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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 29η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 

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

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 16/23-07-2015 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 

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αραµπατζής Θεόδωρος 

Γεωργούλα Σουλτάνα. 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Ο Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

2. Δούκας Γεώργιος και Γάτσιος Ιωάννης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

3. Αναστασιάδης Ηλίας, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 
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4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 6ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

…………………………….……….. 

………………… 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του

  έργου: ¨Συντήρηση Δημοτικού Κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 

  α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-μου  

  Σερρών, 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

  και 

  β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-μου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών από την μειοψηφία για την Εκτελεστική Επιτροπή επί  

  θεμάτων προσωπικού. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο:   Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου σε εκδηλώσεις που θα  

  πραγματοποιηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ¨Ευρώπη για τους 

  πολίτες¨ με τίτλο ¨Δημοκρατική ιδιότητα και συμμετοχή στις δημοκρατικές 

  διαδικασίες και στα κοινά¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στα εγκαίνια του νέου, 

  πολλαπλών χρήσεων, Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στο Petrich της 

  Βουλγαρίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Sports for all¨ (που 

  χρηματοδοτείται   από   το   Πρόγραμμα   Ευρωπαϊκής   Εδαφικής 

  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013). 
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  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών 

  και ΔΕΥΑΣ για την κατασκευή του έργου με τίτλο: ¨Κατασκευή 

  τμήματος δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: α) Επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών  

  και 

  β) άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνο- 

  μίας από υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  Σχεδίου  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  του  Επιχειρησιακού 

  Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημοτικής περιόδου 2014-2019). 

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

 

ΘΕΜΑ 9ο: Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του 3ου  Νηπιαγωγείου Σερρών, 

  με την Μικρασιατική Αδελφότητα Ν. Κιουπλιών Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης  . 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Περί λύσης της μίσθωσης του 12ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου  

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης των  

  μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 

  2015-2016. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης 

  

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας: 

  α) επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως & Γενναδίου (δίπλα στο πάρκο) και 

  β) σε παρακείμενο χώρο της κεντρικής γέφυρας της .Κ. Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ14ο:  Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης μελέτης Αστικής  

  Κινητικότητας. 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ  15ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

  α) φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων, 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

  β) πιεστικού μηχανήματος (πλυντικού), 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

  γ) λιπαντικών για τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου Σερρών,  

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

  δ) ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου και 

  ε) φαρμάκων & κτηνιατρικών ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου μας. 

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

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για 

  συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων του Δήμου Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  προμήθεια  

  υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών μετά 

  την 1η  κατακύρωση του πακέτου Α' ¨Υπολογιστές – μηχανές γραφείου /  

  συσκευές ήχου - εικόνας¨ 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια οργάνων μετρήσεων 

  εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων 

  ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β' τριμήνου 2015 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Διάθεση σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με  

  τίτλο: ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία  

  Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨ για το υπόλοιπο του έτους 2015¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. έτους  

  2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ  22ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2015. 

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

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Συμψηφισμός οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το Δήμο Σερρών και σχετική  

  αναμόρφωση. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  Δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων (Παρ. Υπηρεσίας). 

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

  

ΘΕΜΑ 25ο:  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο ισόγειων αιθουσών του Κοινοτικού 

  Καταστήματος Τ.Κ. Κ. Καμήλας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ¨Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

  Αγίου Γεωργίου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ 

  – Άνω Καμενίκια. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 

  έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

  α) επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6) και 

  β) βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Χίου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Ακύρωση των αρ. 778/2014 και 14/2015 Α. .Σ. και χορήγηση παράτασης  

  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ¨Κατασκευή 12θέσιου  

  Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση παραλαβής μελετών με τίτλο: 

  α) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μελέτες: 1. Μελέτη 

  Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου, 2. Μελέτη Οριο- 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

9 

  θέτησης τμήματος 1200μ ρέματος Αγίου Ιωάννη και 3. Επικαιρο- 

  ποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δή- 

  μου Σερρών  και 

  β) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού Ελαιώνα 

  της Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση μελετών των έργων: 

  α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015, 

  β) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών, 

  γ) Βελτίωση Κοινοτικών οδών Τ.Κ. Ορεινής και 

  δ) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών .Ε. Σκουτάρεως 

  έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών των έργων: 

  α) Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός και 

  β) Επισκευές – συντηρήσεις – κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ  34ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου, 

  β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας, 

  γ) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής, 

  δ) Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο .  . Λευκώνα και 

  ε) Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της χωρητικότητας 

  του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  36ο:  Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.: 

  α) 126/2014 Α.  .Σ. ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Μάντζη 

  Ελευθερία του Δημητρίου, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω 

  συνταξιοδότησης¨ και 

  β) 127/2014 Α.  .Σ. ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Παλούση- 

  Καρατζόγλου Σοφία του Ιωάννη, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου 

  λόγω συνταξιοδότησης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. 

  Τοπούζη Γεώργιο στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

  

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

ΘΕΜΑ1ο : Έγκριση τροποποίησης της 667/2014 ΑΔΣ περί Καθορισμού του τρόπου  

  καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων  

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή μέρους του 1ου Λογαριασμού του  

  έργου: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια  13136   

  10/8/2015 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα σας.  Επί τέλους… λοιπόν,  να 

ξεκινήσουμε με απαντήσεις,  προφορικές  ερωτήσεις από του 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο προς τον κύριο Φωτιάδη. Οι  

ερωτήσεις  του κυρίου Φωτιάδη ήταν οι  εξής… χρηματοδότηση του 

κτιρίου και της ΔΕΥΑΣ. Θα απαντήσει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, κύριος  

Χασαπίδης.   

 Δεύτερη ερώτηση του κυρίου Φωτιάδη… κάθετες τομές στην 

άσφαλτο στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως.  Επίσης θα απαντήσει  

ο κύριος Κασαπίδης.   

 Πως μοιράστηκαν οι  αμοιβές των εξωτερικών συνεργατών του 

έργου… αυτή ήταν η ερώτηση σας.  Έτσι δεν είναι;  Θα απαντήσει,  

φυσικά, σε αυτήν,  υπάρχει και εγγράφως να σας την δώσω αυτή τ ην 

απάντηση από τον κύριο… Κωνσταντίνο.   

Και μια τέταρτη ερώτηση που κάνατε ήταν σχετικά με την 

προετοιμασία του γραφείου της  αντιπολίτευσης,  κύριε  Φωτιάδη.  Από 

τον κύριο Γκότση απάντηση.  

Και ξεκινάμε με τις  δυο πρώτες ερωτήσεις περί της 

χρηματοδότησης του κτιρίου της ΔΕΥΑΣ και τις  κάθετες τομές  στην 

άσφαλτο εκεί ,  της  Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως από τον κύριο 

Xασαπίδη. Παρακαλώ.  

Κος XΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα απαντήσω και στις  δυο ερωτήσεις αλλά θα ήθελα να 

κάνω μια παρατήρηση, μια… όταν υποβάλλοντα ι ερωτήσεις,  θεσμικά 

δηλαδή, υποβάλλονται ερωτήσεις  στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

αυτοστιγμής και αυτοί που υποβάλλουν ερωτήσεις  βγαίνουν και 

απαντούν.   
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 Σεβάστηκα… την διαδικασία,  δυο βδομάδες δεν απάντησα στα 

λεγόμενα… αυτά που ειπώθηκαν από τον υποβάλλοντα  την ερώτηση… 

αναληθή πέρα για πέρα. Και… η χρηματοδότηση του κτιρίου.   

Θα πω τρεις  ημερομηνίες εγώ και θα απαντήσω επί της ουσίας.  

Όπως είναι γνωστό το αίτημα της ΔΕΥΑΣ για να ενταχθεί  στο 

πρόγραμμα είχε υποβληθεί 31/5 του 13.  Η ένταξη του έργου στο 

πρόγραμμα έγινε 7/2 του 14.  Αφού μεσολάβησαν οι  διαδικασίες με τα 

τεύχη δημοπράτησης,  με όλα αυτά που έπρεπε να… τα τεχνικά δελτία,  

ήρθε η χρηματοδότηση στην Τράπεζα της  Ελλάδος 4 Νοεμβρίου.  Σε 

μας κοινοποιήθηκε η χρηματοδότηση στα μέσα του Δεκέμβρη.  

Όταν εμείς  διαπιστώσαμε ότι  η χρηματοδότηση ήτανε πάνω από 

αυτά που εμείς  υποβάλλαμε ως έγγραφα με τα τεύχη δημοπράτησης,  με 

όλα αυτά που χρειάζονται για να… το ποσόν που θα πάρουμε,  

ενημερώσαμε την Διαχειριστική Αρχή. Δεν λειτουργήσαμε αυθαίρετα,  

να πάρουμε το ποσόν,  το οποίο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.   

Ενημερώσαμε την Διαχειριστική Αρχή γιατί  θέλαμε να έχουμε 

ειλικρινή σχέση με την Διαχειριστική Αρχή. Τους ε ίπαμε,  το ποσό που 

στείλατε για την ΔΕΥΑΣ υπερβαίνει  το δικαιολογητικό που εμείς  

έχουμε.  Είναι δυνατόν,  τους είπαμε,  να πάρουμε το ποσό που αναλογεί 

σε μας και το υπόλοιπο να… δεν υπήρχε πρακτικός τρόπος να 

εισπράξουμε το ποσό που αντιστοιχούσε σε μας,  τις  720.000.  

Μας είπανε,  την ίδ ια στιγμή μας είπανε,  δεσμεύουμε το ποσό, το 

δέσμευση η Διαχειριστική Αρχή, θα διορθώσουμε το ποσό βάσει των 

εγγράφων που μας στείλατε,  μάλιστα μας ζήτησαν να ξαναστείλουμε 

τα δικαιολογητικά του έργου για να χρηματοδοτήσουν,  και μας είπαν 

ότι  τα λεφτά θα ρθούνε πολύ σύντομα. Δυστυχώς πέσαμε στην κρίση.  
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Όπως δεσμεύτηκαν όλα τα  κονδύλια των έργων, δεσμεύτηκαν και 

αυτά.   

Εμείς είμαστε βέβαια ότι  όταν η χώρα αποκτήσει την 

κανονικότητα της η χρηματοδότηση δεν θα… αλλοίμονο αν αυτή η 

χρηματοδότηση χαθεί.  Αν χαθεί η χρηματοδότηση των αποχετευτικών, 

αν χαθεί η χρηματοδότηση των βιοκλι ματικών,  αν χαθεί  η 

χρηματοδότηση του κάθετου άξονα.  Όλα τα εργοτάξια στην χώρα 

έχουν σταματήσει.  Αλλοίμονο αν χαθούν αυτές οι  χρηματοδοτήσεις.  

Εμείς πιστεύουμε ότι  μόλις αποκτήσει η χώρα κανονικότητα θα 

πάρουμε τα χρήματα μας.  Αλλοίμονο.  

Όσο για το δεύτερο, το δεύτερο αναφέρεται στις  κάθετες τομές  

που προκλήθηκαν από τα…  που προκλήθηκαν στο έργο του 

αποχετευτικού Σκουτάρεως.  Εκεί ήταν συμβατική υποχρέωση των 

αναδόχων να συντηρούν αυτά τα σκάμματα.  

Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλτικά σε σκάμματα και  

σε έργο ημιτελές.  Θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το έργο για να κάνουμε,  

για να κάνουμε ασφαλτόστρωση. Στο πρώτο διάστημα οι  εταιρείες  

αποκαθιστούσαν αυτά τα σκάμματα, έστω με 3 Α .   

Τώρα οι εταιρείες σταμάτησαν να δουλεύουν.  Κάποια 

σταμάτησαν λόγω της μη εισροής  χρημάτων από το πρόγραμμα. 

Σταμάτησαν με έγγραφο που στείλανε στην ΔΕΥΑΣ. Αυτό το διάστημα 

της… καταστάσεις… δεν είναι συμβατική υποχρέωση της ΔΕΥΑΣ να 

το κάνει .  Εμείς… αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Στην τρίτη ερώτηση, πως μοιράστηκαν οι  αμοιβές  των  

εξωτερικών συνεργατών του έργου… κύριε Φωτιάδη σας κάναμε 
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εγγράφως την απάντηση αλλά αν θέλετε και προφορικά να 

απαντήσει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την οικονομία να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την οικονομία να προχωρήσουμε.  Και στο τέταρτο ερώτημα σας 

σχετικά με την ετοιμασία των γραφείων της αντιπολίτευσης,  παρακαλώ 

τον αντιδήμαρχος Έργων… να απαντήσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  μετά από και αίτημα της αντιπολίτευσης,  σαν 

αρμόδιος αντιδήμαρχος των έργων έβαλα τους μηχανικούς να 

φτιάξουνε αυτό το γραφείο,  έτσ ι,  να έχει  μια ευπρέπεια  και μια… και 

ανθρώπινη.  Να πηγαίνουν τα μέλη της αντιπολίτευσης.  Και μάλιστα 

τώρα με αυτό,  αφιλοκερδώς έβαλα και μια… να μας πει  τι  θα κάνουμε.   

  Όμως, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 -  2013, το εθνικής εμβέλειας 

έργο,  εθνικό ληξιαρχείο -  μητρώο πολιτών που έχει  σκοπό την 

ψηφιοποίηση των… πράξεων με την σάρωση τους από τα… βιβλία,  μας 

έστειλε με την υπ’  αριθμόν 50,  550/23/12,  12 ο  μήνα του 14,  έγγραφο 

του υπουργείου Εσωτερικών και ζήτησε μεταξύ των άλλων την 

διευκόλυνση της αναδόχου εταιρείας για να έχει  πρόσβαση στα αρχεία 

του ληξιαρχείου για,  ο χώρος να είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση 

σκάνερ,  ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπά.  

 Και μάλιστα ζήτησε να είναι  μέσα στον χώρο του ληξιαρχείου.  

Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε γιατί  ο χώρος του ληξιαρχείου είναι 

πάρα πολύ μικρός,  με τα άτομα που δουλεύουν εκεί ,  τα στελέχη και 

σαν πιο κατάλληλο υποδείχθηκε αυτό το οποίο είναι απέναντι .   
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Εκεί ,  σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους της  αναδόχου 

εταιρείας εγκαταστάθηκε. . .  ψηφιοποίησης στις  20 Μαΐου του 2 015. Το 

οποίο θα σαρώσει το αρχείο του ληξιαρχείου Σερρών και των 

υπολοίπων ληξιαρχείων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.  

Σε ερώτηση μου, πότε θα τελειώσει… μετά από τις  ερωτήσεις,  τι  

θα γίνει ,  πότε θα τελειώσει,  ας  πούμε,  αυτή η διαδικασία και μου 

είπανε,  το πέρας των εργασιών δεν έχει  υπολογιστεί… είναι η αλήθεια 

για το γραφείο αυτό το οποίο ζητάτε να γίνει .   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι… δεν έχει  υπολογιστεί .  Δηλαδή, δεν μου λένε,  Σεπτέμβριο,  

Οκτώβριο και λοιπά. Είναι,  η ημερομηνία είναι αυτή.  Δεν ξέρουμε.  

Πότε θα τελειώσουν αμέσως θα αρχίσουν εργασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και βέβαια,  δεν είναι εδώ ο κύριος Γιαννακίδης…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πρέπει να ενημερώσω για το θέμα αυτό με τ ις… τομές.  

Πρέπει να ενημερώσω. Γίνεται μια,  γίνεται κάτι  το οποίο το Δημοτικό 

Συμβούλιο πρέπει να ενημερωθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) επειδή,  λέω, απουσιάζει  ο κύριος 

Γιαννακίδης,  σχετικά με ποιες ενέργειες έκανε ο δήμος σχετικά με την 

επιστροφή της παιδικής χαράς από το δημοτικό αναψυκτήριο σε 

ιδιωτικό χώρο… δόθηκε απάντηση,  θα την δώσουμε και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσκεκλημένος του Σώματος.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει να σας ενημερώσω, γίνεται από την δημοτική Αρχή η 

αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών. Λοιπόν,  σας έχω… θέλετε,  τα 

πάντα εδώ. Τι αποξηλώσαμε, όλα τα όργανα και λοιπά  και λοιπά… μια 

εγκύκλιο που μας έστειλε ο Νικόλαος Βούτσης,  ο οποίος λέει  ότι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, συγγνώμη. Διαδικαστικά το θέμα. Θα απαντήσετε μόνο 

για την συγκεκριμένη… όχι  γενικά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να μην ενημερώσω, δηλαδή, το Σώμα;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θέλετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε,  ως ανακοίνωση μπορείτε να κάνετε κάτι  αλλά μετά.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία.  Να απαντήσω τότε στον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, την προφορική ερώτηση του κυρίου 

Γιαννακίδη.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία.  Θα απαντήσω. Λοιπόν…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μήπως θα έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος Γιαννακίδης,  κύριε πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα, προς ενημέρωση του Σώματος αλλά θα επαναληφθεί το ίδιο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, κύριε  Φωτιάδη, και  εσεί ς  το κάνατε θέμα. Επομένως, 

αφορά και  σας… στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήθελα να σας 

πω ότι… αλλά δεν μπορούσα. Στείλαμε τον πιστοποιητή… από 

διαγωνισμό, τον έστειλα αμέσως να δει  την καταλληλότητα των 

οργάνων και του εδάφους.   

 Τα έβγαλε ακατάλληλα.  Και η δημοτική Αρχή, το συνεργείο που 

ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία,  πήγε και έβγαλε τα όργανα διότι  

εκκρίθηκαν ακατάλληλα για να μπορούν να… τα παιδιά να 

διασκεδάζουν,  ας πούμε,  πάνω στο…  

Έχουνε φύγει  από κει .  Τα όργανα είναι ακατάλληλα. Έχουν 

μεταφερθεί  στο αμαξοστάσιο και στην συνέχεια,  εκεί  είναι ο  κύριος  

Χαρίτος,  που τα πάμε… γιατί  αποξηλώσαμε και άλλα όργανα άλλων 

εννέα παιδικών χαρών, τα πάμε στο αμαξοστάσιο και εκεί… πάνε στην 

ανακύκλωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ένα πολύζυγο. Που πήγε ;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την Λίμνη επάνω είχε ένα πολύζυγο. Και ένα μονόζυγο και ένα 

πολύζυγο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) βεβαίως.  Μετά από καταγγελίες πολιτών 

ότι  ε ίναι ακατάλληλο, το είπατε κι  εσείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια χαρά ήτανε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εσείς το λέτε αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο κύριος Χρυσανθίδης… του είπα,  αμέσως θα πάμε.  Λοιπόν,  άρα,  

λοιπόν… κυρία… δεν… το είδαμε καλό… πήγαμε,  λοιπόν,  και το 

βγάλαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και… που το πήγανε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και μάλιστα, σε κάθε ενημέρωση να σας πω και για… παιδικές χαρές .  

Πάντως αυτό,  τα όργανα από κει  που μεταφέρθηκαν… εγώ δεν έχω δει ,  

έχουν… έτσι;  Αν θέλετε κάτι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  αν υπάρχει κάποιες ερωτήσεις,  επερωτήσεις…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι,  έχω το πρωτόκολλο παράδοσης των οργάνων από αυτή 

την παιδική χαρά που ήτανε εκεί… δηλαδή, και έχω τα όργανα, τις  

υπογραφές όλων των μελών που πήγαν εκεί… το συνεργείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

19 

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από όλα έχω. Τα πάντα εκεί  που πήγανε,  έχω κ αι… για αυτό το 

απαντώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το καταθέσουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήτανε… παιδιών,  τσουλήθρες ξύλινες,  τραμπάλα ξύλινη,  τρία,  

ποσότητες 3 -  2-  1, όλα αυτά.  Καταθέτω. Έχω, κυρία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πολύζυγο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και από τις  εννέα,  και από τις  εννέα που αποξηλώσαμε, έχω όλα τα 

όργανα.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε… θα ξαναπάει το πολύζυγο στην θέση του;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα φτιάξουμε καινούργιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πολύζυγο, όλα αυτά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα φτιάξουμε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

20 

Έχω όλα. Όλα τα πρωτόκολλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις… άλλο θέμα… άλλος κανείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίχε επισκεφθεί το… Μαργαρίτη,  και  

είχα… για να ρωτήσουμε για την πρώην ΚΕΣ. Τι γίνεται με την 

περιουσία της  πρώην ΚΕΣ η οποία… επί  κυρίου Βλάχου και μετά… 

έγινε λύση της επιχείρησης και ζητήσαμε να μάθουμε τι… η 

περιουσιακή, τα  περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που 

βρίσκονται,  γιατί  είχαμε καταγγελίες διάφορες,  και αν έγινε… τελικά 

αν έγινε η παραλαβή αυτής της περιουσίας.   

 Είπατε,  θα σας ενημερώσω. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία 

ενημέρωση.  Πέρασε ένα… το θέμα… ο δήμος; Κάποιος άλλος;  Αν… 

που βρίσκεται  αυτή η περιουσία και αν έγινε η παραλαβή αυτής της  

περιουσίας.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντηθεί,  παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) να απαντήσει,  γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  Αν μπορείτε να το απαντήσετε τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πήγε στο γραφείο μου, τ ι  ε ίναι αυτό που 

αφορά τον δήμο Σερρών να το βάλετε.  Άσ’ το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  γιατί  κάτι  είπε ότι… η Κατερί να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Η υπάλληλος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τώρα, ήταν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν… δεν απαντήθηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπα,  ναι.  Λοιπόν,  και 

πάμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσιας  διάταξης,  συνάδελφοι,  τα οποία 

σας έστειλα και  ηλεκτρονικά. Για το κατεπείγον,  το διαδικαστικό 

κομμάτι,  το πρώτο θέμα αφορά τροποποίηση της 667/2014 απόφασης 

του δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου καταβολής 

του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  

 Αυτό έρχεται ως κατεπείγον θέμα διότι  όλοι  ξέρουμ ε ότι  το 

τραπεζικό σύστημα έχει  δημιουργήσει προβλήματα στην πληρωμή 

αυτών των δόσεων και γίνεται,  έτσι,  με δυο κουβέντες ,  μια μετάθεση 

του θέματος.  Για  αυτό το φέρουμε… θέμα προς διευκόλυνση των 

συμπολιτών μας.   

 Λοιπόν,  ομόφωνα, ναι,  όχι ,  δεν  θα πεις .  Δε ν σου έδωσα τον λόγο,  

κύριε αντιδήμαρχε.  Πρέπει πρώτα το Σώμα να συμφωνήσει αν  θα 

συζητηθεί και μετά.  Συμφωνεί   το Σώμα να συζητηθεί;  Ομόφωνα ναι.   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον του παραπάνω Ε.Η.Δ. θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ένα δεύτερο θέμα, συνάδελφοι,  που έρχεται ως κατεπείγον.  Και  

αυτό έρχεται ως κατεπείγον,  το αιτιολογικό είναι ότι ,  διαβάζω το 

θέμα. Έγκριση πίστωσης για την αποπληρωμή 1 ο υ  και  2ο υ  λογαριασμού, 

συνολικού ποσού 73.431,22 ευρώ, του έργου,   επεμβάσεις  

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτ ίρια.   
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 Και αφορά τα κουφώματα τα οποία έγινε,  έχουνε εγκριθεί  από 

το… το ταμείο και  είναι να τοποθετηθούν στο δημαρχείο.  Και επειδή,  

όπως όλοι γνωρίζετε,  με τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος 

που έχουνε δημιουργηθεί,  δεν μπορεί αυτό το έργο,  ο εργολά βος,  

δηλαδή, παραιτείται και θα πάει στο διηνεκές.   

Για αυτό τον λόγο βρέθηκαν όχι  73 χιλιάρικα, για να μην 

σταματήσει το έργο και ο εργολάβος θα συνεχίσει .  Βρέθηκαν 30.000 

ευρώ, έτσι δεν είναι,  κύριε Γκότση; 30.000 ευρώ και για αυτό το 

φέρνω ως κατεπείγον  θέμα, για να συνεχίσει  και να μην παρατήσει το 

έργο ο εργολάβος.  Συμφωνείτε να το συζητήσουμε και αυτό; Και  

όταν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφορά κουφώματα του κτιρίου του δημαρχείου για…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του κτιρίου του δημαρχείου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συζητηθεί και αυτό το θέμα; Ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον του παραπάνω Ε.Η.Δ. θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και τον λόγο στον αντιδήμαρχο κύριο Γρηγοριάδη.  

 

1ο  Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ:  

Τροποποίηση της  667/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου 

περί καθορισμού του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

συνεχίζω από αυτά που είπε ο πρόεδρος.  Είχαμε καθορίσει  τον τρόπο 

πληρωμής των τελών κοινόχρηστοι χώρων και ο τρόπος αυτός ήτανε,  

ορίστε;  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απλώς θέλω να το καταθέσω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ξεκάθαρο…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Οφείλω και… και για αυτούς που τυχόν πλήρωσαν, και  για αυτούς θα 

ισχύει  μια μετάθεση όποτε θελήσουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι,  το πρώτο θέμα;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 498/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δεύτερο θέμα;  

 

2ο  Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ:  

Έγκριση πίστωσης για την αποπληρωμή 1 ο υ  και 2 ο υ  λογαριασμού, 

συνολικού ποσού 73.431,22 ευρώ, του έργου,  επεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε κύριε Γκότση να κάνετε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί πρέπει να γραφεί,  η γραμματεία πρέπει να γράψει… λογαριασμό 

1ο  και 2ο ,  30.000, όχι  73.300 που λέει… η υπηρεσία μας έβαλε τις  73 

από δυο λογαριασμούς,  50.000 και 36.500. Από αυτά πληρώθηκε μόνο 

13.150.  Τα υπόλοιπα που είναι  αυτά,  η υπηρεσία έβαλε που μας… 

όμως το λογιστήριο μας λέει ,  αυτή την στιγμή εγώ να σας δώσω 

30.000 αλλά… πρέπει να προχωρήσει το έργο… κουφώματα, γιατί  

αλλιώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν ξέρω. Εδώ, επί  της ουσίας,  δημιουργούμε ένα προηγούμε νο. 

Εδώ το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι  είναι το κτίριο του δημαρχείου… 

ασφαλείας και εξοικονόμησης χρόνου για την ολοκλήρωση.  
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 Όμως, επειδή όλοι  οι  εργολάβοι κάναν αυτό που ακριβώς που 

φοβηθήκαμε ότι  μπορεί να κάνει  ο συγκεκριμένος,  γιατί… το 2 ο  

λογαριασμό τον κατέθεσε… τώρα. Εδώ… εργολάβοι  έχουν μήνες να 

πληρωθούν.  

Αν αυτό το έχετε αξιολογήσει και μήπως να το δείτε,  μήπως… 

διαχειριστεί ,  να μην έρθει  ένας καταιγισμός από αιτήσεις εργολάβων, 

να λέει ,  βρήκατε χρήματα, έχετε την ΣΑΤΑ, κάνω μια ερώτηση και  

πάω στο δεύτερο σκέλος,  κύριε δήμαρχε.  Υπάρχει η ΣΑΤΑ, δεν 

υπάρχει… ας πούμε και βεβαίως…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι,  η ΣΑΤΑ, κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τελειώσω. Υπάρχει η ΣΑΤΑ… αν υπάρχει η ΣΑΤΑ γιατί  να πάμε σε 

τόσα από δω κι από κει ,  όπως είπατε… τα οποία κάνουν 30.0 00;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  άμα… το λογιστήριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ένα, το ένα.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά εμείς  δεν πειράζουμε την ΣΑΤΑ του τεχνικού προγράμματος του 

15.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο πράγματα. Αν έχετε αξιολογήσει ότι  για έναν συγκεκριμένο δίνετε 

ένα πρόκριμα… γιατί  και όλοι  οι άλλοι εργολάβοι θα κάνουν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτή, αυτή είναι η αγωνία.  Το λέτε.  Το λέτε.  Ότι όλοι οι  εργολάβοι 

σταματούν τις  εργασίες τους.  Και αυτός που έχει  εδώ τις  αναπλάσεις 

και γενικότερα. Και εύλογο είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  είναι κάτι ,  λέτε κάτι  υποθετικό.  Ο κύριος…  δεν έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.  Δηλαδή, δεν υφίσταται το πρόβλημα για άλλους εργολάβους;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι.  Για αυτό σας λέω.  Αν είναι,  θα σας ενημερώσω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα δεν έχει  λαμβάνειν κανείς  άλλος έχε ι  καλώς.  

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: 499/2015)  

…………………  

 

 (Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Δεν σταμάτησε κανείς ,  κύριε αντιδήμαρχε,  τις  εργασίες… να 

αποπληρωθεί… με αποτέλεσμα να έχεις  αδυναμία.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι οι  εργολάβοι  έχουν σταματήσει  και σιγά -  σιγά όλοι… ήτανε θέμα 

εγγυητικών, θέμα ασφαλίστρων του έργου, που σιγά -  σιγά,  λοιπόν,  με 

το άνοιγμα των τραπεζών…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο είναι αυτό που λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λοιπόν,  αυτό θέλω να σας πω. Ότι ε ίχαν 

σταματήσει.  Και σιγά -  σιγά… και αρχίζουν να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους σταμάτησε το έργο.  Ο άλλος 

διότι  δεν λειτουργεί  το τραπεζικό σύστημα, να παίρνει  το υλικό το 

οποίο περίμενε από το εξωτερικό.  Ο άλλος,  καταλάβατε;… τελείως 

διαφορετικές οι  περιπτώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και για όλους… ήτανε.  Και οι  εγγυητικές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Λοιπόν,  προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 

πρώτο θέμα,  σύσταση επιτροπής γ ια την οριστική παραλαβή του 

έργου, συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην Δημοτική Κοινότητα 

Ορεινής.   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση επιτροπής  για την οριστική παραλαβή  του έργου:  

¨Συντήρηση Δημοτικού Κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

28 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωρίζετε όλοι ότι  γίνεται μετά από κλήρωση. Ως τακτικά μέλη 

κληρώθηκαν ο κύριος… Νικόλαος και η κυρία Στούπα Θεοδώρα και ως 

αναπληρωματικά η κυρία Βλαχοπούλου Ευγενία και η κυρία… 

Φωτεινή.  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: 442/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο.  Ορισμός για  την… μελών διοικητικού συμβουλίου.  

Α. Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου 

Σερρών, με εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κύριο… 

Δημήτρη και  Β.  Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δήμου Σερρών, με εισηγητή τον δημοτικό σύμβουλος 

κύριο… Βασίλειο.   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου:  

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών,  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης  .  

και  
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β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Τερζής Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σας τα διαβάζω ένα προς ένα χωριστά. Μετά από πρόταση της  

διοίκησης,  λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Μετά από πρόταση της ένωσης 

συλλόγων γονέων και μαθητών έχουμε.   

 Α. Αντικατάσταση της κυρίας Αναστασίας… τακτικό μέλος,  με  

τον κύριο Τετρακοίλη Γεώργιο.   

Β. Αντικατάσταση των κυρίων Στέφανο Στεφανάκη ως τακτικό 

μέλος και… Ξενοφώντα ως αναπληρωματικό με τους κυρίους Νικόλαο 

Δεμέρογλου, τακτικό,  και Αθανάσιο Παπακώστα ως αναπληρωματικό.   

Τρίτον.  Αντικατάσταση κυρίας Ολυμπίας Παχατίρογλου, η οποία 

ήταν αναπληρωματικό μέλος,  με τον κύριο Λεωνίδα Μάκινα,  και αυτός 

ως αναπληρωματικό,  δηλαδή, της  κυρίας Παχατίρογλου. Αντικαθιστά 

την κυρία Παχατίρογλου η οποία παραιτείται.   

Επίσης,  έχουμε ένα τέταρτο.  Λόγω συνταξιοδότησης του μέλους 

του ΔΣ, κυρίου Χριστοδουλίδη Μιχαήλ αντικαθίσταται ο κύριος 

Χριστοδουλίδης με την κυρία Αναστασιάδου Δήμητρα και θα είναι ως 

τακτικό μέλος,  όπως ακριβώς ήταν και ο κύριο ς Χριστοδουλίδης  

Μιχαήλ.  

Επίσης,  την αντικατάσταση των κάτωθι μελών του ΔΣ της 

ΕΣΕΔΕ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  δηλαδή, λόγω μη παρουσίας 

αυτών σε έξι  συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ. Του διοικητικού 

συμβουλίου.   
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Δηλαδή,  του κυρίου Μεγαλομύστακα Αθανασ ίου,  ο οποίος είναι  

αιρετό μέλος,  τακτικό,  του ΔΣ. Και  αντικαθίσταται από τον κύριο… 

Ευθύμιο,  όχι ,  τον κύριο Στεργίου Νικόλαο, συγγνώμη. Στεργίου 

Νικόλαο.  

Και Β. Η κυρία… τακτικό αιρετό μέλος και η κυρία… κύριε 

Φωτιάδη, ένα μέλος από την παράταξη σας αλλά  να μπορεί να πηγαίνει  

σε αυτή την επιτροπή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πριν φτάσουμε εκεί .  Εδώ… διάθεση… και μπαίνει  ένα 

θέμα… οριζόντια επ’ αυτού; Λέτε τώρα, ας πούμε… να σας πω. Λέω… 

μια διάταξη η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί  οριζόντια.   Παντού.  

Αυτό λέω. Πρέπει  να το συναξιολογήσουμε.  Δηλαδή,  ας πούμε,  ο  

κύριος… στην Οικονομική Επιτροπή. Ο κύριος Γκότσης είναι στην 

Οικονομική και δεν πάει.  Έχουμε και  άλλες περιπτώσεις .  Παντού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε και άλλες περιπτώσεις.  Πρέπει να δούμε ότι  έχει  πρόβλημ α η 

επιτροπή αυτή όπως και οι  άλλες επιτροπές.  Δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν.  Δεν έχουν απαρτία.  Και σαν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς είμαστε παρόντες στην Οικονομική Επιτροπή και συνεχώς 

διαμαρτύρονται τα  μέλη της παράταξης μας ότι  έχουνε πάντοτε ελλιπή 

σύνθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανονικά πρέπει  να αντικατασταθούν.  Κανονικά δεν ε ίναι 6  οι  

απουσίες,  όπως ξέρετε πολύ καλά από τον κανονισμό. Τρεις  

συνεχόμενες απουσίες αντικαθίσταται το μέλος.  Λοιπόν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μήπως πρέπει να τους κάνουμε μια παρατήρηση…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν μπορούν να μείνουν και να… δεν υπάρχει.  Εγώ θεωρώ ότι  είναι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κι εγώ προσπαθώ να… φαντάζομαι ότι  οι  προσπάθειες γίνονται για 

την εισαγωγή του θέματος είναι για να έχει  απαρτία η κάθε επιτροπή… 

εμείς,  στην Οικονομική Επιτροπή, μιας που αναφέρθηκε,  είτε λείπει  

μέλος της συμπολίτευσης,  ε ίτε της αντιπολίτευσης,  έχουμε απαρτία.  

Λειτουργούμε… δεν έχουμε πρόβλημα. Σχεδόν… τέτοια… 

συνεργάζονται…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Καλαϊτζίδης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πράγματι,  κύριε πρόεδρε,  εάν μου επιτρέπετε,  είναι η τελευταία μου… 

θέμα της αδικαιολόγητης απουσίας θα πρέπει να το ερμηνεύουμε με 

πολύ προσεκτικό τρόπο. Γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει… δημιουργούνται εντυπώσεις.  Δεν υπάρχει λόγος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νομίζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν πάμε στο Β, για την ΕΣΕΔΕ, δευτεροβάθμια ενιαία Σχολική 

Επιτροπή. Και έχουμε εδώ την αντικατάσταση της κυρίας 

Αναστασίας… που ήταν αναπληρωματικό μέλος,  με τον κύριο… 

Μάκινα. Την αντικατάσταση των κυρίας Παχατίρογλου… ως τακτικό 

με τον κύριο Στεφανάκη Στέφανο ως αναπληρωμα τικό.   

Και τους,  με τους κυρίους,  κυρία  Παχατίρογλου και κύριος 

Στεφανάκης αντικαθίστανται από τους Τετρακοίλη Γεώργιο και… 

Δημήτριο.  Το πρώτο ως τακτικό μέλος,  το δεύτερο ως 

αναπληρωματικό.   

Επίσης,  αντικατάσταση και ορισμό νέων μελών του ΔΣ της 

ΕΣΕΔΕ λόγω μη παρουσίας αυτών σε εφτά συνεχόμενες 

συνεδριάσεις… αυτά τα λέει  η αιρετή,  είναι ο κύριος Γκότσης,  η 

κυρία… ο κύριος  Γκότσης Ηλίας αντικαθίσταται από τον κύριο… 

Ευθύμιο και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δικαιολογημένες απουσίες.  Διατυπώνετε… 

απουσίες… δικαιολογημένες.   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και να μην γίνει  αντικατάσταση. Αλλιώς 

πως θα πρέπει… 6 -  7, 3…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και πως ορίζεται,  συγγνώμη που… η 

δικαιολογημένη απουσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι δικαιολογημένες απουσίες είναι για λόγους…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

33 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω πρώτα κάτι ,  πρόεδρε; Γιατί… και επίσης,  οι  πρόεδροι των 

επιτροπών θα πρέπει λίγο να μελετούν την σύνθεση και την 

επαγγελματική των μελών και να βρίσκουν μια χρυσή τομή. Αν 

βρίσκεται.  Εντάξει ;  Δεν είνα ι,  εντάξει ,  γιατί  άμα υπάρχει μια επιτροπή 

11:00 το πρωί σε έναν που δουλεύει  δεν είναι ούτε να ξεκινήσει το 

πρωί,  ούτε να φύγει  το μεσημέρι .  Καταλάβατε τι  λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν υπάρχει θέληση νομίζω μπορεί να λυθεί  το θέμα. Αν οι  ώρες είναι 

περίεργες τότε θα πρέπει όλοι να είμαστε,  συγγνώμη για τους 

συνταξιούχους… συνταξιούχοι ή υπάλληλοι που μπορούμε να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος,  για να μην ξεφύγουμε.  Είναι,  απευθύνομαι  

στην…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  πρόεδρε,  διαδικαστικά. Θεωρώ ότι  το θέμα είναι σοβαρό. Το 

έχω θέσει εγώ πάρα πολλές φορές  σε όλες τ ις  επιτροπές.  Κατά την 

γνώμη μου είναι  απαράδεκτο οι  επιτροπές να γίνονται στην ώρα 

εργασίας του δήμου. Πρέπει  να γίνονται μετά τις  3:00,  να μην πω το 

απόγευμα. Έτσι κι  αλλιώς οι  γραμματείς  πληρώνονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν πληρώνονται…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν μπορούμε να σταματάμε από τις  

δουλειές μας για να πάμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος,  όμως… χρειάζεται  φαρδιά  και πλατει ά  

κουβέντα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  συγγνώμη για την παρέμβαση. Επειδή η… 

γραμματειακή υποστήριξη πληρώνεται και… εκτός ωραρίου δημοτικού 

συμβουλίου,  αυτό θέλω να πω. Οι άλλες επιτροπές που προβλέπεται να 

γίνουν στο ωράριο δεν έχουνε υπερωριακή αμοιβή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια πληρώνεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο.  Καμία άλλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να βάλουμε συνταξιούχους,  δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λειτουργούμε τέσσερα -  πέντε χρόνια… 

ξαφνικά τώρα έχει  πρόβλημα;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα προέκυψε το πρόβλημα από τις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και όλα ήταν μια χαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάτε σε άλλα θέματα τώρα. Μην πάτε σε άλλα θέματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τα υπόλοιπα. Εδώ μιλάμε για την επιτροπή παιδείας.  Αφήστε 

το πρόβλημα… διότι  το θέμα μας είναι η επιτροπή παιδείας…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ενημερώστε τον κύριο Καλαϊτζίδη… και τηλεφωνικά, σας 

παρακαλώ, έτσι;  Λοιπόν,  αυτό.   

Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβ ουλίου:  

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών,  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης.  

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: 443/2015)  

…………………  
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β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Τερζής Β.  

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: 444/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα. Ορισμός μελών από την μειοψηφία για την 

Εκτελεστική Επιτροπή επί θεμάτων προσωπικού .   

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Ορισμός μελών από την μειοψηφία για την Εκτελεστική Επιτροπή  

 επί θεμάτων προσωπικού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ χρειαζόμαστε δυο δημοτικούς συμβούλους από την μειοψηφία.  

Την αντιπολίτευση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προτείνω εγώ τον κύριο Χρυσανθίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χρυσανθίδης.  Και από σας;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κύριο Αναστασιάδη.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναστασιάδης Ηλίας.  Ωραία.  Ομόφωνα ναι κι  αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 445/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του δήμου 

σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες,  με τίτλο,  Δημοκρατική… 

συμμετοχή στις  δημοκρατικές δ ιαδικασίες και στα κοινά.   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου σε εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ¨Ευρώπη 

για  

τους πολίτες¨  με τίτλο ¨Δημοκρατική ιδιότητα και συμμετοχή στις  

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά¨ .  

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

Εισηγητής… νομικός σύμβουλος,  κύριος Κώστας… έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πρόκειται για 

συμμετοχή εκπροσώπου του δήμου στις  τρεις  επόμενες  ημερίδες του 

προγράμματα Δημοκρατική Ιδιότητα… η μια είναι στην πόλη 

Σπάρτη… 23 -  24 Σεπτεμβρίου του 2015…  

 Η επόμενη είναι  στην πόλη… 18 -  19 Οκτωβρίου με θέμα,  

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ταυτότητα…  

Και η επόμενη είναι 12 -  13 Οκτωβρίου στις  Βρυξέλλες με θέμα… 

και οι  πόλεις  της Ευρώπης… κάθε χρόνο στις  Βρυξέλλες.   

Η συμμετοχή είναι για ένα,  εκτός του δήμου, είναι καλυμμένη 

από το πρόγραμμα του δήμου  στο 100% της χρηματοδότησης.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το όνομα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  πείτε τα ονόματα. Θέλετε να τα πω εγώ; Λοιπόν,  για μην στην 

Σλοβενία… υπάρχουνε θέματα… και λοιπά, ένα άτομο μόνο 

επιλέγεται.  Είναι,  αυτό το άτομο είναι πολιτικό,  δημοτικός σύμβουλος,  

δηλαδή, αιρετός.  Ή υπάλληλος του δήμου.  Για την Σλοβενία  

προτείνεται ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο  

κύριος…  

 Για την… Ιταλίας,  η κυρία Βασιλοπούλου Ειρήνη,  από τον 

προγραμματισμό.  

 Για τις  Βρυξέλλες ο κύριος Καλπουτζής Κωνσταντίνος.   

Δεν μπορούν να πάνε δεύτερα άτομα, δηλαδή. Καταλάβατε; Να 

μην μπορεί να πάει υπηρεσιακός μαζί με πολιτικό πρόσωπο. Ένα 
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ακόμα άτομο εγκρίνει  το πρόγραμμα. Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Ο 

κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθετηθήκαμε όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Διαφωνήσαμε με την ουσία του προγράμματος,  οπότε και  σε αυτό 

ψηφίζουμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ναι,  κύριε Καρύδα.  

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: 446/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα. Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του δήμου 

στα εγκαίνια του νέου πολλαπλών χρήσεων δημοτικού αθλητικού 

κέντρου στο… της Βουλγαρίας,  στα πλαίσια… του έργου… που 

χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής… συνεργασίας 

Ελλάδος -  Βουλγαρίας 2007 -  2013.  

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στα εγκαίνια του 

νέου, πολλαπλών χρήσεων,  Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στο 

Petrich της Βουλγαρίας,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Sports 
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for all¨  (που χρηματοδοτείται   από   το   Πρόγραμμα   Ευρωπαϊκής   

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013).  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καλπουτζή… λοιπόν,  να πω ονόματα; Λοιπόν,  ο δήμαρχος,  ο 

κύριος… ο κύριος  Γρηγοριάδης,  ο κύριος Καλπουτζής,  η κυρία… ο 

κύριος… Παναγιώτης,  από το Τμήμα Προγραμματισμού είναι αυτά τα 

δυο άτομα. Ο υποφαινόμενος,  ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.  

Ο κύριος Χατζημαργαρίτης και ο κύριος Χρυσανθίδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα πάνε με τα αυτοκίνητα, δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα θα δούμε πως θα το τακτοποιήσουμε αυτό.  Θα βρούμε μάλλον 

υπηρεσιακά αυτοκίνητα, κύριε Γρηγοριάδη. Και αν κάποιο άλλο άτομο 

θέλει  επίσης να συμμετέχει ,  εντάξει ,  υπάρχει  η δυνατότητα… 

αυτοκίνητα… εάν και κάποιο άλλο άτομο θέλει ,  κυρία Καλώτα,  αν και 

από την παράταξη σας θέλει  και κάποιο άλλο άτομα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποια μέρα είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ημερομηνία δεν  έχει  οριστεί  αλλά… η συγκεκριμένη ημερομηνία… 

θα σας ειδοποιήσουμε όλους.  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.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

41 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 447/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα. Έγκριση σχεδίου Προγραμματι κής Σύμβασης 

μεταξύ δήμου Σερρών και  ΔΕΥΑΣ για την κατασκευή του έργου με 

τίτλο,  κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων στην περιοχή… πόλης 

Σερρών με εισηγητή τον κύριο Γαλάνη.   

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών  

 και ΔΕΥΑΣ  για την κατασκευή του έργου με τίτλο: ¨Κατασκευή  

τμήματος δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη, έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε  πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι… σύντομος .  Καλούμαστε 

να πάρουμε μια απόφαση για να στηρίξουμε την κατασκευή ενός 

έργου,  δεν  το… καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση για να 

στηρίξουμε την κατασκευή ενός έργου ομβρίων στην περιοχή της… 

και η πρόταση που κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από γενική  

έρευνα που έγινε… και από… δήμου και από τις  υπηρεσίες,  σε 

συνεννόηση και  με την ΔΕΥΑΣ, και  στο επίπεδο του κυρίου… αλλά 

και των συνεργατών του,  είναι,  και  μετά από συνεννόηση και με την 
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υπερκείμενη Αρχή για το πώς,  ας πούμε… να υπεισέλθουν εκεί ,  δέον 

θεωρούμε ότι  ε ίναι να γίνει  μια Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα 

στον δήμο και  στην ΔΕΥΑ για  ένα χρόνο, διάρκειας ενός έτους,  

τουλάχιστον αρχικά… το αντικείμενο το συγκεκριμένο έργο που 

αποφάσισε η ΔΕΥΑ στο Διοικητικό της Συμβούλιο.   

 Είναι η απόφαση 170… του 2015. Πρόκειται για την έγκριση της 

μελέτης… του 2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο,  κατασκευή… 

δικτύου ομβρίων στην περιοχή… πόλης Σερρών και τευχών 

δημοπράτησης αυτής.   

Φυσικά το έργο… είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Εμείς ζητάμε 

με 300.000 ευρώ από τα χρήματα της εισφοράς σε χρήματα, της  

εισφοράς σε χρήμα της  περιοχής της  συγκεκριμένης και… αυτός ε ίναι 

ο τρόπος για να μπορέσει,  ας πούμε,  διαδικαστικά να προχωρήσει  αυτό 

το ζήτημα. Αν… κάποιος συνάδελφος… κάτι  παραπάνω.  

Πρόκειται για όμβρια… η χρηματοδότησ η θα είναι… το έργο θα 

κατασκευάσει η ΔΕΥΑ η οποία,  σύμφωνα με το νόμο… τον 1969 του 

80,  στην παράγραφο 2,  το άρθρο 1,  έχει  στις  προβλεπόμενες 

αρμοδιότητες και την αρμοδιότητα των ομβρίων υδάτων… αυτό,  κύριε 

πρόεδρε… εξαρτώμενη. Δεν χρειάζεται να σας την π ροσκομίσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν κάποιος θέλει  να ρωτήσει… ναι.  Ο κύριος Φωτιάδης και ο κύριος  

Καρύδας.  Παρακαλώ. Κύριε Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση η οποία προκύπτει  άμεσα είναι η εξής.  Νέα περιοχή,  

ενταγμένη, προς ένταξη.  Είναι επέκταση δικτύων. Γιατί  θα  πρέπει  ο 

δήμος να συνδράμει;  Με βάση το πλαίσιο θα πρέπει η ΔΕΥΑ 

αυτοδίκαια να…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση υπάρχει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  πραγματικά όταν τέθηκε το ζήτημα για συζήτηση ανάμεσα στους 

δυο φορείς,  στον δήμο και στην ΔΕΥΑ, προβληματιστήκαμε πως 

αλλιώς θα ήταν για την ανάγκη αυτή. Ξέρετε,  όμως, συνέβη το εξής.  

Όταν ο νόμος της εισφοράς σε χρήμα είχε εκδοθεί… δεν υπήρχε 

ΔΕΥΑ.  

 Ο νόμος… εισφορά σε χρήμα, κύριε πρόεδρε,  αφορούσε χρήματα 

τα οποία… οι πολίτες για να γίνουν έργα υποδομών. Αυτά τα έργα 

κρίνει  και εκ των υστέρων… δημιουργία της,  να πραγματοποιήσει η 

εκάστοτε ΔΕΥΑ… σε κάποια… σε κάποιο δήμο όπου είχε…  

Όπως αντιλαμβάνεστε ο  νομοθέτης δεν θα μπορούσε να 

προβλέψει… ΔΕΥΑ… την δημιουργία τους,  ότι  τα  έργα αυτά τα 

υποδομών,  για παράδειγμα των ομβρί ων, θα έπρεπε να τα κάνει  η 

ΔΕΥΑ.  

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο,  επειδή εμείς  αισθανόμαστε την 

ανάγκη να στηρίξουμε την ΔΕΥΑ στα έργα υποδομής στην περιοχή 

αυτή θεωρούμε ότι  τα χρήματα που δίνουν οι  πολίτες για έργα… 

υποδομών, επομένως μέσα σε αυτά τα έργα υ ποδομών είναι και τα 

όμβρια,  και… μονάδα… πολύ μεγάλη… να εκτελεστεί  το έργο,  

θεωρήσαμε σωστό από πλευράς μας,  να το πω έτσι… είμαστε ο φορέας 

που στηρίζει  τους άλλους φορείς  και… δηλαδή, να το πω έτσι  λαϊκά… 

εκτελούμε… υποχρέωση μας που προκύπτει  από τον νόμο περί 

εισφοράς σε χρήμα.  

Θέλω να είμαι ειλικρινής.  Αυτή η Προγραμματική Σύμβαση 

ανάμεσα σε μας και στην ΔΕΥΑ, τουλάχιστον στα πέντε τελευταία 
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χρόνια,  πρώτη φορά αναλάβαμε πρωτοβουλία… επειδή εμπεριέχεται  

και… κύριε πρόεδρε,  στην υπερκείμενη Αρχή,  ο γε νικός γραμματέας 

που έχει  υπογράψει την εισήγηση… συζήτηση μαζί  και  με τον κύριο 

δήμαρχο και με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, είναι ο μόνος τρόπος για να 

γίνει  αυτό.  Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.  Προγραμματική 

Σύμβαση και όχι ,  κύριε πρόεδρε,  με απευθείας χρημα τοδότηση… άλλο 

τρόπο… απευθείας  ανάθεση.  

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί,  δεν είναι νόμιμο. Επομένως, με 

αυτόν τον τρόπο τηρούμε τις  προϋποθέσεις  του νόμου, τα… και  νομίζω 

εξήγησα πως… ποια είναι η αιτιολογία… προσέγγιση του ζητήματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο.  Κάτι συμπληρωματικά. Επειδή το 

έργο στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΣ δεν… το έργο αυτό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προέκυψε η ανάγκη, επειδή θα παραληφθεί το σχολείο και πρέπει να 

λειτουργήσει και  στην περιοχή του σχολείου δεν  υπάρχει δίκτυο 

ομβρίων, η ΔΕΥΑΣ αυτή την στιγμή δεν έχει  την δυνατότητα την 

οικονομική να ανταποκριθεί… ένα ποσό θα βάλει και η ΔΕΥΑΣ… 

300.000… έχουμε έναν προϋπολογισμό 886.000 ευρώ, στην καλύτερη 

περίπτωση θα πάρει 45,  υπολογίζουμε 50% έκπτωση.  Άρα ένα ποσό θα 

βάλει και η ΔΕΥΑΣ γ ια το έργο.   

Αλλά η άποψη της  Νομικής Υπηρεσίας της επιχείρησης είναι ότι  

η ΔΕΥΑΣ αδικήθηκε από την εισφορά σε χρήμα. Ο νομοθέτης τότε,  

επειδή δεν υπήρχαν οι  ΔΕΥΑ, ο νομοθέτης προέβλεπε η εισφορά εις  

χρήμα να πάει για την… δικτύων στην περιοχή που ρυμοτομε ίται.   

Δίκτυα, τι  ε ίναι τα δίκτυα που τώρα κατασκευάζει  η ΔΕΥΑΣ. 

Τότε θα έπρεπε να τα κατασκευάσει ο δήμος και τα δίκτυα των 
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ομβρίων, τα δίκτυα αποχέτευσης.  Αυτά στην περιοχή της… δεν γίναν 

από τον δήμο διαχρονικά. Όφειλε να τα κάνει  πριν την ΔΕΥΑΣ.  

Και έπρεπε να διεκδικήσει η ΔΕΥΑΣ σε πρώτο, ή σε 

προγενέστερους χρόνους περισσότερα κομμάτι από αυτή την 

χρηματοδότηση. Αυτή είναι η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας των 

ΔΕΥΑ. Να διεκδικούσε ένα κομμάτι από την χρηματοδότηση αυτή για 

να κάνει  τα δίκτυα της.   

Δεν έγινε τώρα. Τώρα προέκυψε το επείγον γεγονός και έτσι 

μέσα από μια Προγραμματική Σύμβαση να τελειώσουμε το έργο,  να 

λειτουργήσει το σχολείο με ασφάλεια για τα παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, δυο ερωτήσεις.  Στην μια κα λύφθηκα. Αν 

μπορεί ο αντιδήμαρχος με δυο λόγια… εισπράττει  σε χρήμα. Πως 

γίνεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  τώρα κοιτάξτε να δείτε… με πολύ απλά λόγια είναι στις  

επεκτάσεις σχεδίου πόλης,  όπου έχουμε Πράξεις Εφαρμογής,  

καλούνται οι  πολίτες των οποίων τα οικόπεδα,  τώρα… επέκταση του 

σχεδίου πόλης εννοώ οικόπεδα. Και αποκτούνε μεγαλύτερη αξία.   

 Για να μπορέσει ο  δήμος… την απόφαση,  ο εκάστοτε δήμος,  να 

μπορέσει να κάνει  τα έργα υποδομής καλείται κανείς  με νόμο, ο  

οποίος είναι από το κράτος,  σε όλες τις  πόλεις ,  σε ό λους τους δήμους 

της Ελλάδος,  να δώσει εισφορά σε χρήμα ή εισφορά σε γη.   

Αυτό… την αναλαμβάνει,  κύριε πρόεδρε,  η Πολεοδομία και η 

Πολεοδομία αφού κάνει  την εφαρμογή αυτού του νόμου, μέσα… 
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διεργασία και μελέτες,  προκύπτουν τα ποσά ή η εισφορά σε γη που 

καλείται ο κάθε κύριος να δώσει… να συνεισφέρει… ένα χωράφι να το 

πω… και να… από την εισφορά σε γη το μισό,  500 και  να κληθεί να 

πληρώσει εισφορά σε χρήμα ή να μην πληρώσει .  Είναι… νόμο και μια  

συγκεκριμένη… δηλαδή, δεν το κάνει  ο καθένας μόνος του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με πολύ… το κάνει  η Πολεοδομία.  Όχι τώρα. Και τα χρήματα βάσει… 

της περιοχής εκείνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις πάνω στο… ο κύριος Φωτιάδης,  παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σταχυολογώντας κανείς  αυτά που 

ακούστηκαν, θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ, μάλλον θα φτάσει σε 

μια απορία.  Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσουμε επαγωγικά. Το όλο θέμα, όπως 

εξομολογήθηκε ο κύριος εισηγητής,  συμβαίνει  γ ια πρώτη φορά.  

 Συμβαίνει  για πρώτη φορά και βεβαίως… για πρώτη φορά, ότι  

από την στιγμή που υπάρχει η ΔΕΥΑ, δεν έχει  σημασία αν… η διάταξη 

ή αν η ΔΕΥΑ για να… συγκροτήθηκαν μετά,  υπάρχει ένα σαφές νομικό 

πλαίσιο.   

 Απομόνωσα στην εισήγηση του κυρίου Γαλάνη ότι  η υπερκείμενη 

Αρχή, προφανώς εννοεί  την Αποκεντρωμένη, το γνωρίζει  και το 

ελέγχει .  Είναι σε γνώση της,  δηλαδή, έτσι;  Είπατε,  και με την 

συνεργασία της υπερκείμενης Αρχής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

47 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  το σημείωσα κατά την ροή των… μπαίνουνε 

θέματα, κύριε πρόεδρε,  τα οποία νομίζω ότι  πρέπε ι  να τα δούμε 

καθαρά. Σαφέστατα και προς τιμήν του εισηγητή, λέει  ότι  ναι,  θέλουμε 

να χρηματοδοτήσουμε την ΔΕΥΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι… θέλουμε να 

την χρηματοδοτήσουμε με 300.000 ευρώ την ΔΕΥΑ. Η οποία 

προφανώς έχει  πρόβλημα ρευστότητας.   

 Εάν ήταν σε άλλη κατάσταση θα πήγαινε και θα έκανε τις  

ενέργειες που έπρεπε πριν.  Θα έλεγα εγώ ότι  πριν ακόμα ολοκληρωθεί  

το σχολείο θα έπρεπε να είχε  ολοκληρωθεί το δ ίκτυο αποχέτευσης.  

Αυτό λέει  ο απλός νους.   

Τώρα, έτσι όπως το βάζει  ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ, ποιος θα έλεγε,  

να  αφήσουμε το σχολείο και γενικά την πρόσβαση των παιδιών και των 

γονιών με προβλήματα; Είναι,  όμως, το ζήτημα υπαρκτό ή είναι 

ψευτοδίλημμα;  

Για μας είναι ψευτοδίλημμα. Ποιος θα έλεγε όχι;… ναι.  Ποιος θα 

έλεγε ότι  τα χρήματα εισφοράς,  σαφέστατα, έχουν συγκ εκριμένες 

κατευθύνσεις.  Και τα έχουμε,  ως δήμος,  πάρα πολλά χρόνια στο 

ταμείο.  Να λέμε και αυτή την αλήθεια.   

Και επίσης πρέπει να πούμε πόσα χρήματα έχουμε.  Πόσα 

χρήματα έδωσε εκεί  ο κοσμάκης,  πόσα επενδύθηκαν, πόσα 

επενδύθηκαν, ναι,  που επενδύθηκαν, διότ ι  εκεί  οι  άνθρωποι είναι μέσα 

στις  λάσπες,  μέσα στο σπαστό που ρίξαμε εμείς  από τα τρίμματα και 

μέσα σε κάτι  καταστάσεις οι  οποίες ούτε στα χωριά υπάρχουν.  

Εννοώ… στις παρυφές των οικισμών. Δεν μας τιμά αυτή η κατάσταση.  

Θεωρώ, λοιπόν,  ότι  εδώ θα πρέπει  ν α πούμε όλες τις  αλήθειες.  

Εμείς έχουμε επιφυλάξεις για το αν θα πρέπει διότι  αντιλαμβάνεστε 
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ότι μπαίνει… μετά θέμα. Γιατί… να χρηματοδοτήσουμε και το έργο 

των δυο πρώην οικισμών… εννοώ με του… και του Σκουτάρεως.  

Αυτοδίκαια θα μας έρθει  αίτημα, χρηματοδότ ησε κι  εδώ για να μην 

πληρώσουμε τόσα πολλά για τις  συνδέσεις.   

Γιατί  θα είναι η αιτιολόγηση ότι  ε ίναι ενιαίο έργο.  Ότι βάζετε… 

η φάση… μισή φάση εδώ και είναι τα υπόλοιπα. Είναι τα έργα του… 

δώστε και σε μας 300, δώστε και  σε μας 300. Είμαστε… να το 

κάνουμε;  

Εγώ νομίζω ότι  εδώ πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα και θα 

πρέπει να το απαντήσουμε οριζόντια.  Ή δίνουμε παντού χρήματα ή δεν 

μπορούμε να δώσουμε εκεί .  Τα χρήματα που δώσανε οι  άνθρωποι να 

επενδυθούν,  είναι η άποψη της παράταξη μας.  Και αν δεν επενδύθηκ αν 

όλα που είναι τα χρήματα αυτά και γιατί  δεν επενδύθηκαν; Και γιατί  

τα κρατάμε ακόμα;   

Και βεβαίως,  εάν εκεί  υπάρχουν χρήματα γιατί  δεν τα βάλαμε 

απευθείας στα άλλα έργα. Γιατί  έχει  και παρεμφερή έργα. Κάπου 

κάναμε κάποια έργα ύδρευσης… τα υπόλοιπα. Έχου με οδοποιίες,  

έχουμε,  γιατί  δεν προχωράνε; Ερώτηση προς τον αντιδήμαρχο…  

Όταν έχει  χρήματα που τα δώσανε οι  άνθρωποι εδώ και χρόνια 

και… χρόνια στα ταμεία,  ο νόμος είναι ξεκάθαρος.  Δίνει  τις  

κατευθύνσεις χρηματοδότησης,  γιατί  κωλυσιεργούμε;  

Λοιπόν,  συμπερασματικά, εμείς  απομονώνουμε ότι  ε ίναι 

πρωτόγνωρη διαδικασία.  Είναι μια χρηματοδότηση στην ΔΕΥΑ, 

επιλέγετε να χρηματοδοτήσετε την ΔΕΥΑ η οποία για μας,  από πολλές 

αστοχίες της βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση.  

Προβληματιζόμαστε σοβαρά διότι  θα σας έλεγα ότι  είναι πάρα 

πολύ δίκαιο το αίτημα των κατοίκων και τους  αδικήσαμε κατάφωρα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

49 

Δώσανε χρήματα οι  άνθρωποι και δεν πήρανε έργο και εδώ υπάρχει 

ένα μεγάλο θέμα.  Αλλά αμέσως θα προκύψουν και  αλλού τέτοια  

ζητήματα και θα είναι εύλογο να τα χρηματοδοτήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη, μπορώ να ρωτήσω;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε… το Δημοτικό Συμβούλιο 

στην προηγούμενη θητεία… ερώτημα του κυρίου… δόθηκαν… 

απαντήσεις  για αυτό το ζήτημα που πολλά χρόνια το ακούμε όλοι μας 

στην κοινωνία.  Πως… αυτά τα χρήματα, που πήγαν,  πως… ο κύριος 

δήμαρχος μπορεί να πει  γιατί  έχει  καλύτερη εικόνα, ότι  έγιναν… 

πήγαν τα χρήματα αυτά της ε ισφοράς σε χρήμα…  

 Επίσης,  γίνονται μελέτες για περιβαλλοντικά έργα πάλι από τα 

χρήματα στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν κρ ατάμε τίποτα για μας… το 

δυνατόν από την εισφορά σε χρήμα, κύριε πρόεδρε,  υλοποιήθηκαν και  

υλοποιούνται.   

 Το αν προέκυψε αυτή η ανάγκη… το συγκεκριμένο… στην 

σχολική μονάδα, το οποίο δεν το είχε προϋπολογίσει  η ΔΕΥΑ στον 

προϋπολογισμό της,  καλούμαστε εμεί ς  να συνεργαστούμε μαζί της με 

αυτό το συγκεκριμένο σκοπό… δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα 

στην ΔΕΥΑ… και οποιοδήποτε άλλο… παρά μόνο με την λογική αυτή 

που εξήγησα στους συνάδελφους.   

 Για την περίπτωση αυτή, δηλαδή, που υπάρχει εισφορά σε χρήμα 

και πάλι με την… υπερκείμενη Αρχή τα όσα λέω στην εισήγηση μου 

και η Προγραμματική στο σύνολο της… τουλάχιστον… θέλοντας να 

είμαι σωστός απέναντι  στους  συνάδελφους,  τοποθετήθηκα όπως ένας 

ακριβώς άνθρωπος μπορούσε να τοποθετηθεί.    
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 Χρήματα οι  πολίτες έδωσαν από την εισφορά σε χρήμα… η 

ΔΕΥΑ Σερρών συστήθηκε μετά τον νόμο περί εισφοράς σε χρήμα και  

την Πράξη Εφαρμογής και το… σήμερα σε μια περίπτωση έκτακτη που 

χρειάζεται να αντιμετωπίσει  ένα έργο… σχολική μονάδα, να στηρίξει  

με αυτό τον τρόπο την συγκεκριμένη επιχεί ρηση. Επιχείρηση του 

δήμου.  

Αυτό δεν πρόκειται να… σε άλλες  περιπτώσεις… υπάρχει ο 

σχετικός σκοπός.  Δεν μπορώ να… και να πω και κάτι  άλλο… οι 

συνάδελφοι να σταματήσουμε αυτό που επί πολλά χρόνια ακούγεται  

στην πόλη, ότι  αυτά τα χρήματα που δώσαν οι  πολίτε ς δεν έχουν δοθεί  

για έργα υποδομών, σας… όχι,  για έργα υποδομών.  

Έχει γίνει  μάλιστα έλεγχος στην θητεία του κυρίου Βλάχου και  

από… για τα χρήματα αυτά, έχει  υπάρξει πόρισμα που παρουσίασε ο 

κύριος δήμαρχος στην προηγούμενη θητεία στην ερώτηση του 

κυρίου…  καλό είναι να το σταματήσουμε αυτό,  κύριε  πρόεδρε… τα 

λεφτά αυτά… περίπτωση που χρηματοδοτούμε την ΔΕΥΑΣ για αυτόν 

τον σκοπό. Δεν υπάρχει κάτι  άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  να συμπληρώσω, δυο κουβέντες να πω. Νομίζω ότι  το είχα 

πει  και στην πρωτολογία,  ότι  η  ΔΕΥΑΣ κακώς τα προηγούμενα χρόνια 

δεν διεκδίκησε από την εισφορά εις  χρήμα σημαντικό κονδύλι για  τα 

έργα υποδομής.  Γιατί  οι  κάτοικοι στην περιοχή… δώσανε εισφορά εις  

χρήμα… για να δημιουργηθούν οι  υποδομές.   

 Ή τις υποδομές έπρεπε να τις  κάνει  ο δήμος σε προγενέστερο 

χρόνο ή έπρεπε να χρηματοδοτήσει την ΔΕΥΑΣ για να κάνει  τις  

υποδομές.  Αυτό δεν έχει  καμία σχέση με τα άλλα έργα της  ΔΕΥΑΣ. 

Δεν έχει  καμία σχέση. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο Μητρούσι 
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χρηματοδότηση από τον δήμο για να γίνει  ένα έργο υποδομής  στο 

Μητρούσι.   

Εδώ έγινε γιατί  οι  κάτοικοι δώσανε εισφορά εις  χρήμα για τις  

υποδομές της περιοχής… νομιμοποιούνται να τα διεκδικήσουν.  Δεν 

νομιμοποιούνται να διεκδικήσουν.  Το πώς θα κλείσει  το έργο θα το 

δούμε στην πορεία το πώς θα κλείσει  το έργο,  γιατί  υπάρχει  πράγματι  

πρόβλημα με την εισπραξιμότητα της επιχείρησης.   

Αλλά αυτοί  που επικαλούνται αστοχίες της επιχείρησης πρέπει 

να ρθούνε εντός τόπου και χρόνου… χώρα που βουλιάζει  και  εμείς  

διατηρούμε την βιωσιμότητα της επιχείρησης με νύχια  και με δόντια.  

Ποιες αστοχίες της επιχείρησης,  της  διοίκησης… της διοίκησης που 

οφείλεται η μη εισπραξιμότητα της επιχείρησης… βουλιάζει… οι  

πολίτες δεν έρχονται να ρυθμίσουν την οφειλή των 40 ευρώ. Έρχονται  

στο γραφείο μου και θέλουν να ρυθμίσουν οφειλές 40 ευρώ. Και εμ είς  

διατηρούμε ζωντανή την επιχείρηση και θα την διατηρήσουμε.  Αυτά 

ήθελα να πω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  έχετε ζητήσει τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι.  Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όσον αφορά τα 

χρήματα από την εισφορά σε χρήμα που παίρνει  ο δή μος,  σε. . .  που 

εντάσσονται στο σχέδιο πόλης,  κατά την διάρκεια της  προηγούμενης 

θητείας είχε γίνει  ένα ερώτημα από τον κύριο…  

 Και απαντήθηκε,  και απαντήθηκε σχετικά με… λεπτομέρεια.  

Αυτό που έχω να επαναλάβω εγώ μέσα σε δυο λέξεις  είναι το εξής.  

Εμείς από τότε που αναλάβαμε,  κατά την διάρκεια,  την προηγούμενη 

δημαρχιακή θητεία,  ότι  χρήματα παίρνουμε από την εισφορά σε χρήμα 
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όλα πηγαίνουνε,  μα όλα, μέχρι  το τελευταίο ευρώ, στις  αντίστοιχες  

περιοχές.   

 Στην περιοχή… κατά την διάρκεια της προηγούμενης θητεία ς μας 

έγιναν έργα ύψους 600.000 ευρώ… με το Γυμνάσιο,  έργα που έχουν 

σχέση με όμβρια ύδατα, με τις  πλημμύρες και τα λοιπά,  πεζοδρόμια… 

διανοίξεις ,  ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά.  

Τώρα επίσης γίνεται έργο 400.000 ευρώ πάλι στην περιοχή της… 

πάλι από εισφορά σε χρήμα… στην διάρκεια της  προηγούμενης 

θητείας έγιναν έργα περίπου 300 ή 250.000 ευρώ.  Στην Ομόνοια 

επίσης το ίδ ιο,  λοιπόν,  100.000 ευρώ.   

Και όποιος έχει  την παραμικρή αμφιβολία μπορεί να ρθει ,  είναι  

στην διάθεση του όλα τα έγγραφα, έτσι,  να πάει και να  δει αν τυχόν 

δεν διατέθηκε έστω και ένα ευρώ από την εισφορά σε χρήμα στην 

αντίστοιχη περιοχή. Λοιπόν,  ένα αυτό.   

Δεύτερον.  Γιατί  γ ίνεται αυτό,  γιατί  δίνουμε αυτά τα χρήματα 

στην ΔΕΥΑ… έχουμε κάποια χρήματα από την εισφορά σε χρήμα στην 

περιοχή… αυτά τα λεφτά πρέπει να πάνε σε έργα υποδομής εκείνης  της  

περιοχής μόνον.  Πουθενά αλλού.  

Και πρέπει  να κάνουμε έργα,  είναι… πλατείες,  δρόμους,  έργα 

ομβρίων μπορούμε να κάνουμε και οποιοδήποτε άλλο έργο μπορούμε 

να κάνουμε.  Επείγει  το έργο αυτό των ομβρίων, λόγω το υ ότι  θα 

λειτουργήσει το 6 ο  Δημοτικό σχολείο.  Έχουμε τεράστιο πρόβλημα.  

Λοιπόν,  αντί  να το κάνουμε εμείς  το έργο αυτό το δίνουμε στην 

ΔΕΥΑΣ να το κάνει .  Ποια,  που είναι το πρόβλημα; Και πολύ σωστά 

κάνουμε.  Μάλιστα, για να δούμε μήπως υπάρχουν νομικά κενά ή 

προβλήματα συνεννοηθήκαμε και με την Αποκεντρωμένη, μας είπαν 

ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα.  
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Αλλά, αν υπάρξει  κάποιο… πρόβλημα η απόφαση μας θα πάει 

πάλι στην Αποκεντρωμένη και θα μας πουν αν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα να την διορθώσουμε.  Λοιπόν,  είναι απαίτηση  των κατοίκων 

της περιοχής.  Τα χρήματα ανήκουν στην  συγκεκριμένη περιοχή. Πάνε 

στην περιοχή.  Αντί  να το κάνουμε μόνοι μας το έργο θα το κάνουμε 

μόνοι μας το έργο,  το κάνουμε μέσω της ΔΕΥΑΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα έλεγε κανείς  ότι όλα είναι πολύ καλά καμωμένα και πολύ 

αυτονόητα.  Η ερώτηση,  έκανα, κύριε πρόεδρε,  κάποιες ερωτήσεις  οι  

οποίες… απαντήσεων διότι  είναι  τέτοιες που νομίζω ότι  θα 

απαντηθούν…  

 Έχει συντάξει  πρόταση η ΔΕΥΑΣ για την συγκεκριμένη περιοχή 

και περίμενε,  και περιμένουνε χρηματοδότηση, ναι ή όχι .  Συνολικά. 

Εγώ νομίζω πως έχει .  Άρα ξεκάθαρα και εκ του αποτελέσματος 

προκύπτει  ότι  είναι… δράση της ΔΕΥΑΣ και αυτό προκύπτει  

αυτοδίκαια και  όλα τα υπόλοιπα είναι επινοήσεις για να 

χρηματοδοτήσουμε,  λέω ευθέως,  της ΔΕΥΑ Σ.  

 Για να λύσει  τα  δικά της προβλήματα τα οποία είναι πολύ 

συγκεκριμένα. Είναι πρόβλημα ρευστότητος.  Ποιος είπε ότι  τα 

χρήματα αυτών των συνδημοτών μας,  τα οποία,  κι  ερώτησα πόσα είναι 

τα χρήματα στον εισηγητή ο οποίος  λέει ,  στον δήμαρχο.  Πόσα είναι τα  

χρήματα που έχουμε στο ταμείο μας και γιατί;  

Τα λέμε,  δηλαδή,  όχι  για να ακούσω αμέσως ότι  εμείς  τώρα 

υπερθεματίζουμε γ ια να χαϊδέψουμε αυτιά.  Αυτά τα χρήματα τα οποία  

έχετε,  κύριε Αγγελίδη,  ε ίναι για να κάνετε τους δρόμους.  Και θα 
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έπρεπε να τους έχετε δημοπρατήσει,  εν όψει του χειμώνα να λύνατε 

εκεί  τις  καταστάσεις οι  οποίες είναι πραγματικά πολύ δύσκολες σε 

πάρα πολλά θέματα. Είναι χρήματα των ανθρώπων αυτών και ήδη θα 

έπρεπε να τα δημοπρατήσετε και όχι  να δώσετε αυτά τα χρήματα στην 

ΔΕΥΑΣ.  

Λοιπόν,  και τα  300 είναι  δικά τους και θα έπρεπε να γίνει  

οδοποιία… το σχολείο και αλλού,  και τα χρήματα τα οποία ήταν 

απαραίτητα για να γίνουν τα οποία έχετε αρμοδιότητα ούτως ή άλλως, 

από την γένεση της ΔΕΥΑΣ θα έπρεπε να τα διεκδικήσει και να τα 

αποσπάσει.   

Γιατί  είπε και πολλά χρόνια να το οργανώσει το όλο θέμα. Και η 

ερώτηση μου είναι  και προς τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ. Υπάρχει μελέτη;  

Τώρα, το αν η ΔΕΥΑΣ έκανε αστοχίες,  εγώ πάλι θα ρωτήσω, δεν 

θυμάται κανείς  εδώ ότι  στο έργο των αναπλάσεων, εκεί  στο κέντρο, η 

ΔΕΥΑΣ ήρθε εκ των υστέρων και έβαλε 300.000 ευρώ ρευστό από το 

ταμείο της για να κάνει  ε ίδος εργασιών που μπορούσε να είχε  

ενταχθεί ;   

Ποιος δεν θυμάται  πρόσφατα τώρα στις  τελευταίες αναπλάσεις,  

που πάλι η ΔΕΥΑΣ πήγε και έβαλε,  δεν ξέρω… πόσα χρήματα, 180,  

200, 300.000 με τα φρεάτια,  του αγωγούς και τα λοιπά στην 

συγκεκριμένη ζώνη τώρα που… εκεί,  που είναι σε εξέλιξη το 

συγκεκριμένο έργο;  

Να, λοιπόν,  αμέσως -  αμέσως ένα πεντακοσάρι.  500.000 ευρώ 

στον βρόντο.  Και θα πάμε και αλλού. Αυτά που θυμάμαι τώρα,  

πρόσφατα. Για  να πάμε και στο έργο αυτό το οποίο μας είπατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε πρόεδρε.  Που μας είπατε ότι ,  εννοώ ότι  εντάχθηκε… 

τα χρήματα… προφανώς τρελάθηκαν και μας στείλανε περισσότερα 

χρήματα και εμείς  δεν μπορούσαμε να τα πάρουμ ε.   

 Εγώ αυτά, ως παράταξη, σημείωσα τις  ημερομηνίες,  θα τα 

ζητήσω. Γιατί  και εμείς  γνωρίζουμε συγκεκριμένα ότι  θα μπορούσαμε 

να πάρουμε τα χρήματα και καμία σχέση δεν έχει  ένα έργο το οποίο  

ολοκληρώθηκε στην… στους λογαριασμούς πιστοποιήθηκαν, έχει  μια 

διαδικασία,  ήρθαν τα χρήματα και εμείς  για πέντε μήνες θέλετε,  για 

τρεις  μήνες θέλετε,  για δυο μήνες θέλετε,  για ένα μήνα θέλετε,  δεν  

σταθήκαμε… να πάμε να τα πάρουμε.  Τώρα,  ακούσαμε στις  

τηλεοράσεις και κλείνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) σε  άλλο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ίδιο θέμα είναι.  Τελειώνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα πως το ίδιο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανέφερε ο κύριος πρόεδρος,  να μας πει  ο  διοικητής,  δηλαδή… αν πήγα 

και έχω την δυνατότητα να αναφέρω παραδείγματα… και λέω ότι  

βεβαίως υπάρχουνε αστοχίες με τα… παραδείγματα, πολύ 

συγκεκριμένες,  κύριε  πρόεδρε και τελείωσα, και θεωρώ, κύριοι  

συνάδελφοι,  ότι  αυτό που ξεκινάτε το απαντώ και λέω.  

 Σε έναν πρώην δήμο, στα δυο Διαμερίσματα, και κλείνω με αυτό 

το ερώτημα, εάν οι  συγκεκριμένοι οικισμοί  έχουν ίδιους  π όρους,  

καταλαβαίνετε τι  λέω. Δικούς τους πόρους,  και τα εισπράττει  ο δήμος,  
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μπορεί να τα δώσει στην ΔΕΥΑΣ για να κάνει  έργο; Ερώτημα. Είναι 

ακριβώς το ίδιο,  η ίδια ποιότητα χρημάτων.  Εισφορά των δημοτών,  

έμμεσα ή άμεσα… αυτά τα χρήματα μπορεί να τα δώσει σ την ΔΕΥΑΣ 

για έργο; Ναι ή όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος,  θα παρακαλέσω τον κύριο πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, αν 

θέλει  να τοποθετηθεί,  και ο εισηγητής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  τα πράγματα είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από τον κύριο Γαλάνη και μετά από σας.  Παρακαλώ εντός  

θέματος.  Όχι απαντήσεις…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ είναι η ΔΕΥΑΣ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και όχι  επαναληψιμότητα. Ότι ε ίπατε,  είπατε… κάτι καινούργιο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η ΔΕΥΑΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου… έχει  επιτελέσει σημαντικότατο ρόλο στην πόλη, στα έργα 

υποδομών και το… πάρα πολύ καλά και στην δική του θητεία και στην 

πρώτη και στην δεύτερη, να αξιοποιήσει… δεν νομίζω να είναι  

αστοχία το να κάνει  έργα η ΔΕΥΑΣ τα οποία προκύπτουν κατά την 

διάρκεια της προηγούμενης θητείας και της  σημερινής,  για να 

βοηθήσει στην καλυτέρευση των δομών της πόλης.   

 Νομίζω ότι  αυτό είναι το ευκταίο.  Αυτό είναι το επιθυμητό. 

Επομένως, το αν θα κάνει  τα έργα ο δήμος ή αν θα τα κάνει  η 
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ΔΕΥΑΣ… συγκεκριμένους τομείς,  δεν νομίζω ότι ,  κρίνετ αι εκ του 

αποτελέσματος αν έργο κάνει  καλά ή όχι .   

Υπάρχει επομένως,  επί  του συγκεκριμένου, κύριε πρόεδρε… θα 

κριθεί  η Προγραμματική Σύμβαση από τον ελεγκτικό μηχανισμό, την 

υπερκείμενη Αρχή. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος δήμαρχος… 

συζήτηση επί του θέματος .  Θα κριθεί .  Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. 

Δεν υπάρχει κάτι…  

Είπαμε ότι  αυτά τα χρήματα είναι για τον σκοπό του να κάνουμε 

έργα υποδομών… αυτή την στιγμή σε επιχειρησιακή… και  

ετοιμότητα… πέριξ της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.  Τα χρήματα 

αυτά είναι…. Για  όμβρια η αρμοδιότητα είναι η ΔΕΥΑΣ… χιλιάδες  

έργα σε εκείνη την περιοχή.   

Και αν πω εν κατακλείδι  ότι  τα χρήματα, για να μην υπάρχει  

αυτή η παραφιλολογία,  τα χρήματα που δίνουν  οι  πολίτες… εισφορές,  

κύριε πρόεδρε,  για αυτή την τεράστια,  για παράδειγμα, π εριοχή δεν 

φτάνουν για να γίνουν όλα, όλα τα έργα υποδομών. Υπήρξε μια,  να το 

πω έτσι ,  στρέβλωση στο παρελθόν,  μια λανθασμένη προσέγγιση, ότι  

επειδή… εκεί,  στο σχέδιο πόλης και έγινε Πράξη Εφαρμογής,  ότι… οι 

πολίτες φτάνουν για να γίνουν έργα υποδομών. Δεν  φτάνουν σε καμία 

περίπτωση.  

Θέλουν πολλά περισσότερα χρήματα για να γίνουν αυτά τα έργα. 

Δεν φτάνουν,  δηλαδή, δεν λέω ότι  τα πήραμε τα έργα… τα χρήματα 

και τα πήγαμε κάπου αλλού… δεν γίνονται τα έργα.  Δεν φτάνουν,  

κύριε πρόεδρε,  τα  χρήματα της εισφοράς σ ε χρήμα για  να γίνουν όλα 

τα έργα υποδομών.  Είναι αλήθεια… να την πούμε στους πολίτες.   

Ότι χρήματα όντως υπάρχουν,  πολύ σωστά είπε ο κύριος  

δήμαρχος,  πήγανε εκεί .  Και  πηγαίνουν εκεί .  Παρακαλώ τους 
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συνάδελφους για λόγους που αφορούν κυρίως την λειτουργία τ ου 

σχολείου να εγκρίνουν αυτή την Προγραμματική Συμφωνία με την 

ΔΕΥΑΣ. Άλλωστε η ΔΕΥΑΣ δεν είναι κανένας ξένος.  Είναι ο… έργα 

ύδρευσης,  αποχέτευσης και ομβρίων. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε της  ΔΕΥΑΣ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  ακούστηκαν μερικά πράγματα τα οποία προκαλούν,  θα 

έλεγα, σε μένα θυμηδία.  Ξοδέψαμε, λέει ,  500.000 και δημιουργήσαμε 

υποδομές στην πόλη και τα λεφτά αυτά πήγανε στον βρόντο.   

 Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε υπόγειες υποδομές που να τις  

αντιλαμβάνεται ο κόσμος διαχρονικά και  όχι να κάνουμε παγκάκια και  

πλατείες.  Δεν πάνε στον βρόντο οι  υποδομές που δημιουργούνται στην 

πόλη.  

Ναι,  δώσαμε 300.000 για να δημιουργήσουμε τα δίκτυα μας,  να 

βελτιώσουμε τα δίκτυα μας στην περιοχή που γίνεται το μεγάλο έργο 

των βιοκλιματικών. Είναι δυνατόν να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) θέματα. Σας παρακαλώ πολύ επί  

του θέματος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  οφείλω να απαντήσω συνολικά στην τοποθέτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα απαντάτε… σας παρακαλώ… εκτός θέματος.  Σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ προκλήθηκα για να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Πρόεδρε,  σε 

παρακαλώ. Θα απαντήσω σε αυτό το θέμα. Θα απαντήσω…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς έχουμε σύνταξη μελέτης για όλο τον δήμο. Έχουμε μελέτες σε 

ωριμότητα πάνω από 100.000.000. Για όλο τον δήμο,  τον διευρυμένο 

δήμο. Μακάρι να βρούμε χρηματοδοτήσεις.  Έχουμε… πολύ μεγάλη. 

Και στην περιοχή της… κάναμε έργο από πρόγραμμα. Κάνουμε έργο 

από πρόγραμμα.  

 Είπε ο κύριος Φωτιάδης,  αυτά τα λεφτά να τα πηγαίναμε να 

ασφαλτοστρώναμε τι ς  περιοχές.  Και… τα δίκτυα. Αντιφατικά 

πράγματα, δηλαδή. Και είναι δυνατόν χωρίς να δημιουργήσουμε τα 

υπόγεια δίκτυα να πάμε σε δρόμους και να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις;  

Και μετά να σκάβουμε καινούργιες ασφαλτοστρώσεις για να… η 

ΔΕΥΑΣ; Μια χαρά συντονίζεται η ΔΕΥΑΣ με την Τεχνική Υπηρεσία 

του δήμου.  Θα δημιουργήσει πρώτα τις  υποδομές η ΔΕΥΑΣ και ύστερα 

θα ασφαλτοστρώσουμε.  Δεν θα ασφαλτοστρώσουμε πρώτα και μετά θα 

πάμε να σκάβουμε,  να κάνουμε εμείς  υπόγεια…. Για κάποιους  η 

ανακαίνιση του κτιρίου του ορφανοτρο φείου είναι εφιάλτης.  Την 

πολέμησαν από την πρώτη στιγμή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά είναι θέματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και θα απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα διακόψω και δεν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα συνεχίσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Οφείλω να απαντήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα συνεχίσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οφείλω να απαντήσω στις  προκλήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε επί  του θέματος.  Μην συνεχίζετε.  Σας αφαιρώ τον 

λόγο.  Αφαιρώ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είστε πολύ… στην διαδικασία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε δήμαρχε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήρατε τον λόγο επί της διαδικασίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κύριος πρόεδρος στρέβλωσε ευθέως τα λεχθέντα υπό εμού.  Υπάρχει  

διάταξη που προβλέπει  και ο κανονισμός που θέλω να αναφέρω αυτά 

τα οποία  είπε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρει την άποψη του,  κύριε Φωτιάδη. Δεν στρέβλωσε τίποτα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την άποψη του,  κύριε πρόεδρε,  θέλω…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εγώ δίνω τον λόγο… και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρείτε ότι  εγώ είπα ότι… θα μπορούσαν να ενταχθο ύν στις  μελέτες 

και να λέει  ότι  εγώ είπα να μην πάνε… θεωρείτε ότι  αυτό… είπα ότι  

τα 500.000… μπορούσαν να είναι στις  μελέτες… και από πάνω να 

μην… στο ταμείο της ΔΕΥΑΣ. Αυτό είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Δεν έχετε τον λόγο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε πρόεδρε.  Ούτως ή άλλως προσπαθείτε να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  θα είμαι πάρα πολύ 

σύντομος.  Η ΔΕΥΑΣ μέχρι τώρα έχει  κάνει  τεράστιο έργο και  

συνεχίζει  να κάνει  τεράστιο έργο.  Έκανε και κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης θητείας μας και τώρα συνεχίζει  δυναμικά παρά τις 

δύσκολες καταστάσεις που περνά η χώρα.  

 Το έργο αυτό που κάνει  είναι τέτοιο έργο… στην προηγούμενη,  

κατά την διάρκεια  της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας γύρω από 

το 3 ο  Γυμνάσιο.  Είχε το ίδιο  πρόβλημα με τα όμβρια.  Πλημύριζε.  Και 

κάναμε το ίδ ιο έργο.  Μαζί φυσικά και με κάποιες ασφαλτοστρώσεις 

δρόμων και πεζοδρόμια.   

 Λοιπόν,  αν,  αν δεν είναι νόμιμο ή όχι  το ψάξαμε… μας είπαν ότι  

γίνεται.  Αλλά και πάλι,  αν δεν  γίνεται θα κριθεί  από την 

Αποκεντρωμένη. Λοιπόν,  το έργο αυτά θα πρέπει να γίνει  οπωσδήποτε.  
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Αν δεν το κάνει  η ΔΕΥΑΣ θα το κάνουμε εμείς .  Και το κάνουμε σε 

συνεργασία με την ΔΕΥΑΣ.  

 Είμαστε αντίθετοι  για να γίνει  αυτό το έργο; Το πρόβλημα, 

δηλαδή, τι  είναι;  Ότι δεν είναι της αρμοδιότητας του δ ήμου και είναι  

αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΣ; Μα η εισφορά σε χρήμα πάει σε έργα 

υποδομής.  Και ένα από τα έργα υποδομής είναι και τα έργα αυτά, 

ομβρίων.  

Λοιπόν,  δεν έχω να πω τίποτα άλλο και δεν  γίνεται για λόγους 

υποστήριξης της ΔΕΥΑΣ, γιατί  δεν  έχει  ρευστότητα και τα λοιπά. 

Ρευστότητα δεν έχει  το κράτος,  δεν  έχει  κανένας.  Έχουν στεγνώσει  τα  

πάντα. παρ’ όλα αυτά η ΔΕΥΑΣ παραμένει  μια από τις  πιο δυναμικές  

και υγιείς  Δημοτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος.  Αυτή είναι η…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαί νει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  

ναι .  Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι λόγω,  να γραφεί λίγο αυτό στα πρακτικά, ναι λόγω ότι  κρίνουμε 

ότι  το έργο είναι αναγκαίο,  με κάθε επιφύλαξη ως προς την διαδικασία 

χρηματοδότησης που ζητούμε να πάρουμε έγγραφη έγκριση της 

νομιμότητας αυτής.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς,  κύριε  πρόεδρε,  θα ψηφίσουμε ναι στο έργο και με χρήματα της 

ΔΕΥΑΣ και οι  300.000 ευρώ για περαιτέρω έργα υποδομής στον χώρο.  

Όπως ακριβώς το δ ιατυπώσαμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στο  έργο της  ΔΕΥΑΣ με χρήματα της  ΔΕΥΑΣ και οι  300.000 ευρώ 

περαιτέρω για ασφαλτοστρώσεις στον συγκεκριμένο χώρο.  

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: 448/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα την γράψει η κυρία γραμματέας.  Θέμα έβδομο. Επανασύσταση ή μη 

της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Σερρών και… άσκηση 

αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους τους  

δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

α) Επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 

Σερρών  

 και  
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β) άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής 

Αστυνομίας  

από υπαλλήλους του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Γκότσης.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  προτού καταργηθεί η Δημοτική 

Αστυνομία με τον νόμο 4172 του 2013, υπηρετούσανε στον δήμο 19 

δημοτικοί αστυνομικοί.  19.  Και ε ίχαμε 28 αρμοδιότητες οι  19.   

 Με την κατάργηση, λοιπόν,  έχουν φύγει  όλοι από την,  οι  

υπάλληλοι της  Δημοτικής Αστυνομίας σε διάφορες άλλες υπηρεσίες… 

και λοιπά. Για να γίνει  η επανασύσταση της  Δημοτικής Αστυνομίας θα 

πρέπει να επανέλθουν αυτά τα άτομα. Πράγμα το οποίο ζητήθηκε από 

τις  υπηρεσίας μας,  έχω εδώ τα έγγραφα , τόσο από το υπουργείο 

Εσωτερικών και Γενικής Ανασυγκρότησης… Ανασυγκρότησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία,  συνάδελφοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  επίσης από την Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών… υπήρχε ένα 

θέμα μέσα από αστυνομικούς… αστυνόμων. Στο υπουργείο Άμυνας,  

παντού έχουν σταλεί,  έχουμε εδώ τα έγγραφα, προκειμένου να 

συσταθεί η Δημοτική ξανά Αστυνομία.   

 Και για να συσταθεί θα πρέπει να μας δώσουνε,  να μας… άτομα 

αλλά και οι  ΚΑΠ να ρέουν ώστε να μπορούμε να τους… να τους  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

65 

πληρώσουμε.  Αρνητική… οι απαντήσεις.  Άρα σή μερα έχουμε δυο 

θέματα.  

Πρώτον, ότι  δεν μπορούμε να συστήσουμε,  επανασυστήσουμε 

την Δημοτική Αστυνομία και δεύτερον,  να πάρουμε απόφαση, δηλαδή,  

η πρώτη,  το πρώτο είναι η… μη  επανασύσταση της Δημοτικής 

Αστυνομίας για τους λόγους που ανέφερα.  

Και δεύτερον,  να πάρουμε απόφαση για τρεις  υπαλλήλους,  ο ι  

οποίοι  θα είναι στο διοικητικό προσωπικό, να τους δώσουμε εδώ, με 

απόφαση μας,  από τις  28 αρμοδιότητες να τους δώσουμε 6 

αρμοδιότητες εδώ,  εμείς ,  με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και  

αυτές,  αν θέλετε,  να τι ς  πω ή να τις  έχετε δ ιαβάσει ποιες είναι ο ι  

αρμοδιότητες.  Λοιπόν,  αν πήρατε την εισήγηση.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι γραμμένες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι γραμμένες.  Είναι έξι  οι  αρμοδιότητες.  Άρα πέραν της άσκησης 

βάζουμε και επιπλέον,  λοιπόν,  εμείς ,  πέραν της άσκησης τω ν ανωτέρω 

αρμοδιοτήτων της  Δημοτικής Αστυνομίας θα παρέχουν διοικητική 

βοήθεια ως δημοτικοί ανταποκριτές.  Δηλαδή,  σε ευπαθείς ομάδες,  σε 

ανήμπορους ανθρώπους,  σε άτομα τα οποία,  ας πούμε,  είναι στο σπίτι  

και δεν  μπορούν να βγουν,  θα μπορούν να πάνε,  ένα πα ράδειγμα λέω, 

ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  θα πηγαίνουνε,  θα 

παίρνουνε το έγγραφο, όχι  εξουσιοδότηση, θα πηγαίνουν θα παίρνουν 

από το τμήμα μέσα όλο το έντυπο, θα το πηγαίνουνε στο σπίτι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γραφειοκρατικά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι,  θα παρέχουνε πληροφορίες προς επίλυση ζητημάτων που 

αντιμετωπίζουν.  Με την απόφαση μας αυτή θα είναι τρεις  οι  

υπάλληλοι αυτοί οι  οποίοι  θα έχουν αυτές τις  έξι  συν αυτή την 

αρμοδιότητα. Καταργούνται όλες  οι  θέσεις  των δημοτικών 

αστυνομικών που έχουν επανασυσταθεί .   

 Και μάλιστα… καταργούνται εν  όψει της απόφασης του 

δημοτικού συμβουλίου και λοιπά, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ… υπάλληλοι αυτοί  

θα ανήκουν στο γραφείο… Ποιότητας Ζωής,  θα ανήκουν απευθείας  

στον δήμαρχο, ο  οποίος δήμαρχος δίνει  την δυνατότητα… στον 

αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής,  ο οποίος  

είναι…  

Τώρα, οι  ενέργειες γίνονται για επανασύσταση, δηλαδή, να μας 

φέρουν άτομα για να μπορέσουμε,  για να μπορέσει να λειτουργήσει η 

Δημοτική Αστυνομία και να πάρει  όχι  μόνο 28 αλλά… σε άλλες 

αρμοδιότητες.   

Εάν συμβεί αυτό με τις  ενέργειες που γίνονται σε τακτά 

διαστήματα, αν συμβεί αυτό,  αν συμβεί,  δηλαδή μας δώσουν άτομα,  

αμέσως εμείς  παίρνουμε μια απόφαση επανασύστασης της Δημοτικής 

Αστυνομίας και καταργείται αυτή η απόφαση που παίρνουμε σήμερα.  

Μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου καταργείται με μια νέα απόφαση 

δημοτικού συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  τους θέματος;  Η κυρία Καλώτα,  ο κύριος Χρυσανθίδης.  

Ο κύριος… κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαβάζοντας την εισήγηση, κύριε πρόεδρε… πέντε ή έξι .  Πέ ντε ή έξι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Έξι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Που θα ασχολούνται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όσες είναι οι  οργανικές θέσεις που 

υπάρχουν αυτή την στιγμή για την Δημοτική Αστυνομία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι,  για Δημοτική Αστυνομία.  Είναι για ε πανασύσταση για αυτούς που 

θα πάρουμε… πρώτη υπάλληλοι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τρεις ε ίναι,  τρεις…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τρεις.  Γράφει πέντε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν νομίζω. Όχι,  πέντε θα είναι ο ι  αρμοδιότητες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έξι από την πρώην Δημοτική Αστυνομία,  είναι έξι  που έχουν 

παραμείνει  στην υπηρεσία;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  τρεις… και δυο άλλοι.  Και δυο κοπέλες.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και πόσες είναι αυτή την στιγμή οι  οργανικές θέσεις  που υπάρχουν 

στο ΟΕΥ του δήμου;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπήρχανε,  θα σας πω  αμέσως. 16 και 3,  19.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή την στιγμή υπάρχουν 19 θέσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Οι οποίες καταργούνται,  όμως,  με την απόφαση που παίρνουμε 

εμείς .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα πάρουμε απόφαση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ναι.  Καταργούνται  διότι  έτσι προβλέ πει  ο  νόμος.  Εφόσον 

εγκρίνουμε εμείς ,  παίρνουμε απόφαση για να ασκούν αυτοί οι  τρεις ,  

καταργούνται αυτές.  Αλλά μπορούμε με πάλι νέα απόφαση, αν θα 

στείλουμε,  να επανασυστήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για να γίνει  επανασύσταση της Δημοτική ς Αστυνομίας καταλαβαίνω 

ότι  είναι διαδικασία,  μια απόφαση εδώ. Θέλω να ρωτήσω τον 

αντιδήμαρχο πως θα… αυτοί οι  δημοτικοί υπάλληλοι για να βγουν να 

κάνουν,  ο ι  τρεις  υπάλληλοι αυτοί,  για να βγουν να κάνουν ελεγκτικό 

έργο με τον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας ;  Θα γίνουν αποδεκτοί 

από τον κόσμο που θα ελέγξουν ενώ δεν υφίσταται Δημοτική 

Αστυνομία;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουν την δυνατότητα, έχουν την δυνατότητα αυτή, αν δείτε,  αν δείτε,  

λέμε,  να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην 

κυκλοφορία τροχοφόρων, πεζοδρόμους,  πλατείες,  πεζοδρόμια και σε 

χώρους που δεν προορίζονται για την χρήση… παράλληλα την κατά 
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περίπτωση και… έχουν την δυνατότητα να δίνουν,  να γράφουνε,  να 

δίνουν κλήσεις.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μόνο θα βλέπουνε,  δηλαδή; Θα περιγράφουνε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  θα τους… όχι…  

 

(Διάλογοι)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ κατάλαβα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα μιλήσω; Θα μιλήσω… είναι παρκαρισμένα εκεί .  Πάνε,  τους κάνουν 

συστάσεις και αν δεν,  αν δεν συμμορφωθούνε αμέσως παίρνει  το 100 

τηλέφωνο και έρχεται και τους γράφει.  Επίσης,  επίσης… θα ελέ γχουν 

την τήρηση διατάξεων που αφορούν τις  κάθε είδους  κανονιστικές 

αποφάσεις που εκδίδει  η δημοτική Αρχή.  

 Δηλαδή, μια τάξη που θα την ελέγχει ,  θα την ελέγχουν αυτοί οι  

δημοτικοί υπάλληλοι.  Από μόνοι τους,  όμως, δεν μπορούν να βάλουν 

πρόστιμα. Διότι  δεν είναι,  δεν μπορούν,  δεν είναι  μέσα στις  28 

αρμοδιότητες.  Μπορούν,  όμως,  να επιβλέπουν την τάξη,  

τραπεζοκαθίσματα και όλα αυτά… 6 οι  αρμοδιότητες,  σε,  με την 

συμβολή και την βοήθεια της Αστυνομίας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πως θα νομιμοποιούνται για να πάμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) νομιμοποιούνται.  Για αυτό το φέρνουμε 

θέμα…  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) προφανώς… θα νομιμοποιούνται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει… νομιμοποίηση με αυτή την απόφαση. Βεβαίως.  Παρακαλώ, 

κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στους υπόλοιπους 16;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  σας είπα,  αν με προσέξατε,  έχω εδώ… να τα ελέγξετε,  

έγγραφα στο υπουργείο Εσωτερικών,  στο υπουργείο Δημοσίας Τάξης,  

παντού γίνονται έγγραφα για να μπορέσουμε να την επανασυστήσουμε.  

Όμως, για να γίνει  αυτό θα πρέπει να μας στείλουν άτομα αλλά και  την 

χρηματοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για… δεχθούν να επιστρέψουν. Αυτή είναι η απάντηση. Εάν 

δεν δέχεται  ο ίδιος προσωπικά, ο  δημοτικός αστυνόμος,  ο οποίος… 

εάν δεν δέχεται ο ίδιος,  δεν επιστρέφει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  να πω και κάτι  άλλο. Κυρία Καλώτα. Αυτό το 

μοντέλο… που θέλουμε να πάρουμε απόφαση, το εφαρμόζουν πολλοί  

δήμοι και μάλιστα και ο δήμος Αμαρουσίου που πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

είναι ο… και αυτός εφαρμόζει  αυτό το μοντέλο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή δεν μπορεί  να κάνει  Δημοτική Αστυνομία.  Επειδή δεν  μπορεί 

να κάνει  διαφορετικά.  Ένας ο οποίος… δεν έχει  το δικαίωμα να 

επιβάλλει την τάξη είναι δώρο -  άδωρο. Τέλος πάντων.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Αλλά και οι… στην ουσία και μεταφέρονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Χρυσανθίδης.  Ο 

κύριος Καρύδας.  Και ο κύριος Στεργίου.  Και ο κύριος Γρηγοριάδης.  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  έχουμε βιώσει  ως πολίτες αλλά και ως παράταξη την… 

της Δημοτικής Αστυνομίας το διάστημα το οποίο λειτού ργησε και 

νομίζω ότι  λειτούργησε πάρα πολύ ικανοποιητικά μέσα στον δήμο… ο 

αριθμός των υπαλλήλων ο οποίος δεν ήταν αυτός που χρειάζεται  για 

να μπορούν να ανταποκριθούν… καθήκοντα τους.   

 Όμως, βλέπουμε όλοι μας ότι  υπήρχε μια,  πώς να πω, τάξη μέσα 

στην κοινωνία… εμείς,  ως  δήμος… πιστεύω, ένα βήμα μπροστά… λίγο 

πρωτοποριακοί.  Για αυτό… η εισήγηση εδώ η οποία… βλέπουμε ότι  

υπάρχει  μια διάθεση από την τωρινή κυβέρνηση και επίσης γ ίνονται  

και κάποιες προσπάθειες από την ΚΕΔΕ για την… της Δημοτικής 

Αστυνομίας,  γ ιατί  πραγματικά είναι απαραίτητο.   

 Με τέτοια ημίμετρα τα οποία παίρνονται νομίζω ότι  δεν θα 

βοηθήσουν ούτε τον δήμο μας αλλά ούτε τους πολίτες  μας σε θέματα 

που αφορούνε και έχει  αρμοδιότητα η Δημοτική Αστυνομία.   

Άρα, λοιπόν… Δημοτική Αστυνομία.  Η άμεση…  ότι πρέπει να 

λειτουργήσει με όλες τις  αρμοδιότητες τις  οποίες έχει ,  με αυτό το λίγο 

προσωπικό και να μην… ότι θέλουμε  να μας δώσουνε χρηματοδότηση 

και πρέπει να μας δώσουνε προσωπικό. Πιστεύω ότι  στο προσεχές  

διάστημα και προσωπικό θα έχει ,  και εμείς  θα  είμαστε έτοιμοι  να 

ανταποκριθούμε στις  ανάγκες του δήμου μας.   
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Πιστεύουμε,  λοιπόν,  ότι  δεν πρέπει να καταργηθούν ούτε οι  

οργανικές θέσεις και να λειτουργήσει  πάλι η Δημοτική Αστυνομία με 

αυτό το μικρό…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με δυο λόγια,  η άποψη η δική μας όσον αφορά την Δημοτική 

Αστυνομία,  την είχαμε πει  και  όταν δημιουργήθηκε και τα λοιπά, ήταν 

αποτελούσε ουσιαστικά ένα βραχίονα αστυνομοκρατίας αλλά και έναν 

μηχανισμό είσπραξης και επιβολής προστίμων, ούτως ώστε να μαζεύει  

ο δήμος χρήματα. Αυτή ήταν η άποψη μας.  Κρίνουμε,  μιας και υπάρχει 

συζήτηση τώρα, ότι  δικαιωθήκαμε σε αυτή την άποψη.  

 Από κει  και πέρα, παρ’ όλο που ήμασταν στην δημιουργία και  

στην λειτουργία  της Δημοτικής Αστυνομίας και σαν Λαϊκή 

Συσπείρωση είχαμε πει  ότι  διαφω νούμε στην συγκεκριμένοι υπάλληλοι  

να κάνουν την δουλειά τους όταν ξεκίνησε αυτή την διαδικασία με τον 

νόμο… που γράφτηκε μέσα στην εισήγηση ότι  καταργούνται οι  

Δημοτικές Αστυνομίες.   

 Το σκεπτικό μας είναι ότι  υπήρχε η δυνατότητα οι  συγκεκριμένοι  

υπάλληλοι να προωθηθούν σε κάποιες άλλες υπηρεσίες του δήμου που 

έχουν πραγματικά ανάγκη και ιδίως σε κοινωνικές υπηρεσίες,  για να 

μπορέσουν να δώσουν… περαιτέρω σε αυτό.   

Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα έρχεται  μετά την ψήφιση του 4325 

του 12,  του 15,  που… μέσα στην ε ισήγηση,  περί… Δημόσιας 

Διοίκησης και τα λοιπά. Θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα γιατί  νομίζω 

ότι  έχει  σημασία,  ότι  ο ι  συγκεκριμένοι,  το  συγκεκριμένο άρθρο που 

αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα,  
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προέκυψε μετά από μια τροπολογία  που… και  ψηφίστηκε,  σαν κόμμα, 

στο άρθρο 19,  για την δυνατότητα που υπάρχει στα Δημοτικά 

Συμβούλια,  να ψηφίζουν υπέρ… επανασύστασης της Δημοτικής 

Αστυνομίας και να προβλέπεται,  βέβαια,  και η επιστροφή των 

εργαζομένων, αν θέλουν,  όπως σωστά το είπε ο κύριος  Φωτιάδη ς,  σε 

κάποια άλλη υπηρεσία του δήμου. Με αυτή την… τροπολογία πρέπει  

να την έχουμε κατά νου.   

Τώρα, από κει  και  πέρα η δική μας απόφαση, η δικιά μας θέση 

είναι ότι  από την στιγμή που υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, να 

προχωρήσουμε σε… διαδικασία.  Δεν μπορούμε,  όμως, να ψηφίσουμε 

κατάργηση των οργανικών θέσεων σε καμία περίπτωση… αυτοί οι  

άνθρωποι,  οι  πρώην εργαζόμενοι… υπηρεσίες… την τροπολογία,  να 

μην έχουν την δυνατότητα να επανέλθουν σε κάποια άλλη θέση, 

άσχετο αν τυχόν διαλέξουν κάποια άλλη υπηρεσία για να υπηρετήσουν 

από κει… ή όχι .   

Είμαστε υπέρ της μη, της επανασύστασης της Δημοτικής 

Αστυνομίας,  ε ίμαστε υπέρ της εφαρμογής της… τροπολογίας του 

συγκεκριμένου άρθρου έτσι ώστε οι  πρώην δημοτικοί  υπάλληλοι της 

Δημοτική Αστυνομίας να μπορέσουν να επανέλθουν στον δήμο, αν… 

το ξανατονίζω, γ ια να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 

κάποιες άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν σίγουρα… ανάγκη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Η κατάργηση της Δημοτική Αστυνομίας ήτανε ένα προϊόν μιας κακής 

διαχείρισης των κυβερνήσεων μέσα από τα μνημόνια.  Δηλαδή, ότι  

χειρότερο μπορούσε να γίνει  το κάνανε μέσα, τηρώντας… μια 
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υποχρέωση απέναντι  στα μνημόνια,  να καταργήσουν ορισμένους από 

τους δημοσίους υπαλλήλους.   

 Και έκαναν το χειρότερο σφάλμα. Με μεγάλη, με μεγάλο… στην 

τοπική αυτοδιοίκηση.  Η Δημοτική Αστυνομία ήτανε ο  βραχίονας της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και… σχεδόν τα πάντα μέσα στην πόλη.  

Και όπως έχει  κατατεθεί  το νομοσχέδιο,  ε ίχαμε και  την ατυχία 

σαν δήμος Σερρών, αναφέρεται ρητά, το έχω κάνει και ερώτηση… 

αναφέρεται ρητά  ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν οι  δημοτικοί  

αστυνομικοί που είναι στις  φυλακές… το ορίζει  ρητά.  

Για τους άλλους υπαλλήλους ε ίναι υποχρεωμένοι να γυρίσουν 

πίσω. Οι παλιοί ,  η παλιά Δημοτική Αστυνομία… νομίζω ότι  μπορούν 

να γυρίσουν.  Αλλά απαγορεύεται ρητά μόνο για αυτούς που είναι στις  

δικαστικές φυλακές.  Λοιπόν,  αυτό είναι το πρόβλημα μας γιατί  έχουμε 

πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που υπηρετούν στις  δικαστικές 

φυλακές.   

Εγώ θέλω να πω κάτι.  Ήτανε 19 άτομα με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες.  Αυτά τα 19 άτομα…  στην προηγούμενη θητεία δεν 

μπορούσαμε να καλύψουμε τρεις  βάρδιες και να εξυπηρετήσουμε τις  

αρμοδιότητες.  Το οργανόγραμμα του δήμου ήτανε για πάνω από 30.   

Λοιπόν,  με εάν πάρουμε,  και όπως έχουμε… αρμοδιότητες,  

πρέπει η Δημοτική Αστυνομία στην πόλη των Σε ρρών, με τον 

διευρυμένο δήμο… τώρα, να είναι γύρω στα 50 με 40,  40 με 50 άτομα.  

Τόσο περίπου πρέπει να είναι για να λειτουργήσουν σε τρεις  βάρδιες.   

Εάν λειτουργήσουμε την Δημοτική Αστυνομία με τρία άτομα, 

αντιλαμβάνεστε,  θα έχουμε να εκτελέσουμε 50 ή 100 αρμοδιότητες 

που έχουν παραχωρηθεί προς τον δήμο και δεν θα βοηθάει καθόλου η 

Αστυνομία.  Επειδή το έχω ζήσει αυτό.  Όταν… Δημοτική Αστυνομία,  
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βεβαίως δεν θα σου στείλει… σου λέει ,  χρησιμοποιείστε τον δημοτικό 

αστυνομικό.  Τι,  τα τρία άτομα θα χρησιμοποιήσεις ;   

Εγώ, όμως,  αυτή την τραγικότητα που υπάρχει στο ελληνικό 

Δημόσιο εμείς ,  σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  δεν  μπορούμε να 

αποκλείσουμε την δυνατότητα του δήμου με νέα απόφαση να 

επανέλθει για την σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.  Βασικά ο 

δήμος και… πρέπει να πιέζουμε το ελληνικό Δημόσιο για την 

δημιουργία της Δημοτικής Αστυνομίας και την πρόσληψη νέων 

ανθρώπων. Νέων.  Δηλαδή, με διαγωνισμούς.  Δεν πρέπει να το 

κλείσουμε το θέμα γιατί  είναι… για τον δήμο. Αν λήξει  θα έχουμε 

τεράστιο πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με κάλυψε… κύριε πρόεδρε,  ο συνάδελφος.  Απλώς θέλω… να πω ότι  

ο δήμος των Σερρών, ο μεγάλος δήμος,  έχει  μεγάλο πρόβλημα και 

χρειάζεται αστυνόμευση οπωσδήποτε και στα χωριά και στην πόλη. 

 Βλέπετε τ ι  γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα, β λέπετε τα 

διπλοπαρκαρίσματα και τα λοιπά.  

Θα πω το ίδιο.  Τρία άτομα δεν μπορούν να ασκήσουνε τις  

αρμοδιότητες.  Όταν μιλούσαμε για 19,  θυμάστε,  κύριε Στεργίου… 19.  

Οι 19 σήμερα με τόσα χωριά… να ασκήσουν αρμοδιότητες και για να 

έχουμε,  έτσι,  να έχουμε μια επιτυχή αστυνόμευση. Οπότε… που δεν  

έχει… στον δήμο γ ια αστυνόμευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  οι  19 δεν  φτάνουνε.  Που να φτάσουνε οι  τρεις;… 

συμφωνώ… με όλους τους προλαλήσαντες ότι  ήταν μια τεράστια  

αστοχία της προηγούμενης κυβέρνησης να καρατομήσει  τα έργα που… 

μπορεί να πει  κανείς ,  αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα των δήμων, οι  

οποίοι ,  ναι ,  λειτουργούσαν στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της  

πόλης,  εδώ, της πόλης και των χωριών και γιατί  όχι ,  ναι ,  μέσα από… 

έλεγχο ερχόντουσαν και κάποια έσοδα για τους δήμους… πολύ 

χρήσιμα και επανεπενδύονται στην ίδια την κοινωνία… ουσιαστικά 

ανταποδοτικά είναι  αυτά τα χρήματα επί της ουσίας.   

 Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι  η μια αστοχία φέρνει  την άλλη. Η 

προηγούμενη κυβέρνηση… μεικτή,  απομάκ ρυνε τους δημοτικούς 

αστυνομικούς,  τους δημοτικούς αστυνόμους από τους  δήμους και η 

σημερινή κυβέρνηση τους δίνει  την δυνατότητα αν θέλουν να έρθουν.   

Με το αν θέλουν να έρθουν… κύριε  πρόεδρε,  περιμέναμε μέχρι 

την τελευταία προθεσμία που υπήρχε…  ήρθαν μόν ο δυο. Ένας… και 

δυο-  τρεις .  Όλοι  και όλοι τρεις .  Ποιος θα αναλάβει να είναι 

αντιδήμαρχος,  ποιος δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα θα αναλάβει με 

τρεις  δημοτικούς αστυνόμους στο μισό… ο μισός νομός,  να… αυτό το 

έργο;… κατηγορούμενος στα δικαστήρια γιατί  θα πρέπει  να ασκήσει  

εκατοντάδες αρμοδιότητες και δεν θα μπορεί να τις  ασκήσει με τους 

τρεις  ανθρώπους αυτούς.   

Να είμαστε ε ιλικρινείς  μεταξύ μας,  θα… και ο κύριος δήμαρχος,  

στην Ξάνθη, σε μια από τις  συναντήσεις που έκανε η ΚΕΔΕ, ένα από 

τα τρία σημαντικά ζητήματα  που έβαλε… εκεί ήταν η επανασύσταση 

της Δημοτικής Αστυνομίας.  Αλλά όχι  με αυτούς τους όρους.  

Υποχρεωτικά.  
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Δεν… συνάδελφοι,  και κλείνω με αυτό,  για να μην υπάρξει στον 

οργανισμό Δημοτική Αστυνομία.  Εμείς θέλουμε Δημοτική Αστυνομία 

και… ευκαιρία να την επανασυστήσουμε.  Όμως όχι  με αυτούς τους 

όρους… η κάθε κυβέρνηση θα κόβει και θα ράβει… Δημοτική 

Αστυνομία με δημοτικούς αστυνόμους,  κύριε πρόεδρε.  Όχι με ένα και  

δυο ανθρώπους.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  λοιπόν.  Στον κύριο Χρυσανθίδη .  Θέλω να πω ότι  οι  

αρμοδιότητες… 28 που συζήτησα με τον γενικό γραμματέα, 108 

είναι… δημιουργήσουμε,  επανασυστήσουμε.  Με τρία άτομα θα πρέπει 

να έχουμε τρεις  βάρδιες.  Δηλαδή, πρέπει σε κάθε βάρδια να έχουμε 

ένα άτομο για να… τις 108 αρμοδιότητες.   

 Λοιπόν,  αλλοίμονο, ποιος δεν θα ήθελε,  ας πούμε,  να… 

Δημοτική Αστυνομία για να μπορέσουμε,  έτσι,  να λειτουργήσουμε 

σωστά και… όμως το θέμα και αυτό που συζητάτε αφορμή την 

κατάργηση και λοιπά, θα σας διαβάσω… την κατακλείδα της  

εισήγησης.   

  Λέει,  λοιπόν… με την  παρούσα απόφαση δεσμεύεται το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση,  προσέξτε.  Δεσμεύεται το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που το αρμόδιος υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με νομοθετική ρύθμιση 

αποφασίσει την ουσιαστικά επανασύσταση,  μετά α πό αίτημα και της 

ΚΕΔΕ, και  ο δήμαρχος έκανε και αυτός αίτημα εκεί ,  για νέες  

προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών, να ανακαλέσει αυτή την 

απόφαση και με λήψη νέας απόφασης να αποφασίσει για  την συνολική 
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επανασύσταση της  Δημοτικής Αστυνομίας και  να καταστεί  δυν ατή,  

όπως είπα,  η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργίας τόσο της 

Δημοτικής Αστυνομίας όσο και του δήμου μας.  Τα λέει ,  λοιπόν,  τόσο 

ξεκάθαρα που δεν υπάρχει κανένα, καμία κηλίδα στο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους προλαλήσαντες… να δευτερολογήσει;   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό,  κύριε Χρυσανθίδη.  Άλλος κανείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να πάω στο τελευταίο κομμάτι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό.  Κύριε Χρυσανθίδη,  θα μιλήσετε;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αντιλαμβανόμαστε τι  ακριβώς λέει  η εισήγηση και ποιο είναι ακ ριβώς 

το θέμα. Όμως εμείς  εμμένουμε στην άποψη μας ότι  μπορούμε,  όπως 

θα πάρουμε τρεις  υπαλλήλους… έχουν συγκεκριμένες  αρμοδιότητες,  

μπορούνε οι  συγκεκριμένες αρμοδιότητες να έχουν ως συνδετικό 

κρίκο… αστυνόμους,  γιατί  τρεις… δηλαδή, καταργούμε τις  θέσεις…  

Δημοτικό Συμβούλιο… θέσεις,  για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.  

 Άρα εγώ πιστεύω στις  συγκεκριμένες αρμοδιότητες τ ις  οποίες 

αρμοδιότητες θα τις  δώσουμε σε κάποιους υπαλλήλους για να 

εκτελούν τα καθήκοντα τους,  νομίζω ότι… στην δημοτική Αρχή, στην 

Δημοτική  Αστυνομία να λειτουργήσει.  Και πραγματικά, λειτούργησε 

πάρα πολύ καλά… και χρειάζεται… απαραίτητη.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

79 

Όσον αφορά αυτό που ειπώθηκε ότι  θα μας αφήσει… η Ελληνική 

Αστυνομία,  σε καμία των περιπτώσεων. Διότι  εμείς  έχουμε την 

δυνατότητα να στείλουμε το έγγραφο μ ας,  με έγγραφο μας και να 

ζητήσουμε… αρμοδιότητες λόγω ελλείψεως προσωπικού και  στην 

πορεία θα ολοκληρωθεί η σύσταση της,  η ουσιαστική σύσταση και  

στελέχωση της  Δημοτικής Αστυνομίας,  ότι ,  ας πούμε… τις 

αρμοδιότητες.  Δεν… σε καμία περίπτωση η Ελληνική Αστυν ομία δεν  

θα συνδράμει το…  

Άρα, λοιπόν… λέμε όχι  στην κατάργηση των θέσεων αυτών… θα 

λειτουργήσει η Δημοτική Αστυνομία και νομίζω ότι  και με τα τρία 

άτομα αυτά δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα… ο δήμος από 

καταγγελίες και λοιπά, τα οποία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Λοιπόν,  μονολεκτικά… στα δυο με τρία άτομα… κύριε Γκότση… έτσι,  

λοιπόν,  για να μην το συζητάμε και… καθημερινά στην Αστυνομία,  

δεν έστελνε προσωπικό γιατί  τα  ίδια προβλήματα ελλείψεως 

προσωπικού η Αστυνομία…  

 Λοιπόν,  εγώ θέλω να βάλω κάτι.  Ότι μέσα εκεί  που αναφέρατε 

ότι  αν βγει  απόφαση από το υπουργείο για προσλήψεις… θα μπει μέσα 

αυτό,  να αναβληθεί η απόφαση μας.  Να μην ισχύει ,  έτσι;  Δηλαδή,  να 

μην φέρετε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι… ξαναφέρουμε…. Θα πάρουμε απόφαση…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Ναι… απόφαση. Να είναι υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο… αυτό 

λέω.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για να μην,  μπορώ να μιλήσω, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  μισό λεπτάκι…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν και δ ιαφορετικές απόψεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτά τα πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή πάρα πολλοί δήμοι είναι στην ίδια κατάσταση με μας… 

Δημοτική Αστυνομία και πιστεύω ότι  και η ΚΕΔΕ θα… και το 

υπουργείο θα ξαναασχοληθεί.  Δεν θα αρχίσει… το θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση. Σύντομος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύντομος.  Δυο λόγια.  Εάν επανασυστ ήσουμε την Δημοτική Αστυνομία 

τα τρία… δεν θα έχουμε μερικές αρμοδιότητες.  Θα έχουμε όλες τις  

αρμοδιότητες.  Και  άρα… όλες τις  αρμοδιότητες,  η Αστυνομία θα λέει ,  

έχετε Δημοτική Αστυνομία.  Δεν θα έρχεται με ένα κάλεσα, βοηθήστε 

με.  Με τα τρία άτομα μόνο, δηλαδή, δεν παίρνουμε έξι  και εφτά. Όλες  

τις  108 παίρνουμε.  Πρώτον αυτό.   

 Και δεύτερον.  Κύριε Στεργίου,  το λέει  ρητά.  Με την παρούσα 

απόφαση… δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο εάν,  ας πούμε,  μας 
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έρθουνε,  μια απόφαση καταργείται,  ε ίπα,  με νέα απόφαση. Αμέσως… 

να πάρουμε…  

Και θέλω να σας τονίσω,  και  το τελευταίο,  ότι  κάναμε έγγραφο, 

εδώ, Αστυνομική Διεύθυνση, εδώ, και τους είπαμε να δημιουργήσουν 

τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας μέσα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση; 

Δεν έχουμε προσωπικό. Δεν μπορούμε.  Πολλώ μάλλον,  παρα καλώ,  

πολλώ μάλλον,  να… τρία άτομα… να μην πω τι  θα πάρουμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο λόγια,  κύριε πρόεδρε.  Κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  θα 

επαναλάβω την,  θα επαναλάβω την λαϊκή ρήση που εύστοχα είπε ο 

πρόεδρος του δημοτικού συμ βουλίου.  Ποιος τυφλός δεν θέλει  το φως 

του;  Ποιος δήμος δεν θα ήθελε να έχει  Δημοτική Αστυνομία;  

 Και μας προβλημάτισε πάρα πολύ το θέμα. Είναι αδύνατον,  

φύσει αδύνατον,  με τρεις  δημοτικούς αστυνόμους,  αν έχουμε,  αν 

επανασυστήσουμε την Δημοτική Αστυνομία και  έχουμε τρεις  

δημοτικούς αστυνόμους,  υποχρεωτικά, υποχρεωτικά… όλες τις  

αρμοδιότητες.   Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει η Αστυνομία.  Δεν έχει  

δικαίωμα να εμπλακεί σε αυτές τις  αρμοδιότητες.  Είναι αδύνατον να 

ανταποκριθούν τρεις  άνθρωποι σε όλες αυτές τις  α ρμοδιότητες.   

 Και κάναμε αυτό που κάνουν οι  περισσότεροι δήμοι,  με πρώτο 

τον δήμο Αμαρουσίου φυσικά, και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Λοιπόν,  

δίνουμε κάποιες αρμοδιότητες σε αυτούς τους  υπαλλήλους,  λοιπόν,  
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που μπορούν να ασκήσουν αυτές  τις  αρμοδιότητες,  σε σχέση , σε 

συνεργασία πάντα με την Ελληνική Αστυνομία.   

 Η κυβέρνηση δεν πήρε απόφαση για επανασύσταση της 

Δημοτικής Αστυνομίας αλλά είπε,  όποιοι  από τους από τους  

δημοτικούς αστυνόμους τους παλιούς θέλουνε,  μπορούν να ξαναπάνε 

στις  θέσεις τους.  Αν θέλουνε.  Και δεν… δυστυχώς, κανένας.   

Τώρα, τώρα, αύριο,  μετά από δυο μήνες,  να πουν να 

επανασυστήσουν την Δημοτική Αστυνομία,  λέμε,  που είναι αδύνατον,  

έτσι;  Λόγω της κατάστασης προσλήψεις στο Δημόσιο δεν πρόκειται  να 

γίνουν για τα επόμενα τρία -  τέσσερα ή πέντε χρόνια .  Αδύνατον.   

Αλλά εγώ σας λέω, μετά από τρεις  μήνες  να ξεκινήσει η 

διαδικασία προσλήψεων, θέλει  δυο -  τρία χρόνια για να προσλάβουμε 

δημοτικούς αστυνόμους.  Αλλά δεσμευόμαστε για την απόφαση αυτή,  

αν,  που το θέμα αυτό το κυνηγάει… τα κυνηγάει… αποτελέσματα 

αναφέρει.   

Λοιπόν,  αν η κυβέρνηση πάρει απόφαση για επανασύσταση 

Δημοτικής Αστυνομίας με νέες προσλήψεις,  αμέσως ερχόμαστε,  

παίρνουμε καινούργια απόφαση και θα επανασυστήσουμε την 

Δημοτική Αστυνομία και θα  ξεκινήσουμε τις  προσλήψεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα, συνάδελφοι,  τίθεται σε ψηφοφορία.  Ναι ως έχει .  Ο κύριος… 

ναι,  ναι,  ναι… κύριε Καρύδα, ναι από ότι  κατάλαβα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Είμαστε κατά της επανασύστασης και τώρα και στο διηνεκές.  

Διαφωνούμε για την… και την λειτουργία της.  Ναι στους τρεις  

υπαλλήλους,  όχι  στην κατάργηση των οργανικών θέσεων και  

προσπάθεια του δήμου να… εκτός των φυλακών, να τους δώσουμε την 
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δυνατότητα να ξέρουν… του νόμου, το άρθρο 19,  που τους… 

υπηρεσία.  Ευχαριστώ.  

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για να μπορέσω, συμφωνείτε και στα δυο…  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι,  είμαι υπέρ της μη επανασύστασης.  Όχι,  όμως στενά, σαν θέμα.  

Γενικώς… και σαν θέμα μπαίνει  μέσα. Ναι,  στους τρεις ,  όχι  στην 

κατάργηση των οργανικών θέσεων και ενημέρωση των υπολοίπων που 

δεν έχουνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στην κατάργηση.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ :  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη… ναι,  ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι ο 

αντιδήμαρχος.  Ναι  και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 449/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο. Έγκριση στρατηγικού, σχεδίου στρατηγικού 

σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος δήμου Σερρών,  
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προγραμματικής περιόδου 2014 -  2019, με εισηγητή τον εντεταλμένο 

δημοτικό σύμβουλο κύριο Κώστα Καλπουτζή.  

 

ΘΕΜΑ 8ο:  

Έγκριση  Σχεδίου  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημοτικής περιόδου 2014 -2019).  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με το 

παρόν αιτούμαστε την έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού 

του δήμου Σερρών για την προγραμματική περίοδο 2014 -  2019, το 

οποίο αποτελεί  κομμάτι το υ… να θυμίσω κάποια πράγματα, να πω ότι  

αυτό… τους πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.   

 Οι τρεις  φάσεις από το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο ζητούμε 

να εγκριθεί  σήμερα. Το επόμενο στάδιο είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

το οποίο αποτελεί  την εξειδίκευση αυτού του… της συγκεκριμένης 

δράσης και η τρίτη φάση είναι ο οικονομικός προγραμματισμός και… 

παρακολούθησης του προγράμματος αυτού.  

 Το κομμάτι το στρατηγικού σχεδιασμού… μιλάμε ουσιαστικά… 

κεφάλαια.  Σας έχουν σταλεί από την γραμματεία του δημοτικού 

συμβουλίου και… να σταλεί και μια… περιγραφή, γιατί  όντως είναι 

αρκετά… έτσι,  για να μπορέσετε λίγο να το δείτε.   
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 Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την… περιγραφή και αξιολόγηση της  

υφιστάμενης κατάστασης του δήμου σε τέσσερις άξονες,  όπως ορίζει  

και ο… της ΕΕΤΑ.  

Είναι η περιοχή του δήμου και κάποιες υπηρεσίες στον…  άξονα,  

περιβάλλον και  Ποιότητα Ζωής.   

Στον… άξονα, κοινωνική πολιτική,  υγεία,  παιδεία,  αθλητισμός,  

πολιτισμός.   

Στον… άξονα, τοπική οικονομία και απασχόληση.   

Και εξετάζεται και μια τέταρτη θεματική ενότη τα, το εξωτερικό 

περιβάλλον του δήμου… υπηρεσίες που αυτά… παρέχει .   

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια… των δυνάμεων και αδυναμιών 

του δήμου σε αυτούς τους τομείς,  εντοπίζονται κάποια κρίσιμα 

ζητήματα τα οποία ο δήμος πρέπει να αντιμετωπίσει  στην πενταετία 

και προτείνονται κάποιες λύσεις.   

Το δεύτερο σκέλος αφορά τον καθορισμό… και της στρατηγικής 

του δήμου και ορίζει  τις  αναπτυξιακές προτεραιότητες που τίθενται 

για αυτή την δημαρχιακή θητεία.   

Ουσιαστικά το όραμα του δήμου… σε δυο τομείς.  Στην 

κατανομή… του δήμου Σερρών με σκοπό την τόνωση της… διεύρυνση 

της οικονομικής… της ευρύτερης περιοχής και στην εδραίωση της  

κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής καθώς και την αύξησης της 

απασχόλησης του πληθυσμού.  

Το όραμα του δήμου όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο που σας 

δώσαμε περιλαμβάνει εφτά στρατηγικούς στόχους.  Σας τους αναφέρω,  

έτσι,  επιγραμματικά.  

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.   
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Την ενίσχυση της βιώσιμος χωροταξικής οργάνωσης και  

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.   

Την αναβάθμιση και  διαφοροποίηση του… και δ ιασύνδεση του 

με τον πολιτισμό.   

Την ενίσχυση της  κοινωνικής συνοχής με την… υποδομών και 

υπηρεσιών Δια Βίου Μάθηση, Κοινωνικής Μέριμνας,  υγείας και 

αθλητισμού.   

Την ικανοποίηση των αναγκών των… υπηρεσιών του δήμου.  

Την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δήμου.  

Και την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δήμου.  

Αυτοί οι  στρατηγικοί στόχοι στο σχέδιο που σας έχει  σταλεί 

καθορίζονται  σε συγκεκριμένες,  σε συγκεκριμένους στόχους,  μέτρα 

και άξονες.  Αυτό είναι ένα γενικό πλ αίσιο το οποίο θα τεθεί… σε 

διαβούλευση στο οποίο το σύνολο των φορέων της πόλης και των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να κάνουν οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις και παρατηρήσεις… το οριστικό…  

Και μετά,  στο επόμενο στάδιο,  στην Β φάση, όλα αυτά θα 

εξειδ ικευθούν σε συγκεκριμένες  δράσεις και  οικονομικό 

προγραμματισμό για την επόμενη πενταετία.   

Αν θέλετε μπορώ να επεκταθώ και σε επί  μέρους στοιχεία των 

μέτρων και των αξόνων. Νομίζω… έχετε λάβει… είναι αρκετά,  έτσι,  

σαφές.   

Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω… φορ ά συμμετείχανε πολύ 

σημαντικά… του δήμου πολύ ενεργά… στην προετοιμασία του 

Επιχειρησιακού και έγινε κατά ένα μεγάλος μέρος με ίδιους πόρους 

και θεωρώ ότι  γίνεται σιγά -  σιγά αυτή… των υπηρεσιών.  
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Προβλέπεται  να γίνει  διαβούλευση… αρχές Σεπτεμβρίου,  για να 

έχουν γυρίσει  όλοι από τις  διακοπές ,  να έχετε όλοι την ευκαιρία να 

έχετε συγκεκριμένη άποψη και λόγο και αναφέρουμε στο τέλος του… 

τον οριστικό στρατηγικό σχεδιασμό… προχωρήσουμε στα επόμενα, 

στις  επόμενες δυο φάσεις μετά,  που είναι και οι  πιο ουσιαστικές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις,  συνάδελφοι,  αν υπάρχουν.  Παρακαλώ,  ο κύριος Φωτιάδης.  

Άλλος;  Παρακαλώ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά η πρώτη ερώτηση… στο οικονομικό.  Από την ομάδα 

εργασίας εδώ, δεν  είδα να υπάρχει κάποιος εξωτερικός συνεργάτης.  

Γιατί  υπαινιχθήκατε ότι  υπάρχει .  Πόσο είναι το ποσό το οποίο 

κοστίζει  η…  

 Το δεύτερο ερώτημα αφορά στο τι  διαφέρει ,  προφανώς θα είδατε 

το προηγούμενο στρατηγικό,  στο τι  διαφέρει αυτό το οποίο σήμερα 

μας δώσατε και το οποίο,  βεβαίως,  από ότι  βλέπω με την ομάδα είναι 

πραγματικά πλούσιο.  Έχει συγκεκριμένους στόχους… στόχους που 

βεβαίως θα ήταν επιθυμητοί από όλους…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά την… του εξωτερικού συνεργάτη, είχε περάσει από 

Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα,  βγήκε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη υπο στήριξη σε αυτό το στάδιο 

σχεδιασμού και στο επόμενο. Βγήκε πρόσκληση ενδιαφέροντος στην… 

διαδικασίες,  το ποσό… στις 11.500 ευρώ.  

Οι υπηρεσίες ήτανε πολύ συγκεκριμένες και ήτανε στην 

αποτύπωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του καινούργιου 

ΕΣΠΑ και την… δράση… χρηματοδοτήσεις για δήμους,  και αυτό 
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περιλαμβάνεται σε ένα κομμάτι της μελέτης που μας έχει  δοθεί  στο 

πρώτο σκέλος.   

 Ουσιαστικά έγινε μια αποτύπωση του συνόλου των… 

Επιχειρησιακό Προγραμμάτων, έτσι  ώστε κοντά σε αυτό που… να 

έχουμε και τι  προβλέπεται στην νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 

για να έχουμε μια συνολική εικόνα.  

Τώρα, όσο αφορά την διαφορά με το προηγούμενο… με την 

πρώτη ερώτηση. Η στρατηγική, ως επί  το πλείστον είναι κατά γενική 

ομολογία… θεματικοί άξονες που εξετάζονται και… και τα ζη τήματα 

είναι κοινά.   

Η διαφοροποίηση θα έρθει  στο επόμενο στάδιο,  στο… για την 

επόμενη πενταετία ,  γιατί  αυτές οι  δράσεις θα πρέπει να κουμπώσουν 

με το κομμάτι της χρηματοδότησης που… από το ΕΣΠΑ, το οποίο 

αποτύπωσε στο πρώτο σχέδιο ο εξωτερικός συνεργάτης τον οποίο 

είχαμε.   

Ουσιαστικά οι  δράσεις… οικονομικός  προγραμματισμός θα έρθει  

και θα διαφοροποιηθεί  σε σχέση με το τι  χρηματοδοτεί  το ΕΣΠΑ για  

την καινούργια προγραμματική περίοδο.  Αυτή είναι  η ουσιαστική 

διαφορά του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού σε σχέση με το 

προηγούμενο… δράσεις,  θα αποτυπώσει και… που μπορεί… τύπου 

χρηματοδότησης… περίπου… ήτανε και στο προηγούμενο… είχανε 

κατατεθεί  δ ιάφορες προσφορές.  Μπορεί να… προσφορές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Άλλος; Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πράγματι,  από το θεσμικό πλαίσιο,  το 

θεσμικό πλαίσιο,  ε ίμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αυτή την 
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ταραχώδη, γιατί  έτσι… ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο,  στην ενέργεια,  η 

οποία,  όπως είπα,  είμαστε υποχρεωμένοι,  η οποία βεβαίως είναι έ να 

ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια γ ια την αυτοδιοίκηση στον πρώτο 

και στον δεύτερο βαθμό.  

 Το στοιχειώδες από αυτή την αναζήτηση είναι… στόχους,  να  

έχουμε επί μέρους στόχους… θα εξειδ ικεύσουμε,  να βλέπουμε ακριβώς 

τι  τρέχει ,  να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβουν οι  συνάδελφοι,  

από χρηματοδότηση.  

 Βεβαίως,  όλα αυτά τα οποία προτείνονται θα πρέπει να μην είναι 

σκόρπια.  Θα πρέπει να στοχεύουν και  να συγκλίνουν σε ένα όραμα το 

οποίο εμείς  πρέπει  σήμερα να σκιαγραφήσουμε,  να το ορίσουμε,  έτσι  

ώστε και με  έναν τρόπο πιο καθαρό, για να δείξουμε ότι  αυτή η 

περίοδος έχει  συγκεκριμένες στοχεύσεις,  πιάνει  όλες τις  ευκαιρίες από 

όπου κι  αν προέρχονται,  αλλά κυρίως εσωτερικά αξιοποιεί  τις  δικές,  

τις  δικές δυνάμεις.   

Όλα καλά. Διαβάζοντας και το σύντομο αλλά και τ ο μεγάλο 

πόνημα, επειδή ακριβώς και… όπως είπατε,  όλοι  οι  υπηρεσιακοί,  

φαίνεται ότι  το εγχείρημα είναι κάτι ,  ένα κουστούμι θα έλεγα εγώ… 

πάρα πολλοί γαμπροί.  Πάρα πολλοί γαμπροί.  Λίγο θα ήθελε 

ενδεχομένως στο μάζεμα… διότι  δεν ανέφερε πουθενά ο συντάκτης,  

έτσι θα το πω,  παρά μόνο στην σελίδα 2,  μια φορά για το ότι  υπάρχει  

κρίση. Όχι,  κρίση όπως την… και το προηγούμενο ή και αυτό.  Για 

αυτό σας ρώτησα αν και πόσο είναι διαφοροποιημένο.  

Εγώ δεν έχω… αυτό,  λοιπόν,  το τόσο επίκαιρο,  το οποίο 

κατέστρεψε το καλοκαίρι όλων των Ελλήνων και βεβαίως είναι μια 

αναφορά… τόσο εύκολα από την δημοτική Αρχή για όλα όσα 
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συνέβησαν και συμβαίνουν και μας ανησυχούν,  εδώ δεν αποτυπώνεται.  

Αυτό το σοκ, η κατάρρευση, η τομή, δεν αποτυπώνεται.   

Εμείς,  τραλαλό, τραλαλά, πάμε εκδρομή  και λέμε ωραία… όπως 

και την προηγούμενη φορά,  για το που είναι η προγραμματική μας 

προσέγγιση για τον δήμο μας.  Και λέμε για τις  κατευθυντήριες,  θα σας 

διαβάσω, κύριοι  συνάδελφοι,  έχει  πάρα πολλές… διατυπώσεις,  οι  

οποίες,  ας πούμε,  ιδιαιτέρως… το στάδιο του στόχου για  το όραμα του 

δήμου, εδώ, σε αυτό το σημείο της κρίσης και είναι,  δημιουργία ενός 

δήμου ισχυρού, δυναμικού και σύγχρονου, κοντά στον δημότη. Ενός 

δήμου με ανθρώπινο πρόσωπο, χαρακτήρα,  με ξεχωριστή φυσιογνωμία,  

κύριοι  συνάδελφοι.   

Προσέξτε,  με κοινωνική ευημερία,  δ ιαρκή οικονομική ανάπτυξη 

και υψηλό δείκτη ευ ζειν.  Αυτός  είναι ο στόχος  μας.  Αυτό είναι το 

μεγάλο μας όραμα. Εγώ νομίζω ότι  μας χωρίζει  άβυσσος για να 

φτάσουμε… εκεί και αυτή την άβυσσο, αυτό όλο που δημιουργήθηκε… 

ως κενό,  ως έλλειμμα, θα έπρεπε τώρα να το προσεγγίσουμε.   

Όλα τα άλλα που λέτε,  σε συνδυασμό με τον σχέδιο της 

Περιφέρειας για την θέση μας και  για την γεωστρατηγική και τα λοιπά 

και μπλα, μπλα, μπλα, είναι γνωστά, είναι καλά και πολύ ωραία για 

ανιστόρητους.  

Το μεγάλο πρόβλημα ότι  δεν  ήταν αναγκαία,  ούτε η  

Θεσσαλονίκη έπαιξε τον στρατηγικό της ρόλο αυτόν της  

μητροπολιτικής μεγάλης πόλης των Βαλκανίων, γιατί  δεν είναι μόνο 

να υπάρχουν οι  άξονες και τα λοιπά. Και η πόλις  εδώ των Σερρών, του 

δήμου των Σερρών, δυστυχώς, πλήρωσε αυτό,  το ότι  είμαστε σε αυτό 

το γεωστρατηγικό σημείο και δεν το είχαμε ανιχνεύσει,  πολύ βαριά το 
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μάρμαρο της γειτνίασης.  Ενώ περιμέναμε ότι  θα ωφεληθούμε.  Τα λέμε 

και αυτά.   

Συμφωνούμε,  λοιπόν.  Συμφωνούμε,  λοιπόν.  Αλλά σας είπα,  είναι 

ένα ωραίο δημιούργημα για μια εκδρομή, σαν να μην συνέβη… έπεσε 

κομήτης,  έχουμε φωτιά,  κάηκε το σύμπαν και εμείς  λέμε ως να μην 

συνέβησαν αυτά. Ενώ όλη η επιχειρηματολογία για  όλα τα άλλα 

θέματα είναι με αυτό το προαπαιτούμενο.  

Συμβαίνει  αυτό,  αλλοίμονο, η ΔΕΥΑΣ τα φέρνει  β όλτα και τα 

λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω… κύριε πρόεδρε,  γιατί  θα μπορούσε να 

πει  κανείς  πολλά. Να διαφωνήσουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, λίγη ησυχία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να διαφωνήσουμε για αυτό το,  για… τους στόχους,  οι  οποίες ήταν,  

βεβαίως,  τέσσερις διαρκείς και  είχαν σχέση… για την κατάσταση πριν 

την κρίση; Θέλω να πω, δηλαδή,  μας βρίσκετε σύμφωνους για το 

όραμα, για τις  κατευθυντήριες αρχές που λέτε αλλά δεν είναι επίκαιρο,  

σας είπα.  Είναι  ένα κουστούμι που μάλλον ήταν για ψηλότερο άντρα 

και μάλλον ήτανε για πολύ χοντρότερο και τώρα έχουμε άλλες…  

 Λοιπόν,  νομίζω ότι  έχω την ανάγκη και θα το κάνω. Πρέπει να 

επαινέσω της ομάδα δουλειάς.  Έχει  κάνει  μια καλή συγγραφή, 

παίρνοντας δάνεια  στοιχεία,  αλλά θέλει  πάρα πολύ δουλειά για να 

είναι χρειαζούμενο, να είναι επίκ αιρο και να είναι συμβατό με αυτό 

που ζούμε και σαν κοινωνία,  και σαν επικράτεια αλλά και ως δήμος.  

Θέλει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι  θα έπρεπε να τα δείτε αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Καρπουχτσή, έχετε τον λόγο.   
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτό που είπατε να κάνω, όμως, έτσι  

μια γενικότερη τοποθέτηση σε σχέση με το στάδιο που βρισκόμαστε 

τώρα. Προφανώς και το κομμάτι αυτό,  που είναι η πρώτη από τις  τρεις  

φάσεις  του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει  το όραμα. Αυτό που 

θέλουμε να κάνουμε.   

 Κομμάτι της πρώτης φάσης ήτανε και η διάγνωση της δυνάμεων -  

αδυναμιών που έχει  ο δήμος αυτή την στιγμή, πιο πολύ στο κομμάτι 

της εσωτερικής οργάνωσης,  και αυτά αποτυπώνονται.   

Σε αυτά που λέτε συμφωνώ αλλά όταν… στο συγκεκριμένο θα 

αποτυπωθούν και  έχουν μεγαλύτερη ουσία στο επόμενο στάδιο,  που θα 

αποτυπωθούν οι  συγκεκριμένες  δράσεις και  ο οικονομικός 

προγραμματισμός για το πώς θα φτάσουμε σε κάποιο βαθμό επίτευξης 

του οράματος και των στόχων που θέτουμε.   

Όταν, λοιπόν,  πάμε εκεί  πέρα και αρχίσουμε να μιλάμε… εκεί θα 

αποτυπωθεί  και  η δυσμενή οικονομική κατάσταση και οι  πόροι που 

έχει  ο δήμος ήδη και από το κράτος και όλα αυτά θα αποτελέσουν την 

εξειδ ίκευση αυτού του στρατηγικού οράματος στις  συγκεκριμένες  

δράσεις,  οι  οποίες  προφανώς και θα συμπεριλάβ ουν την οικονομική 

κατάσταση του δήμου μας.  Δεν μπορεί να μην…  

Σίγουρα είναι ένα ευφυολόγημα σε ένα μεγάλο βαθμό αλλά οι  

στόχοι… δεν είναι παρά σωστοί… να κοιτάμε πως πρέπει να τους 

επιτύχουμε.  Το τι  θα κάνουμε με τους πόρους που έχουμε έχει  

αποτυπωθεί στην δεύτερη φάση και όταν θα τεθεί  αυτό στην 

διαβούλευση θα υπάρχει,  πιστεύω, μια έτσι,  ενεργός συμμετοχή από 

όλους για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους λιγοστούς πόρους 
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που έχει  αυτή την στιγμή ο δήμος για να επιτύχει  όσο το δυνατόν 

περισσότερα μπορε ί να επιτύχει  στην κατάσταση στην οποία ζούμε.   

Αλλοίμονο, δεν μπορούν να επιτευχθούν όλα αλλά θέτουμε 

κάποιους στόχους και θα εξειδικεύσουμε μετά το τι  μπορεί… να 

κάνουμε και πως.  Και που μπορούμε να κατευθύνουμε πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά τα χρήματ α του δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν δεν υπάρχει δευτερολογία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θεωρώ, ως παράταξη, από την μελέτη που κάναμε ότι  εδώ θα 

έπρεπε τώρα να συμπεριλάβουμε και να δούμε τον οργανισμό του… 

διότι  αυτοί οι  στόχοι τους οποίους αναφέρετε στην εισήγηση που είναι 

συνημμένη εκεί ,  κύριε  Αγγελίδη,  που λέει… κατευθυντήριες αρχές… 

βελτίωση της καθημερινότητας,  κοντά σας,  μαζί  σας και λοιπά.  

o Ανάπτυξη και προώθηση του αισθήματος ασφάλειας των 

δημοτών του δήμου.  

o Ταχεία ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των δημοτών.  

o Ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.   

o Υποστήριξη της παιδείας και της Δια Βίου Μάθησης.   

Ίσως θα έπρεπε να μας εξηγήσετε,  το κολλάτε παντού.  Εδώ 

είχαμε ένα σχολείο για αυτή την κατεύθυνση και το κάναμε κτίριο της 

ΔΕΥΑΣ. Πως προγραμματίζετε την Δια Βίου Μάθηση στον δήμου μας; 

Λοιπόν,  και τελειώνοντας,  θα σας…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όλα είναι συμβατά. Κάποιος  αν ενοχλήθηκε,  πρόβλημα του.  

Λοιπόν,  και εδώ λέτε,  ομα λή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων, λέτε όμως, Ρομά, μετανάστες και  άλλοι.   

 Εδώ δεν θα έπρεπε να βάλουμε και τους νεόπτωχους και να 

βάλουμε και άλλα θέματα τα οποία σήμερα αναδύονται ή έχουν 

προκύψει;  Για αυτό λέω, καλό ξεκίνημα, α λλά είναι μάλλον κοντά στο 

προηγούμενο, ως κατάσταση της περιόδου. Για αυτό λέω, μάλλον.  Δεν 

το έχω μπροστά μου. Να μην σας λέω ψέματα. Μάλλον… πολύ στο 

προηγούμενο. Θα έπρεπε να δουλέψετε με αυτή την συνθήκη…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουμε  διαβούλευση. Όλες αυτές οι  

διαπιστώσεις που κάνετε προφανώς και θα αποτυπωθούν και με την… 

διαβούλευση θα γίνει  και με τον σύνολο των μελών της  συμπολίτευσης 

και της αντιπολίτευσης,  αυτά θα αποτελέσουν το τελικό κείμενο όπως 

θα παραδοθεί και θα… όλο αυτό το πλάνο. Και… προφανώς… 

παρατηρήσεις που μπορούν και  να αποτυπωθούν… Αρχές 

Σεπτεμβρίου… να γίνουν.  Θα ενημερωθείτε και εσείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κλείνει  το θέμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  δεν  συνδιοικούμε.  Διοικείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  το θέμα αυτό… σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κυρία Καλώτα,  

ναι.  Ο κύριος…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  εφόσον αναφέρεται σε γενικές αρχές και όχι  σε εξειδίκευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.  Όχι.  Ναι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Ναι… 

ναι.  ναι.  Ναι και ο πρόεδρος.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα προσθέσουμε ναι με επιφυλάξεις… μακάρι να 

αποτυπωθεί  και η συγκεκριμένη διατύπωση… συμφωνούμε.  Μακάρι να 

γίνουν.   

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: 450/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα. Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του Β 

νηπιαγωγείου Σερρών για την… Αδελφότητα Νέων… Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 9ο:  

Καταγγελία της σύμβασης μ ίσθωσης του 3ου  Νηπιαγωγείου 

Σερρών με την Μικρασιατική Αδελφότητα Ν. Κιουπλιών Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Μερετούδης… να πει  δυο λόγια.  Παρακαλώ, κύριε εισηγητά.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε… ένα έγγραφο που ήρθε προς το Τμήμα 

Παιδείας του δήμου Σερρών από το Τμήμα της Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας.  Ήρθε ένα αίτημα. Θα πρέπει ένα ακίνητο… στην 

διασταύρωση… και Κυδωνιών αν πρέπει να πληρώνεται μίσθωμα για  

το νηπιαγωγείο αυτό.   

Κάναμε όλες τις  ενέργειες… τον νομικό του δήμου Σερρών, 

πήραμε και… για το μίσθωμα για το νηπιαγωγείο,  γιατί  λειτουργούσε 

σε ένα οικόπεδο που ήταν του δήμου Σερρών. Ήρθαμε σε συμφωνία… 

και αποδείχτηκε 100% ότι  δεν  πρέπει να καταβάλλεται το μίσθωμα. 

Όμως όλες οι  ενέργειες που είχε κάνει  όλα αυτά τα χρόνια για την 

διατήρηση όλου αυτού του οικοδομήματος εκεί  η Μακρασιατική 

Αδελφότητα, συμβιβάζεται στην… με τα μισθώματα που έπαιρνε όλα 

αυτά τα χρόνια.  Και από δω και πέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  αυτή το συντηρούσε.  Έτσι δεν ε ίναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα ισοφαρίζει  στο ζύγι .   

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ, έχουμε τον κύριο Θεοχάρη…  

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Θεοχαρίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θεοχαρίδη,  συγγνώμη, Ιωάννη, ο  οποίος είναι εκπρόσωπος της 

Αδελφότητας.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μήπως το θέμα έχει… περαιτέρω… όλων 

των μισθωμάτων μέχρι την καταγγελία της σύμβασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό υπαγορεύει  και ο  νόμος νομίζω… η σύμβαση μέχρι  τότε.  

Εντάξει ;   

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Ωραία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ε ίναι ξεκάθαρο. Δεν λειτουργούμε παράτυπα και 

παράνομα. Μέχρι την λύση της σύμβασης πληρώνονται  τα μισθώματα. 

Από την λύση της  σύμβασης η οποία ξεκινάει  με την απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου,  από σήμερα δηλαδή, δεν πληρώνονται από 1 η  

Αυγούστου ουσιαστικά και… προς το … Νηπιαγωγείο,  προς την 

Αδελφότητα. Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι,  ή υπάρχουν ερωτήσεις;   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και σαν μέλος του ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) θα πάρει τα δάνεια,  τα  μισθώματα ο 

σύλλογος,  μέχρι και σήμερα.  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό προβλέπει ο νόμος.  Αυτό το οικόπεδο το δέχεστε…  

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Το δέχομαι μετά από συμφωνία,  γιατί  το κτήμα, το κτίριο… ο 

σύλλογος.  Τα χρήματα που παίρναμε σαν μίσθωμα όλα αυτά τα χρόνια,  

γιατί  γινόταν συνέχεια μισθώσεις  και τ ελευταία έγινε παράτασης 

μίσθωσης… τον νόμο του Καλλικράτη… τον δήμο και επειδή αυτά 

πήγαιναν για δαπάνες συντήρησης,  λέμε,  ας αναλάβει από δω και  πέρα 

ο δήμος να το συντηρεί και εμείς  δεν έχουμε να ζητήσουμε για τα 

μισθώματα. Αυτό είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι… προς την εισήγηση;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) άρα θα πληρώσουμε τα μισθώματα…  

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Να γίνει  μια διευκρίνιση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω κατά πόσο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ όμως, εδώ όμως, συγγνώμη,  κύριε πρόεδρε,  που παίρνω το… εδώ  

όμως, στην παράγραφο Β μιλάει για επιστροφή και λέει  το εξής.  Η 

επιστροφή των καταβληθέντων μισθωμάτων από την 1 η  Δεκεμβρίου… 

μέχρι και σήμερα… δεν δύναται να γίνει  σύμφωνα με…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συνεχίστε,  παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα  με την γνωμοδότηση. Δηλαδή, εδώ λέει  ότι  πήρατε,  καλώς τα 

πήρατε,  δεν μπορούμε.  Αλλά κι  αυτά που δεν πήρατε,  καλώς δεν  

πρέπει να τα πάρετε.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Όχι,  λέμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λύση της σύμβασης.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ:  

Από την… που υπάρχει σύμβαση, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να μας 

καταβάλλονται  τα  μισθώματα. Από την στιγμή που καταργηθεί  η 

σύμβαση με απόφαση δική σας,  θα σταματήσει.  Τώρα, όσον αφορά για 

το κτίσμα, το νηπιαγωγείο στεγάζεται στο ισόγειο.  Στον πάνω τον 

όροφο… το ξεκαθαρίζουμε,  είναι του πολιτιστικού συλλόγου, έχει  

χρήση κατά κυριότητα. Το οικόπεδο ανήκει στον δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πως… το ιστορικό.  Προέκυψε μετά από έρευνα.  Θυμάστε,  το 

είχατε φέρει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο. Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  ως έχει  η εισήγηση.  

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: 451/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο .  Περί λύσης της μίσθωσης… το 10 ο  ολοήμερο 

νηπιαγωγείο δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Περί λύσης της μίσθωσης του 12ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου  

 Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν γνωρίζετε το θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ξέρουμε,  εντάξει .   

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: 452/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ενδέκατο θέμα. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της  

υπηρεσίας σίτισης  των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου -  Λυκείου 

Σερρών για σχολικό έτος 2015 -  2016.   

 

ΘΕΜΑ 11ο:  

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης  

 των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –  Λυκείου Σερρών για το  

σχολικό έτος 2015 -2016.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα έρθετε εδώ πέρα να πείτε  δυο λόγια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προλάβουμε,  να προλάβουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα γίνει  διαγωνισμός,  το ξέρετε αυτό.  Και πέρσι είναι 

χρησιμοποιηθεί…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα τρέξουμε… ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 453/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό 

νέας.  Α. Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Γενναδίου,  δίπλα στο 

πάρκο, και Β. Σε παραρτήματα χώρων της κεντρικ ής γέφυρας της 

Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας:  

α) επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως & Γενναδίου (δίπλα στο πάρκο) 

και  

β) σε παρακείμενο χώρο της κεντρικής γέφυρας τηςΔ.Κ. Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας:  

α) επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως & Γενναδίου (δίπλα στο πάρκο) 

και  

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: 454/2015)  

…………………  
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β) σε παρακείμενο χώρο της κεντρικής γέφυρας της Δ.Κ. Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμ ού 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: 455/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.   

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια ερώτηση. Εδώ έχει ,  λέτε μέσα σε αυτά… τα δικαιολογητικά… 

λέτε ότι  ο παραπάνω που υπ έβαλλε την αίτηση… τι είναι αυτό… στην 

εισήγηση σας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι εννοεί… δικαιολογητικά. Και ο παραπάνω ενδιαφερόμενος έχει…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα φροντίσουμε από την επόμενη φορά που εισέρχεται να έχει  

δικαιολογητικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  κύριε πρόεδρε… μέσα υπογραφή από τον υπάλληλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  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: 456/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 14 ο .  Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης 

μελέτης αστικής κινητικότητας.   
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ΘΕΜΑ14ο:  

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης  

 μελέτης αστικής Κινητικότητας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότ σης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έπρεπε να παραδοθεί,  όπως αναφέρει η εισήγηση,  στις  17/7 του 

15.  Θα παραδοθεί 31/7/15.  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: 457/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

15ο .  Έγκριση διενέργειας  προμήθειας Α. Φωτοτυπικών 

πολυμηχανημάτων,  ποσού 29.600 ευρώ. Το θέμα είναι εγκρίνουμε την 

διενέργεια προμήθειας.   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  
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β) πιεστικού μηχανήματος (πλυντικού),  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

γ) λιπαντικών για τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου 

Σερρών,  

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

δ) ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου και  

ε) φαρμάκων & κτηνιατρικών ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου 

μας.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα υπόλοιπα η Οικονομική Επιτροπή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όμως αυτό τώρα, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα τα πείτε στην Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πιεστικό μηχάνημα,  αν θέλετε να τα πούμε και τώρα, 250 ευρώ 

με απευθείας ανάθεση.  

Λιπαντικά για τα μηχανήματα… διεθνής διαγωνισμός εδώ.  

Ζωοτροφές για τις  ανάγκες του κυνοκομείου,  πάλι και  αυτό θα 

πάει στην Οικονομική Επιτροπή, 12.712,50 ευρώ.   

Φάρμακα κτηνιατρικά για το κυνοκομείο του δήμου μας,  

6.592,50 πάει  και  αυτό με πρόχειρο διαγωνισμό στην Οικονομική 

Επιτροπή…  
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Ομόφωνα ναι.    

Έγκριση διενέργειας προμήθειας: α) φωτοτυπικών 

πολυμηχανημάτων,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

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: 458/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  πιεστικού μηχανήματος (πλυντικού)  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 459/2015)  

…………………  

 

Ομοίως λιπαντικών για τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου 

Σερρών  

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

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: 460/2015)  

…………………  

 

Ομοίως ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου 

και  

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: 461/2015)  

…………………  

 

Ομοίως φαρμάκων & κτηνιατρικών ειδών για το κυνοκομείο του 

Δήμου μας.  

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

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 462/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 16 ο .  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και  

παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών 

οχημάτων του δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής 

υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων 

του Δήμου Σερρών.  

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

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα ναι;  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: 463/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

17ο .  Έγκριση… πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια 

υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του δήμου Σερρών 

μετά την πρώτη κατακύρωση του πακέτου Α. Υπολογιστές,  μηχανές 

γραφείου,  συσκευές ήχου -  εικόνας.   
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  προμήθεια  

υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου 

Σερρών  

 μετά την 1η  κατακύρωση του πακέτ ου Α' ¨Υπολογιστές –  μηχανές 

γραφείου  

 /  συσκευές ήχου -  εικόνας¨  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα 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: 464/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο .  Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια οργάνων 

μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης,  βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις  δημοσίων ανοιχτών χ ώρων του δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 18ο:  
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Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια οργάνων  

 μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης ¨Βιοκλιματικές 

αναβαθμίσεις  

 δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ η ημερομηνία μετατίθεται μέχρι 19/8/2015.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση, από περιέργεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας εξηγήσει μόνο το τι  σημαίνει  προμήθεια οργάνων μετρήσεων 

εξοπλισμού.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι λίγο παράξενα διατυπωμένο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι όργανα τα οποία θα τα προμηθευτούμε για να μας πούνε τι  

είδους εξοπλισμό θα πάρουμε; Τι είναι αυτό το πράγμα;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν το ξέρει  κάποιος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έτσι όπως είναι… είναι λάθος.  Σίγουρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν η εισήγηση είναι  λάθος…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε… και έξω. Υποέργο… 

εξοπλισμού…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και εξοπλισμού. Ωραία;… και εξοπλισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η μελέτη έτσι λέει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποέργο είναι,  υποέργο είναι και  είναι χρηματοδοτούμενο…  

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: 465/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο επόμενο. 19 ο .  Έγκριση έκθεσης εσόδων -  εξόδων Β 

τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης -  εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2015.  
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ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση έκθεσης εσόδων -  εξόδων Β' τριμήνου 2015 για τον  

έλεγχο υλοποίησης –  εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015 .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ο εισηγητής,  ο  κύριος Γαλάνης… ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον δικαιολογούμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 466/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.  Διάθεση και… πίστωσης γ ια την εκτέλεση παροχής 

υπηρεσίας με τίτλο… καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας… για το 

υπόλοιπο του 2015.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  

Διάθεση σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσίας  

 με τίτλο: ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην  

πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨  για το υπόλοιπο του έτους 

2015¨ .  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θέλω να κάνω εισήγηση σωστά, κύρ ιε Γαλάνη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε… δώστε μου, όμως, την 

εισήγηση γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

18ο  μπαίνει  εδώ…. εικοστό.  Ορίστε.  Το… η σύμβαση που κάναμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόκειται  για… σύμβαση γιατί… το 2015. 

Είναι,  δηλαδή, για περισσότερο χρονικό διάστημα… 15 έως 

31/12/15… το πρώτο διάστημα… έως 31/12 του 15.  Και  συνεχίζει… το 

16 και το 17…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 (ομιλία εκτός  μικροφώνου) που ψηφίζουμε είναι αυτό.  Δηλαδή, από 

4/8 μέχρι 31/12 αυτού του έτους και το ποσό αν έρχεται…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε 4.912…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα κομμάτι είναι αυτό.  Δεύτερο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και το υπόλοιπο κομμάτι ε ίναι μέχρι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την δεκαοχτάμηνη την σύμβαση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) το 16 και το 17.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο. Έχει ένα μήνα που… ένα έχει  ένα κομμάτι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ποσό έχει  ένα κομμάτι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που θα μπουν στον προϋπολογισμό του 16,  για θα μπουν για τον 

Ιανουάριο του 17 ένα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεσμεύει  η Οικονομική Υπηρεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Δεκαοχτάμηνη σύμβαση… σπα στά τα νούμερα. Δηλαδή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεσμεύει  η Οικονομική Υπηρεσία… στον 

προϋπολογισμό με… έκθεση για το 16 και το 17.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το κάναμε ερώτηση, γιατί  δεν θυμάμαι.  Αυτό το κάναμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως βρήκαμε… για να μην… στο Σώμα,  κύριε πρόεδρε,  όπως 

ακριβώς βρήκαμε… τις βεσπασιανές,  τις  δημόσιες τουαλέτες… 

ευπρεπώς και θεωρήσαμε ότι  είναι σωστή δουλειά και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχουμε κανένα παράπονο… να μην…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μας λένε όλοι την ίδια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι δωρεάν η χρήση. Και ωράριο λειτουργίας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι καταγεγραμμένα όλα στην σύμβαση. Και  γιορτές και  

καθημερινές,  ωράρια αγοράς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

9:00 με 9:00 από Δευτέρα ως Σάββατο, Κυριακές  και γιορτές,  

πανελλήνιες και τοπικές,  από 9:00 ως 3:00 και από 5:00 ως 8:00.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ειλικρινά,  οφείλω να το πω…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όσες φορές πήγα να ελέγξω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και στην καθαριότητα κυρίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση… υπάρχει στον χώρο δυνατότητα μια μητέρα που… να 

καθαρίσει  το παιδί  της;  Έχει,  δηλαδή, κάτι  σ αν… σαν καλάθι… 

στοιχειώδες,  ή για μια ηλικιωμένη ή ένα ηλικιωμένο που… έχει  

πάμπερς,  το λέω έτσι απλά και ας μας δείχνει  η τηλεόραση. Έχουμε,  

δηλαδή, δημιουργήσει… δυο χώρους,  δυο χώρους… οι κλασικές 

τουαλέτες… οι κλασικές…  

Δηλαδή,  θεωρώ ότι  εφόσον ο συγ κεκριμένος χώρος που 

πληρώνουμε… έχει  αυτή την υποχρέωση για να υποδέχεται τους  

επισκέπτες μας και την… θέλουμε να είναι και ηλικιωμένοι,  θέλουμε 

να είναι και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και μητέρες,  δεν  

μπορούμε αυτή την ευθύνη να την στέλνουμε στα κα ταστήματα.  Θα 

πρέπει εκεί  να κάνουμε αυτές τις  αναγκαίες βελτιώσεις.  Διότι  σας λέω 

ευθέως,  σήμερα ένα λεωφορεία από την Πρέβεζα… και 

διαμαρτυρήθηκε,  δεν ήταν ο χώρος έτσι όπως λέμε ότι  ε ίναι 

εξαιρετικός.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα απαντήσω… σε αυτά τα οποία ξέρω. Μ ισό λεπτάκι.  Για 

αναπήρους υπάρχει προσβασιμότητα και πληροί τις  προδιαγραφές.  Για 

αλλαξιέρα μωρομάνας,  δεν προβλέπεται.  Δεν υπάρχει κάτι… αυτό ίσως 

χρειάζεται να κατασκευαστεί ,  εάν και εφόσον το επιτρέπει  ο χώρος.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) ειδ ική τουαλέτα για  αναπήρους… 

πρόσβαση. Έχει ειδική τουαλέτα για αναπήρους… έχει  ράμπες  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λαβές,  κυρία Καλώτα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το καρότσι.  Να βάλω το καρότσι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το δούμε.  Αυτό το πράγμα είναι… πολιτισμού.  

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: 467/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  πάμε στο 21 ο .  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική 

Υπηρεσία του δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

  οικον.  έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Ποιος είναι ο εισηγητής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη… ερώτηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ θέλω να σας πω, κύριε  πρόεδρε,  εδώ 

υπάρχει ένα σοβαρό θέμα… και η ΚΕΔΕ το γνωρίζει  και ο κύριος 

δήμαρχος,  έχω τυπώσει… έχω εκτυπώσει… που είναι η απαλλαγή των 

ΟΤΑ, ζητάει την απαλλαγή των ΟΤΑ… το Σώμα από… κεφαλαίου.   

 Δηλαδή,  αυτή η αναμόρφωση, αν θυμάμαι απέξω, γιατί… 

συζητήσει με το λογιστήρ ιο,  με τον προϊστάμενο, είναι γιατί  

καλούμαστε να πληρώσουμε για πρώτη φορά οι  δήμοι σε όλη την 

Ελλάδα φόρους εισοδήματος από κεφάλαιο… υπεραξία.  Δηλαδή,  με 
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λίγα λόγια… όλοι… δηλαδή, έχει  ένα χώρο… επειδή θέλω να είμαι  

ειλικρινής μαζί σας,  η προηγούμενη κυβέρνηση.  

 Υπάρχει ένα αίτημα από την ΚΕΔΕ για να καταργηθεί για να μην 

φτάνει  τώρα ο δήμος να επιστρέφει  300.000 ευρώ, ο  δήμος Σερρών, 

300.000 ευρώ στο κράτος.  Είναι  σαν να μας παίρνουν την μισή ΚΑΠ 

ενός μήνα. Έχουν γίνει  έντονα διαβήματα από τον κύριο Πα τούλη. Ο 

κύριος δήμαρχος ξέρει ,  έχει  κάνει  και αυτός τις  ενέργειες του.   

 Θέλω να πιστεύω ότι  το… δηλαδή, ο  δήμος ο δ ικός μας… γύρω 

στις  300.000 ευρώ ξαφνικά. Για αυτό γίνεται η αναμόρφωση. Το 

θεωρώ αδιανόητο να επιστρέφουμε στο κράτος τα λεφτά που μας δίν ει .  

Τι  νόημα έχει;   

Να πληρώσει φόρο για ακίνητα που μισθώνουμε και έχουμε,  να 

το πω… το θεωρώ σωστό. Αλλά να πληρώσουμε,  κύριε πρόεδρε,  

δήμαρχε,  για τους τόκους που… για τα Δημοτικά μας Διαμερίσματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Κύριε εισηγητά, στην σελίδα 2…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο ανοίξτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην σελίδα 2 στην εισήγηση σας… κωδικό 006331003, λοιποί φόροι 

και τέλη, 130.000 ευρώ. Τα μικρότερα ποσά τα επεξηγείτε.  Το μεγάλο 

το αφήνετε έτσι .  Για ποιο λόγο; Τι αφορά αυτό; Όπως επίσης… 

εισήγηση σας,  το ίδιο κάνετε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό σας εξήγησε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό σας εξήγησα.  Για τους φόρους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό είναι.  Είναι ένα πρωτοφανές για  μένα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  με συγχωρείτε.  Εγώ δεν το εξήγησα σωστά. Είναι πρωτοφανές,  

κύριε πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν αναφέρατε τον κωδικό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πρέπει οι  δήμοι  να δίνουν στο κράτος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  δεν χρειάζεται… τελείωσε.  Ομόφωνα ναι,  λοιπ όν το 21 ο .   

Έγκριση αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  Έτους 

2015 που αφορά τροποποίηση  κωδικών εσόδων -εξόδων  

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: 468/2015)  
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…………………  

 

Ομοίως για την τροποποίηση κωδικών εξόδων (αποζημίωση 

ρυμοτομίας κλπ )  

 σχετικά με την αρ. 100/2015 ΑΔΣ  

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: 469/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο 22 ο .  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Διεύθυνσης 

Καθαριότητας έτους 2015.  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/νσης Καθα ριότητας έτους 2015.  

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

 

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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 470/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

23ο .  Συμψηφισμός οφειλών της ΔΕΥΑΣ με τον δήμο Σερρών και 

σχετική αναμόρφωση. Εισηγητής ο κύριος Γαλάνης.   

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

 Συμψηφισμός οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το Δήμο Σερρών  

 και σχετική αναμόρφωση.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  πρόεδρε… κύριοι  συνάδελφοι,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  δεν  ξέρω αν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε να ρωτήσετε κάτι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω πολύ απλά μόνο, πολύ απλά μόνο… από την ΔΕΥΑΣ γ ια να 

γίνει  συμψηφισμός υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΣ προς εμάς και δικών μας 

προς την ΔΕΥΑΣ. Για να μην σας κουράσω,  εδώ και αρκετό διάστημα 

επειδή είχα κάνει… καταλήξαμε εδώ.  

 Η δημοτική Αρχή έχει  διάθεση και μάλιστα έκανε ήδη μια πρώτη 

πληρωμή,  ειδικά από το 1 2 και μετά,  κεφαλαίου που οφείλει  στην 

ΔΕΥΑΣ και καλούμαστε τώρα μετά από… και διαλογική συζήτηση που 

έγινε… να φέρουμε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
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αναμόρφωση και καλώ το Σώμα να ψηφίσει την αναμόρφωση και τον 

συμψηφισμός και ενημερώνω το Σώμα ότι… θα πάει… για έλεγχο.  

Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.  Να μην κουράζω το Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε.  Θα ψηφίσουμε ναι.  Όμως θεωρώ ότι  θα 

ήτανε σωστό να… από πού προέρχονται.  Ποια έτη αφορούν.  Τι 

ακριβώς είναι οι  οφειλές αυτές… για  να ενημερωθούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε αυτό τον φάκελο,  κύριε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα υπάρχουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το οφείλουν,  τ ι  οφείλουμε.  Τι  ακριβώς έχει  η εισήγηση μέσα τα οποία 

είναι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) ένας τέτοιος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν διευκρινιστεί…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο δήμος,  όμως, κύριε συνάδελφοι… επειδή είναι,  να το πω έτσι,  έχει  

τον κεντρικό ρόλο,  καλείται… έχει  στο όνομα του διάφορες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέστε μας κατηγορίες οφειλών…  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπηρεσία ότι  της οφείλει  ο δήμος… για 

παράδειγμα… αυτόν τον ισχυρισμό δεν τον δεχόταν αρχική η 

υπηρεσία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε… κτίρια… σχολεία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  θα σας πω. Γιατί  το κτίριο  που διαχειρίζετα ι  και λειτουργεί  

η… ο δήμος,  για παράδειγμα, το… για διάφορους κήπους.  Για διάφορα 

κοινόχρηστα… κοινόχρηστους χώρους που υπάρχουνε βρύσες και 

ποτίζονται οι  κοινόχρηστοι… πρασίνου. Όλα,  όλα αυτά, λοιπόν,  

υπάρχουν όλα -  όλα αυτά… καταστάσεις στην ΔΕΥΑΣ που κα λούμαστε 

να αντιμετωπίσουμε.   

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) σας λέω ότι  υπήρχε μια αντίδραση 

από την υπηρεσία και από τον νομικό σύμβουλο του δήμου. Μετά 

κάναμε και έγινε μια κατά την γνώμη μου σωστή γνωμάτευση και από 

τον νομικό σύμβουλο της ΔΕΥΑΣ και όλα αυ τά που σας τα λέω, ο 

δήμος ήδη πλήρωσε το κεφάλαιο από κάποιες συγκεκριμένες 

παροχές… ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις,  από το 12 και  μετά,  και όλα 

αυτά και ότι  άλλο ζήτησε… για να τύχουμε της εγκρίσεως,  κύριε 

πρόεδρε,  της συγκεκριμένης απόφασης.   

 Να είστε σίγουροι  ότι  προσπαθούμε με την ΔΕΥΑΣ… είμαστε 

εντάξει  και η ΔΕΥΑΣ απέναντι  σε μας,  και ότι  άλλο προκύψει θα σας 

το φέρω… Δημοτικό Συμβούλιο.  Γιατί  δεν τελειώνουμε εδώ. 

Ψηφίζουμε 281.000 ευρώ, κύριε πρόεδρε.  Αυτά που…  
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Ούτε η ΔΕΥΑΣ εξοφλεί σε μας,  ούτε εμείς  στη ν ΔΕΥΑΣ ακόμη, 

γιατί ,  κύριε συνάδελφε,  κύριε  πρόεδρε… να δικαιώσει  τώρα ο δήμος 

τις  οφειλές που η ΔΕΥΑΣ λέει  ότι  έχει  προς εμάς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πιο σημαντικό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα πει  στην Οικονομική Υπηρεσία ότι  

οφείλει  η ΔΕΥΑΣ σε μας  και μετά να ξαναφέρω… σήμερα συμψηφίζω 

την αναμόρφωση. 281.000 ευρώ. Το λέω ρητά στην εισήγηση μου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μιλάμε για βεβαιωμένες οφειλές…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το πω όπως το λέω,  κύριε  πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, λοιπόν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το πω όπως το λέω  στην εισήγηση. Σας προτείνω συμψηφισμός των 

βεβαιωμένων μέχρι σήμερα οφειλών της ΔΕΥΑΣ προς τον δήμο και 

τον συμψηφισμός ισόποσων, έως του ύψους των 281.413,78 ευρώ,  

οφειλών του δήμου προς την ΔΕΥΑΣ. Με όλα,  με στοιχεία,  κανονικά,  

και ότι… για το θέμα, κύριε πρόεδρε,  είμαστε στην διάθεση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ΔΕΥΑΣ. Από πού οφείλει  η ΔΕΥΑΣ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η ΔΕΥΑΣ οφείλει ,  όπως το λέω ρητά μέσα, όπως το λέω… 

συγκεντρωτικούς καταλόγους,  κύριε  πρόεδρε,  από αντλιοστάσια τα 

οποία προσπαθεί η Τεχνική Διεύθυνση, δηλαδή, ε μείς  είμαστε… με 
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σωστό τρόπο να μεταφερθούνε στην ΔΕΥΑΣ. Επομένως αυτή η οφειλή 

είναι της ΔΕΥΑΣ προς τον δήμο. Ο δήμος… το δίκτυο ύδρευσης κατά 

κύριο λόγο.  Και σας λέω ειλικρινά ότι  καταλήξαμε σαν δημοτική Αρχή 

αυτό το θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπήρχε,  κύριε πρόεδρε… ρωτήσατε,  δηλαδή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με ρωτάτε,  δεν πρέπει να απαντήσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  υπήρξε το εξής.  Μια ενημέρωση και καταγγελία.  

Σχολικές μονάδες οι  οποίες. .  της ΔΕΥΑΣ για απόφραξη, ήρθαν μετά 

από χρόνια και στάλθηκαν μετά ένα μήνα, μετά ένα με ενάμιση μήνα 

να πληρώσουνε συγκεκριμένα ποσά. Και ποσά μάλιστα τα οποία… 

πολύ μεγαλύτερη τιμή, όταν… ο τότε διευθυντής,  από ιδιώτη. Άρα 

μπορούσε να καλέσει τον ιδιώτη να κάνει  πολύ φτηνότερη… οι τιμές 

οι  οποίες έβαζε η ΔΕΥΑΣ ήταν πολύ ακριβότερες.   

 Άρα, λοιπόν,  σε δημοτική, σε δημοτικό κτίριο επί  του οποίου… 

διαχείριση έχει  ο  δήμος είναι δυνατόν να κοστολογούνται τόσο πολύ, 

να μην αφήνουν κανένα παραστατικό,  να μην αφήνουν κανένα 

παραστατικό και ξαφνικά, μετά από τέσσερα χρόνι α,  να ζητούνε από 

την σχολική μονάδα να πληρώσει;  Αυτό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για αυτό είπα αν… ειλικρινά τι  ακριβώς… τι ακριβώς συνέβη… το 

γεγονός αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε συνάδελφε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν αμφισβητείται το γεγονός…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας απαντώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ξεκαθαρισμένο… πάρα πολύ.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλή παρατήρηση… πρόεδρος αλλά σε αυτό,  σε αυτόν τον 

λογαριασμό, κύριε  πρόεδρε,  δεν έχει  τις  υποχρεώσεις  των σχολείων 

προς την ΔΕΥΑΣ… ξεκάθαρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Όχι εκτός θέματος ξανά. Έτσι;  Αφήστε τα σχόλια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το… δεν υπάρχει πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τα σχόλια.  Δεν είναι στο θέμα μας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι στο θέμα μας,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ψηφοφορία; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

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: 471/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  είναι απαράδεκτη συμπεριφορά σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα σας αφήσω, Σέρρες -  Θεσσαλονίκη μέσω Νέας Υόρκης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε παρακαλώ… αυτό έχει  συνέπειες στην ΔΕΥΑΣ και δεν θα 

απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  αν δεν έχει  κάτι  να πει  για τ ις  281.000, κύριε δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό… για τα σχολεία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Έχει τελειώσει το θέμα. Λοιπόν,  δαπάνη συντήρησης  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προληπτική λογοκρισία δεν υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,  δαπάνη συντήρη σης κάδων 

απορριμμάτων.  

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων (Παρ. Υπηρεσίας).  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  ε ίναι  παροχή υπηρεσίας αυτή. Ένα μικρό ποσό για να 

μπορούμε να συντηρούμε τους κάδους … έτσι δεν ε ίναι;  Αν θέλετε να 

πείτε κάτι  παραπάνω, πείτε τα.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση μόνο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό… και αναμόρφωση προϋπολογισμού.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση πριν ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή δεν θυμάμαι… την εισήγηση, πως θα γίνει  αυτή η παροχή; 

Ξέρουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την παροχή υπηρεσίας που έγινε… με την ίδια ακριβώς διαδικασία.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Σιδερά θα πάρουμε,  δηλαδή;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα άνθρωπο ο οποίος ξέρει  να διορθώνει τους κάδους,  που έχου με 

ήδη μεγάλο πρόβλημα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα πάρουμε προσφορές,  δηλαδή;  Ξέρουμε κάποιον,  μας έχουν 

συστήσει,  ας πούμε; Δεν ξέρω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς. Μας έχουν συστήσει κάποιον.  Θα πάρουμε… μας έχει  

συστήσει αυτός που δούλευε,  δηλαδή, σε εκείνη την υπηρεσία,  α υτόν 

θα πάρουμε.  Αυτός που έκανε κοινωφελής εργασία με λίγα λόγια,  

τελείωσε η κοινωνική του εργασία μάλλον,  κοινωνική εργασία,  

μετέτρεψε την ποινή φυλάκισης σε κοινωνική εργασία,  δούλεψε εκεί  

γύρω στον ένα χρόνο, έχουμε… και θα πάρουμε τον ίδιο γ ια να 

συνεχίσει  να μας… τους κάδους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι ακόμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ειδικά και πόσοι κάδοι ε ίναι αυτοί… θα αποκαταστήσουμε; Ειδικά 

έχουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς πόσους θα αντικαταστήσουμε δεν μπορούμε να… επειδή κάθε 

κάδος θέλει  διαφορετικό χρόνο επισκευής,  ανάλογα με την βλάβη.  

Ένας κάδος που έχει  μικρή βλάβη, καταλαβαίνετε ότι… θα τελειώσει  

γρήγορα. Ένας που έχει  μεγάλη βλάβη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγγνώμη, κύριε  αντιδήμαρχε,  που σας… αλλά εδώ το βάλατε 

ενδεικτικά και όχι  με βάση τον νόμο… εις πέρας ; Βάλατε,  δηλαδή,  

εδώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) θα διορθώσουμε… που θα γίνει… 

υπηρεσίας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει τιμολόγιο αυτός;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με μπλοκ. Με μπλοκ αποδείξεων είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό λέω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με μπλοκ αποδείξεων είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δηλαδή, αυτός;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Παροχής έργων. Μπλοκ… αποδείξεων. Θα είναι όλη την 

ημέρα στο Τμήμα Συντήρησης Κάδων. Δεν θα χρειαστεί ,  όπως είχαμε 

παλιότερες συμβάσεις,  να μεταφέρουμε κάδους με φορτηγό δικό μας 

στον χώρο, με  τον γερανό, φόρτωσε -  ξεφόρτωσε… χρήμα και  χρόνο 

και μηχανήματα. Θα είναι μέσα στον χώρο του αμαξοστασίου,  μέσα 

στο κτίριο της συντήρησης των κάδων και θα εργάζεται κανονικά από 

το πρωί μέχρι το μεσημέρι για όλες τις  εργασίες που… για την 

συντήρηση των κάδων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  να πω κάτι;  Εδώ πως θα 

είναι μετρήσιμο το έργο που θα παράγει;  Εάν είχαμε και καταγράψει  

και λέγαμε,  100 κάδους θέλουμε αντικατάσταση στις  ρόδες,  50 

κάδους,  καπάκια.  Και,  ξέρω γω, 30… θα λέγαμε τόσο το λάδι,  τόσο το 

ξύδι,  τόσο το λαδόξυδο.  Εδώ αυτός,  πως θα τον πληρώνουμε; Με 

ημερήσια παρουσία; Για αυτό ρωτάω;… και να τελειώνουμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως θα τον πληρώσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αν το ξεχωρίζαμε και το καθο ρίζαμε 

συγκεκριμένα ότι  θα μας κάνει  μια παροχή υπηρεσίας  συγκεκριμένη 

για 200 κάδους,  δηλαδή, θα μας έκανε τους 200 κάδους και άντε γεια,  

έτσι;  Θα έπαιρνε αυτά τα χρήματα που θα συμφωνούσαμε και τελείωνε 

η σύμβαση του.   

 Τώρα, όμως, με την συγκεκριμένη πα ροχής υπηρεσίας που 

έχουμε… να κάνουμε και υπερδιπλάσια δουλειά,  επειδή ο χρόνος 

εργασίας θα είναι και μέσα στο αμαξοστάσιο και όλη μέρα σε αυτόν 

τον συγκεκριμένο χώρο. Για αυτό τον λόγο… διπλό κέρδος.   

 Οι κάδοι που έχουμε,  που με ρωτήσατε πριν πόσοι είνα ι  οι  κάδοι 

οι  οποίοι  είναι τρύπιοι ,  εκτιμούμε ότι  ε ίναι πάνω από 600 στον δήμο 

Σερρών που θέλουνε διόρθωση.  Έτσι;  Έχουμε πολύ σημαντικό 

πρόβλημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε,  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να προχωρήσουμε.  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: 472/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 25 ο .  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δυο ισόγειων 

αιθουσών δημοτικού καταστήματος τοπικής κοινότητας…  

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο ισόγειων αιθουσών  

του Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.  Κ. Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

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: 473/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26ο .  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήσιν του πάρκου περιβαλλοντικής 

αγωγής Αγίου  Γεωργίου Σερρών.  

 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  

 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ¨Πάρκου Περιβαλλοντικής  

 Αγωγής Αγίου Γεωργίου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος,  κύριος Γκότσης.  Κύριε Γκότση, έχετε τον 

λόγο.  Σύντομος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια αστική εταιρεία,  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 

Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω… ζητά την δωρεάν παραχώρηση του 

πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής Αγίου Γεωργίου Σερρών, έκτασης 7,5 

τετραγωνικών μέτρων για την αξιοποίηση και φροντίδα κ αι προστασία 

της χλωρίδας,  των ξύλινων οικισμών, ούτως ώστε να κάνει  το κέντρο 

αυτό ελκυστικό προς τους μαθητές  που πραγματοποιούνε σχολικές  

εκδρομές,  όσο και  σε όλους τους πολίτες,  διότι  εκεί  θα ασχοληθεί με 

τις  βρύσες,  με την αναβάθμιση της υπαίθρου, με τις  αναδασώσεις και 

λοιπά και λοιπά.  

 Θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι  εντελώς δωρεάν… εντελώς δωρεάν 

αυτή η μη κερδοσκοπική εταιρεία,  θα ασχοληθεί με όλο το 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

13

5 

περιβαλλοντικό,  με την αναβάθμιση μάλλον του περιβαλλοντικού 

αυτού πάρκου.  

Βέβαια,  αν δείτε την εισήγ ηση στην πρώτη παράγραφο, στο 1,  

λέει  το εξής.  Για το χρονικό διάστημα, εμείς  θα το δώσουμε… 

παραχωρούνται αυτά και αν δεν… τον σκοπό για τον οποίον,  ας πούμε,  

το… το παίρνουμε πίσω.  

Λοιπόν,  λέει ,  λοιπόν,  το εξής.  Εκτός από την χρήση 

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και  δράσεων γύρω από αυτές με 

καταβολή ενός χαμηλού αντιτίμου για την κάλυψη των… και της 

συγκεκριμένης δράσης.   

Δηλαδή, μας λένε αυτοί ότι  έξω από το περιβαλλοντικό πάρκο θα 

κάνουνε μια δράση με χαμηλό αντίτιμο.  Αυτό που βάζουμε αυτό το 

βγάζουμε έξω. Δεν το ψηφίζουμε,  δεν  το δεχόμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ήταν και η απόφαση του Τοπικού 

Συμβούλιου,  η γνωμοδότηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  άρα εμείς  ψηφίζουμε όλα τα αλλά εκτός από αυτό που λέει  ότι  

θα… δράση και θα μπορεί,  ξέρω γω, ένα σχ ολείο που θα πάει εκδρομή 

να κάνει  αυτή την δράση. Όλα τα άλλα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, μην κάνετε σχόλια.  Αν θέλετε να τοποθετηθείτε,  στην 

σειρά σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εξετάστηκαν από την υπηρεσία μας.  Βέβαια,  είναι θέμα του κυρίου 

Μυστακίδη αλλά εγώ το εισηγούμ αι.  Εξετάστηκαν ότι… ας πούμε,  

δηλαδή, από την Νομική μας Υπηρεσία,  απόσπασμα τοπογραφικού του 
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πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής,  την βεβαίωση έναρξης από την Α 

ΔΟΥ. Ότι χρειαζότανε για να γίνει  αυτή η παραχώρηση έγινε από την 

υπηρεσία μας.  Όλα είναι νόμιμα κα ι…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην Αποκεντρωμένη στείλαμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και καλούμαστε να ψηφίσουμε μια εταιρεία η οποία λέει  ότι  θα 

αναβαθμίσει  αυτό το περιβαλλοντικό κέντρο.  Λοιπόν,  να το δούμε,  να 

το δούμε αν,  ας πούμε,  το πραγματοποιήσει.  Κ αι αν δεν το 

πραγματοποιήσει και έχει  άλλους στόχους,  εδώ είμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αν δεν το πραγματοποιήσει… εδώ είμαστε να πάρουμε απόφαση και να 

τους δ ιώξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν.  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αν θυμάμαι καλά, κύριε πρόεδρε,  το πάρκο αυτό το είχαμε 

παραχωρήσει  σε κάποια άλλη εταιρεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέρυσι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το είχαμε παραχωρήσει,  αν θυμάμαι καλά, 

σε κάποια άλλη εταιρεία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.  Πέρσι είχε γίνει  θέμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε γίνει  θέμα αλλά τελικά δεν…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) μήπως πήραμε απόφαση,  θυμάμαι πολύ 

καλά, και ρώτησα και τον γενικό γραμματέα, και μου είπε ότι  η 

απόφαση είναι στην Αποκεντρωμένη. Ούτε αρνητική, ούτε θ ετική.  

Άρα, λοιπόν,  για να προχωρήσουμε,  λέω τι  μου είπε ο  γενικός 

γραμματέας.  άρα, λοιπόν,  για να προχωρήσουμε πρέπει πρώτα να γίνει 

ανάκληση της προηγούμενος.  Δεύτερον.  Αυτοί που το πήρανε,  που το 

δώσαμε,  τι  κάνανε;  Κάνανε τίποτα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το πήρανε,  δεν  το αποδέχτηκαν.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να τελειώσω. Και η Αποκεντρωμένη…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αποχώρησαν…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα υπάρχει απόφαση μας.  Ο γραμματέας… να αποσυρθεί.  Να την 

ανακαλέσουμε… πάρουμε απόφαση. Ανάκληση της προηγούμενης για 

να είμαστε και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πολύ σωστό. Πολύ σωστή η παρατήρηση σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Βασίλη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να τελειώσω. Τρίτον.  Διαβάζοντας την εισήγηση μέσα, έχω… ότι 

πραγματικά η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία θέλει  να βοηθήσει τον δήμο 

μας… μέσα ότι  θέλει  να το εντάξει  σε προγράμματα. Εμείς,  ως δήμος,  

εξαντλήσαμε τα περιθώρια αυτά, ότι  αυτά,  αυτές οι  ενέργειες που 

πρόκειται να κάνει  αυτή η εταιρεία να τις  κάνουμε εμείς;   

 Την στιγμή που… θα το εντάξει .  Όταν το εντάξει .  Για  ποιο… να 

το εντάξουμε εμείς  και να το διαχειριστούμε εμείς… ποιοι  λόγοι,  

δηλαδή, μας επιβάλλουν να πάμε σε αυτή την παραχώρηση εφόσον 

έχουμε την δυνατότητα αυτά που θα κάνει  η… να τα κάνουμε εμείς .  

Και αν δεν μπορέσουμε να τα κάνουμε,  τότε βεβ αίως να το δώσουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας απαντήσω,  κύριε Χρυσανθίδη και να σας πω, εκεί  που πήραμε 

αυτή την απόφαση, μετά από… που κάναν καταγγελίες  και λοιπά, δεν  

το αποδέχτηκαν και είπαν…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  άρα… είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε… κι εγώ προηγούμενα 

με την Δημοτική Αστυνομία,  μια απόφαση καταργείται ,  ανάκληση, με 

μια καινούργια απόφαση.  Άρα καταργούμε την προηγούμενη και  

παίρνουμε και καινούργια απόφαση. Όσον αφορά αυτό που λέτε…  

 

(Διάλογοι)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ισχύει  αυτό που λέτε… η αίτηση 

παραχώρησης είναι  άσχετο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά αυτό που λέτε,  ότι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν το λέει  πουθενά. Προφορικά το λένε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν υπάρχει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.  Εμείς είμαστε σε αυτά που είπαμε.  Δηλαδή, να το περιποιούνται,  

να… αυτό που θέλουν.  Από κει  και  πέρα δεν λένε τίποτα ούτε για να 

το εντάξουνε οι  συγκεκριμένοι,  η συγκεκριμένη εταιρεία,  ούτε 

οτιδήποτε άλλο πέραν,  ναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ρε παιδιά.  Τα διάβασα ξανά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγκεκριμένα είναι.  Δέστε τον επίλογο.  Βασίλη, δες τον επίλογο τι  

γράφει.  Για τέσσερα χρόνια και αν, ας πούμε,  δεν ανταποκριθεί  εδώ 

είμαστε να κάνουμε την ανάκληση.  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε.  Πρόεδρε,  ζήτησα να ρωτήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας και εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει να κάνει  ερώτηση. Εγώ τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση θέλετε να κάνετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση. Σε αυτό τον χώρο… και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο 

διασφαλίζεται  η ελεύθερη διεξαγωγή δράσεων φορέων και νομικών 

προσώπων του δήμου Σερρών. Επειδή δεν είδα καλά την…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το λέει .  Διασφαλίζεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι πραγματοποιούνται απρόσκοπτα δράσει ς και εκδηλώσεις…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το λέει ,  το λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα. Τοποθέτηση.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση από σας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ωραία.  Λοιπόν,  σαν παράταξη γενικώς διαφωνούμε με την 

παραχώρηση σε οποιονδήποτε σύλλογο, όπως θέλει  να λέγεται αυτό,  

οποιασδήποτε δημοτικής περιουσίας  στην οποία κατά την γνώμη μας 

πρέπει να ο δήμος να την συντηρεί και… προσφέρει αφιλοκερδώς ο 

δήμος στους δημότες.   

 Κατανοούμε ότι  δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και τα λοιπά, 

λόγω χρηματικών,  και τα λοιπά αλλά δεν μπ ορούμε να αφήσουμε,  να 

ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου και ο κάθε Χ, Ψ, ο οποίος θα κάνει  

μια,  ξέρετε τώρα πως είναι οι  νόμοι,  μια εταιρεία,  μια σύλλογο, μη 

κυβερνητική, μη κυβερνητική οργάνωση, να πάρει κατά το δοκούν,  να 

του παραχωρεί  ο δήμος οποιαδήποτε π εριουσία του,  να την 

διαχειρίζεται,  θεωρητικά, με μια σύμβαση που θα υπογράψουμε. .   

τρόπο.  

 Ουσιαστικά, όμως, θα… αυτός.  Διαφωνούμε με αυτή την 

φιλοσοφία και αυτό πρέπει να γίνεται… νομίζω ότι  υπάρχει  

δυνατότητα αν το… προγραμμάτων.  Αν δεν υπάρχει δυνατότ ητα με 

ίδιους πόρους να αξιοποιηθεί  αυτό και να είναι ανοιχτό σε όλους του 

δημότες του δήμου Σερρών.  

Από κει  και πέρα, εγώ μπήκα στο ίντερνετ για την συγκεκριμένη 

εταιρεία.  Εκεί πέρα άλλο όνομα είχε πάνω, άλλο όνομα είχε κάτω.  

Δηλαδή, άλλο όνομα είχε κάτω… γράφει στην εισήγηση… στην 

περιγραφή είχε άλλο όνομα σαν αυτό,  τέλος πάντων, που…  

Έχω τις  επιφυλάξεις μου πως μπορεί στον καπιταλισμό μια 

εταιρεία να είναι μη κερδοσκοπική.  Υπάρχει και κάτι  άλλο που μου 

ενίσχυση της ανησυχία για το ποιον της συγκεκριμέν ης εταιρείας… 

τους ανθρώπους δεν τους ξέρω, αν και είχε  τηλέφωνο δεν πήρα 

τηλέφωνο για να… μαζί του.   
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Στην εισήγηση που μας δώσατε γράφει  ότι  η εταιρεία αυτή, ας  

πούμε,  η μη κερδοσκοπική, που τέλος πάντων, πως… οι εταιρείες,  

υπάρχει  η δυνατότητα μέσα στο καταστατικό της να… τρέχει  

προγράμματα ευρωπαϊκά, κοινοτικά,  ξέρω γω… διάφορα τέτοια.  Πάει 

να πει  ότι  ναι  μην είναι  μη κερδοσκοπική αλλά έχει  την δυνατότητα 

βάσει του καταστατικού της να παίρνει  χρήματα και να τα κάνει 

διάφορες δράσεις.   

Εμένα αυτά μου γεννάνε πολλά ερωτηματικά. Πολύ θολό. 

Έχουμε δει  ένα πολύ κακό προηγούμενο με διάφορες μη κυβερνητικές  

οργανώσεις οι  οποίες βαφτίζονταν διαφορετικά.  Θα ψηφίσουμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Παναγιώτης ο Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  εγώ δεν είμαι τόσο κα χύποπτος… εννοώ τον 

συνάδελφο. Οι  άνθρωποι αυτοί που διεκδικούν αυτό το κομμάτι  της 

γης και… πέντε χρόνια,  δεν είναι ξένοι άνθρωποι.  Είναι  δημότες μας,  

έτσι;… ένας εκπρόσωπος εδώ, να τον ακούσουμε.  Και για την 

παράλληλη δράση,  που είπε ο κύριος Γκότσης και  τα λοιπά, μήπως… ο 

άνθρωπος.  Είναι δικοί μας άνθρωποι.   

Εμείς… τους όρους και  τις  προϋποθέσεις.  Αν δεν… αυτά που 

λέμε σηκώνονται και φεύγουν.  Δεν είναι κάτι  που τόσο πολύ να μας 

τρομάζει  και αμάν… μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο… πήρανε 

κανένα πρόγραμμα  ευρωπαϊκό;  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) να τρέξουνε τα πράγματα. Ας πάει ο 

άνθρωπος να το ευπρεπίσει ,  ας γίνει  πόλος έλξης και δεν ξέρω… δεν 

το λέω για κέρδος ή μη κέρδος.  Δηλαδή, τι  θέλουμε εμείς;  Να πάνε 

κάποιοι  να κάνουν τα πάντα τζάμπα και ο δήμος να μην κάνει  τίποτα; 

Δικοί μας άνθρωποι είναι.  Σερραίοι  ε ίναι.  Δημότες μας ε ίναι.   

 Κάνουν μια πρόταση όμορφα και ωραία.  Ας… την εξετάσουμε.  

Επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο είναι… βάζουμε τις  προϋποθέσεις, 

δεν τις  τηρείς ,  κύριε;  Γεια  σου. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά θέλω,  

πρόεδρε,  να καλέσω λίγο τον άνθρωπο να μην… να τον ακούσουμε και  

αναλόγως να ψηφίσουμε ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα… έτσι,  δ ίπλα σε ένα μικρόφωνο. Ελάτε,  κύριε Δανιηλίδη 

Παναγιώτη.  

Κος ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:  

Να πω καλησπέρα σε όλους.  Το περιβαλλοντικό κέντρο αυτό που 

έχει… έχει  σαν σκοπό, αν διαβάσατε το καταστατικό,  είναι για την  

προστασία της χλωρίδας και πανίδας και… δράσεις για την προστασία 

του περιβάλλοντος ,  να το αναβαθμίσει ,  να αναδείξει  τα μονοπάτια… 

μονοπάτια… και  δυστυχώς μετά λύπης μου λέω, οι  δήμοι το πόσο… σε 

εκείνα τα κτίρια και πόσο… τα μονοπάτια που φτιάξαμε,  ένα έργο 

που… δεν ξέρω με ποια άδεια της δημοτικής Αρχής… έχουν γίνει  πάρα 

πολλές ζημιές.   

 Εμείς εθελοντικά και μόνο θέλουμε να… την περιοχή, χωρίς  

κέρδος και να αναδείξουμε την περιοχή… ο σκοπός του 

περιβαλλοντικού μας έργου είναι ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Να 

αναδείξουμε την περιοχή. Τα δάση μας και τις  ομορφιές της φύσης.   
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 Από κει  και πέρα τώρα… εθελοντισμός.  Δυστυχώς, πάσχουμε 

από εθελοντισμό και εμείς… ότι  πρέπει στις  σημερινές  ημέρες που… 

που περνάει η χώρα μας,  μαζί  με εθελοντές καθόμαστε και… 

διαφορετικά θα κάνουμε… δηλαδή, είμαστε 20 τρελαμένοι,  σε 

εισαγωγικά, και κάνουμε αυτή την δουλειά… δημόσιος υπάλληλος,  

είναι γυμναστής,  και όλοι… την δική τους δ ουλειά.  Απλά αυτό το 

πράγμα… δεν γίνεται με επιχείρηση. Αυτά έχω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Γρηγοριάδη… για να μην σας,  επειδή το θέμα αυτό δεν 

περνάει μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα περάσει και από την 

Αποκεντρωμένη… ότι υπάρχουν,  θέλει  να κάνει  παράλληλες δράσεις… 

ει δυνατόν να κοπεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αυτό το βγάζουμε από την μέση. Χωρίς άλλες παράλληλες 

δράσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  συνάδελφοι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εκείνο το παράλληλες δράσεις… δεν 

ξέρω… και  στον σκοπό να ευπρεπίσει  τον χώρο και  τα λοιπά, δεν  

νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράλληλες δράσεις εντός του χώρου αυτού απαγορεύονται.  Τελεία 

και παύλα. Νομίζω ότι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εκτός από τον κύριο Καρύδα, οι  υπόλοιποι ναι;  Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 474/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

27ο .  Έγκριση προσκύρωσης,  λίγη ησυχία,  δημοτικές έκτασης σε 

οικόπεδο στην περιοχή…  

 

ΘΕΜΑ 27ο:  

Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης  

σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ –  Άνω Καμενίκια.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

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: 475/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

28ο .  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2015.  

 

ΘΕΜΑ 28ο:  

Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση  

 προϋπολογισμού έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποιος να μας διαβάσει τα έργα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Γκότση… τα έργα μόνο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα έργα… ολόκληρος πίνακας είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  κανένα… ο πίνακας;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω, να σας πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν άνοιγε το αρχείο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να σας πω. Έχουμε στήλες εδώ και λοιπά. Έχουμε αυτά τα έργα, 

δηλαδή, ε ίναι… τα οποία περίσσεψαν…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα έργα μόνο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα έργα… τι να σας πω; Να σας πω… από έργα από το ένα μέρος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πόσα είναι;  4 -  5 ή 24;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα καινούργια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα καινούργια…   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ. Θα σας τα πω, ρε παιδ ιά… παρεμβάσεις στις  

πεζογέφυρες της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων, 7.000. Τι  σημαίνει…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να εξηγήσει ο άνθρωπος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να εξηγήσει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν,  αύξηση,  αύξηση ισχύος ηλεκτρισμού της περιοχής,  τη ς 

παροχής του δημοτικού μεγάρου.  

 Μελέτη διάνοιξης οδού μεταξύ στον λόφο… του δήμου Σερρών. 

Είναι,  θα γίνει ,  διότι ,  πρέπει  να το εξηγήσω… στατική μελέτη επάνω 

στον λόφο… ξέρει η κυρία Καλώτα.  

 Διεύρυνση της  ευστάθειας των γραμμών στην… πάλι,  εκεί… και  

λοιπά, είναι ένα έργο που ξεκίνησε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω. Ανακατασκευή γέφυρας…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανακατασκευή γέφυρας στην τοπική κοινότητα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση, κύριε Γκότση. Ιδιαίτερα δυο είναι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μα εκεί  είναι π ου έχει  το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή που είναι γραμμένη.  Η άλλη που έχει  το πρόβλημα και λοιπά, 

πάμε παρακάτω.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλού είναι.  Ο πρόεδρος εκεί… αλλού… λοιπόν,  πάμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προμήθεια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Προμήθεια -  τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων γυμναστηρίου 

Σκουτάρεως.  Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015. Υπόλοιπο λέει  εδώ.  

ΣΑΤΑ…  

 Έργα… έργα από πιστώσεις… 2012. Αυτά, αυτά είναι… 

προσέξτε,  είναι ποσά μικρά. 3.500, 2.800, 430 και 261,  αυτά είναι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα. Αυτά τα ποσά δεν έχουν ταυτοποιηθεί .  Λοιπόν,  μήπως, 

πρόεδρε,  θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να τα ταυτοποιήσουμε 

με αυτό το έργο,  κύριε Γρηγοριάδη, που… γιατί  όντως περνάω σε 

καθημερινά από κει ,  όχι  μονάχα εγώ, πάρα πολύς κόσμος,  και υπάρχει 

σοβαρότατος κίνδυνος.  Εδώ και ένα χρόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Αναστασιάδη… αντιδήμαρχος.  Μην,  

δεν θα σας επιτρέψω να μιλάτε εκτός θέματος.  Λοιπόν,  να ληφθεί υπ’ 

όψιν αυτό το οποίο λέει… και να το συζητήσετε με τις  Τεχνικές 

Υπηρεσίες.  Τελειώσαμε με αυτό το θέμ α.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  τα ποσά είναι 423,  είναι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον πίνακα. Τον ξέρω…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 476/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε.  Τελειώσαμε.  Πάμε στο επόμενο. Στο 29 ο .  Χορήγηση 

παράτασης ημερομηνία περαίωσης εργασιών των έργων. Α. 

Επεμβάσεις  στις  κολώνες  ενέργειας σε δημοτικά  κτίρια,  υποέργο 6.  

Και Β. βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Χίου.   

 

ΘΕΜΑ 29ο:  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων:  

α) επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια 

(υποέργο 6) και  

β) βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Χίου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για την παράταση;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στο Β όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην δοθεί παράταση. Ωραία.  Να καταγραφεί.  Στο Β η άρνηση του 

κυρίου Καρύδα.  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  

επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 

6) και  
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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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 477/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Χίου.  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 478/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό.  Ακύρωση των υπ’ αριθμόν 778/2014 και 14/2005 

αποφάσεως δημοτικών συμβουλίων και χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, κατασκευή 

δωδεκαθέσιου Δημοτικού  σχολείου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 30ο:  

Ακύρωση των αρ.  778/2014 και 14/2015 Α. .Σ.  και χορήγηση 

παράτασης  
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προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ¨Κατασκευή 

12θέσιου  

Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο ΔημοτικόΣχολείο Σερρών)¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 6ο  Δημοτικό σχολείο Σερρών είναι αυτό.  Κύριε  Γκότση. Στο 

τριακοστό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο τριακοστό. Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την παράταση προθεσμίας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε την παράταση προθεσμίας  μονολεκτικά.  Δεν χρειάζεται 

ανάλυση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αφορά,  τώρα το έργο τελείωσε.  Είναι  

παλιά υπόθεση που εμείς ,  ζήτησε παράταση, δεν του δώσαμε,  έκανε 

αίτηση θεραπείας στην Αποκεντρωμένη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα έχουν διαβάσει οι  συνάδελφοι,  κύριε Γκότση. Τζάμπα μιλάτε .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τότε τι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι πότε.  Την ημερομηνία θα πείτε .   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

15

3 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μα το έργο σας λέω έχει  τελειώσει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πότε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον χειμώνα έχει  τελειώσει.  Ζητούσε παράταση. Εμείς  δεν του δώσαμε 

παράταση… έκανε αίτηση θεραπείας και δικαιώθηκε… τι να πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση, ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακυρώνουμε τις  δυο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που είχανε δώσει παράταση και  

προχωράμε παρακάτω.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός τώρα θα πάρει… παραπάνω από τον δήμο; Γιατί  κάτι  διάβασα 

για αναθεώρηση τιμών… βάσει του δήμου;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.  Εμείς ξανά, δεν το αφήσαμε έτσι,  παράλληλα με την αίτηση 

θεραπείας που έκανε… δικαιώθηκε και εμείς  πήγαμε σε υπερκείμενη… 

κύριε πρόεδρε,  γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   

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: 480/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 31 ο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό, κύριε Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση παραλαβής μελετών με τίτλο.  Α. Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για τ ις  μελέτες,  πρώτον,  μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

ρέματος  Αγίου Γεωργίου.  Δεύτερον.  Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

1.200 μέτρων ρέματος Αγίου Ιωάννη. Και τρίτον,  επικαιροποίηση 

μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων στον οικισμό Αγίου Ιωάννη δήμου 

Σερρών.  

 Και Β. Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος στον 

οικισμό Ελαιώνα της τοπικής κοινότητας Ελαιώνα του δήμου Σερρών.   

 

ΘΕΜΑ 31ο:  

Έγκριση παραλαβής μελετών με τίτλο:  

α) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μελέτες: 1.  Μελέτη  

Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου, 2 .  Μελέτη Οριο -  

θέτησης τμήματος 1200μ ρέματος Αγίου Ιωάννη και 3 .  Επικαιρο -  

ποίηση μελέτης οριοθέτησ ης ρεμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δή -  

μου Σερρών  και  
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β) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού Ελαιώνα  

της Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε την παραλαβή όλων αυτών; Ομόφωνα ναι;   

Έγκριση παραλαβής μελετών με τίτλο:  

α) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μελέτες:  

1. Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου, 2.  

Μελέτη  

Οριοθέτησης τμήματος 1200μ ρέματος Αγίου Ιωάννη και 3 .  

Επικαιροποίηση  

μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού  Αγίου Ιωάννη 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: 481/2015)  

…………………  

 

Ομοίως Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού  

Ελαιώνα της Τ.Κ.  Ελαιώνα Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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: 482/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

32ο .  Έγκριση μελετών των έργων,  συντήρηση οδικού δικτύου του 

δήμου Σερρών, έτους 2015. Β. Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού 

πάρκου δήμου Σερρών. Γ.  Βελτίωση κοινοτικών οδών τοπικής 

κοινότητας Ορεινής.  Και Δ.  Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις  

οδών δημοτικής ενότητας Σκουτάρεως,  έτους 2015.  

 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  

Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015,  

β) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών,  

γ) Βελτίωση Κοινοτικών οδών Τ.Κ.  Ορεινής και  

δ) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. 

Σκουτάρεως  

έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια ερώτηση. Υπάρχουν δημοτικοί υπάλληλοι που κάνουν τις  μελέτε ς  

και τις  εγκρίνουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτροπές.  Αλλοίμονο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέει  ο άνθρωπος.  Τις μελέτες τ ις  κάνουν,  τις  κάνει  η υπηρεσία… 

η υπηρεσία…  

Έγκριση μελετών του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου 

Σερρών έτους 2015,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των  μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου 

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: 484/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Βελτίωση Κοινοτικών οδών Τ.Κ. Ορεινής και  

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: 485/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις 

οδών  

Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2015.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 486/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση πρώτου,  33,  έγκριση πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

εργασιών των έργων. Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην 

τοπική κοινότητα… και Β. Επισκευές,  συντηρήσεις,  κατασκευές στο 3 ο  

Γυμνάσιο Σερρών.  
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ΘΕΜΑ 33ο:  

Έγκριση 1ου Α.Π.  εργασιών των έργων:  

α) Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός

 και  

β) Επισκευές –  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση 1ου Α.Π.  εργασιών του έργου: Συντήρηση Κοινοτικού  

Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  

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: 487/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Επισκευές –  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο 

Γυμνάσιο 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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  488/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

34ο .  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων. Α.  Επισκευή της στέγης 6 ο υ  Γυμνασίου.  Β. Κατασκευή 

πεζοδρομίου στην οδό… Γ.  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην 

τοπική κοινότητα Ορεινής.  Δ.  Συντήρηση αίθου σας πολλαπλών 

χρήσεων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκώνα, και Ε.  Συμπληρωματικά 

έργα υποδομής και  βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του 

δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου,  

β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας,  

γ) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής,  

δ) Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο  .   .  Λευκώνα και  

ε) Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου  
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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: 489/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας  

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: 490/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην 

Κοινότητα Ορεινής  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για τ ην 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 491/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 

Δ. Δ.  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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 492/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποίησης  

της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ το υ 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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 493/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

35ο .  Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

16

3 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

36ο .  Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθμ. Α. 126/2014 απόφασης ΔΣ. 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσ ης στην Μάντζη Ελευθερία του… 

πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης.  Και Β. 127/2014 

απόφαση ΔΣ,  έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Παρούση, 

Καρατζόγλου… πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση τροποποίησης των αριθμ. :  

α) 126/2014 Α.  .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Μάντζη  

Ελευθερία του Δημητρίου, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω  

συνταξιοδότησης¨  και  

β) 127/2014 Α.  .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

Παλούση-  

Καρατζόγλου Σοφία του Ιωάννη, πρώην Δημοτικής Υπα λλήλου  

λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Κος ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.:  

α) 126/2014 Α.  .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Μάντζη  

Ελευθερία του Δημητρίου, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω  

συνταξιοδότησης¨   

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: 495/2015)  

…………………  

β) 127/2014 Α.  .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής απο ζημίωσης στην 

Παλούση-  

Καρατζόγλου Σοφία του Ιωάννη, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου  

λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στιγμή  

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: 496/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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37ο .  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου… 

Τοπούζη Γεώργιος,  στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας.   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  

Τοπούζη Γεώργιο στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  παρών…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τόσα χρόνια ε ίναι πρόεδρος.  Παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν  θέλουμε να ανοίγουνε μαγαζιά,  αν καταλάβατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγκεκριμένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγκεκριμένα μαγαζιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  παρών δεν υπάρχει.  Ναι ή όχι .   
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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       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 497/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

442/2015:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  οριστική  παραλαβή

 του   έργου:  ¨Συντήρηση Δημοτικού Κτηρίου στην Τ.Κ. 

Ορεινής¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

443/2015:  Ορισμός και αντικατάσταση μελώ ν Διοικητικού 

Συμβουλίου:  
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  α) της Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου    Σερρών,  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Μερετούδης.  

   

444/2015:  Ομοίως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου   Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Δημ.  Σύμβουλος κ.  Τερζής Β.  

 

445/2015:  Ορισμός μελών από την μειοψηφία για την Εκτελεστική 

Επιτροπή επί    θεμάτων προσωπικού.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

446/2015:    Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου σε 

εκδηλώσεις που θα    πραγματοποιηθούν μέσω του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος ¨Ευρώπη για τους   πολίτες¨  με 

τίτλο ¨Δημοκρατική ιδιότητα και συμμετοχή στις  δημοκρατικές  

 διαδικασίες και στα κοινά¨ .  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

447/2015:  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στα εγκαίνια 

του νέου,  

  πολλαπλών χρήσεων, Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στο 

Petrich της  

  Βουλγαρίας,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Sports for 

al l¨  (που  
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  χρηματοδοτείται   από   το   Πρόγραμμα   Ευρωπαϊκής   

Εδαφικής  

  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013).  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

448/2015:  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Σερρών  

  και ΔΕΥΑΣ για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  

¨Κατασκευή  

  τμήματος δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης 

Σερρών¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.         13414 

4/9/2015  

 

449/2015:  α) Επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας του 

Δήμου Σερ -  

  ρών και β) άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της πρώην 

Δημοτικής Αστυνο -  

  μίας από υπαλλήλους του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

450/2015:  Έγκριση  Σχεδίου  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  του  

Επιχειρησιακού  

  Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημοτικής περιόδου 2014 -

2019).  
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  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

451/2015  Καταγγελία της  σύμβασης μίσθωσης του 3ου  

Νηπιαγωγείου Σερρών,  

  με την Μικρασιατική Αδελφότητα Ν. Κιουπλιών Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης  

.  

 

452/2015  Περί λύσης της μίσθωσης του 12ου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Δήμου    Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης

 .  

 

453/2015  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους  διαγωνισμού της υπηρεσίας 

σίτισης των    μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –  

Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος   2015-2016.  

  Εισηγητής:  Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης  

  

454/2015  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό 

νέας:  

  α) επί  της οδού Εθν.  Αντιστάσεως & Γενναδίου (δίπλα στο 

πάρκο) και  

 

455/2015 Ομοίως  σε παρακείμενο χώρο της κεντρικής γέφυρας της

 Δ.Κ. Λευκώνα .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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456/2015  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

457/2015   Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης 

μελέτης Αστικής    Κινητικότητας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

  

458/2015  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

  α) φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

459/2015 Ομοίως  πιεστικού μηχανήματος (πλυντικού)  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

460/2015 Ομοίως λιπαντικών για τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του 

Δήμου Σερρών   Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ.  Σύμβουλος κ.  

Χαρίτος Χ.  

 

461/2015 Ομοίως  ζωοτροφών για τις  ανάγκες του Δημοτικού 

Κυνοκομείου  

 

462/2015 Ομοίως φαρμάκων & κτηνιατρικών ειδών για  το 

κυνοκομείο του Δήμου μας.  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Μεγαλομύστακας Α.  
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463/2015   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και  

παροχής υπηρεσιών για   συντήρηση και επισκευή 

υπερκατασκευών οχημάτων του Δήμου Σερρών.  

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

 

464/2015  Έγκριση  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  

προμήθεια    υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών 

σχολείων του Δήμου Σερρών μετά   την 1η  κατακύρωση του 

πακέτου Α' ¨Υπολογιστές –  μηχανές γραφείου /    

 συσκευές ήχου -  εικόνας¨  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

465/2015  Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια  

οργάνων μετρήσεων   εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης 

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημοσίων   ανοικτών χώρων 

στο Δήμο Σερρών¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

466/2015  Έγκριση έκθεσης εσόδων -  εξόδων Β' τριμήνου 2015 για 

τον έλεγχο    υλοποίησης –  εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

467/2015  Διάθεση σχετικής πίστωσης για την εκτέ λεση της παροχής 

υπηρεσίας με    τίτλο: ¨Λειτουργία και καθαρισμός 

δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία    Ελευθερίας Δήμου 

Σερρών¨  για το υπόλοιπο του έτους 2015¨ .   
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

468/2015 Έγκριση αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογ ισμού οικ.  

Έτους 2015 που   αφορά τροποποίηση  κωδικών εσόδων -εξόδων  

13934  24/8/2015  

 

469/2015 Ομοίως για την τροποποίηση κωδικών εξόδων (αποζημίωση 

ρυμοτομίας κλπ )    σχετικά με την αρ.  100/2015 ΑΔΣ      

13932  28/8/2015  

 

470/2015  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/νσης Καθαριότητας έτους  

2015.  

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

13835 13/8/2015  

 

471/2015  Συμψηφισμός οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το Δήμο Σερρών 

και σχετική    αναμόρφωση.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

472/2015  Δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων (Παρ. 

Υπηρεσίας).  

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

13419 10/8/2015  

  

473/2015  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο ισόγειων αιθουσών 

του Κοινοτικού   Καταστήματος Τ.Κ. Κ. Καμήλας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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474/2015  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ¨Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Αγωγής   Αγίου Γεωργίου Σερρών¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

475/2015  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο 

στην περιοχή Ιμαρέτ   –  Άνω Καμενίκια.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π. 13417 

18/8/2015  

  

476/2015 :  Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού    έτους 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η. 13867 27/8/2015  

  

477/2015  Χορήγηση παράτασης προθεσμ ίας περαίωσης εργασιών των 

έργων:  

  α) επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά 

κτήρια (υποέργο 6)   

                                                                                                  

13416   10/8/2015  

 

478/2015 Ομοίως του έργου:  βελτίω ση οδικής ασφάλειας οδού Χίου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.        13416  

24/8/2015  

 

480/2015  Ανάκληση των αρ.  778/2014 και  14/2015 Α.  .Σ.  και 

χορήγηση παράτασης    προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου: ¨Κατασκευή 12θέσιου    Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨ .  
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.       14241  

25/8/2015  

  

481/2015  Έγκριση παραλαβής μελετών με τίτλο:  

  α) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις  μελέτες:  1.  

Μελέτη  

  Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου,  2.  Μελέτη 

Οριο-  

  θέτησης τμήματος 1200μ ρέματος Αγίου Ιωάννη και  3.  

Επικαιρο-  

  ποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού Αγίου 

Ιωάννη Δή-  

  μου Σερρών  

 

482/2015:  Ομοίως  Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος 

οικισμού Ελαιώνα  

  της  Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

483/2015  Έγκριση μελετών του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου 

Δήμου Σερρών έτους  

  2015  

 

484/2015:  Ομοίως του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού 

Πάρκου Δήμου    Σερρών  

 

485/2015:  Ομοίως του έργου: Βελτίωση Κοινοτικών οδών Τ.Κ. 

Ορεινής  
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486/2015:  Ομοίως του έργου:  Βελτίωση βατότητας και 

ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε.  

  Σκουτάρεως έτους  2015.                             14185  

1/9/2015  

   

487/2015:  Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών του έργου: Συν τήρηση 

Κοινοτικού     Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός            

13475  31/8/2015  

 

488/2015:  Ομοίως του έργου:  Επισκευές –  συντηρήσεις –  κατασκευές  

στο 3ο Γυμνάσιο   Σερρών.      13468  

12/8/2015  

 

489/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:  

  Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου  

 

490/2015:  Ομοίως του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό 

Απαμείας  

 

491/2015:  Ομοίως του έργου Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην 

Κοινότητα Ορεινής  

 

492/2015:  Ομοίως του έργου: Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων στο      Δ.Δ.Λευκώνα  
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493/2015:  Ομοίως του έργου: Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποίησης της  

  χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

494/2015:  Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα στους Μαίνη   Κωνσταντίνο κλπ.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

495/2015:  Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.:  

  α) 126/2014 Α.  .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

Μάντζη  

  Ελευθερία  του Δημητρίου,  πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου 

λόγω  

  συνταξιοδότησης¨   

 

496/2015:  Ομοίως της 127/2014 Α.  .Σ.  ¨Έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης στην    Παλούση-Καρατζόγλου Σοφία του 

Ιωάννη, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου  

  λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

497/2015:  Έγκριση έκδοσης άδειας  λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ.  

  Τοπούζη Γεώργιο στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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498/2015:  Έγκριση τροποποίησης της 667/2014 ΑΔΣ περί Καθορισμού 

του τρόπου    καταβολής του τέλους χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων   

 

499/2015:  Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή μέρους του 1ου 

Λογαριασμού του  

  έργου:  Επεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά 

κτίρια  13136     10/8/2015  

 

……………………… . .  

……………… .  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    …………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………..  

 

Γκότσης Ηλίας        …………..  
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………..  

 

Δούκας Γεώργιος       …………..  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       …………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      …………..  

 

Καδής Γεώργιος       …………..  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      …………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………..  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………..  
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Στεργίου Νικόλαος       …………..  

 

Τερζής Βασίλειος       …………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………..  

 

Χράπας Παντελής       …………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………..  


