εμπορικές.  Επ’ 

αυτού θα ήθελα μια άποψη από σας… και στην συνέχεια και λόγω 

ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή το θέμα αυτό,  πολύ σωστά έβαλε ο συμπολίτης μας σε όλες τις  

παρατάξεις ,  δεν είναι θέμα συζήτησης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προκύπτει  από δω. Θα μειώσει το 20% και ο κάθε πολίτης με βάση 

ποια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σχέση…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με ποια αξία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την καινούργια αξία,  την μειωμένη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  άλλο… επί ποιας όμως; Εδώ πέρα… ποιας;  Ποια είναι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  πρόεδρε,  αυτή που καθορίζει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την πράξη η οποία ήτανε βάσει;   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην μπερδεύεστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπερδευόμαστε,  κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να σας πω. Αυτή η απόφαση στην οποία 

αναφέρεστε… ο συνάδελφοι γιατί  είναι δικό του θέμα, εγώ έχω να σας 

πω μόνο τι  απόφαση… αυτή είναι μια απόφαση που έφερε η κυρία… 

από το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας τον Φεβρουάριο.  Ο 

νόμος… να υπάρχει μια εν ιαία απόφαση η οποία… στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση… ο συνάδελφος εδώ που ξέρει  το θέμα, δεν 

έχει  σχέση με αυτό που γράφει.  Εδώ τώρα είναι… μιας  προθεσμίας… 

δεν έχει  σχέση με αυτό.  Ο κύριος συνάδελφος ξέρει  πολύ καλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ λέω, το θέμα είναι εκτός.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) μια προ θεσμία μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θεωρείτε,  κύριε αντιδήμαρχε,  εάν θεωρείτε,  επειδή η παρέμβαση 

του πολίτη… βάση υπολογισμών… εκτός θέματος,  πέστε το ευκρινώς 

για να προχωρήσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  εάν,  εγώ ξαναλέω ότι  η παρέμβαση αφορά στο ποσό βάσης επί  

του οποίου θα υπολογίσουμε την έκπτωση και θα αρχίσουνε οι  δόσεις. 

Κατ’ εμέ έχει  άμεση σχέση. Αν εσείς  δεν την βλέπετε παίρνετε και την 

ευθύνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σύντομα, μια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν είναι όντως σύννομο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν νομικά, δηλαδή, αν νομικά πάντα ισχύει  αυτό που είπαν εδώ, οκέι ,  

προχωράμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ποσό με το οποίο αποζημιώνει  ο πολίτης… έχει  καθοριστεί  από την 

Πράξη Εφαρμογής… Πράξη Εφαρμογής… όπου δεν υπάρχει Πράξη 

Εφαρμογής και υπάρχει… προσκύρωση,  λοιπόν,  εκεί  πάει  με τις  
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αντικειμενικές.  Και όπως… και υφίστανται και τα δυο τότε… γίνεται 

κάποια εκτίμηση από τις  επιτροπές.   

 Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις… υπάρχουν… τις παλιές  

τιμές και τώρα… στην Νομική Υπηρεσία,  ενώ το δέχτηκαν κάποιοι  

άλλοι δήμοι,  τώρα με την πράξη… επειδή έχουνε… και τους ρωτάμε 

ποια τιμή θα εφαρμόσουμε.  Διότι  ήτανε… από κει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ήταν αυτός ο  προβληματισμός του πολίτη.  Ο πολίτης βάζει  ένα 

θέμα… βάζει  για την απόφαση που πήραμε τον Φεβρουάριο εδώ,  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Αν ο κύριος πρόεδρος θεωρεί ότι… πρέπει να 

συζητηθεί…    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σχέση με την προθεσμία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι… αυτή την στιγμή με την προθεσμία δεν έχει  σχέση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε μπορεί  να ρθει  σε επόμενο αν και  έχει… ομόφωνα ναι στο 

θέμα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά τις  διευκρινίσεις ,  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: 415/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο. Έγκριση και διάθεση πίστωσης,  τρόπος εκτέλεσης και  

ανάθεση προμήθειας διαφόρων εφαρμογών για… σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας μηχανογραφικής υποστήριξης του δήμου Σερρών.  

 

12ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση και διάθεση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση 

προμήθειας  

 διαφόρων εφαρμογών  και ανανέωση  σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας  

 μηχανογραφικής υποστήριξης του δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  αυτή η εισήγηση… είναι η εταιρεία  η οποία μας 

στηρίζει  όλα τα χρόνια και μάλιστα όπως σας έχω πει  πολλές φορές 

αυτή την βρήκαμε στον δήμο, δεν ήταν δική μας επιλογή. Έχει,  όμως,  

άψογη συνεργασία με τον δήμο. Την χρειαζόμαστε όλες οι  υπηρεσίες… 

κάνει μόνωση σε όλα τα Τμήματα όπου χρειαστεί ,  σε όλες τις  

Διευθύνσεις.  Είναι,  να το πούμε έτσι,  το στήριγμα μας για να μην 

κάνουμε λάθη σε αυτόν τον τομέα.  

 Είναι… κύριε πρόεδρε,  αυτή η εταιρεία,  συνεργαζόμαστε… είναι  

η εταιρεία που μας χρειάζεται… δηλαδή, δεν  έχουμε υπο πέσει  σε 
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βλάβη ή σε χοντράδες,  να το πω αλλιώς,  επειδή έχουμε καλούς 

συνεργάτες σε αυτόν τον τομέα. Και… όλες οι  άδειες… φτιαγμένες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα αυτά που λέτε κάνουνε 12.370…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα, όπως η κυρία… με πολύ προσοχή τα έχει  στην σειρά.  Δηλαδή,  

όλες τις  δαπάνες τις  αναλύει στην μελέτη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.  Όλα μαζί λέω,  κάνουν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι 9.000… γράφουμε… είναι  συγκεκριμένα. Είναι δαπάνη 

προμήθειας εφαρμογής…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα μαζί πόσα είναι,  κύριε αντιδήμαρχε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι 9.471 το πρώτο σύνολο. Είναι η στοχοθεσία,  στοχοθεσία 

εσόδων-  εξόδων… 3.075 και τα… τα οποία είναι 12.379.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα μαζί δεν είναι  τόσο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι… είναι  9.471,  3.075…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 3 και 12.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  ναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές οι  υπηρεσίες,  οι… μάλλον,  λειτουργούν εντός του δήμου. Δεν 

είναι καινούργιες,  έτσι δεν είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κάνουμε δυο φορές…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι,  μην μου λέτε δυο φορές… τα συσ τήματα αυτά που έχει  ο  

δήμος δεν μπορεί… δηλαδή, αυτή την συζήτηση, συγχωρείστε με,  δεν 

βγάζει  κανείς… έχουμε κάνει  και στην Οικονομική Επιτροπή πολλές 

φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Αν θα ήθελα, και το σκεφτήκαμε πολλές φορές,  το συζητήσαμε 

και με τους παράγοντες και με τους διευθυντές,  κάθε χρόνο να 

αλλάζουμε,  ας πούμε,  εταιρεία και συστήματα και προγράμματα, δεν 

θα λειτουργούσε τίποτα στο δημαρχείο,  ποτέ των ποτών. Δεν το λέω 

εγώ αυτό.  Όποιον να ρωτήσετε,  είτε παλιό εργαζόμενο, είστε 

σημερινό,  είτε τον διευθυντή που είναι μπροστά μας,  αυτό θα σας πει .  

Τα… πρέπει κάθε χρόνο να τα πληρώνεις,  αφού, τις  άδειες επίσης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ερώτημα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πληρώσαμε, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Εγώ ξέρω τι  απαντώ. Απαντώ 

στην ουσία… το θέμα της παρακολούθησης…  εσόδων-  εξόδων 

επίσης… να το πληρώσουμε το σύστημα. Όλα αυτά, επομένως,  πρέπει  

να τα πληρώνουμε.  Δεν μπορούμε,  δηλαδή, να μην τα πληρώνουμε.  

Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε πρόεδρε.  Ο κύριος,  δηλαδή, όλες οι  
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παρατάξεις  που είναι στην Οικονομική Επιτροπή το γν ωρίζουν το θέμα 

καλά και έχει  έρθει  εκεί  πολλές φορές η εταιρεία… εμείς έχουμε 

ρωτήσει πράγματα… αλλιώς… την εισήγηση. Να το ξέρετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε πρόεδρε,  η ερώτηση είναι 25.000 να κάνουμε μια 

διαπραγμάτευση… καλώς θα ψηφίσουμε και εμείς  ότι… αλλά επειδή 

είναι επανάληψη και επικαιροποίηση συστημάτων ανά έτος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) να είστε σίγουρος ότι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφήστε την…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  ένα λεπτό.  Δεν ολοκλήρωσα. Είδατε… και  ο ίδιος  και ο 

υποφαινόμενος,  το καλύτερο δυνατό παίρνουμε από αυτούς.  Τους 

έχουμε,  να σας το πω αλλιώς,  κύριε συνάδελφε; Όταν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια ήταν η πρώτη τους προσφορά;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όταν ανέλαβα αυτή την θέση το 11,  αυτή την εταιρεία δεν την έβλεπα 

στο δημαρχείο.  Και τώρα, τα υπόλο ιπα χρόνια,  12,  13,  14,  15,  είναι  

ανά πάσα στιγμή εκεί .  Μας λύνουν προβλήματα καθημερινά.  Μας 

συμβουλεύουν,  μας εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους.  Δεν είναι,  δηλαδή,  

εδώ μέσα αυτές οι  υπηρεσίες που βλέπετε δεν  είναι  μόνο αυτά τα 

συγκεκριμένα… υπάρχει πάρα πολύ δ ουλειά που γίνεται .  Και το ξέρει  

πολύ καλά όλη η…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πέρσι 25.000;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πέρσι 25;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν νομίζω τα αντίστοιχα να σας.  Νομίζω ότι  ρώτησα την κυρία… 

λέει ,  για την ίδια  τιμή.  Γιατί… βάλαμε καινούργια.  Νο μίζω, αυτή η 

διαχείριση μισθωμάτων ακινήτων είναι καινούργιο.  Κάποιες φορές… 

κάποια καινούργια .  Κάποιες φορές επαναλαμβάνονται οι  άδειες… την 

υπόλοιπη χρονιά.   

Σας λέω τα έχει  δει  με πάρα πολύ προσοχή. Τίποτα δεν είναι 

έτσι… και στην Οικονομική Επιτροπή επ ίσης με πολύ προσοχή τα 

βλέπουμε.  Και παίρνουμε τις  καλύτερες δυνατές τιμές.  Αλλά σας 

λέω… θα το ήθελα… να πάρω ακόμα… δεν μπορώ να αλλάξω τα 

συστήματα του δήμου ανά πάσα στιγμή. Θα… αλλού. Δεν μπορώ να τα 

αλλάξω, δεν μπορώ να τα αλλάξω… να τα αλλάξω. Δεν αλλάζω ούτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) οι  εισηγήσεις των υπηρεσιακών 

παραγόντων… τι γίνεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια τοποθέτηση να κάνω μικρή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

75 

Κύριοι εισηγητές,  συμβαίνει  το εξή ς.  Όταν ρωτούμε και βεβαίως η 

ερώτηση πάει στο πόσο κάνει ,  η εύκολη απάντηση είναι αυτός που… 

το έργο.  Όχι,  δεν  είναι έτσι.  Και την επομένη υπάρχει το εξής.  Ο 

Φωτιάδης είπε δεν σου έχει  εμπιστοσύνη, κατ’  εξακολούθηση.  

 Νομίζω ότι  αυτό πρέπει να πάψει.  Βλέ πω ποιος υπογράφει και  

δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε στο ποιος είναι ο συντάκτης.  Λοιπόν,  

αυτό είναι αυτονόητο.  Και δεν ταιριάζει  να κάνουμε μεταξύ μας 

τέτοιου είδους παιχνίδι .  Ότι τα ε ίδε ο  υπάλληλος και έκανε έτσι.   

 Αύριο,  λοιπόν,  κύριε πρόεδρε,  θα ρθο ύμε να δούμε και το ένα 

και το άλλο.  Εδώ εγώ μιλώ για πολιτική διαχείριση του θέματος.  Ο 

υπάλληλος θα γράψει.  Εσείς μπορείτε να κάνετε καλύτερη 

διαπραγμάτευση. Να του πείτε,  κουμπάρε μου, έτσι να το πω, φιλικά,  

εγώ… τα οικονομικά του δήμου.  Στα μισά θα μας  κάνεις την δουλειά; 

Αυτό εννοώ.  

 Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε.  Δήθεν δεν καταλαβαίνετε τι  

λέω. Αν θεωρείτε ότι  αυτά είναι καλώς, δεν ταιριάζει ,  όμως, να μου 

λέτε για  την κυρία… την οποία σέβομαι και υπολήπτομαι.  Όπως 

επίσης και για τους προηγούμενους συ ντάκτες.  Παρακαλώ, κύριε  

πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε,  να μην γίνεται αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό αυτό που λέτε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Γίνεται συστηματικά. Δεν θα ήθελα να ξανακουστεί ,  και  

καταλαβαίνετε τον λόγο,  όνομα συντάκτη . Και… εισηγήσεις έχουν και 

υπογραφή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) ότι  ξέρω για το θέμα, να λέω αυτά 

που ξέρω… υποστήριξη του θέματος .  Επομένως,  οι  υπάλληλοι  έχουν 

την ευθύνη της  υπογραφής,  δεν  έχω κανένα πρόβλημα να τους 

αναφέρω γιατί  εί ναι άνθρωποι υπεύθυνοι.  Είναι δ ιευθυντές και  

προϊστάμενοι.  Δεν το κάνω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το κάνω… να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να ταλαιπωρήσω εδώ 

το Σώμα.  Το κάνω για να δείξω ότι  στον ένα αυτό δεν  έχουμε… ένας 

είναι.  Και όταν… και βλέπω τιμές από άλλους δήμους για ποσά, να 

μην πω τώρα… τέτοια λόγια εδώ… άλλους δήμους,  δεν… και όταν 

μάλιστα αξιοποιώ αυτή την σχέση που… με αυτή την εταιρεία και  μας 

λύνει  καθημερινά εκατοντάδες προβλήματα και είναι συνεχώς με 

παρουσία στο δήμο. Όταν… δεν υπήρχαν,  δεν υπήρχαν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε,  κύριε  αντιδήμαρχε,  το είπατε.  Είπατε πραγματικά, εγώ αυτό 

το σύστημα δεν το αλλάζω και ε ίναι σεβαστό… λοιπόν,  επί  του 

θέματος,  ομόφωνα ναι;  Λοιπόν,  πάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να πω,  ψηφίζω προφανώς ναι αλλά … η διαπραγμάτευση 

είναι κάτι  το οποίο οφείλουμε να κάνουμε.  Και μιλάω… έχουμε 

συγκεκριμένα λογιστικά συστήματα, υπολογιστικά… χρησιμοποιούμε,  
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επίσης κάθε έτος  και φέτος… η εταιρεία… καλή συνεργασία… θα 

κάνει  μια… μείωση στο ποσό της ανανέωσης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι είναι.  Πρέπει να διαπραγματευόμαστε.   

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: 416/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο 13 ο .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν δέχομαι… δεν δέχομαι από συνάδελφο ο οποίος είναι στην 

παράταξη μου να μου βάζει  εμένα τέτοια θέματα. Εγώ …  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε παρακαλώ,  κύριε πρόεδρε… θέλω να… σας παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλειωσε το θέμα.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαπραγματεύομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλειωσε το θέμα.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαπραγματεύομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη δεν θα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ τίθεται το θέμα για το αν συμπεριφέρομαι σωστά και… με πολύ 

σωστό και προσεκτικό τρόπο διαπραγματεύομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ την γραμματέα να μην καταγραφεί…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν διαχειρίζομαι… ούτε κάνω, ούτε θέλω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13ο  θέμα. Έγκριση ανάθεσης…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της προμήθειας καυσίμων για τις  ανάγκες του δήμου Σερρών και του 

νομικού του προσώπου κατόπιν διαπραγμάτευσης.   

 

13ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του  
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 δήμου Σερρών και των νομικών προσώπ ων κατόπιν 

διαπραγμάτευσης  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε αναγκασμένοι να το φέρουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 417/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

14ο .  Αυτοδίκαια παράταση μίσθωσης στο υπ’ αριθμόν 16 και 30 

καταστημάτων του δημαρχιακού μεγάρου βάσει της παραγράφου 2,  του 

άρθρου 45,  νόμος 4257 του 2014.  

 

14ο  ΘΕΜΑ:  

Αυτοδίκαια παράταση μίσθωσης στο υπ’ αριθμόν 16 και 30  

 καταστημάτων του δημαρχιακού μεγάρου βάσει της παραγράφου 2,   

του άρθρου 45,  νόμος 4257 του 2014  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω για να διευκρινιστούν ορισμένα… πράγματα. 

Κύριε Γαλάνη, έχω υπ’ όψιν μου την εισήγηση σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη. Στο σημείο 5 .  Λέτε ότι  πρέπει να προ καταβάλετε τα ποσά 

πριν… τον κάθε μήνα το μίσθωμα… στο σημείο 6 είναι συνεπής 

εφόσον έχει  γίνει…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλα, ρε παιδί  μου.  Α, Β,  Γ,  Δ,  Ε… το σημείο 6,  το σημείο 7 και… λέτε 

στο σημείο 5,  πρέπει να έχει  προκαταβάλλει τα ποσά στο μίσθωμα 

κατά το… και το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα. Στο σημείο 6,  είναι  

συνεπής η καταβολή των δόσεων, έτσι όπως έγινε η μίσθωση, μέχρι 

τον Μάρτιο.  Κάτω,  το 12,  που είναι η εισήγηση του δικηγόρου, κρίνει  

ότι  θα πρέπει να γίνει  παράταση. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, ο  

συγκεκριμένος ο οποίος χρησιμοποιεί  το οίκημα, πληρώνει κανονικά;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ρώτησα την κυρία  προϊστάμενη και μου είπε ότι  έχει  ενταχθεί  στην 

ρύθμιση, πληρώνουνε κανονικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  άλλο… πληρώνει κανονικά… τον Μάρτιο.  Όμως τώρα έχουμε 

Ιούλιο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ισχύει  για  το 2014, αν θυμάμαι καλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ρύθμιση… δοθεί παράταση τότε βάσει ενός 

νόμου του 94.  Όχι… του 15.  Μην μπερδεύεστε.  Η αίτηση είναι παλιά.  

Ισχύει  αυτό που ίσχυε με τον νόμο εκείνο… παράταση… με εκείνο τον 

νόμο…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   

Αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης του  υπ' αριθμόν 16 καταστήματος  

του Δημ. Μεγάρου βάσει της παρ. β άρθρου 45Ν  

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: 418/2015)  
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…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 20 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 419/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο 15 ο .  Έγκριση λύσης μίσθωσης και δ ιαγραφής του ποσού 

από τον υπ’ αριθμό 1336/2015 χρηματικό κατάλογο.   

 

15ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση λύσης μίσθωσης και διαγραφής του ποσού  

από τον υπ’ αριθμό 1336/2015 χρηματικό κατάλογο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 420/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16ο .  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 8,77 

τετραγωνικών μέτρων στην ιδιοκτησία της κυρίας… Ελισάβετ στην 

περιοχή…  

 

16ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 8,77 

τετραγωνικών  

μέτρων στην ιδιοκτησία της κυρίας Κωνσταντίνου  Ελισάβετ στην  

 περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 421/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

17ο .  Εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό του έτους 2015 για  

αποζημίωση ιδιοκτησιών κληρονόμων Κουβανίδη Γεωργίου και  

Σαράντη Σμαρώς και λοιπών στο κεντρικό πάρκο της πόλης των 

Σερρών.  

 

17ο  ΘΕΜΑ:  

Εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό του έτους 2015 για 

αποζημίωση   

ιδιοκτησιών κληρονόμων Κοβανίδη Γεωργίου και Σαράντη Σμαρώς  

και λοιπών στο κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ τι  γίνεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας πει  κάποιος με δυο κουβέντες ,  να το καταλάβουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεχθεί  η κυρία Σαράντη, έχουν μέσα στα 

οικόπεδα τους κάποια σπίτια.  Και υπολογίστηκε η αξία των 

επικειμένων και η αξία του οικοπέδου κα ι για τον κύριο Κουβανίδη 

είναι 298.000 ευρώ περίπου ενώ για την κυρία Σαράντη είναι 125.000. 

Τόσο κοστίζει  το οικόπεδο με τα κτήματα και αυτά προσπαθούμε από 

το Πράσινο Ταμείο για να τους αποζημιώσουμε για να εγκαταλείψουν 

τον χώρο. Να μας αφήσουνε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αφού γίνουν τα δικαστήρια.  Αφού 

τελειώσουν τα δικαστήρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να υπάρχει ετοιμότητα. Ομόφωνα ναι ,  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο  θέμα. Έγκριση μελέτης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.  Επειδή το αφήσ αμε έτσι.  Δηλαδή, εδώ 

ψηφίζουμε εμείς  πίστωση, να μας απαντήσει και ο δήμαρχος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να κρατήσουμε τα χρήματα, να μην τα πάρει πίσω το Πράσινο 

Ταμείο… τα χρήματα; Διότι  εδώ ακόμη, ακόμη… τα ψάρια στον γιαλό. 

Δεν φτάσαμε σε τ ιμή μονάδος.  Έτσι δεν είναι;  Ή έχουμε τιμή μονάδος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει,  ναι,  υπάρχει… πρωτόκολλο με αυτούς…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν, δηλαδή,  είχαμε τα χρήματα… εσείς να δώσετε από την ΣΑΤΑ τα 

χρήματα, θα τα δίνατε αύριο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να αποφασίσουμε να κάνουμε την 

ανταλλαγή,  πρέπει  να υπάρχουν στον προϋπολογισμό για να… έτσι;… 

για αυτό…  

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι γραμμένο το ποσό που εξασφαλίσαμε από το Πράσινο Ταμείο. 

Τα 2.000.000. Από αυτά τα 2.000.000 παίρνουμε αυτά τα δυο πο σά για  

να τα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό, να τα έχουμε έτοιμα όταν 

ολοκληρωθεί η δ ικαστική διαδικασία να τα πληρώσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι στο δικαστήριο αυτό; Δηλαδή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η διαδικασία η δικαστική; Δηλαδή, από το 

Πρωτοδικείο… η πρωτόδικη απόφαση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή την στιγμή κάνουμε,  δέχτηκε να κάνουμε εξωδικαστικό 

συμβιβασμό και να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνε για συμβιβασμό…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  Αυτή την στιγμή εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία και… το 

δικαστήριο,  δεν πρέπει να υπάρχ ουν τα λεφτά;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα, επέτρεψε μου, κύριε πρόεδρε.  Πάμε για  εξωδικαστικό 

συμβιβασμό και… τελείωσε τώρα. Μην ταλαιπωρούμεθα…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και  να μην είναι εξωδικαστικός  

συμβιβασμός… να κερδίσουμε το δικαστήριο,  να γίν ει  το δικαστήριο… 

χρήματα στον προϋπολογισμό;  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάρουμε απόφαση δημοτικού συμβουλίου συγκεκριμένα… το 

δικαστήριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν συμβιβαστούμε είναι άλλο πράγμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για αυτό λέω, να το στείλω ότι  είναι για συμβιβασμό ν α τελειώνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και του χρόνου, κάθε χρόνο… αν είναι έτσι  

και του χρόνου… τα έξοδα…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέρα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, και  εξωδικαστικός  

συμβιβασμός να μην γίνει ,  πρέπει  να… αυτά τα χρήματα διότι  αν 

πάνε… πηγαίνουμε στα δικαστήρια,  βγαίνει  πρωτόδικη απόφαση,  

την… στο Εφετείο,  βγαίνει  και η απόφαση του Εφετείου και μετά,  
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αφού βγει  η απόφαση του Εφετείου πρέπει μέσα σε 18 μήνες να τα 

δώσουμε τα λεφτά και το… καταλάβατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  έγινε κατανοητό.  Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  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: 422/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο  θέμα. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών… ασφάλισης τροχαίων 

του δήμου Σερρών για το έτος 15 -  16.   

 

18ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  Ασφάλισης 

τροχαίου  

υλικού  του δήμου Σερρών για το έτος 2015 -  2016  

Εισηγητής: ο εντεταλμένος δημοτ ικός σύμβουλος  κ.  Χαρίτος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος,  ο κύριος Χαρίτος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως γίνεται αυτό,  κύριε πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χαρίτο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως γίνεται η δ ιαδικασία; Πως βρίσκετε ασφαλιστή;   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ρώτησε,  ρωτήσαμε σε ένα γραφείο κίνησης εκεί  διάφορους 

ασφαλιστές.  Περίπου το πόσο είναι με αυτά που θέλουμε να πάρουμε.  

Δηλαδή… μια τσάπα… απλά. Ότι γράφει μέσα… 1.000.000 νομίζω 

ευρώ είναι,  προς τρίτους… και τα επιβατικά του δημάρχου και πέντε -  

έξι… τέλος πάντων, για οδικ ή βοήθεια… και ρωτήσαμε… σε δυο -  

τρεις  ασφαλιστές ρώτησε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαγωνισμός έγινε;   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βέβαια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα το οχήματα είναι ασφαλισμένα;  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι,  όλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσα κινούνται;   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσα κινούνται.  Ήταν… πέρσι,  τώρα, φέτος είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ήταν πάντα αυτά ασφαλισμένα;  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πάντα ήταν.  Πάντα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) χρήματα από τους…  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διαγωνισμός.  Πως το λένε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 423/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19ο .  Έγκριση μελετών των έργων, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης  

οδού  

Ανδρούτσου. Β. Επέκταση πλακοσπεπούς οχετού στον οικισμό Αγίου 

Ιωάννη. Και  Γ,  αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δημοτικής 

Κοινότητας Σκουτάρεως.   

 

19ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μελετών των έργων  

 Α. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού Ανδρούτσου  

Β. Επέκταση πλακοσπεπούς οχετού στον οικισμό Αγίου Ιωάννη  
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Γ. Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δημοτικής Κοινότητας 

Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτον και  κύριο,  έγινε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έγινε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αν δεν έγινε,  θεωρούμε ότι  είναι ομοειδές το έργο με το δεύτερο και  

θα πρέπει να πάνε μαζί να γίνουν δημοπρασίες.  Δεν τα ψηφίζουμε έτσι 

όπως είναι.  Αν έγινε,  τότε,  λόγω της επικινδυνότητας και  της  

αμεσότητας,  θα το ψηφίσουμε.  Λόγω… εάν πρόκειται να γίνει ,  να πάει 

να γίνει  με πλακοσκεπή… έναν εργολάβο να ξεκινήσει  από το τοιχίο  

και θα πάει και στον πλακοσκεπή οχετό.  Δεν δεχόμαστε.  Εάν έγινε 

τότε,  κατόπιν αμεσότητας και τα λοιπά, να το δεχτούμε.  Αν και δεν 

συνάδει  με το πλαίσιο.  Είμαι σαφής και… την ανάγκη του χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μπορεί να απαντήσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν αφοράει  εμάς.  Είναι… να πω το εξής.  Είναι  τρία έργα. Το 

πρώτο είναι προϋπολογισμού 12.000 ευρώ, το τοιχίο  αντιστήριξη ς,  

έτσι,  στην οδό Ανδρούτσου. Αυτό θα γίνει  με απευθείας ανάθεση.  

 Το δεύτερο που λέει ,  επέκταση… είναι εκεί  που είναι το 

γεφυράκι στον Άι Γιάννη,  μόλις  περάσουμε τον Άι  Γιάννη… εκείνο θα 
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διαπλατυνθεί,  θα επιμηκυνθεί μάλλον,  προς την… προς την κάτω 

πλευρά… χωρίς άμεσα να γίνει  και το οδόστρωμα. Δηλαδή, θα υπάρξει 

άλλο κονδύλιο…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  Ο πλακοσκεπής πρώτα. Θα γίνει  και το πεζοδρόμιο,  θα γίνει… θα 

γίνει  και η άσφαλτος μετά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  να καταλάβουμε τ ι  λέμε.  Πως 

ακριβώς είναι η πρόταση; Συγγνώμη, πρόεδρε… πόσο επί πόσο είναι,  

δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  απλώς…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  τον εισηγητή ρώτησα. Αν θυμάται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τώρα από ότι  θυμάμαι γ ιατί  πήγα επί 

τόπου. Γύρω στα 2,50 Χ 2 μέτρα ύψος.  Περίπου τόσο. Αν θυμάμαι 

καλά. Δεν ασχολήθηκα με την μελέτη.  Και το τρίτο θέμα που λέει ,  

αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού… δημοτικής ενότητας Σκουτάρεως 

είναι το πάρκο πριν φτάσουμε στο χωριό Σκούταρι ,  δεξιά,  που αν 

θυμάστε είχαμε ψηφίσει… αρδευ τικό δίκτυο και τώρα θα το 

ηλεκτροδοτήσουμε.  Θα… ηλεκτροφωτισμός… αυτά τα τρία.  Και αυτό 

θα γίνει  με 27.000.  Και αυτό θα γίνει  με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόχειρος ή μειοδοτικός;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

27.000 είναι πρόχειρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

Κα   :  

Να ακούσω την…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την πρόταση μας,  παρακαλώ, όπως την 

διατυπώσαμε, γραμματέα. Είπαμε όχι  στις  δυο πρώτες.  Θα πρέπει  να 

γίνει  ενιαία μελέτη.  Είναι ομοειδείς  εργασίες και για μας έχει  το 

στοιχείο κατάτμησης.  Δεύτερον… με τον πρόχειρο διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι,  συνάδελφοι;   

Έγκριση μελετών του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού 

Ανδρούτσου  

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: 424/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Επέκταση πλακοσπεπούς οχετού στον οικισμό 

Αγίου Ιωάννη  

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: 425/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου  

 Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως  

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: 426/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο εικοστό θέμα. Έγκριση πρώτου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών  των έργων, Α. Βιοκλιματικές…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να απαντήσω στον κύριο Γεωργιάδη… συγγνώμη. Στο πρώτο… είναι  

από ΣΑΤΑ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα μπορούσες να γράψεις  ΣΑΤΑ 13 -  14-  

15. Δεν είναι… στην προμετωπίδα της μελέτης μπορούσες να γράψει  

από πού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα έληξε.  Είναι σαφής η τοποθέτηση 

του κυρίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξέρουμε ότι  είναι… κύριε… δεν είπαμε ότι  είναι άγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  είμαστε στο εικοστ ό θέμα. Έγκριση πρώτου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών των έργων, βιοκλιματικές… 

δημόσιων ανοιχτών χώρων στον δήμο Σερρών.  Β. Επισκευές -  

συντηρήσεις στο Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα. Και Γ.  Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου τοπι κής 

κοινότητας Ορεινής.   

 

20ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών των έργων:  

 Α. Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοιχτών χώρων στον 

δήμο Σερρών  

Β. Επισκευές -  συντηρήσεις στο Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο 

της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  

Γ. Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου τοπικής κοινότητας Ορεινής  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, κύριε πρόεδρε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω την φράση…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι σε όλα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί που λέει ,  η δεύτερη σελίδα… η δαπάνη που προκύπτει  από την… 

καλύπτεται από το κονδύλι απροβλέπτων… με τον παρόντα 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν γίνεται… επί έλλατον δαπανών… δεν 

καταλαβαίνω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν κόβονται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το πράγμα λέμε ότι ,  αλλού είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο ισοζύγιο.  Δηλαδή,  κάναμε κάποιες  

εργασίες  επιπλέον.  Αφαιρέσαμε… όταν είναι επί  έλλατον σημαίνει  ότι  

αυτά που… στον Ανακεφαλαιωτ ικό είναι λιγότερα από αυτά που 

προϋπολογίσαμε.  Αυτά είναι λογιστικά… ναι,  επί… σημαίνει  ότι ,  

πρώτον,  κάναμε το έργο αφού αφαιρέσαμε κάποιες εργασίες,  

προσθέσαμε κάποιες άλλες,  αλλά τελικά δεν πατσίζουμε,  βγαίνει  
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λιγότερο το κονδύλι το σήμερα με τον Ανακεφ αλαιωτικό.  Αυτό 

σημαίνει  το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γίνεται η διαχείριση επί… αυτό…  

 

 (Διάλογοι)  

Έγκριση 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:  

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοιχτών χώρων στον δήμο 

Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 427/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Επισκευές -  συντηρήσεις στο Δημοτικό σχολείο 

και το Γυμνάσιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 428/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Ηλεκτροφωτισμ ός γηπέδου τοπικής κοινότητας 

Ορεινής  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 429/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε, συνάδελφοι ,  στο 21ο .  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και  

οριστικής παραλαβής των έργων. Α. Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας.  Β. Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεως στην οδό Μεγάλου 

Αλεξάνδρου-  Βασιλέως Γεωργίου.  Γ.  Τσιμεντοστρώσεις  δρόμων στην 

τοπική κοινότητα Ορεινής.  Και Δ.  Κατασκευή -  συντήρηση… έργα 

υποδομής στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά.  

 

21ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων.  

Α. Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας  

Β. Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεως στην οδό Μεγάλου 

Αλεξάνδρου -  Βασιλέως Γεωργίου  

Γ. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην τοπική κοινότητα Ορεινής  

Δ. Κατασκευή -  συντήρηση WC έργα υποδομής στο στρατόπεδο 

Εμμανουήλ Παππά  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου.  

Α. Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας  

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: 430/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεως στην οδό 

Μεγάλου Αλεξάνδρου -  Βασιλέως Γεωργίου  

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: 431/2015)  

…………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

100 

Ομοίςω του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην τοπική 

κοινότητα Ορεινής  

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: 432/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Κατασκευή -  συντήρηση WC έργα υποδομής  

στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά  

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: 4333/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 22 ο .  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου δημάρχου 

και των αντιδήμαρχων, κυρίων κυρίων Μυστακίδη Παύλου και 

Γιαννίδου Σταυρούλας κατά τον μήνα Ιούλιο.   

 

22ο  ΘΕΜΑ:  
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Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου και των 

αντιδήμαρχων  

Μυστακίδη Παύλου και Αγιαννίδου Σταυρούλας  

κατά τον μήνα Ιούλιο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, εφόσον συμφωνεί το Σώμα,  χωρίς να έχουμε εισήγηση η 

προτροπή του αντιδήμαρχου κυρίου… Παντελή, έτσι,  παρακαλώ εάν 

και εφόσον θέλετε,  χωρίς εισήγηση, το επαναλαμβάνω, επειδή πρέπει ο  

κύριος Δασκαλόπουλος να μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη να το 

συμπεριλάβουμε στην συγκεκριμένη,  στο συγκεκριμένο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο Δασκαλόπουλος ο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 434/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο 23 ο .  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του κυρίου δημάρχου κατά τον μήνα Ιούνιο.   

 

23ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης ε κτός έδρας του  

 κυρίου δημάρχου κατά τον μήνα Ιούνιο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

 

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: 435/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24ο .  Έγκριση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε πρόεδρε.  Στο 22…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εδώ ο κύριος Μυστακίδης λέει  πήγε στο Πράσινο Ταμείο.  Ποιο είναι 

το θέμα… κύριε Μυστακίδη; Γιατί… τι  εννοείτε;  Για  εξηγήστε.  Ποιο 

είναι το θέμα μας;  Διότι  τα λεφτά δεν μας τα δίνουν,  τα λεφτά; Ποιο 

είναι το θέμα μας;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα είναι ότι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι διαπραγματευθήκατε,  δηλαδή;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είχαμε εξασφαλίσει  2.000.000 περίπου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ και δυο χρόνια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  Στην… αυτή, βρήκαμε τον φάκελο, συζητήσαμε.  Κατ’ αρχήν 

επιβεβαίωσα ότι  υπάρχουν αυτά τα χρήματα και τους τόνισα ότι  εμείς  

κινούμαστε προς την κατεύθυνση του να ολοκληρωθούν οι  

προϋποθέσεις για να πάρουμε τα χρήματα. Μου έδωσαν και κάποιες 

οδηγίες.  Συνεχίσαμε εμείς  την δουλειά στο κεντρικό πάρκο.  

 Συγκεκριμένα, χρειάστηκε να κάνουμε επανασύνταξη κάποιων 

πράξεων τακτοποιήσεων και Αναλογισμού. Τα κάναμε,  κάναμε… και 

εγώ μαζί,  με σκοπό να δημιουργήσουμε κάποιους  θύλακες ενιαίων,  

έτσι,  τεμαχίων, και να δούμε πόσο κοστίζουν.  500.000; 400; Για να 

μπορούν να μας τα δώσουν τμηματικά. Αυτό ήτανε ο στόχος μου και… 

μια κάποια ενημέρωση και να ακολουθήσουμε και τις  οδηγίες που μας 

δίνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα 2.000.000 δεν τα έχουμε στο ταμείο μας,  δηλαδή;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι  στο ταμείο μας.  Είναι στο ταμείο,  στο Πράσινο Ταμείο.  

Εμείς,  όμως, είμαστε δικαιούχοι .  Περίπου 2.000.000 είμαστε 

δικαιούχοι.  Και οι  προϋποθέσεις για να τα πάρουμε είναι να,  σας 

είπα… να… μεγάλα κομμάτια που θα θέλουμε να ολοκληρώσουμε… 

οικόπεδα μαζί,  ενιαία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) προϋποθέσεις.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και να δοθούν τα χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μια διευκρίνιση. 60 -  60 ευρώ… παίρνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.  500.000.  Τι  60 -  60;   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24ο .  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 194/2014 απόφασης 

δημοτικού συμβουλίου,  έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

Τσακιρίδου Αθηνά του Χρήστου, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω 

συνταξιοδότησης.   

 

24ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 194/2014 απόφασης 

δημοτικού  

 συμβουλίου,  έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Τσακιρίδου  
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Αθηνά του Χρήστου, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω 

συνταξιοδότησης  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά και σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια τ α έχουμε περάσει.  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: 436/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και 25ο .  Επέκταση -  συμπλήρωση δικτύου…  

 

25ο  ΘΕΜΑ:  

Επέκταση-  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει μεγάλο ποσό κατ’ εμέ,  1.100 ευρώ για ένα φωτιστικό σώμα.  

Τι φωτιστικό σώμα είναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι κολώνα. Είναι μεταφορά δικτύου. Επέκταση δικτύου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα γιατί  το γράφετε έτσι,  σας παρακαλώ; Γιατί  γράφετε… 

φωτιστικού σώματος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα στύλο και μια… ένα στύλο και τοποθέτηση ενός φωτιστικού 

σώματος.  Ένας στύλος και τοποθέτηση ενός σώματος.  Ένα στύλο και  

ένα… εντάξει ;  Οι τ ιμές είναι φιξ αυτές…  

 

Έγκριση καταβολής ποσού 1154,86ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ για την 

τοποθέτηση ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην 

περιφέρεια Άγιος Ραφαήλ Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται  βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 437/2015)  

…………………  

 

Ομοίως ποσού 1100,11 ευρώ για την για την τοποθέτηση ενός 

στύλου και ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Προβατά 

του  Δήμου Σερρών  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 438/ 2015)  

…………………  

 

 (Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό βράδυ σε όλους.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

404/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρι νή και οριστική 

παραλαβή του έργου: ¨Συμπληρωματικές εργασίες  

πρασίνου στις  οδούς Αν. Θράκης,  Μεγ.  Αλεξάνδρου,  

Εθν.  Αντίστασης και Βασ. Βασιλείου¨ .  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

405/2015:  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής 

συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την 

.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου 

Εμμ. Παπά.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

406/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για το έτος  

2015.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

407/2015:  Έγκριση τροποποίησης του έργου: ¨ Sports  for  all¨  

(που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας Ελλάδα -Βουλγαρία 2007 -2013).  

 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

408/2015:  Καθορισμός αμοιβής του καθηγητή Κων/νου Ρέμελη 

για χειρισμό και κατευθύνσεις που μας παρείχε όσον 

αφορά ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος .  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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409/2015:  Έγκριση επαναλειτουργίας του δημοτικού 

λαχανόκηπου και του νέου Κανονισμού Λειτουργίας 

του.  

 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

       410/2015:       Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστήματος 

ασφαλείας –      

        παρακολούθησης –  τηλεειδοποίησης για τον χώρο 

του αμαξοστασίου  

        του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  

 

        411/2015:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015 που    

       αφορά το κληροδότημα Ι .  Αποστολίδη.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

412/2015:  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος οικ .  έτους 2015 για δράσεις 

πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 

2015.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

413/2015:       Έγκριση αποδόσεως μισθίου:  
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α) από την κ.  Παπαδοπούλου Πασχαλία του 

Δημητρίου,  για  την εκ -μίσθωση ισόγειου 

διαμερίσματος (α) κληροδοτήματος  

Ι .  Αποστολίδη επί της οδού Μεραρχίας 94  

 

       414/2015:       β)  από τον κ.  Παπαδόπουλο Γεώργιο του Κων/νου,  

για την εκμίσθωση  

                           ισόγειου διαμερίσματος (β)  κληροδοτήματος Ι .  

Αποστολίδη επί της οδού  

                           Μεραρχίας 94.  

 

415/2015:   Έγκριση προθεσμίας καταβολής οφειλών από την 

ημερομηνία της  νέας πράξης επιβολής εισφοράς.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

416/2015:  Έγκριση και δ ιάθεση πίστωσης,  τρόπος εκτέλεσης και 

ανάθεση  προμήθειας διαφόρων εφαρμογών και  

ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσίας  

μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

417/2015:  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του  Δήμου Σερρών και των Νομικών του 

Προσώπων, κατόπιν διαπραγμάτευσης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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      418/2015:        Αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης του  υπ '  αριθμόν 

16 καταστήματος του  

                              Δημ. Μεγάρου βάσει της παρ. β άρθρου 45Ν  

 

     419/2015:        Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 20 καταστήματος  

 

     420/2015:        Έγκριση λύσης μίσθωσης και διαγραφής του ποσού 

από τον υπ’ αριθμό            1336/2015 χρηματικό κατάλογο  

 

     421/2015:        Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 

8,77 τετραγωνικών            μέτρων στην ιδιοκτησία της κυρίας 

Κωνσταντίνου  Ελισάβετ στην             περιοχή Ιμαρέτ -

Άνω Καμενίκια  

 

     422/2015:        Εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό του έτους 

2015 για αποζημίωση          ιδιοκτησιών κληρονόμων 

Κοβανίδη Γεωργίου και Σαράντη Σμαρώς και     

                               λοιπών στο κεντρικό πάρκο της πόλης των 

Σερρών  12216 7/2015  

 

     423/2015:        Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

Ασφάλισης τροχαίου  

                               υλικού  του δήμου Σερρών για το έτος 2015 -  

2016  
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     424/2015:         Έγκριση μελετών του έργου: Κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης οδού  

                               Ανδρούτσου  

 

     425/2015:         Ομοίως του έργου:  Επέκταση πλακοσπεπούς 

οχετού στον οικισμό Αγίου  

                              Ιωάννη  

 

     426/2015:          Ομοίως του έργου:  Αποπεράτωση 

ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δημοτικής  

                                Κοινότητας Σκουτάρεως  

 

     427/2015:        Έγκριση 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών 

του έργου:  

         Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις   δημόσιων ανοιχτών 

χώρων στον δήμο  

        Σερρών  

 

     428/2015:        Ομοίως του έργου:  Επισκευές -  συντηρήσεις στο 

Δημοτικό σχολείο και το  

        Γυμνάσιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  

 

     429/2015:        Ομοίως  του έργου: Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 

τοπικής κοινότητας  

         Ορεινής  
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     430/2015:        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  

                   Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας  

 

     431/2015:       Ομοίως του έργου :  Συμπληρωματικά έργα 

αναπλάσεως στην οδό Μεγάλου  

         Αλεξάνδρου-  Βασιλέως Γεωργίου  

 

     432/2015:        Ομοίως του έργου:Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην 

τοπική κοινότητα  

        Ορεινής  

 

     433/2015:       Ομοίως του έργου:  Κατασκευή-  συντήρηση WC έργα 

υποδομής στο  

      στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά  

 

     434/2015:        Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου 

και των αντιδήμαρχων  

       Μυστακίδη Παύλου και Αγιαννίδου Σταυρούλας κατά 

τον μήνα Ιούλιο  

 

     435/2015:        Έγκριση καταβολής  εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του κυρίου δημάρχου  

       από τις  17 έως τις  19 Ιουνίου 2015  

 

436/2015:  Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 194/2014 Α. .Σ.  

¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Τσακιρίδου 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

114 

Αθηνά του Χρήστου, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου 

λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

 

 

     437/2015:      Έγκριση καταβολής ποσού 1154,86ευρώ στον 

ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση  

                               ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην 

περιφέρεια Άγιος Ραφαήλ  

                              Δήμου Σερρών  

 

     438/2015:        Ομοίως ποσού 1100,11 ευρώ για την για την 

τοποθέτηση ενός στύλου και   

                              ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ.  

Προβατά του  Δήμου Σερρών  

 

    439/2015:        Επερώτηση σχετικά με το Νέο Κτηματολόγιο του 

Δήμου Σερρών  για τις     

                             Περιφερειακές Ενότητες του Δήμου.  

 

     440/2015:        Έγκριση εκμίσθωση δια δημοπρασίας του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης του  

      χώρου αμμοληψίας από την κοίτη του χειμάρρου 

Δυτικού Λευκώνα ή  

                  Ξηροτόπου της δημοτικής ενότητας Λευκώνας,  

έκταση 134.690,78  

                             τετραγωνικών μέτρων  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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     441/2015:        Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου 

Σερρών του Δημάρχου   

        κατά το μήνα Ιούλιο  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    ……………  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ……………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………   

    

Γιαννακίδης Δηµήτριος      ……………  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ……………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ……………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ……………  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      ……………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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Μοσχολιός Ζωγράφος      ……………  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ……………  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………  

 

Τερζής Βασίλειος       ……………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ……………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………  

 

Χαρίτος Χρήστος       ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………  

 

Χράπας Παντελής       ……………  

β)  από τον κ.  Παπαδόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, για την εκμίσθωσή 

ισόγειου διαμερίσματος (β) κληροδοτήματος Ι .  Αποστολίδη επί της  

οδού Μεραρχίας 94.  


