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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 26η του µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2015, 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 17/20-08-2015 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.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Θεοχάρης Μιχαήλ ( Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Χαρίτος Χρήστος 

Χράπας Παντελής. 

 

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. 

 

1. 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. 

 

2. Ο Δηµ. Σύµβουλος κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: ¨Αναπλάσεις 

 κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 80η .Ε.Θ. 2015 από 5 έως 

 13 Σεπτεμβρίου 2015. 

                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε Έκθεση Τουρισμού στο 

 Offenbourg της επαρχίας Oretnau, Γερμανία, στο πλαίσιο της 

 Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV). 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διοργάνωσης 3ου φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών προϊόντων 

 ¨bougatsa days¨ από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις Σέρρες. 

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πρωτοβουλία του 

 συμφώνου των Δημάρχων. 

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων 

 στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) με σκοπό τη 

 μεταφορά τεχνογνωσίας. 

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

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 84/2015 απόφασης του Δ.Σ. της  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015¨. 

       Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 191/2015 απόφασης του .Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών με 

 θέμα: ¨Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την 

 αριθμ. 163/2015 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου¨. 

       Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χασαπίδης Κ. 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Αποχαρακτηρισμός οδών. 

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση παραχώρησης του χώρου της οδού Δορυλαίου για την  

   πραγματοποίηση του 3ου φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών  

   προϊόντων ¨bougatsa days¨ από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 και  

   καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την  

   εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 

   αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας: 

   α) επί των οδών Εθν. Αντίστασης και Χατζηπανταζή (πλησίον πρώην 

   ΔΕΠΚΑ) και 

   β) στην πλατεία Ευαγγελίστριας. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση απ' ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ' αριθμ. 2δ  

   αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ' αριθμ. 1  

   καταστήματος του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μητρουσίου 

   βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

   α) ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 

   Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων,  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

   β) κάδων απορριμμάτων 360 lit., 

   Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια  

   ¨Ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης στάθμευσης¨.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου της Εκκλησίας 

   της Ελλάδος στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως των Σερρών.  

   Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μυστακίδης Π. και Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   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  21ο:              Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου 

                                  Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του  

                                 Δήμου. 

                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθειες του τμήματος  

   Πρασίνου. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση   

   προϋπολογισμού έτους 2015. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση   

   προϋπολογισμού έτους 2015, για το έργο: ¨Εργασίες στατικής  

   επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

   α) ανακατασκευή φρεατίων  συλλογής  διασταλαζόντων  ανενεργού 

   ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών και β) επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 

   δημοτικά κτήρια (υποέργο 6) 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων 

   χώρων πρασίνου ΔΕ Κ. Μητρούση του Δήμου Σερρών¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 
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ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση μελετών των έργων: 

   α) Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους στην 

   Τ.Κ. Μητρουσίου και 

   β) Αποκατάσταση σιντριβανιού Κεντρικού Πάρκου Τ.Κ. Μητρουσίου. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης ¨Πράξη εφαρμογής της 

   Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς Αλημπέκιοϊ¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων: 

   α) Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2014, 

   β) Τσιμεντοστρώσεις - συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων .Ε. 

   Σκουτάρεως, έτους 2014, 

   γ) Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό 

   Σχολείο Σερρών) και 

   δ) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

   με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκα-

   τάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4). 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του  

   αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες Αύγουστο και 

   Σεπτέμβριο. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και 

   του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Ιούλιο.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

17Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα σας.  Συνάδελφοι,  κύριε πρόεδρε της  

ΔΕΥΑΣ… το Δημοτικό Συμβούλιο.  Παρακαλώ την προσοχή σας.  

Καλησπέρα. Εύχομαι καλό φθινόπωρο. Νομίζω ότι  έχει  τελειώσει το 

καλοκαίρι.   

Δεν ξέρω αν είχαμε κάποιες επ ιτυχίες από παιδιά,  εδώ, του 

δημοτικού συμβουλίου τα οποία ήταν υποψήφια.  Συγχαρητήρια… για  

την επιτυχία  της κόρης σας.  Είχαμε κάποιον άλλον;  Και η δικιά σας η 

κόρη στην Χίο.  Συγχαρητήρια και για την δικιά σας… κύριο 

Μυστακίδη έχει  τελειώσει ιατρική. Η κόρ η του κυρίου Αραμπατζή,  

πολυτεχνείο.  Και σε όλα τα παιδιά,  όσα αναμένουν,  να έχουν καλές  

επιτυχίες σε όλα τους,  σε όλη τους την ζωή. Ορίστε;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σημαντικό,  βεβαίως,  η ξένη γλώσσα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τίτλος σπουδών είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως είναι τίτλος σπουδών.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και μάλιστα, απόλυτα χρηστικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστά, κύριε  Αναστασιάδη. Από το,  αν υπάρχουνε 

ανακοινώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  υπάρχει  μια προφορική ερώτηση από το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  από την κυρία… με θέμα την πρώην… ας,  μετά θα πάμε 

σε,  θέλετε να… κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) προς τους  συνάδελφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κάντε την γνωστοποίηση και μετά να πάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την ευκαιρία και εν  όψει  την έναρξης της… συνάντ ησης στο… 

θεατράκι… συναδέλφισσες και συνάδελφοι ε ίναι καλεσμένοι από τώρα 

για τις  3,  4,  5 και 6 Σεπτέμβρη για την… συνάντηση, να την 

παρακολουθήσουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

3 μέχρι 6 Σεπτεμβρίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο θερινό θεατράκι του δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  ευχαριστούμε… λοιπόν,  μια απάντησε σε επερώτηση 

προφορική την οποία έκανε η κυρία Ιωαννίδου σχετικά με το που 

βρίσκεται το θέμα για την πρώην… επειδή απουσιάσει ο κύριος 

Γαλάνης,  κύριε… αν θέλετε δώστε εσείς  την απάντηση.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης της πρώην… η 

μόνη εκκρεμότητα που απομένει  είναι  τα,  η διευθέτησις του ποσού του 

ενοικίου που θα πληρώσει ο δήμος στον ιδιοκτήτη του πρώην παιδικού 

σταθμού… Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Θα πάει στα δικαστήρια η 
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υπόθεση για να δούμε τι  θα πληρώσουμε… δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε.  Αλλά όλα τα άλλα έχουνε τελειώσει .  Όποιος θέλει  

μπορεί να ρθει  στο δημαρχείο να δει  έγγραφα, ξέρω γω… οτιδήποτε 

θέλει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ερώτηση δεν είναι… που βρίσκεται ,  αν έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα τακτοποιήθηκαν όπως προβλέπεται από τον νόμο. Μπορείτε να 

ρθείτε και στο δημαρχείο,  να τα δείτε  όλα, σύμφωνα με τα χαρτιά,  ναι,  

τις  υπηρεσίες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μπαίνουμε στα θέματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν  υπάρχουν στο Σώμα, ναι.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος 

Μηλίδης.  Ο κύριος Γιαννακίδης.  Ο κύριος Χρυσανθίδης.  Άλλος 

κανείς;  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αγγελίδη,  όπως ορίζει  ο νόμος πρέπει να δώσετε ένα γραφείο 

στην αντιπολίτευση. Πότε θα το δώσετε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απήντησα στο θέμα αυτό.  Όταν θα τελειώσει το σάρωμα που γίνεται  

στο ληξιαρχείο.  Αυτό είχα απαντήσει την προηγούμενη φορά. Μόλις  

τελειώσει είμαστε έτοιμοι να… ήρθαν και τα πεντάμηνα τώρα, έχουμε 

τα πάντα, στα χέρια μας είναι  αλλά νομίζω ότι  πήρε… τώ ρα… να 
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ψάξουμε κάποιο άλλο γραφείο,  αν έχετε να μας υποδείξετε αν υπάρχει  

κάποιος άλλος χώρος… δεν υπάρχει.  Αυτό το οποίο λειτουργεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η… κύριε δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν εννοείτε κάτι  άλλο είναι άλλο θέμα. Για το συγκεκριμένο που 

λειτουργούσε σας έδωσα την απάντηση. Μάλιστα σας είπα για τα 

πεντάμηνα, έχουμε και… έχουμε και των λοιπών, ας πούμε,  έργων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόταση, κύριε  αντιδήμαρχε.  Μας 

ρωτήσατε αν έχετε να μας υποδείξετε.  Λέω την…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε λίγο θα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  εκεί  είναι πιο  πρακτική και πιο ελκυστικό.  Εδώ δεν είναι σωστό 

το γραφείο για να μπορέσεις να κάνεις  συνεδριάσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την… την έχουμε για ορισμένες χρήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πιο σοβαρή χρήση, κατά την γνώμη μας,  είναι η διαδικασία η 

δημοκρατική που πρέπει να συνεδριάζουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απάντησα, απάντησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Η ερώτηση αφορά τον κύριο δήμαρχο. Κύριε  δήμαρχε,  σε… αρχίζει  

μια νέα σχολική χρονιά.  Θα ήθελα, τα σχολεία,  όπως ξέρετε,  

χρειάζονται καθαριότητα, ευπρεπισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω που 

βρίσκεται το θέμα των επί συμβάση καθαριστριών και τ ι  γίνεται με το 

οικονομικό μέρος των δεδουλευμένων που είναι εδώ καιρό απλήρωτες 

και είναι από τον Φεβρουάριο απλήρωτες…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε,  ο ι  καθαρίστριες  των σχολείων πληρώνονται βάσει και 

της σύμβασης που υπογράφουν και την αποδέχονται  ανεπιφύλακτα, 

πληρώνονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,  το 

οποίο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης παίρνει  τα χρήματα 

από το υπουργείο Παιδείας.   

 Δηλαδή,  το υπουργείο Παιδείας δίνει  τα χρήματα στο Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και εν συνεχεία τα  στέλνει  στην 

Σχολική Επιτροπή για να πληρωθούν οι  καθαρίστριες των σχολείων.  

 Αυτό το υπογράφουν και το αποδέχονται ανεπιφύλακτα και οι  

καθαρίστριες των σχολείων. Το ξέρουν πολύ καλά. Άρα η 

χρηματοδότηση δεν είναι θέμα δήμου. Είναι θέμα του υπουργείου.  Αν 

το υπουργείο δώσει τα χρήματα, τελευταία φορά που πήγα στην Αθήνα 

επισκέφτηκα στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.  Μου λένε,  

άμα δώσει το υπουργείο Πα ιδείας τα λεφτά μέσα σε τρεις  μέρες θα 

πληρωθούν.  

Όσον αφορά το πώς θα ξαναπροσληφθούν ψηφίστηκε μια  

τροπολογία,  υπήρχε μια τροπολογία που λέει  ότι  για  τα επόμενα δυο 

χρόνια θα προσληφθούν πάλι με τον ίδιο τρόπο που προσλαμβανότανε 

μέχρι τώρα. Και έπρεπε αυτή η τροπολογία να γίνει  νόμος μετά τις  20 

Αυγούστου.  
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Δυστυχώς,  μας πρόλαβαν αυτές  οι  εξελίξεις .  Η Βουλή δεν 

πρόλαβε να το ψηφίσει και βρίσκεται σε εκκρεμότητα το θέμα. Πρέπει  

να πούμε ότι  είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους τους δήμους της  

Ελλάδος.  Δεν  είναι  ένα θέμα του δήμου Σερρών και η Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδος και πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις  20 Αυγούστου,  

ο κύριος Πατούλης απευθύνθηκε στον υπουργό και του λέει  ότι  πρέπει 

να υπάρξει  τάχιστα επίλυσις της  εκκρεμότητας σχετικά με τις  

καθαρίστριες των σχολικών μονάδων, δεδομένου ότι… αρχίζει  το 

σχολικό έτος.   

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει  τίποτα.  Αν κάποιος έχει  να  

προτείνει  για το τι  πρέπει να κάνουμε και ποιον πρέπει να πιέσουμε 

για να δώσει λύση στο θέμα, εγώ είμαι στην διάθεση,  όποιος και αν 

κάνει  αυτή την πρόταση,  στην διάθεση του για να την υλοποιήσουμε.   

Θέλετε να πάμε,  ξέρω γω, όλοι μαζί ,  μαζί  με την ΚΕΔΕ, με το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να πάμε στον υπουργό Παιδείας;  Δεν 

ξέρω τι  να πω. Τι  άλλο να κάνω. Δεν έχω… δηλαδή, δεν ξέρω τι  θα 

μπορούσαμε… παραιτείται η κυβέρνηση την Παρασκευή. Θα αναλάβει  

υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αν έχει  κάποιος να μας προτείνει  για το τι  

μπορούμε να κάνουμε ευχαρίστως εγώ τον ακούω και άμα είναι 

υλοποιήσιμη η πρόταση να την υλοποιήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή,  η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα λειτουργεί;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα λειτουργεί .  Βεβαίως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) άμα πάμε από κει  δεν θα γίνει  τίποτα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι,  αυτό πρέπει να μας το πουν οι  βουλευτές.  Πρέπει να μας το πει  η 

κυβέρνηση, όχι  εγώ. Όχι ο δήμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) κατάσταση, σταματάνε τα πάντα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  εγώ σας απάντησα. Πείτε μου τι  μπορούμε να κάνουμε;  Τι  άλλο 

να κάνουμε και δεν το κάναμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τι  θα γίνει;    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε,  ελάτε να πάμε μαζί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πάμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έχω καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Και… την Τρίτη θα είμαι 

στην Αθήνα. Ελάτε κι  εσείς  μαζί  μου,  θα επικοινωνήσουμε πάλι και με 

το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΚΕΔΕ. Τι να σας πω;  Πάμε.  Καμία 

αντίρρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε… αυτό που λέτε τώρα. Επειδή την έστειλε 

κατεπειγόντως την επιστολή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, λέω μήπως είναι  

ανάγκη να γίνει  μια ακόμα επικοινωνία,  τι  έχει ,  τι  απάντηση… πήρε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ευχαρίστως… συνεχώς είμαστε σε επικοινωνία.  Το θέμα ενδιαφέρει  

όλους τους δήμους.  Δεν ενδιαφέρει μόνο τον δήμο Σερρών. Η ΚΕΔΕ 

κάνει τις  προσπάθειες της.  Αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση.  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συμπληρωματικά, πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χρυσανθίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πληρωμή έγινε μέχρι και τον Φεβρουάριο.  Από τον Μάρτιο και δώθε 

τι  γίνεται;  Σε ποια φάση βρισκόμαστε; Πως κινείται το όλο θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περιμένουμε χρήματα από το υπουργείο Παιδείας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από πότε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς τ ι  κάνουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς τ ι  κάνουμε;  Πιέζουμε σαν ΚΕΔΕ. Δεν πιέζουμε μεμονωμένα… 

πιέζει  η ΚΕΔΕ συνεχώς.  Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Όλο λένε από μήνα 

σε μήνα. Τώρα θα στείλουν,  ύστερα θα στείλουν,  από στιγμή σε 

στιγμή, από βδομάδα σε βδομάδα και αναμ ένουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε πρόεδρε… θα ήθελα να ενημερωθώ για  κάποια ερωτήματα τα 

οποία… αφορούν όλα αρμοδιότητες του δημάρχου. Είναι σε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρμοδιότητες αντιδήμαρχου;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δημάρχου .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και… το τελευταίο διάστημα ότι  γίνεται… προϊστάμενου, ενώ υπάρχει  

προϊστάμενος.  Με αποφάσεις δημάρχου. Για ποιο λόγο έγινε αυτό το 

διάστημα και  ποια… αφού σε περίπτωση μη υπάρχοντος προϊστάμενου 

ορίζει  ποιος είναι  η αναπληρωτής… σε διευ θυντή ή σε τμηματάρχη.  

Και μάλιστα υπάρχει Τμήμα στον δήμο μας στο οποίο έχουν οριστεί  

δυο αναπληρωτές.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μας πείτε συγκεκριμένα τμήματα… να απαντήσω.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα ξέρετε τα τμήματα. Ξέρετε τι  υπογράψατε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγκεκριμένα…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγκεκριμένα. Είμαι συγκεκριμένος.  Δεν θα μπω σε ονοματολογία… 

ονοματολογία προσώπων σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχουν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ναι,  όχι  ονόματα…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Τμήμα Καθαριότητας.  Δυο αναπληρωτές.  Πάμε παρακάτω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τμήμα Καθαριότητας…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυο αναπληρωτές .  Τακτικός προϊστάμενος και δυο αναπληρωτές.  

Υπάρχει προϊστάμενος και δυο αναπληρωτές.  Έχουν οριστεί  τελευταία.  

Ο τελευταίος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να… το Σώμα, αν επιτρέπει  ο συνάδελφος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτσε να τελειώσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να τελειώσω. Θα απαντήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τελειώσει,  να τελειώσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απόφαση δημάρχου… αναπληρωτή 

προϊστάμενου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Καθαριότητα;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στο Τμήμα. Τα ξέρει  ο κύριος Γεωργιάδη ς… για αυτό; Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ερώτηση. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην… κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην τον διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν διακόπτω, κύριε πρόεδρε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπάρχει Τμήμα στην Διεύθυνση Καθαριότητας,  κύριε  πρόεδρε,  στο 

οποίο υπάρχει προϊστάμενος και έχουν τοποθετηθεί δυο αναπληρωτές 

προϊστάμενοι.  Άρα, λοιπόν… στην Διεύθυνση Καθαριότητας.  Πάει 

αυτό.   

 Διαπίστωσα επίσης ότι  με απόφαση δημάρχου έχουν γίνει  

μετακινήσεις υπαλλήλων δίχως να υπάρχει εισήγηση μετακ ίνησης 

υπαλλήλου,  δίχως να υπάρχει  ε ισήγηση είτε διευθυντή, είτε  

προϊστάμενου.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να μετακινηθεί ένας 

υπάλληλος.  Θέλω να μου πει  για ποιο λόγο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπαλλήλων. Δεν θα πω ονόματα. Ξέρει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πείτε τα Τμήματα.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι στο Διαύγεια… το υπογράψατε.  Μην μου πείτε να σας πω 

ονόματα γιατί  θα παρεξηγηθώ…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κακώς… υπάρχουνε,  τρίτον.  Υπάρχουν προϊστάμενοι  Τμημάτων οι  

οποίοι  δεν προΐστανται των Τμημάτων τους και εργάζονται σε άλλα 
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Τμήματα, με άλλα καθήκοντα. Με ποια διαδικασία έγινε αυτή η 

μετακίνηση; Γιατί  στο Διαύγεια δεν υπάρχει ούτε απόφαση δημάρχου 

για μετακίνηση,  ούτε απόφαση για ανάθεση επιπρόσθετων 

καθηκόντων.  

 Τέταρτον.  Διαπίστωσα ότι  έχει  αποχωρήσει διε υθυντής και  

ορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής και δεν έχει  τηρηθεί σύμφωνα με 

τον νόμο η διαδικασία προκήρυξης της θέσης ώστε… το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο,  οπότε οι  υπάλληλοι που έχουν τα προσόντα να λάβουνε,  να  

κάνουνε τις  αιτήσεις και να πάρουνε την θέση αυτή.   

 Θα ήθελα, λοιπόν,  είτε γραπτώς,  είτε στο επόμενο συμβούλιο… 

να απαντήσει γιατί  δεν τηρεί την νομοθεσία… γραπτώς,  λοιπόν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαρίστως και θα απαντήσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτό 

που μπορώ να απαντήσω, τηρεί την νομοθεσία…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και γραπτώς για να μην…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κα   :  

Κύριε δήμαρχε,  να  ξαναπώ για…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

Κα   :  

Αυτή την στιγμή πως θα καθαριστούν τα σχολεία;… θα πάνε να…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πως θα καθαριστούν; Πεντάμηνα έχουμε.  Πως θα καθαριστούν;  Με 

όποιο τρόπο μπορούμε.  Αν χρειαστεί  και εμείς  θα τα καθαρίσουμε.  

Δεν θα τα αφήσουμε βρώμικα τα σχολεία.   

Κα   :  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) να καθαρίσουνε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με όποιο τρόπο μπορούμε.  Δεν θα τα αφήσουμε έτσι… εσείς έχετε 

αντίρρηση, έχετε αντίρρηση  να καθαρίσουμε τα σχολεία με όποιο 

τρόπο μπορούμε;  

Κα   :  

Όχι αλλά από κει  και πέρα τι  θα γίνει  με μας; Θα μπούμε στην δουλειά  

ή θα μας βγάλουνε στην απέξω;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι δικό μας θέμα αυτό; Είναι… της κυβέρνησης.  Κοιτάξτε,  πρέπει 

να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα. Τα πάντα τα φέρνετε στον δήμο 

και… θέματα δεν ανήκουν στον δήμο.  Το αν θα σας ξαναπροσλάβουν ή 

όχι  δεν είναι θέμα του δήμου.  

 Ξέρετε πολύ καλώς, πολύ καλά, ότι  οι  δήμοι επιθυμούν διακαώς 

την επαναπρόσληψη σας.  Διότι  δεν έχουνε προσωπικό.  Στην 

κυβέρνηση γιατί  δεν απευθύνεστε και στους βουλευτές;  Αυτό δεν  

καταλαβαίνω. Στους βουλευτές γιατί  δεν απευθύνεστε;  Αυτοί παίρνουν 

τις  αποφάσεις.   

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  να πάμε στα θέματα της 

ημερήσιας .   
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Κα   :  

Ερώτηση ο κύριος Γιαννακίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσπέρασα τον κύριο Γιαννακίδη; Ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε 

Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα ερώτηση… πρέπει να απευθυνθεί  στον κύριο Γκότση. Θα ήθελα να 

ρωτήσω γιατί  ένα κορυφαίο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό… να 

γίνει  δημόσια διαβούλευση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

ναι,  δεν ξέρω αν τα είπατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσετε,  κύριε Γκότση, σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχω απαντήσει.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  δεν ξέρω που τα είπατε,  αν τα είπατε σε μας…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παντού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην, αφήστε να ολοκληρώσει την ερώτηση του ο συνάδελφος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε μια περίοδο που και οι  αιρετοί και ο ι  

πολίτες απουσιάζουν,  και μάλιστα για σύντομη χρονική περί οδο… 

μόνο ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική διαβούλευση… στο πλαίσιο… να 
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συζητιέται  ένα θέμα εθνικό που είναι φύσει αδύνατον πρακτικά όλοι 

να επικοινωνήσουν. Όταν όμως… τοπικού επιπέδου και μπορούν να 

το… πολλοί  πολίτες γιατί  όχι  και  με άλλο τρόπο πέρα από τα 

ηλεκτρονικά μέσα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω. Το διάστημα αυτό που επιλέξαμε,  το πρώτο, ήταν η 

επιπρόσθετη… πριν… Καλλικράτης.  Ήταν μια επιπρόσθετη ενέργεια  

από μας και μάλιστα ειδοποιήθηκαν όλοι  οι  εμπλεκόμενοι φορείς,  

εννιά στον αριθμό.  Ειδοποιήθηκαν κανονικά.  Εννιά στον αριθμό.  

 Το κάναμε αυτό μήπως κάποιος πολίτης ψαγμένος,  ας πούμε,  έχει  

κάποια πρόταση για κάποιο δρόμο ή οτιδήποτε.  Αλλά δεν είναι μέσα 

στα πλαίσια του Καλλικράτη. Απλά εμείς  κάναμε κάτι  επιπρόσθετο.   

 Μας ζήτησαν μέσα από τα Μέσα… να δώσουμε μια παράταση.  

Και πάλι,  βλέποντας τις  ημερομηνίες… 17 Οκτώβρη θα πρέπει να 

τελειώσει όλη η διαδικασία για να μην απενταχθεί το έργο,  διότι  είναι  

πρόγραμμα, από το Εξοικονομώ, δώσαμε και την εβδομάδα μέχρι και 

31 Αυγούστου, δώσαμε… μπορέσαμε να κάνουμε σε σ υνεργασία με τις  

υπηρεσίες,  μια βδομάδα… να δώσουμε.   

 Και το επίσημο,  το επίσημο, δηλαδή, αυτό που προβλέπει  ο  

Καλλικράτης,  και ο Καλλικράτης που προβλέπει ,  δηλαδή, τα μέλη της  

δημόσιας διαβούλευσης τα οποία είναι στον αριθμό 30,  30,  είναι,  τώρα 

είναι… και τα άλλα είναι φορείς,  ε ιδοποιήθηκαν όλα,  ένα προς ένα,  

την Δευτέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο συγκεκριμένο… αυτό θα γίνει  την 

επόμενη εβδομάδα με πρόσκληση που θα στείλουμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ναι,  αυτό λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα γράψουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή,  το επίσημο ξεκινάει ,  ας πούμε,  τώρα ή την άλλη, από 

Δευτέρα, με πρόσκληση στο χέρι,  στο κάθε μέλος της επιτροπής 

διαβούλευσης.  Εντάξει ,  Δημήτρη; Τα είπαμε στα Μέσα γ ια αυτό σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας με πρώτο θέμα την σύσταση 

επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου, αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Νεοχωρίου του δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου:  

 ¨Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου  

Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η επιτροπή αυτή δια κληρώσεως επέλεξε τα εξής τακτικά και  

αναπληρωματικά μέλη. Ως τακτικά τον κύριο… Γεώργιο… και… 

Ασημίνα και  αναπληρωματικά αυτώ ν τον κύριο… Αλέξανδρο και… 

Βασίλειο.  Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  να πω κάτι.  Ο… είναι στην υπηρεσία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την στιγμή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραιτήθηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την στιγμή την οποία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πέρασε.  Οπότε επιστρέφει.  Οπότε κανονικά θα είναι στην 

επιτροπή.  

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: 500/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο. Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην 80 η  

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2015,  από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 80η Δ.Ε.Θ. 2015  
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από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης 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.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 501/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών σε έκθεση τουρισμού στο… 

της επαρχίας… της Γερμανίας στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής 

συνέλευσης.   

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε Έκθεση Τουρισμού  

 στο Offenbourg της επαρχίας Oretnau, Γερμανία, στο  πλαίσιο  

της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο εισηγητής του θέματος,  ο αντιδήμαρχος κύριος Γρηγοριάδης έχει  

τον λόγο.   
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αποσύρεται το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αιτιολογικό;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αιτιολογία ότι  η έκθεση διαρκεί εννιά μέρες.  Στην αρχή θελήσαμε 

να… τρεις μέρες εμείς… τρεις  μέρες  πάμε.  Οπότε δεν αξίζει  τον κόπο 

για τρεις  μέρες.  Οι άνθρωποι έχουν χώρο για εννιά μέρες για εμάς,  

οπότε για αυτόν τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι  κι αυτό; Θέμα τέταρτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποσύρεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δέχεται το Σώμα. 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.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ. 1/7/2015 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.  Έγκριση διοργάνωσης τρίτου φεστιβάλ μπουγάτσας και  

τοπικών προϊόντων μπουγάτσα… από το 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 

στις  Σέρρες.   
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ΘΕΜΑ 4ο:  

Έγκριση διοργάνωσης 3ου φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών  

προϊόντων ¨bougatsa days¨  από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 

Σέρρες.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχος,  να μας  πείτε δυο λόγια…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  και αυτή την χρονιά διοργανώνεται το φεστιβάλ μπουγάτσας 

και τοπικών προϊόντων στην οδό  Δορυλαίου,  σε συνεργασία με το 

σωματείο μπουγατσοποιών και ζαχαροπλαστών νομού Σερρών.  

 Βλέπουμε ότι  ο κόσμος έχει  αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια 

μας.  Είναι ίσως η μοναδική, το μοναδικό βήμα για έκθεση τοπικών 

προϊόντων και κυρίως μπουγάτσας,  όπως το λέε ι  και το ίδιο,  

μπουγάτσα…  

Να προσθέσω ότι  συμμετέχουμε για έβδομη συνεχή χρονιά στο… 

της Ευβοίας σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ. Η αντιπροσωπεία των 

Σερρών πριν λίγες μέρες επέστρεψε από κει .  Οι εντυπώσεις είναι πάρα 

πολύ καλές.   

Ο προϋπολογισμός είναι 2.500…  την προβολή και ζητούμε να 

ψηφίσει το Σώμα για την οργάνωση της μπουγάτσας και των τοπικών 

προϊόντων του φεστιβάλ και την έγκριση της δαπάνης που 

προαναφέραμε από τον κωδικό ο οποίος είναι για την οργάνωση 

φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας… προϋ πολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Ερωτήσεις… από τον κύριο Γιαννακίδη.  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη, δεν θέλω να είμαι αντιδραστικός και θεωρητικά 

είμαστε υπέρ τέτοιων εκδηλώσεων. Αλλά ήθελα να… κάποια 

μετρήσιμα αποτελέσματα. Εννοώ ωφέλειας,  ωφελείας από των…  

 Θέλω να πω, είπατε μια έκφραση, ότι  το αγκάλιασε ο κόσμος και 

δεν το αμφισβητώ. Αλλά το ερώτημα… ουσίας… κόσμος Σερραϊκός,  

αν είναι Σερραϊκός ,  είναι… νομίζω και τόσο ουσιαστικό,  με την έννοια 

ότι  τα τοπικά προϊόντα  τα γνωρίζουμε.   

 Θα είχε,  φαντάζομαι,  ουσία και ενδιαφέρον,  και αυτός πρέπει να 

είναι ο στόχος,  να μπορέσουμε μέσω τέτοιων εκδηλώσεων να 

προσελκύσουμε κόσμο από γειτονικούς νομούς και όχι  μόνο.  

Έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα αν έχουμε επισκέπτες πολιτών,  

ανθρώπων που δεν  ζούνε στον νόμο μας; Από άλλους νομούς,  για να 

γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και την μπουγάτσα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως είπαμε και άλλες φορές και υπάρχουν εδώ μέσα γνώστες αυτών 

των πραγμάτων, αυτά τα μετρήσιμα αποτελέσματα… με μια χρονιά κ αι 

με δυο χρονιές.  Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο.  

 Επισκέφθηκα πριν  δυο -  τρία χρόνια,  πριν αρχίσει  το φεστιβάλ, 

ένα φεστιβάλ αντίστοιχο στην Ρόδο.  Εκεί,  βλέποντας τον κατάλογο 

είδα μια Σερραία.  Έψαξα, την βρήκα.  Και μου,  λέει ,  γ ιατί  δεν κάνουμε 

στις  Σέρρες ένα αντίστοιχο; Γιατί  εγώ τα προϊόντα μου δεν μπορώ να 

τα δείξω ούτε στις  Σέρρες,  ούτε στον νομό.  

 Μην νομίζετε ότι  όταν δείχνουμε τα προϊόντα μας στους πολίτες  

του νομού Σερρών, που είναι περίπου 200.000 και όχι  μόνο, κάνουμε 
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κάτι εσφαλμένο ή κακό. Πρώτα πρέπει εμείς  να μάθουμε τα προϊόντα 

και στην συνέχεια,  στην συνέχεια… κάποιος θεσμός και έχει  χρήματα 

να προβληθεί τόσο θα μπορούν να έρθουνε και απέξω.  

 Αυτή την στιγμή έχουμε εμείς  σκοπό να πάμε σε όμορους,  σε 

όμορες πόλεις,  όπου τα κανάλια δείχνουν σε όλη την Δυτική 

Μακεδονία και όλους τους  νομούς,  γ ια να προπαγανδίσουμε και  να το 

διαφημίσουμε αυτό το γεγονός.   

Αλλά δεν περιμένουμε ούτε από μια  χρονιά και δυο χρονιές,  να  

ξέρετε,  να έρθει  η μισή Ελλάδα εδώ,  σε μας.  Και μόνο που έρχεται ο  

κόσμος και διασκεδάζει ,  και συμμετέχει… με τα συγκροτήματα που 

μπορούνε να ρθούνε με αυτόν τον μικρό προϋπολογισμό,  όπως βλέπετε 

και όλα τα άλλα, γ ιατί  για να κάνεις  ένα μεγάλο φεστιβάλ που να έχεις  

αξιώσεις να έρθουν και μεγάλοι καλλιτέχνες και να έρθει  και κόσμος,  

καταλαβαίνετε ότι… πολύ μεγάλος.   

Επαναλαμβάνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί στο 

παρελθόν και γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένα βήμα το οποίο 

δίνει  την δυνατότητα στα προϊόντα τα οποία δεν είναι γνωστά. Μόνο 

στην μπουγάτσα και στο… υπάρχουν διάφ ορα χειρωνακτικά και 

διάφορα προϊόντα που πρέπει να προβληθούν,  ειδικά στις  μέρες μας.   

Για αυτό,  λοιπόν,  και να έρθετε όλοι  και να έρθετε κι  εσείς  και  

να πείτε… κουβέντα και παραπάνω. Και σε γνωστούς… εκτός νομού. 

Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη, το έχω θέσει  και παλιότερα το θέμα… φεστιβάλ.  

Είπα ότι  η δύναμη της τηλεόρασης είναι μεγάλη. Επειδή λειτουργεί  

και η ΕΡΤ και… δεδομένου ότι  η Θεσσαλονίκη είναι κοντά και εξ ου 

και πάρα πολλοί συμπολίτες μας στον ν ομό Θεσσαλονίκης.  

Τουλάχιστον… είναι μεγάλο το κόστος; Επειδή πρέπει… τηλεόραση…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα το δούμε.  Χρειάζεται μια άδεια που για να παρθεί θέλει  πάρα πολύ 

καιρό.  Μπορούμε να ρωτήσουμε έγγραφα και να πάρουμε αυτή την 

έγκριση. Τα κόστη σε αυτές τ ις  τηλεοράσεις,  και στις  ιδιωτικές και  

στα κρατικά κανάλια,  είναι πάρα -  πάρα πολύ μεγάλα. Ο δήμαρχος 

προσπάθησε να διαφημίσει  την πανεπιστημιάδα και αν… στα λίγα 

δευτερόλεπτα πόσες χιλιάδες ευρώ ζητούσαν. Οπότε είναι δύσκολο για 

τα λεφτά που μπορούμε να διαθέσουμε εμείς .   

 Το να έχουμε μια… ή παρουσία στην τηλεόραση, αν  μπορούμε να 

το καταφέρουμε,  αυτό είναι καλό. Αλλά το να διαφημιστούμε αυτό 

είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα λεφτά που…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κρατική τηλεόραση…  

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: 502/2015)  

…………………  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τίποτα δεν είναι τζάμπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο.  Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην 

πρωτοβουλία του Συμφώνου Δημάρχων. Εισηγητής είναι ο  

αντιδήμαρχος κύριος Γκότσης.   

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πρωτοβουλία  

του συμφώνου των Δημάρχων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι,  ο δήμος Σερρών στο 2009, με την απόφαση 408, ήταν ο 

πρώτος από… δήμους που προσχώρησε σε αυτό το Σύμφωνο των 

Δημάρχων. Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για τον σημερινό 

δήμαρχο, την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Γκότση.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης και στην συνέχεια υπογραφή 

του Συμφώνου. Το έντυπο προσχώρησης,  τι  θα υπογράψει ο δήμαρχος,  

τι  θα σημαίνει .  Στόχος μέχρι το 2020 είναι να μειώσουμε τις  εκπομπές 

του διοξειδίου του άνθρακος τουλάχιστον κατά 20%. Και λέει ,  ας 

πούμε,  με ποιους τρόπους.   
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 Είναι με τις  εναλλακτικές λύσεις ενέργειας.  Πράγμα το οποίο ο  

δήμος το πραγματοποιεί .  Το πραγματοποιεί  με το πρόγραμμα 

Εξοικονομώ, με τ ις  βιοκλιματικές,  με τα σχολεία που έχε ι  βάλει…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα φωτοβολταϊκά. Στο 5 ο  Δημοτικό με το 

σύστημα της αβαθούς γεωθερμίας.  Λέει  να γίνονται ημέρες,  ημέρες 

δράσης και να γίνονται εκδηλώσεις  για να συνειδητοποιήσουμε τον 

κόσμο να χρησιμοποιούν εξυπνότερες λύσεις ενέργειας.   Και γίνεται  με 

το εκοφεστιβάλ, που συμμετέχουν πάρα πολλοί.   

Αυτό είναι.  Αν θέλετε τίποτα άλλο. Η απόφαση αυτή θα σταλεί 

στο υπουργείο και  μια τριμελής επιτροπή του υπουργείου εκεί  θα την 

στείλει ,  σύμφωνα με την γνώμη της τριμελού ς επιτροπής,  θα… θα 

στείλει  στις  Βρυξέλλες.   

Θέλω να πω ότι  16 δήμοι,  πήρα από το Τμήμα Προγραμματισμού, 

16 δήμοι συμμετέχουνε,  της Κεντρικής Μακεδονίας,  συμμετέχουν στο 

Σύμφωνο των Δημάρχων. Αν θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Γιαννακίδης  

και κανείς  άλλος.  Παρακαλώ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήμασταν και μας  ζητάτε να συνεχίζουμε να είμαστε.  Εύλογο και 

αυτονόητο είναι να υπάρχει,  να υπήρξε,  να υπήρχε,  δηλαδή, μια μικρή 

απολογιστική αναφορά. Τι κερδίσαμε από την συμμετοχή μας; Τι 

κερδίσαμε από την συμμετοχή σε αυτή την δομή;  Ένας μικρός 

απολογισμός… λογικό να υπάρχει.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο αντιδήμαρχος ο τότε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γίνονται ημερίδες ενημερωτικές.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα με προγράμματα… νομίζω ότι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) από την συμμετοχή μας σε αυτή την δομή. 

Όχι γενικά.  Τα άλλα είναι εθνικά προγράμματα τα οποία αναφέρατε.  

Από την συμμετοχή σε αυτή την δομή, είπα συγκεκριμένα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχει κάποιο ορατό όφελος αυτή την στιγμή. Γίνεται μια 

προσπάθεια,  στα σπάργανα γίνεται αυτή,  γίνεται  ακόμα αυτή η 

προσπάθεια και θα γίνει  και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια πόλη, 

σε κάποιο κράτος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  θα συνέλθουν όλοι  οι  

δήμαρχοι για να καθορίσουν τα επ όμενα βήματα. Λοιπόν… ο κύριος  

αντιδήμαρχος αν έχει  περισσότερα να μας πει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπάρχει  η πληροφόρηση ότι  τα επόμενα 

προγράμματα τα οποία θα τρέξουν για δράσεις  εξοικονόμησης 

ενέργειας σε δήμο, σε δήμους,  θα είναι προαπαιτ ούμενο η συμμετοχή 

των δήμων σε αυτό το Σύμφωνο… θα υπάρξει αυτή… παραστεί  ακόμα,  

ούτε από την προηγούμενη. Αλλά είμαστε… κάνα -  δυο χρόνια αυτό θα 

τρέξει…. οπότε κάποιος δήμος που δεν είναι σε αυτό το σύμφωνο θα… 

θα τρέξει  για να μπει…  
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(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η τριμελής αυτή επιτροπή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μυστακίδης θέλει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απολογισμός την συμμετοχή μου και… αυτού του προγράμματος,  

επιβεβαιώνω απόλυτα αυτά που είπε… και  επιπλέον θέλω να πω ότι… 

τεχνογνωσία και  η τακτική της ,  του τρόπου εκδήλω σης του 

ενδιαφέροντος  για αυτά τα προγράμματα στους υπαλλήλους του δήμου. 

Σε αυτούς που παρακολουθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε,  λίγο να συμπληρώσω. Αποτελεί  βασικό πυλώνα 

χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρ ώτου βαθμού αλλά 

και του δεύτερου και σε ότι  αφορά τις  εναλλακτικές μορφές ενέργειες 

το νέο ΕΣΠΑ, από το 14 μέχρι το 2020 θα αποτελεί  βασικό πυλώνα 

χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ένας από τους τρεις  

πυλώνες είναι και ο πυλώνας της…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) του κυρίου Γιαννακίδη τώρα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Νομίζω οι. . . .  μας κάλυψε. Δηλαδή, αυτή είναι η ουσία.  Ότι  

προαπαιτούμενο για να πάρουμε κάποια προγράμματα είναι αυτό το 

Σύμφωνο. Γιατί  δεν το γράφετε αυτό στην εισήγηση και γ ράφετε για 

στόχους μείωσης 50% του διοξειδίου του άνθρακα; Συγγνώμη… κύριε 

Γκότση. Αυτά τα γενικά και αόριστα… το Σύμφωνο. Βάζει  δυο πολύ 

βασικές προϋποθέσεις,  ότι  ξέρουμε… υφίστανται από το 2009.  

 Το ένα είναι  πρώτα είναι υποχρεωμένος ο δήμος να κάνει  

απογραφή εκπομπής ρύπων. Το έχουμε κάνει  αυτό; Και δεύτερον και 

κυριότερον,  αυτή είναι η ουσία του Συμφώνου, είναι σχέδιο δράσης 

για βιοκλιματική ενέργεια.  Έχουμε κάνει  κάτι  τέτοιο;… αυτή είναι  η 

ουσία.   

 Τι τώρα συζητάμε θεωρητικά, μείωση του διοξείδιου του  

άνθρακα. Ας το πούμε ξεκάθαρα, προαπαιτούμενο για να… κάποια 

προγράμματα. Όχι,  για να μην υπερβάλλουμε εδώ και δημιουργούμε 

μια διαφορετική αντίληψη περί οικολογικής ευαισθησίας.   

 Γιατί  εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Από το 2017 μέχρι  το 2020, 

μέσα σε πέντε χρόνια,  χωρίς να έχουμε δει  πρακτικά σχέδιο δράσης,  

πως θα επιτευχθεί  αυτή η μείωση εκπομπής ρύπων στο 20%;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε αντιδήμαρχε.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  ζήτησα τον λόγο για να το πω αλλά και να 

απαντήσω στην ερώτηση σας.  Έχει  καταγραφεί η υφιστάμενη 

κατάσταση ρύπων, τόσο από τις  πολυκατοικίες,  που βλέπουμε τα 

πετρέλαια και λοιπά, από τα ΙΧ, από όλα τα κτίρια τα δημοτικά. Έχει  

γίνει  το σχέδιο δράσης το οποίο μετά την ψήφιση θα ρθει  στο 
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Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτό που λέτε,  δηλαδή,  έχει  γίνει  από τις  

υπηρεσίες μας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν το είχατε στην εισήγηση σας να το δούμε κι  εμείς;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιο;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό που…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε δεύτερο στάδιο θα ρθει .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μα αφού…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  βιάζεστε;  Θα έρθει  στο δεύτερο στάδιο.  Εμείς ψηφίζουμε τώρα 

το Σύμφωνο και σας λέω εγώ ότι  έχει  καταγραφεί όλη η υφιστάμενη 

κατάσταση και το ποσοστό των ρύπων από τις  πολυκατοικίες,  από τα 

ΙΧ, από την αστική συγκοινωνία,  από την υπεραστική συγκοινωνία,  

από τα πάντα, με την βοήθεια της ΔΕΗ και λοιπά.  

 Δηλαδή,  σήμερα είχα επικοινωνία με τις  υπηρεσίες και αυτά 

που… πότε θα ρθει ,  γιατί  δεν το έχουμε εδώ; Θα ρθει  στο δεύτερο 

στάδιο.  Δηλαδή, μετά την ψήφιση.  Εντάξει;  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν νομίζω ότι  χρειάζεται κάπο ιος να τοποθετηθεί.  Ομόφωνα ναι το 

θέμα.  

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: 503/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.  Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας σχετικά με την διαχείριση 

απορριμμάτων στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνέλευσης… με 

σκοπό την… τεχνογνωσίας,  με εισηγητή τον κύριο Γρηγοριάδη… ο 

οποίος απουσιάζει .   

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας σχετικά με τ η διαχείριση 

απορριμμάτων  

 στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV)  

 με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ως συνέχεια της συνεργασίας μας με την ελληνογερμανική συνέλευση 

και σε συνεννόηση με αυτούς και με την επαρχία… θα οργανώσουμε 

ημερίδα μεταφοράς τεχνογνωσίας  στην διαχείριση απορριμμάτων.  

 Το θέμα της ημερίδας είναι,  προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου 

αποκομιδής απορριμμάτων και δημιουρ γία Πράσινου Ταμείου στον 
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δήμο Σερρών.  Μεταφορά αντίστοιχης τεχνογνωσίας από την 

επαρχίας… της Βάδης -  Βυτεμβέργης της Γερμανίας.   

 Θα έχουμε επίσης καλεσμένους από την Γερμανία,  έναν από το 

υπουργείο Περιβάλλοντος και ένας από τον… Κεντρικής Μακεδονίας 

ως ομιλητές.  Υπάρχει ένας πίνακας με τα έξοδα που προϋπολογίζουμε 

και ζητούμε να εγκριθεί  τα κάτωθι .   

Την οργάνωση της ημερίδας και την έγκριση φιλοξενίας που 

αφορά στην φιλοξενία,  μετακίνηση, ξενάγηση και… και  διάφορα άλλα 

σημεία του νομού και του δήμου και  διερμηνεία.  Τα συστήματα… και 

τα λοιπά, γιατί  δεν  τα έχουμε.   

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού είναι 2.500 ευρώ και  

παρακαλώ όπως εγκρίνετε αυτή την διοργάνωση ημερίδας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Ερώτηση.  Ερωτήσεις έχετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση κατευθείαν.  Ο κύριος Γιαννακίδης και ο κύριος Καρύδας.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  εμείς  δεν θα το ψηφίσουμε για έναν βασικό λόγο.  

Γιατί  από την μια οργανώνουμε τέτοιες ημερίδες,  παίρνουμε τα φώτα 

των Γερμανών, μέσα σε μια εισήγηση για Πράσινα Σημεία,  για… 

βελτίωση, σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε τους κάδους την ίδια 

στιγμή που η δημοτική Αρχή επιμένει  να υπηρετεί  ένα μοντέλο 

διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο όπως κατ’  επανάληψη έχουμε 

επισημάνει είναι  κοστοβόρο,  δηλαδή, οικονομικά ασύμφορο και 
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περιβαλλοντικά επικίνδυνο και παρωχημένο. Για αυτό τον λόγο και 

καταψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και εμείς  δεν θα ψηφίσουμε την συγκεκριμένη δράση διότι  το 

αντικείμενο της συγκεκριμένης ανταλλαγής τεχνο γνωσίας απέχει  από 

την δική μας στρατηγική,  από την δική μας οπτική στο θέμα της  

διαχείρισης των σκουπιδιών. Βέβαια,  απέχει  και από την οπτική της 

δημοτικής Αρχής.  Για αυτό θα ψηφίσουμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι,  συνάδελφοι;  Και πάμε παρακάτω.  

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: 504/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα. Έγκριση υπ’ αριθμόν 84/2015  απόφασης του 

διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ με θέμα, αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 2015.  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση της υπ'  αριθμ. 84/2015 απόφασης τουΔ.Σ.  
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της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μεθέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κάποιος να ρωτήσει;  Ο κύριος Καρύδας.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση. Στην συγκεκριμένη αναμόρφωση παίρνετε ένα ποσό 

αρκετά σεβαστό από τις  ασφαλιστικές εισφορές.  Κοντά στις  42.000. 

Μετά την αναμόρφωση καλύπτεται  η συγκεκριμένη απαίτηση τ ων 

ασφαλιστικών εισφορών ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η ερώτηση, κύριε Καρύδα… αυτό το ποσό 

έχει… για αυτό και… είναι ήδη πληρωμένο…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Έχει πληρωθεί,  δηλαδή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ήδη πληρωμένο. Για αυτό…  

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: 505/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 191/201 5 απόφαση του ΔΣ 

της ΔΕΥΑ Σερρών με θέμα, τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο… με υπ’ αριθμόν 163/2015 απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου.  Εισηγητής ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, ο 

κύριος Κασαπίδης.   

 

ΘΕΜΑ 8ο:   

Έγκριση της υπ'  αριθμ. 191/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 

Σερρών  

με θέμα: ¨Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

σύμφωνα  

με την αριθμ. 163/2015 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου¨ .  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χασαπίδης Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι,  αναγκαστήκαμε να φέρουμε στο,  να φέρουμε αυτή την 

τροποποίηση γιατί  όταν έγινε η τοποθέτηση των εργαζομένων βάσει 

του νέου οργανογράμματος,  υπήρχε μια αστοχία στην δημιουργία των 

θέσεων και τρεις  εργαζόμενοι στην,  και τρεις  εργαζόμενοι στην 

υπηρεσία δεν αντιστοιχούσε η ε ιδικότητα τους με κάποια θέση 

απασχόλησης.  Φέρνουμε αυτό,  λοιπόν,  αυτό είναι η τροποποίηση,  

ακριβώς για να τακτοποιήσουμε και τους τρεις  εργαζόμενους.  Αυτό 

είναι το ένα σκέλος.   
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 Το άλλο σκέλος ε ίναι μια θέση υπάρχει στο οργανόγραμμα η 

οποία ήτανε… μονοσήμαντη. Διευρύνουμε τα όρια και τ ις  ειδικότητες 

της αντίστοιχης θέσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος  Αναστασιάδης 

Ηλίας.  Ο κύριος Τρικίδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βάσει την εισήγηση του εισηγητή φαίνεται ότι  η όλη διαδικασία έγινε 

για τέσσερους εργαζόμενους.  Ήθελα την επιβεβαίωση. Η άλλη 

ερώτηση είναι… την ανάγκη ότι  θα ήθελε να εκσυγχρονιστεί  με βάση 

τα καινούργια δεδομένα τα οποία διατρέχουν όλο το σύστημα 

διοίκησης;  

Εννοώ ότι  θα πρέπει να αναβαθμιστεί ,  να γί νει  πιο μικρό το 

οργανόγραμμα, να γίνει  με αξιοκρατία η στελέχωση και  γενικότερα να 

γίνει  πιο αποτελεσματικό με βάση αυτό που λέμε γενικά 

μεταρρυθμίσεις ,  να  μην τα εξηγώ γιατί  όλοι καταλαβαίνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση, ναι.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  πράγματι η τροποποίηση των τριών θέσεων γίνεται για 

να τακτοποιήσουμε τους εργαζόμενους.  Υπήρχε μια αστοχία στο 

οργανόγραμμα. Τώρα… εφαρμόζεται το οργανόγραμμα. Δηλαδή, οι  

τοποθετήσεις των εργαζομένων αφού ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες,  

έγιναν 19/6 του 15.   

Είναι καινούργιο το οργανόγραμμα και μάλιστα είναι ένα 

οργανόγραμμα το οποίο έγινε με συναινετικό τρόπο, με διαδικασίες 

διαβούλευσης που διήρκησαν από την προηγούμενη θητεία,  επί  
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προεδρίας του κυρίου Αραμπατζή. Υπήρχε μια ομοφωνία στην 

απόφαση του οργανογράμματος αλλά τώρα τοποθετήσαμε τους 

εργαζομένους με τελείως αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.   

Αναβαθμίσαμε κάποιους εργαζομένους.  Στο οργανόγραμμα το 

καινούργιο αυτό νομίζω ότι  το έχετε όλοι από προγενέστερο χρόνο, θα 

δείτε ότι  αναβαθμίζονται πάρα πο λλές θέσεις.   

Αυτή την στιγμή η ΔΕΥΑΣ έχει  17 πανεπιστημιακούς μόνο. Στο 

νέο οργανόγραμμα αυξάνεται αυτός ο αριθμός των θέσεων των 

πανεπιστημιακών. Ακριβώς για να αναβαθμίσουμε και τ ις  παρεχόμενες  

υπηρεσίες.   

Εννοείται αυτό θα γίνει  όταν χρειαστούμε να αντ ικαταστήσουμε 

κάποιους εργαζόμενους που θα συνταξιοδοτηθούν.  Δεν μπορούμε να 

αναβαθμίσουμε τους ήδη υπηρετούντας.  Αλλά στο μεσοδιάστημα όσοι 

εργαζόμενοι από την ΔΕΥΑΣ αναβαθμίσανε το γνωστικό τους επίπεδο 

γιατί  υπήρχαν τέσσερις -  πέντε που μας φέρανε πτυχία ,  αυτούς 

αναβαθμίσαμε… και τις  απασχολήσεις.   

Δεν λειτουργούμε με κριτήρια παραταξιακά. Λειτουργούμε με 

κριτήρια απόδοσης της ΔΕΥΑΣ. Αναβαθμίζουμε θέσεις και 

αξιοποιούμε το προσωπικό βάσει  των προσόντων τους.  Αλλά,  

πράγματι,  αυτή η αναμόρφωση έρχεται εκ τω ν πραγμάτων, ξέρετε,  για 

να τακτοποιήσουμε και τακτικά τρεις  εργαζόμενους.  Να μην μείνουν 

ξεκρέμαστοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν κατάλαβα αυτά που είπατε,  κύριε πρόεδρε,  για το μονοσήμαντο με 

διευρυμένη… ναι,  αρμοδιότητες…  
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι… μια κενή οργανική θέση στο οποίο… ενώ είναι 

πανεπιστημιακού, θα σας διαβάσω πως ήταν στο οργανόγραμμα και 

πως τροποποιείται .  Για να δείτε,  ε ίναι στο Γραφείο Προσωπικού, 

γενικών καθηκόντων, λέει .   

 Είναι δυνατόν να… έναν πανεπιστημιακό και να μην του 

δώσουμε την… να χρησιμοποιήσουμε όπως χρειαστεί;  Λέμε,  αυτή την 

θέση μετατρέπεται σε αρμοδιότητα υπαλλήλου λογιστηρίου 

προϋπολογισμού.  Δηλαδή, μπορεί να χρειαστούμε να τον 

αξιοποιήσουμε βάσει των γνωστικών και των γνώσεων του και σε 

άλλες θέσεις.  Αυτό το γενικών καθηκόντων υποβαθμίζει  την θέση του.  

Και αυτό το κάνουμε σε πάρα πολλές θέσεις.  Θέλουμε να 

αξιοποιήσουμε ότι  προσωπικό έχουμε βάσει των προσόντων. Γιατί… 

επιστημονικό προσωπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ουσιαστικά, κύριε  Κασαπ ίδη, μιλάμε μια αναβάθμιση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας,  αν κατάλαβα καλά.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακριβώς.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όμως εδώ, μελετώντας τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας,  αυτόν 

τον οποίον… έχω την αίσθηση ότι  υπάρχουν μερικά… έχετε ελέγξει  

κατά  πόσο οι  αποφάσεις τοποθέτησης που κάνατε,  γιατί  εδώ αυτό 

ερχόμαστε ουσιαστικά να υπερψηφίσουμε ή να κατακυρώσουμε.  Έχετε 
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ελέγξει  κατά πόσο αυτές οι  αποφάσεις έχουν νομική βάση και δεν  

είναι έωλες και δεν θα καταπέσουν στο δικαστήριο;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη, το θέμα δεν είναι οι  τοποθετήσεις του 

προσωπικού και θέλω να σας πω,  όταν έγινε η τοποθέτηση του 

προσωπικού είχαμε εισήγηση από τον νομικό της επιχείρησης.  Δεν 

κάναμε… ότι μπορούμε να δράσουμε και βάσει της  επιχειρησιακής 

σχέσης με τους εργαζόμενους,  που υπογράφηκε και ε ίναι ομόφωνη, το 

Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται από τις  διατάξεις  για να 

καθορίσει  τις  θέσεις που θα καταλάβουν οι  εργαζόμενοι .   

Οι εργαζόμενοι δεν είναι,  δεν είναι,  δεν κατέχουνε θέσεις στις  

υπηρεσίες.  Είναι  εργαζόμενοι  της ΔΕΥΑΣ. Και βάσει του νέο 

οργανογράμματος τους τοποθετήσαμε και ε ίχαμε και την άποψη της  

νομικής σύμβουλου. Είμαστε βέβαιοι  ότι  δεν θα καταπέσει καμία…  

απόφαση μας… είναι βέβαιοι .  Βάσει  της εισήγησης και του νομικού.  

Και θέλω να σας πω ότι  αυτή η τροπο ποίηση πέρασε ομόφωνα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας ακούω, κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν γίνεται την τοποθέτηση μου να την μετατρέψω σε ερώτημα τώρα.  

Αν γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με την άδεια του Σώματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Πρόεδρε,  αν κατάλαβα καλά,  προβλέπεται,  διαβάζοντας τις  

εισηγήσεις,  προβλέπεται η κάλυψη μιας οργανικής θέσης τεχνικού 

συμβούλου.  Κάνω λάθος ή…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τώρα δεν συζητάμε αυτό το θέμα, συζητάμε την τροποποίηση. Αλλά 

να σας πω κι αυτό.  Να σας το πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δημιουργείται μια… μέσα από συζήτηση… ένα ερώτημα. Εγώ δεν…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακριβώς.  Η νομική σύμβουλος,  η νομική σύμβουλος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) δεν γνωρίζω τις  ικανότητες σας,  ούτε  

προσωπικά, αλλά επειδή είχα μια συζήτηση… αλλά δημιουργήθηκε το 

ερώτημα, γιατί  να καλυφθεί αυτή η θέση… προκήρυξη και ΑΣΕΠ και 

να… διαδικασία.  Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κατάλαβα. Μας εμείς  έχουμε στην υπηρεσία,  υπάρχει νομική 

σύμβουλος.  Από την στιγμή που υπογράφει η νομική σύμβουλο ς 

σύμβαση με το νομικό πρόσωπο η σύμβαση της δεν είναι Ορισμένου 

Χρόνου. Είναι Αορίστου Χρόνου.  

 Ακριβώς υπήρχε ε ισήγηση από την υπηρεσία να την εντάξουμε 

στο οργανόγραμμα στην κενή θέση του νομικού σύμβουλου, για να 

μπορέσουμε,  γιατί  η άποψη,  έχω συζητήσ ει  με την… σε ένα -  δυο 

χρόνια,  μπορεί και  σε ένα χρόνο, να συνταξιοδοτηθεί.  Θα είναι πολύ 

ευκολότερο να διεκδικήσουμε κάλυψη της κενής οργανικής θέσης μέσα 
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από τον ΑΣΕΠ παρά να είμαστε ξεκρέμαστοι.  Για αυτό την εντάξαμε 

και στο οργανόγραμμα την νομική σύμβ ουλο, που ούτως ή άλλως ήταν 

Αορίστου Χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τοποθετήσεις,  συνάδελφοι.  Ποιοι  θέλετε να τοποθετηθείτε;  Ο 

κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.  Και… παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Κασαπίδη, μας δώσατε δυο αποσπάσματα αποφάσεων. Εδώ ,  

όμως, το θέμα έχει  εισαχθεί ως τροποποίηση οργανισμού.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτή είναι η ουσία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το άλλο απόσπασμα μας το δώσατε για ενημέρωση ή…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ποιο είναι το απόσπασμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέει για τοποθέτηση εργαζομένων.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συνημμένο και…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν συζητείται αυτό.  Η τροποποίηση συζητείται.  Δεν ξέρω πως 

έφτασε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ υπάρχει  και  η άλλη απόφαση, άρα δεν είναι εκτός… ο 

συνάδελφος.  Πολύ εύστοχα βάζει  τα  θέματα, διότι  εμείς  έχουμε και  
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την απόφαση τοποθέτησης.  Και αυτό το οποίο θα πω εγώ αφορά την 

τοποθέτηση. Το οργανόγραμμα το ψηφίσαμε…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  η τροποποίηση έρχεται,  δεν έρχεται η τοποθέτηση. Η 

τροποποίηση του οργανογράμματος έρχεται.  Η τοποθέ τηση δεν περνάει  

από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  εδώ τα έχουμε…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η τοποθέτηση δεν περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Είναι  

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ. Έρχεται η 

τροποποίηση του οργανογράμματος,  όπως ήρθε κ αι η αρχική έγκριση 

του οργανογράμματος.  Δεν έρχεται  η τοποθέτηση του προσωπικού.  

Αυτό είναι ευθύνη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συγγνώμη… τα έχετε εσείς  και δεν τα έχει  

το προεδρείο;   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω. Είναι από τους υπηρεσ ιακούς παράγοντες.  Δεν υπάρχει… 

δεν ξέρω. Δεν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ μιλάω… απόφαση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε όλους είναι.  Σε όλους είναι έτσι.   
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(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  εσείς  λέτε,  λοιπόν… σήμερα συζητούμε… την τροποποίηση.  

Κος ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εκ του νόμου.  Το άλλο δεν μπορεί να…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την τροποποίηση δεν έχουμε να πούμε τίποτα, πρόεδρε.  Λέμε,  

είναι στην σωστή κατεύθυνση. Η όλη προσπάθεια αναβάθμισης των 

εργαζομένων, εννοώ το ανέβασμα των γνώσεων και  του επιπέδου,  

διότι  έτσι θα έπρεπε και να φύγουμε α πό το χτες και από αυτές τις  

λογικές του διορισμού των ημετέρων… θα πρέπει και να… σωστά… 

προβλέπει… επιστημόνων, όσους έχουμε.  Εδώ δεν έχουμε αντίρρηση.  

 Μια μικρή, όμως, επισήμανση θα πω,  κύριε Κασαπίδη, και δεν το 

ρώτησα στην αρχή. Θα μου πείτε ότι  είν αι εκτός θέματος.  Προσέξτε,  

την ΔΕΥΑΣ. Παραίνεση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοκίνητα 

της επιχείρησης ανασφάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 

προβλήματα στους δρόμους και να μένουνε… στηρίζουμε,  λοιπόν,  την 

προσπάθεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  συγγνώμη αλλά είστε εκτός θέματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μπορούσα να σας το ρωτήσω από πριν.   

Κος ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εδώ οφείλω να απαντήσω, κύριε  πρόεδρε.  Είναι τεράστιο ψέμα αυτό 

που ειπώθηκε ότι  τα αυτοκίνητα της  ΔΕΥΑΣ είναι ανασφάλιστα.  Δεν 

ξέρω από πού έχει  την πληροφορία ο κύριος Φωτιάδης.  Κακώς 

χρησιμοποιεί  πληροφορίες από πληροφοριοδότες.  Μπορεί να ρθει  στην 
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υπηρεσία να ενημερωθεί.  Κανένα αυτοκίνητο της ΔΕΥΑΣ δεν είναι 

ανασφάλιστο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και ας κλείσει  εδώ το θέμα των ασφαλειών των  αυτοκινήτων 

της ΔΕΥΑΣ. Θέλει κανείς  άλλος να τοποθετηθεί;  Ο κύριος  

Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  διαβάζοντας τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

επεσήμανα ορισμένα πράγματα… αναβάθμιση, καλώς και έτσι πρέπει.  

Όμως έχω την αίσθηση πως αυτά τα σημεία τα οποία θα έπρεπε να 

δείτε και τα οποία όντως πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα 

νομικής φύσεως στο μέλλον,  τα έχετε παραβλέψει.  Ή δεν τα έχετε δει .   

 Αβλεψία; Θα σας αναφέρω ένα. Αν θυμάμαι καλά την σελίδα… 

όπου εκεί  δίνει  αυθαίρετα στο  Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα 

αλλαγής ειδικότητος.  Αυτό το πράγμα επειδή έτυχε να ασκήσω 

διοίκηση πολλές  φορές… πρώτη φορά το άκουσα. Χωρίς να υπάρχει το 

ανάλογο παραστατικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, πάμε σε άλλο θέμα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν πάω. Καθόλου… πρόεδρε… για αυτό μιλάω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την 191 να ψηφίσουμε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ακριβώς… αυτό… πρόεδρε… νομίζω ότι  ήμουν σαφής.  Δεν 

υπάρχει διαφορετικό.  αναφέρομαι  στον Οργανισμό Εσωτερικής 
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Υπηρεσίας και στην αναβάθμιση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο συγκεκριμένο θέμα. Υπαλλήλων.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επί των συγκεκριμένων θέσεων συμπληρώνω τα εξής.  Ναι μεν 

στοχεύει  εκεί  αλλά αν λάβουμε υπ’ όψιν μας και τα υπάρχοντα και με 

βάση αυτές τις  τρεις  μεταρρυθμίσεις  που κάνετε,  θα βρεθείτε σε πολύ 

δύσκολο σημείο,  γ ια τον απλούστατο λόγο ότι  εδώ εμπλέκεται και η 

δυνατότητα που έχει  το Διοικητικό Συμβούλιο να αλλάζει  ειδικότητα 

χωρίς να υπάρχει κανένα…. Αυτό το πράγμα είναι πρωτάκουστο στην 

διοίκηση. και όμως το παράδοξο είναι το εξής.  Ότι εδώ πέρα μέσα 

αυτό ψηφίσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάς για το οργανόγραμμα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  Για αυτό,  λοιπόν,  θα έλεγα, πριν φέρετε αυτό εδώ καλό θα είναι  

να το αποσύρετε,  να το δείτε στο σύνολο… πρόεδρε,  και να φέρετε 

συγκεκριμένες αλλαγές επί  του συνόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια κινητά…  

Κος ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω στο αγαπητοί συνάδελφο ότι  το οργανόγραμμα το 

εφαρμόζουμε τώρα, σε πρώτη φάση. Πρώτη φορά που εφαρμόζεται το 

συγκεκριμένο οργανόγραμμα. Αυτό που λέτε προβλέπεται στον 

κανονισμό λειτουργίας της  επιχείρησης.  Αυτό που λέτε ότι  

εξουσιοδοτείται η διοίκηση…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.   

Κος ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι στον οργανισμό. Στον κανονισμό λειτουργίας που ψηφίστηκε από 

το σωματείο των εργαζομένων, προβλέπεται αυτή η διάταξη, ότι  οι  

εργαζόμενοι δεν  είναι,  δεν ε ίναι κομμάτια κάποιου,  κάποιας 

υπηρεσίας,  κάποιου τμήματος.  Είναι  εργαζόμενοι της  ΔΕΥΑΣ. Και 

εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να τους αλλάζει  θέση μετά 

από εισήγηση των διευθυντών.  Όχι αυθαίρετα το Διοικητικό 

Συμβούλιο.   

 Ήδη επειδή είναι η πρώτη εφαρμογή του οργανογράμματος,  εγώ 

σε προσωπική κουβέντα που είχα με τους διευθυντές των υπηρεσιών 

τους είπα,  οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρήσετε το τρίμηνο -  

τετράμηνο, να μου φέρετε εισήγηση για να προχωρ ήσουμε σε νέα 

τροποποίηση επί ουσιαστικών ζητημάτων λειτουργίας της επιχείρησης.   

 Το έχω κάνει αυτό που μου ζητάτε τώρα.  Αλλά είπαμε να 

λειτουργήσουμε κάποιο χρονικό διάστημα… αν δημιουργεί  το 

συγκεκριμένο οργανόγραμμα κάποιες δυσλειτουργίες,  θα τις  

θεραπεύσουμε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομα… στις αίθουσες των δικαστηρίων…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Κασαπίδη… το εξής.  Πληροφοριοδότες δεν  έχω. Τα μέσα 

ενημέρωσης.  Φέρτε την κλήση του τροχονόμου στο προεδρείο για να 

δούμε ποιος  

Κος ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει… την επόμενη φορά θα φέρω τον φάκελο… τα οχήματα… τον 

φάκελο πληρωμής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κασαπίδη… κύριε  Κασαπίδη,  κύριε Φωτιάδη, το θέμα θεωρείται 

λήξαν,  έτσι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την κλήση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 506/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα ένατο… με εισήγηση του αντιδήμαρχου, κυρίου Γκότση Ηλία.   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Αποχαρακτηρισμός οδών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, έχετε τον λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι βατό,  κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρκεί να σας πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια πληροφορία θέλω να πω. Μια πληροφόρηση. Με αφορμή… κύριε  

Φωτιάδη… της Εθνικής Αντίστασης.  Μας τα γυρίζουν πίσω και μας  

λένε,  σε συνέχεια  του παραπάνω σχετικού σας εγγράφου, κάνουμε 

συνέχεια… με τον ποδηλατόδρομο και λοιπά… λέει ,  επιστρέφουμε την 

μελέτη του θέματος και σας γνωρίζουμε ότι  δεν  μπορούμε να 

προβούμε στην έγκριση… Εθνικής Αντίστασης σε αιτήματα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα χρειάζεται να κάνω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να κάνετε…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα χρειάζεται να κάνω τοποθέτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνετε…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να θέσω ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ερώτηση… ερώτηση από τον κύριο… άλλος κανείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχουν περιέλθει  αυτοί ο ι  δρόμοι… με 

μεγάλη καθυστέρηση και φτάσαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν ακούγεται όταν μιλάει ο ομιλητής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επαναλαμβάνω… αυτοί οι  δρόμοι έχουν περιέλθει  στον δήμο Σερρών 

από το 2007. Φτάσαμε στο 2015 να κάνουμε… χαρακτηρισμό οδών,  

την στιγμή μάλιστα που… πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα… 

ποδηλατόδρομος.  Γιατί  εδώ, ας πούμε,  ναυάγησε ένα σχέδιο της  

δημοτικής Αρχής.  Και προκύπτουν εύλογα κάποια ερώτημα, κάποια 

ερωτήματα.  

 Δεν γνώριζε,  δηλαδή, η δημοτική Αρχή ότι  σε εθνική οδό δεν 

μπορεί να χαράξει ποδηλατόδρομο ή γνώριζε και απλά σε μια… 

προεκλογικής περιόδου ήθελε να δημιουργήσει εντύπωση ευαισθησίας 

περί βιώσιμης μετακίνησης;  Γιατί  προκύπτουν κάποια ερωτήματα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εγώ εκείνο που μπορώ να απαντήσω… αυτό… ανέλαβα, γιατί  για το 

προηγούμενο… ο κύριος δήμαρχος,  ανέλαβα, πίεσα ενέργειες για να 

μπορέσει να αποχαρακτηριστεί .  Μια φορά η εδώ, από την 

Περιφερειακή Διοίκηση έστειλε το θέμα στην Αποκεντρωμένη. Η 

Αποκεντρωμένη το γύρισε στην Περιφερειακή Δι οίκηση… μπαλάκι,  

και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.  Τα υπόλοιπα ο κύριος δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) που ζητήσατε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπήρξε εισήγηση από τον τότε 

προϊστάμενο του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, τον κύριο  

Παπαδίτη,  ότι  μπορεί να λειτουργήσει ως… λοιπόν,  εν  συνεχεία,  όταν 

άλλαξε ο προϊστάμενος και μπήκε καινούργια  προϊστάμενη,  

διεπίστωσε με τις ,  ξέρω γω, με την διερεύνηση που έκανε,  ότι  το 

πρόβλημα με το θέμα αυτό έχει  ένα κενό.  Και ότι  πρέπει να πάρουμε 

και την έγκριση της Περιφέρειας για να είμαστε νόμιμοι  και μη τυχόν 

δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα και μας κυνηγάνε.   

 Έγινε ερώτημα στην Περιφέρεια και μετά από τόσους μήνες 

εδέησε να απαντήσει η Περιφέρεια ότι  δεν είναι δικό της θέμα αλλά 

είναι θέμα της Αποκεντρωμένης και όταν πήγε στην Αποκεντρωμένη, η 

Αποκεντρωμένη… πήγα και εγώ ο ίδ ιος προσωπικά, μου λέει ,  πρέπει  

να γίνει  αποχαρακτηρισμός,  δεν  υπάρχει άλλη λύση.  Και έτσι  

φτάσαμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ενώ μέχρι τώρα μας λέγανε ότι  μπορεί να γίνει .  Και στο τέλος… αυ τό 

το έγγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

58 

Τοποθέτηση. Ο κύριος Φωτιάδης.  Άλλος κανείς;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι,  εφόσον φτάσαμε να τα πούμε όλα, να τα πούμε 

όλα. Από το τέλος του 10 γνωρίζαμε πολύ καλά στον δήμο ότι  αυτά τα 

χρήματα είναι… εσωτερικού άξονα Θεσσαλον ίκης -  Σέρρες-  Δράμα.  

 Υπήρχε παρατήρηση στην πρώτη μελέτη του κυρίου Βλάχου, 

αυτή που υλοποιήθηκε το 11 και το 12.  Συνεπώς οι  παρατηρήσεις  

υπήρχαν και το ξέρω προσωπικά και  συνεπώς αυτή η δουλειά,  κύριε  

αντιδήμαρχος,  έπρεπε να γίνει  άμεσα από τις  αρχές το υ έτους.  Διότι  

και υπήρχε η παρατήρηση και έπρεπε να γίνει  γιατί  είναι ακριβώς 

μέσα στο κέντρο,  μπροστά από το δημαρχείο… η κεντρικότερη. 

Συνεπώς για αυτό είπαμε να το αλλάξουμε,  δεν αξίζει .   

 Από και κει  η απώλεια… έργου… το αν υπήρχε ερμηνεία… και  

τα τοιαύτα, αυτό δεν μας ενδιαφέρει.  Τι  λέει  ο νόμος.  Σωστά,  λοιπόν,  

γίνεται τώρα αλλά αυτό έπρεπε να γίνει  πριν τέσσερα χρόνια,  γιατί  

όταν αναλάβατε το ξέρατε ότι  υπάρχει  πρόβλημα γιατί  η πρώτη 

παρατήρηση στην μελέτη του Βλάχου πριν πάρει  την έγκριση 30/12 

του 10,  άμα θα δείτε και στο αρχείο,  υπάρχει  αυτή η αναφορά.  

Τώρα, η όλη λογική,  νομίζω ότι  κακώς ταλαιπωρείται  το Σώμα 

γιατί  από τότε έπρεπε να είχαμε τελειώσει με αυτή την ιστορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω με την προηγούμενη τοποθέτησ η μου… η απάντηση, έτσι;  Ο 

προϊστάμενος,  επαναλαμβάνω, του Τμήματος του Κυκλοφοριακού 

Τμήματος του δήμου Σερρών,  ο κύριος Παπαδίτης  επέμενε και έλεγε 

ότι  μπορεί εκεί  να λειτουργήσει ποδηλατόδρομος.   
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 Λοιπόν,  πρέπει να πούμε μάλιστα ότι  σε αυτόν τον,  σε αυτ ά τα 

κομμάτια προηγήθηκαν και οι  αστικές αναπλάσεις.  λοιπόν,  και ο 

Παπαδίτης έλεγε ότι  μπορεί να λειτουργήσει ως ποδηλατόδρομος,  

κανένας δεν μας… αυτόν τον δρόμο και ενε συνεχεία πλέον 

ξεκαθάρισε το θέμα όπως σας είπα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και να προσθέσω κάτι σε  αυτό. Ενώ αστικές αναπλάσεις σε εθνικές  

οδούς απαγορεύεται,  το μεσοβέζικο δέστε,  επέτρεψαν και μετά δεν  

επέτρεψαν. Επέτρεψαν και μετά δεν επέτρεψαν ποδηλατόδρομο. Ενώ 

δεν έπρεπε ούτε τις  αστικές αναπλάσεις,  εφόσον η Εθνικής Αντίστασης 

είναι εθνική… τέλος πάντων…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οι  οδηγίες που μας δίνουν κάθε φορά οι  

εισηγήσεις.  Γιατί  δεν φωνάζουμε,  πρόεδρε,  ότι  οι  εισηγήσεις πρέπει να 

είναι πολύ καλά τεκμηριωμένες και γραπτώς.  Όχι μπορεί -  δεν μπορεί.  

Δηλαδή… η εισήγηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι ολοκληρωμένη εισήγηση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω για τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τότε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

 (ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) πέρασε από το συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα, όπως καταλάβατε,  το θέμα δεν είναι πολιτικό.  Είναι  

καθαρά τεχνοκρατικό.   
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως τεχνοκρατικό.  Δεν θα το αμφισβητούμε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εγώ το πάω αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φταίει  ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος όταν ο υπηρεσιακός 

παράγοντας λέει ,  ναι ,  επιτρέπεται;  Ποιον θ α ακούσουμε εμείς ,  δηλαδή;  

Τον δήμαρχο; Τον αντιδήμαρχο;… υπηρεσιακό.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η παρατήρηση μου είναι ότι… επιτρέπεται σε κάθε φορά και κάθε 

υπηρεσιακό, πρέπει να τεκμηριώνεται από κάπου, με όλους τους  

νόμους και τα έγγραφα προς τα μέλη του δημοτικού συ μβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν γίνεται.  Αυτή είναι η διαφωνία τις  περισσότερες  φορές.  Για να 

κρίνουμε και εμείς  τις  αποφάσεις.  Γιατί  στα δικαστήρια στο τέλος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Κύριε Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  η μελέτη τω ν αναπλάσεων επιστράφηκε στον δήμο 

Σερρών, παρέμεινε… τέλος του 10 για ένα τρίμηνο, γιατί  είχε ακριβώς 

αυτή την παρατήρηση. Ότι είναι εθνική οδός.  Και  υπήρξε τότε 

παρέμβαση, τι  τώρα κύριε Γκότση;  Δηλαδή, μας κάνανε χάρη; Μας 

κάνανε χάρη οι  άνθρωποι και είπ αν ότι  εμείς ,  να,  μέχρι τέλος θα την 
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πάρουμε απόφαση… αρχές του 11… εμείς φταίμε.  Ή… φταίμε που 

μέχρι τώρα δεν πήραμε την απόφαση αποχαρακτηρισμού και να το 

κλείσουμε το θέμα, γιατί  και ο  κύριος Αγγελίδης ξέρει ,  οι  φάκελοι 

είναι εκεί  και οι  παρατηρήσεις υπ άρχουν.  Τώρα, ο υπάλληλος φταίει ,  

ξανά ο υπάλληλος φταίει ,  δεν  μας τιμά αυτό.  Σας είπα ότι  ε ίχε  

παρατήρηση η μελέτη και επεστράφηκε.  Τέλος πάντων…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επεστράφηκε και ενε συνεχεία εγκρίθηκε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγκρίθηκε,  σας είπα με ποια προϋπόθεση, γιατί  εγώ… προκειμένου ο 

δήμος να μην χάσει τα χρήματα… τέσσερα χρόνια… μην το 

συζητάτε… μην το συζητάτε.  Τέσσερα χρόνια καθυστερήσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τέσσερα χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παρακαλώ. Αν θέλετε τον λόγο.  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ολιγωρήσαμε καθόλου, μα καθόλου. Όταν ο προϊστάμενος του 

Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού βάζει  την υπογραφή του και  

λέει  ότι  εκεί… να γίνει  ποδηλατόδρομος κα ι βάζει  την υπογραφή του,  

σε αυτό δεν έχουμε ευθύνη εμείς .  Και όταν η ίδια η Περιφέρεια την 

μια επέτρεψε να γίνουν αστικές αναπλάσεις στην εθνική οδό,  λοιπόν,  
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και φυσικά βάσει  αυτού ο προϊστάμενος λέει ,  αφού επιτρέπει  να 

γίνουν οι  αστικές αναπλάσεις γιατί  να μην γίνει  και ο 

ποδηλατόδρομος; Σωστά, λοιπόν,  πολύ σωστά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας κάνανε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλω διακοπές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν φταίμε σε τίποτα,  σε τίποτα,  η δημοτική Αρχή. Μόλις μας είπανε 

ότι  εδώ υπάρχει  πρόβλημα, το ψάξαμε,  το διερευνήσαμε  και  

διαπιστώσαμε ότι  υπάρχει  πρόβλημα το φέρνουμε.  Αυτή είναι η…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Νομίζω δεν χρειάζεται  να μπει σε ψηφοφορία.  

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: 507/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα. Έγκριση παραχώρησης του χώρου της οδού Δορυλαίου 

για την πραγματοποίηση του τρίτου φεστιβάλ μπο υγάτσας και τοπικών 
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προϊόντων, μπουγάτσα… από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου και καθορισμός 

τέλους κατάληψης κοινόχρηστού χώρου για την εγκατάσταση 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών.   

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Έγκριση παραχώρησης του χώρου της οδού Δορυλαίου για την  

 πραγματοποίηση του 3ου φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών  

προϊόντων ¨bougatsa days¨  από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015  

και καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  

για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) εισηγείται το θέματος.  Εγώ θα διαβάσω.  

Απλώς εδώ θα κληθούμε να ψηφίσουμε την κατάληψη του χώρου από 

τα περίπτερα που θα υπάρξουν εκεί… 30 έως 50.  Το τέλος είναι  

προκαθορισμένο, 27,5 ευρώ με ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου 

στο παρελθόν.   

 Απλώς καλούμαστε τώρα να ορίσουμε τέλος  για τον κοινόχρηστο 

χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα λούνα παρκ και τα ψυχαγωγικά 

παιγνίδια.  Η πρόταση μας είναι μισό ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για  

αυτά τα παιχνίδια που προανέφερα.  

 Οπότε καλούμαστε να ψηφίσουμε αυτά τα δ υο.  Την έγκριση των 

περιπτέρων στην Δορυλαίου και την,  το τέλος για τον κοινόχρηστο 

χώρο για τα ψυχαγωγικά παιχνίδια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 508/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγο ριάδης 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.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 509/2015)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μια παρατήρηση θέλω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο ενδέκατο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληροί όλες τις  προϋποθέσεις…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την άλλη φορά θα γραφτεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την άλλη φορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Δωδέκατο θέμα. Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικού… πωλητή 

λαϊκών αγορών  αρμοδιότητας του δήμου Σερρών.  Εισηγητής ο  

αντιδήμαρχος,  κύριος Γρηγοριάδης.   

 

ΘΕΜΑ 12ο:  

Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών  

λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρούνται οι  προϋποθέσεις… εντάξει…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οι  προϋποθέσεις.  Δεν ξέρω αν κάποιος 

θέλει  να ρωτήσει γ ιατί  28… οι οκτώ πληρούν τις  προϋποθέσεις… οι  19 
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πληρούν τις  προϋποθέσεις… την άδεια,  αλλά… ψηφίζουμε την 

αναστολή της άδειας γιατί  δεν έχουν τακτοποιήσει οικονομικά στον 

δήμο.  

 Επαναλαμβάνω, πληρούν τις  προϋποθέσεις για να πάρουν την 

άδεια.  Ταυτόχρονα, βάσει  νόμου, εμείς  αυτή την στιγμή, μπλοκάρουμε 

την… της άδειας έως ότου πληρώσουν τα… δικαιώματα… πληρώσει… 

αυτό… στο παρελθόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  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: 510/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 13 ο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Λοιπόν,  συγγνώμη… έγκριση για… επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών. Έχουμε αιτήσεις  διαγραφής,  όπως  το είπατε.  Αυτό δεν  είναι  

τίποτα άλλο. Πληρούνται όλες οι  προϋποθέσεις,  απλώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από μόνοι τους.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από μόνοι τους.   

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: 511/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

14ο .  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.  Α.  

Επί των οδών Εθνικής Αντίστασης και Χατζηπανταζή,  πλησίον… της 

σημερινής… εκεί… Γυμνασίου.  Ένα περίπτερο είναι εκεί  και το άλλο 

στην πλατεία Ευαγγελίστριας,  ένα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χρόνια,  χρόνια.  Στην Ευαγγελίστριας  στο κέντρο της.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε και τα δυο αυτά.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

68 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέα ς:  

α) επί των οδών Εθν. Αντίστασης και Χατζηπανταζή  

(πλησίον πρώην ΔΕΠΚΑ) και  

β) στην πλατεία Ευαγγελίστριας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας: επί 

των οδών Εθν. Αντίστασης και Χατζηπανταζή (πλησίον πρώην 

ΔΕΠΚΑ)  

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: 512/2015)  

…………………  

 

Έγκριση  κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας:  

στην πλατεία Ευαγγελίστριας.  

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: 513/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

15ο .  Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 2Δ 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη.  Εισηγητής ο 

αντιδήμαρχος κύριος Γαλάνης.   

 

ΘΕΜΑ 15ο:  

Έγκριση απ'  ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ'  αριθμ. 2δ  

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ δεν έχει  εισήγηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο κουβέντες θα πω. Δυο κουβέντες .  Δυο κουβέντες…. Ικανοποιείται 

το αίτημα για να… με απευθείας εκμίσθωμα μετά από τον Σεπτέμβ ρη,  

μετά από… απευθείας εκμίσθωση. Και αυτό συζητάται σήμερα. Το 

μόνο που πρέπει… το Σώμα γιατί  η υπηρεσία και ο  ίδιος εισηγούμαστε 

τους ίδιους όρους που έβαλε η Οικονομική Επιτροπή, είναι το ποσόν.   

 Εμείς,  δηλαδή, θα το βάλουμε 12.000 ευρώ και η εταιρεία  

αντέτεινε με αντιπρόταση… 10.000. Εγώ προτείνω να παραμείνει… 

από την Οικονομική Επιτροπή. 12.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

12.000.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτή είναι η πρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

12.000.  Εντάξει….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή εκπέμπουν,  δεν εκπέμπουν… βέβαια.  Είμαστε και εκτεθειμένοι  

και σαφέστατα θα κρατήσετε το ποσό που περάσατε στην Οικονομική 

Επιτροπή. και θα έπρεπε να τους ζητήσουμε και αυτά τα οποία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  όταν τοποθετήθηκα για τα μηχανήματα μας είχατε πει  ότι… θα 

τα πληρώσουν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 2020.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα σύντομα. Γιατί  έχει  και μια  

απορριπτική η οποία σωστά παρατηρήθηκε.  Την έχει  αναλάβει ο 

κύριος Μυστακίδης,  ως όφειλε,  έβγαλε… εμείς… την διαδικασία της 

μίσθωσης.  Τίποτα άλλο.  

 Όμως, η προϊστάμενη του κυρίου Μυστακίδη θέλει… στο 

Δημοτικό Συμβούλιο… Οικονομική Επιτροπή όσα αρχικά έστειλε.  
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Ενημερώνω το Σώμα ότι  ήρθε,  ήρθε ένα θέμα σ την Οικονομική 

Επιτροπή… για πρωτόκολλο αποζημίωσης του διαστήματος αυτού που 

λέμε.   

Η Οικονομική Επιτροπή… τεκμηριωμένα, δικαιολογημένα, 

γιατί… το Δημοτικό Συμβούλιο.  Να λάβει υπ’ όψιν  το Δημοτικό 

Συμβούλιο και… και πρωτόκολλο για  αποζημίωση της χρήσης γι α όλο 

το διάστημα. Την τιμή την δίνει… το πρωτόκολλο… μετά από 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο κύριος  δήμαρχος… απολύτως,  

κύριε πρόεδρε.  Να ξέρετε ότι  έρχεται στο επόμενο. Θα μπει στην 

Οικονομική Επιτροπή, έρχεται στο επόμενο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μ ικροφώνου) κατάληψη και λοιπά και λοιπά… το ποσό 

παραμένει  12.000 τον χρόνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω κάτι εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος,  ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ας το μπλοκάρω εγώ… βάζει  αρμοδιότητα από κάτω… την εισήγηση… 

τον κύριο Μυστακίδη,  εν πάση περι πτώσει… μπαίνει  ένα ερώτημα. 

Πως εμείς  συναινέσαμε… ρεύμα αυτοί οι  άνθρωποι σε ένα δημοτικό 

γήπεδο που δεν είχαν την διάθεση,  ενώ εσείς  εδώ είχατε δεσμευτεί  ότι  

αύριο θα καταβάλλονταν τα χρήματα; Και… πόσο; Ένα χρόνο και.  

Δυο; Πόσο είναι;   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ένα χρόνο περίπου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οκτώβριο.  Ή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ μέσα, κύριε  πρόεδρε,  είχε ακουστεί ,  ε ίχαμε πει  πως… ένα 

δημοτικό; Διότι  με τ ις  κεραίες τηλεφωνίας ήμασταν τελείως 

διαφορετικοί.  Εδώ είχαμε μια άλλη συμπεριφορά. Την  επισημαίνω 

απλώς και βεβαίως… για αυτό είπα,  κύριε εισηγητά, δεν θα με… 

έπρεπε γρήγορα να κάνουμε τα δέοντα.  Εμείς σας βοηθάμε γιατί  

δεχόμαστε αυτήν την ολιγωρία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γενικά τους υπέγραψες στην ΔΕΗ για  να πάρουν ρεύμα. Χωρίς να 

τακτοποιήσουνε το γήπεδο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ένας αιρετός τι  να κάνει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο αιρετός… όχι,  ποιος υπέγραψε;… κύριε εισηγητά; Ποιος υπέγραψε 

για να πάρουνε ρεύμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε πρόεδρε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς να έχουμε διαδικασία μίσθωσης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα του καίσαρος τω καίσαρι.  Ο υποφαινόμενος… την διαδικασία της  

μίσθωσης.  Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Ο συνάδελφος…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) και τα έσοδα;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλάβατε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς δεν ελέγχετε τα έσοδα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αν εισηγηθεί,  κύριε πρόεδρε,  κάποιος αντίστοιχος συνάδελφος από 

ένα άλλο Τμήμα… δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου, μόνος 

μου. Εισηγείται,  γ ια παράδειγμα η Διαχείριση Ακ ίνητης Περιουσίας  

που κάποιος  έκανε… πήρε πρωτόκολλο αποζημίωσης,  όπως θα γίνει… 

και πληρώνουνε το πρωτόκολλο αποζημίωσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα την ακολουθήσουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε λάθος όργανο… Δημοτικό Συμβούλιο.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια απάντηση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ως Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε εκτεθειμένοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανένας… να πάρει ρεύμα. Εμείς όταν είχαμε αυτή την καταγγελία 

είχαν ήδη προχωρήσει οι  εργασίες και  εμείς ,  ως οφείλαμε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω… πήραν ρεύμα. Ούτε στον… κάναμε 

αμέσως διοικητική αποβολή… και στείλαμε την Πολεοδομία για να 

βγάλει… αυθαίρετα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο το αυθαίρετα και άλλο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή, η ΔΕΗ αυτή την στιγμή καταγγέλθηκε στην τηλεόραση ότι  

έδωσε ρεύμα στην DIGEA χωρίς να κάνει  τα δέοντα; Τα νόμιμα; Που 

κάνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως είναι… πήραν ρεύμα από ποιον;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μερικά πράγματα εφόσον δεν είμαι βέβαιος δεν μπορώ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν πήγατε να δείτε εκεί;  Ένα χρόνο είναι.   

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρία  ΔΕΗ εδώ,  συγγνώμη, κυρία 

πρόεδρε,  αλλά το θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα είμαστε εκτός πάλι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκτός είμαστε; Εντάξει… θα σας κάνουμε έγγραφο, λοιπόν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα σας κάνουμε έγγραφο, θα σας κάνουμε έγγραφο ως παράταξη… να 

μας απαντήσετε για συγκεκριμένα θέματα. Αν το θέλετε έτσι ,  γιατί  

εμείς  είπαμε να το συζητήσουμε,  να το τελειώσουμε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφές.  Μα δεν τελειώνει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  τελειώνει πολύ καλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι θέμα ημερήσιας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ποιος έκανε πλάτες και η ΔΕΗ τους έδωσε 

ρεύμα. Για να… σε έναν απλό πολίτη δεν κάνει  η ΔΕΗ έτσι.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος,  επί  του θέματος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και πόσα χρήματα έχασε ο δήμος.  Και πόσα χρήματα έχασε ο δήμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του 15 ο υ  θέματος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καθίστε,  κύριε πρόεδρε,  γιατί  αυτό είναι λεπτό.  Μα εδώ δεν θα τα 

διαστρεβλώνετε όλα. Είπαμε,  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το 

θέμα που… στην Οικονομική Επιτροπή, θα το πούμε… το θέμα πο υ θα 

μπει στην Οικονομική Επιτροπή για αποζημίωση, για αποζημίωση, με 

πρωτόκολλο το οποίο είδε η κυρία… με τον κύριο Μυστακίδη,  θα ρθει  

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Γιατί  κακώς ήρθε στην Οικονομική 
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Επιτροπή… αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου… από τον δήμαρχο.  

Και θα πληρώσει  αυτή η εταιρεία… όποιος άλλος αυθαιρέτησε,  γιατί… 

πρωτόκολλο… για  να πληρώνει το διάστημα που έκανε αυθαίρετη 

κατάληψη για… δικό μας.  Και έτσι ό δήμος θα έχει  έσοδα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάνει  πλάτες…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία.  Εγώ ρωτάω, έχουνε γίνει  ποτέ τόσες διοικητικές αποβολές  

μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο είναι αυτό τώρα…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα. Το θέμα έκλεισε.  Ομόφωνα ναι,  

το συγκεκριμένο;  Ομόφωνα ναι.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά,  πρόεδρε,  με την επισήμανση ότι  και  τα  άλλα θα τα 

διεκδικήσουμε,  έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται,  κύριε Φωτιάδη. Εφτά φορές το είπαμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν το είπαμε αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφτά φορές… αυτό το συμβούλιο.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφίζουμε ναι με παρατήρηση, άμεση διεκδίκηση του αντίστοιχου… 

από το προηγούμενο διάστημα.  

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: 514/ 2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  16 ο .  Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης… 

καταστήματος του πρώην δημοτικού καταστήματος Μητρουσίου,  βάσει  

της παραγράφου 2β του άρθρου 45 του νόμου 4257/2014.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ' αρ ιθμ. 1  

καταστήματος του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μητρουσίου  

 βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 515/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

17ο .  Έγκριση διενέργειας προμήθειας,  Α. Ειδών καθαριότητας,  

υγιεινής και ευπρεπισμού για τ ις  ανάγκες του δήμου Σερρών κ αι  των 

νομικών του προσώπων, με εισηγητή τον κύριο Γαλάνη. Και Β. Κάδων 

απορριμμάτων 260 λίτρων για τους… εισηγητής ο κύριος Γαλάνης.   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

β) κάδων απορριμμάτων 360 l it . ,  

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

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ που μου δίνεται τον λόγο… το θέμα είναι… διαγωνισμός.  

Ανοιχτός  διαγωνισμός.  Και το δεύτερο θέμα εξ όσων με πληροφόρησε,  

εξ όσων με πληροφόρησε ο κύριος αντιδήμαρχος,  εδώ… να με 

βοηθήσετε γιατί  είναι… δημοτικής Αρχής,  θα προσπαθήσει ο κύριος 

αντιδήμαρχος πιλοτικά,  με την διενέργεια προμήθειας κάδων 
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απορριμμάτων 260 λίτρων, 152…  πλαστικούς κάδους,  να,  σε μια 

περιοχή, σε μια περιοχή να στήσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιλοτικά… μονοκατοικίες.    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια προσπάθεια στις  μονοκατοικίες για να μπορεί να παίρνει ,  να 

ωφεληθεί  ο δήμος και στους χρόνους της αποκομιδής,  δηλαδή, να μην 

χρειάζεται  μέρα παρά μέρα ή κάθε μέρα… δυο μέρες.  Αλλά… κάδων, 

θα πάμε μάλλον,  προφανώς, σε κάποιες μέρες παραπάνω. Έτσι  να 

γλυτώσει ο δήμος εργατοώρες… δηλαδή, αρκετά,  και νομίζω εξ 

όσων… ο κύριος αντιδήμαρχος,  ότι  αυτή η προσπάθεια η πιλοτική 

συνδέεται με την ημερ ίδα που θα γίνει  σε σχέση με την τεχνογνωσία 

αυτή… πόλεων… αυτή είναι όλη… ο κύριος δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς να προσθέσω κάτι.  Να διευκρινίσω ακόμα περισσότερο. Το 

θέμα έρχεται,  όπως τα είπε ο αντιδήμαρχος… θα προσπαθήσουμε να 

κάνουμε ένα πιλοτικό πρόγρα μμα που θα έχει  σαν στόχο την 

εξαφάνιση του πράσινου κάδου από τους δρόμους.   

 Θα ξεκινήσουμε από κάποια συνοικία,  θα την προσδιορίσουμε 

αυτή την συνοικία,  για αυτό παίρνουμε αυτούς τους  μικρούς 

πράσινους κάδους.  Θα τους δώσουμε στα σπίτια… θα έχουν τους 

κάδους αυτούς στις  αυλές τους.  Λοιπόν,  εκεί  μέσα θα βάζουνε τα  

σκουπίδια τα οποία… σε σακούλες… και η υπηρεσία θα περνάει μια 

φορά την βδομάδα… 10 μέρες,  θα τον βγάζουν τον κάδο μπροστά από 

το σπίτι  τους και έτσι θα,  και αισθητικά το αποτέλεσμα πιστεύουμε ό τι  

θα είναι,  θα είναι καλύτερο, και οι  ίδιοι  θα προσέχουνε τους κάδους… 
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μπορούμε να εξοικονομήσουμε και  κάποια χρήματα γ ιατί  μπορεί να 

μειωθούν τα δρομολόγια.   

 Έτσι,  μπορεί να εξοικονομήσουμε βενζίνες,  προσωπικό και τα 

λοιπά… μάλιστα, αυτό θα αποτελέσει κ αι αντικείμενο συζήτησης και 

της ημερήσιας… θα το κάνουμε… απευθείας ανάθεση γιατί  θέλουμε 

γρήγορα να γίνει ,  θέλουμε να το προλάβουμε μέχρι την ημέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα αγοραστούνε απευθείας;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι κάδοι.  Με απευθείας ανάθεση. 14.956,80.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να ρωτήσω,  300, αυτοί οι  κάδοι στον 

αριθμό και το ποσό, είναι  τόσο… που να μας επιτρέπει  να πάμε σε 

απευθείας ανάθεση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το ποσό αυτό προέκυψε για πόσους κάδους; Έγινε,  υπήρχε κάποια 

προσφορά… ποσόν; Πόσους κάδους θα πάρουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

152.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

152 κάδους.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και η τιμή αυτή… πήραμε προσφορά;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μάλλον η υπηρεσία έκανε την έρευνα της και… έρευνα και κατέληξαν 

σε αυτό το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αν έχουνε… δεν έχω ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αν έχουμε περάσει  στις  τοποθετήσεις .  Δεν έχω ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Μάλιστα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον αφορά, δεν θα μιλούσα. Απλά, όσον αφορά την ενημέρωση που 

μας κάνατε σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα, υπάρχει ένα ζήτημα.  

Το καλοκαίρι τα σκουπίδια δεν είναι  για να κάθονται μια βδομάδα σε 

ένα κάδο.  Θα δημιουργηθεί  πρόβλημα. Και  επίσης δ εν μπορώ να 

ψηφίσω απευθείας ανάθεση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό που λέτε,  ότι  θα δημιουργηθεί πρόβλημα, αυτό το πιλοτικό 

πρόβλημα θα ξεκινήσει από μονοκατοικίες.  Τον κάδο θα τον έχουν 

στις  αυλές τους.  Οπότε ο κάθε πολίτης αν τα σκουπίδια τους τα βάζει  

στην σακούλα, κλείνει  την σακούλα… η σακούλα, πλένει  τον κάδο και 

τα λοιπά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν η σακούλα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) από το σούπερ μάρκετ.  Για αυτό 

βρωμίζουνε οι  κάδοι.  Και δεν είναι για… σακούλα,  έτσι,  στεγανή 

σακούλα… ένα χρόνο κράτησε την,  δεν θα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τότε ας ελέγξουμε τους κάδους για τα κρέατα που πετιούνται μέσα. 

Μπροστά στα κρεοπωλεία ξέρετε… θα γίνει  ένας έλεγχος…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαγορεύεται να βγάζουν…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  δεν το ελέγχουμε αυτό,  που έχει  βρωμίσει ο τόπο ς μέσα στο 

κέντρο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ελέγχου. Κυρία Καλώτα,  το ελέγχου και πρόστιμα… δυστυχώς η 

παιδεία μας δεν είναι… επίπεδο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έτσι,  ένα μπούτι ολόκληρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψόφια γατιά και σκυλιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν μπορούν να τα β άλουμε,  κυρία 

Καλώτα. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση λέει  ότι  πρέπει να κάνουν 

αποτέφρωση…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αλλά, τα  πρόστιμα είναι χαμηλά ή ψηλά.  

Άμα είναι 20 ευρώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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500 είναι,  200 ευρώ… κάπως έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το 17ο ,  ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ  

Όχι,  εμείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ο κύριος Καρύδας,  εντάξει .  Εξέφρασε την άποψη του…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την παρατήρηση όχι  στην απευθείας ανάθεση και σίγουρα θα είναι 

αστοχία διότι  θα έχει  πολλές στάσεις  το απορριμματοφόρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  οι  υπόλοιποι ναι;  Οι υπόλοιποι ναι.  Η παράταξη του κυρίου 

Φωτιάδη και ο κύριος Καρύδας και οι  υπόλοιποι  ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας: ειδών καθαριότητας υγιεινής και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών 

του Προσώπων,  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 516/2015)  

…………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  κάδων απορριμμάτων 360 l i t . ,  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  
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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: 517/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο .  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια 

ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης στάθμευσης.   

 

ΘΕΜΑ 18ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβ ής για την προμήθεια  

 ¨Ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης 

στάθμευσης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 9 6 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19ο .  Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου της 

εκκλησίας της Ελλάδος στο κεντρικό πάρκο της πόλεως των Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου της 

Εκκλησίας  

της Ελλάδος στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως των Σερρών.  

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ.  Μυστακίδης Π. και Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν δώσω τον λόγο στον αντιδήμαρχο, στους αντιδήμαρχους κύριο 

Μυστακίδη και Γαλάνη  εγώ πήρα και προσωπικά τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Ζητώ την κατανόηση σας για την καθυστέρηση του… 

προσπάθησα. Διότι  και μέχρι σήμερα το πρωί,  πρώτον,  περίμενα τη 

χτεσινή απόφαση της εκκλησίας της Ελλάδος,  της  συνόδου της 

εκκλησίας  της Ελλάδος,  η οποία μου ήρθε γύρω στις  11:00 η ώρα και  

την επισύναψα και αυτή στο μέηλ που σας έστειλα.   

 Και θέλω το θέμα, το είχα στην ημερήσια γνωρίζοντας ακόμη την 

καθυστέρηση της  συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος για το 

συγκεκριμένο θέμα, διότι  το Πράσινο Ταμείο μας απ ειλεί  ότι  θα 

σταματήσει τ ις  χρηματοδοτήσεις.   

Για αυτό ζητώ την κατανόηση όλων των δημοτικών συμβούλων 

για το θέμα αυτό που ήρθε έτσι και  την τελευταία στιγμή. Και δίνω 

τον λόγο στον κύριο Μυστακίδη πρώτα και μετά στον κύριο Γαλάνη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Το θέμα αυτό αφορά την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 

σε ένα οικόπεδο στο κεντρικό πάρκο το οποίο οικόπεδο ανήκει στην 

ιερά σύνοδο της Ελλάδος.  Το εμβαδόν αυτού του οικοπέδου είναι  

3.665,55 τετραγωνικά μέτρα. Και όπως είπα,  εμπίπτει  και  μέσα στο 

κεντρικό πάρκο ολόκληρο.  

 Αφού λάβαμε υπ’ όψιν ένα έγγραφο της ιεράς συνόδου με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4424 του 2015, το οποίο έγγραφο μας λέει  ότι  η ιερά 

σύνοδος επιθυμεί  να προβούμε σε όλες  τις  απαιτούμενες νόμιμες 

ενέργειες προκειμένου να απαλλοτριωθεί το ακίνητο .   

Επίσης,  το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 595 του 2015, που 

αφορά την απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σερρών,  η 

οποία Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα εξής.   

Αποδέχεται το παραπάνω πρωτόκολλο της ιεράς συνόδου για την 

αποζημίωση του ο ικοπέδου.  

Και επίσης,  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη 

νεότερης απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό με την ιερά σύνοδο 

για την αποζημίωση του οικοπέδου 3.665,55 τετραγωνικών μέτρων.  

Και επίσης,  την καταβολή του ποσού των 447.490,34 ευρώ. Τα 

χρήματα αυτά θα δοθούν,  όπως είπαμε,  από το Πράσινο Ταμείο και 

επιπλέον λαμβάνουμε υπ’  όψιν και την,  το έγγραφο της ιεράς συνόδου 

που ήρθε σήμερα το μεσημέρι,  στο οποίο αναφέρεται η λήψη 

απόφασης από την ιερά σύνοδο η οποία απόφαση ζητάει από τον δήμο 

Σερρών  να προωθήσει την διαδικασία της απαλλοτρίωσης του 

οικοπέδου και επίσης αποδέχεται το ποσό το παραπάνω που είχα 

αναφέρει,  δηλαδή,  το ποσό των 447.490,34 ευρώ για αποζημίωση, το 

οποίο ποσό είναι το ποσό που καθορίζει ,  καθορίζεται ως αντικειμενική 

αξία και το πήραμε με έγγραφο που κάναμε σε συμβολαιογράφο και… 
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το ποσό είναι τα ποσά των αντικειμενικών αξιών τα οποία δέχτηκε και  

με αυτά αποζημιώνει το Πράσινο Ταμείο.   

Ζητάμε,  λοιπόν,  από το Δημοτικό Συμβούλιο,  αν είναι δυνατόν 

να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση για  την ολοκλήρωση αυτής της 

διαδικασίας.  Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να συμπληρώσω, κύριε πρόεδρε.  Να συμπληρώσω… αυτή την στιγμή 

η υπηρεσία… από διαδικασία απαλλοτριώσεως… αίτημα στην 

Οικονομική Επιτροπή και… να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 του 3852 του 10,  του 

Καλλικράτη, έναν εξώδικο συμβιβασμό.  

 Ο εξώδικος συμβιβασμός έχει  να κάνει  με το ότι  υπάρχει  το 

αίτημα από την εκκλησία της Ελλάδος… δήμο για να επιλεγεί  αυτή η 

τιμή της αντικειμενικής αξίας,  που ως αναφέρουν,  ως αναφέρε ι η 

γνωμοδότηση… είναι… επομένως, με αυτή την λογική,  επειδή υπάρχει 

συμφερότερη τιμή και επομένως τα δικαστήρια,  όπως μας εξήγησε η 

νομική σύμβουλος,  υπάρχει  πιθανότητα να πάρει καλύτερη τιμή, να 

διεκδικήσει καλύτερη τιμή η εκκλησία της Ελλάδος και με όλη  αυτή 

την αιτιολογία που ανέπτυξε ο κύριος αντιδήμαρχος… υπάρχει η 

διαδικασία του Πράσινου Ταμείου,  δεν θα… του δήμου αλλά θα είναι 

από τα λεφτά του Πράσινου Ταμείου,  δεν  θα βγάλουμε,  δηλαδή,  από 

ίδια έσοδα να πληρώσουμε την αποζημίωση,  και… θεωρήσαμε σωστ ό 

να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο… Οικονομική Επιτροπή,  αν 

και γίνανε παρατηρήσεις και από μέρους της  επιτροπής,  θα πρέπει  να 

είναι ακόμα καλύτερα τεκμηριωμένη η… εισήγηση, το εισηγούμαστε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο… δημοτική Αρχή…  
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Από κει  και πέρα ενημερώνω τα μέλη του Σώματος και αυτό το 

θέμα σε κάθε περίπτωση, όπως και όλα τα υπόλοιπα, άνω των 30.000 

ευρώ, πηγαίνει ,  κύριε πρόεδρε,  σε ανώτερα διοικητικά όργανα για 

έλεγχο,  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και εκεί… αν το ψηφίσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο και πάρει την απόφαση… σε αυτό το ποσό, θα 

πάει στο ιεραρχικά… για να… αυτή είναι η όλη διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος 

Γιαννακίδης.  Ο κύριος Μηλίδης.  Η κυρία Καλώτα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κι εγώ, πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κύριος Γκότσης.  Ωραία.  Ξεκινάμε από σας,  κύριε  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα είναι τα χρήματα που μας ανακοίνωσαν ως διάθεση από το 

Πράσινο Ταμείο και ποιες  είναι οι  κατευθύνσεις τις  οποίες θα 

μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε σήμερα; Επίσης,  κύριε πρόεδρε, 

είπατε ότι  υπάρχει  κίνδυνος να μην χρηματοδοτήσει το Πράσινο 

Ταμείο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το είπα με αυτή την έννοια.  Φοβόμαστε.  Υπάρχει αυτός ο φόβος 

και εκφράστηκε αυτός ο φόβος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά, θα απαντήσετε μετά γ ιατί  με διακόψατε.  Εγώ λέω αυτό που 

άκουσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί  το Πράσινο Ταμείο… επίσης μια άλλη 

ερώτηση. Το κτηνιατρείο πότε χτίστηκε; Εκεί ποιος το έχτισε;  Επίσης,  
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αν υπάρχει… απαλλοτρίωση στον εν γένει  χώρο γιατί  εκτιμώ ότι  

κάπου έχει…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έλεγα, λοιπόν,  έλεγα, λοιπόν,  πότε χτίστηκε το κτηνιατρείο και ποια  

ήτανε… του οικοπέδου.  Και από ποιον… επίσης,  ερώτηση ποια ήταν,  

έχουμε εκεί  μια απαλλοτρίωση, έτσι δεν είναι;  Προκηρύχθηκε μια 

απαλλοτρίωση… βρίσκεται;  Ακούγεται ότι  ε ίναι στο Συμβούλιο 

Επικρατείας.  Κάποια τιμή μονάδος ,  κάποια… έχουμε.  Αφού το  

δικαστήριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την συγκεκριμένη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ρωτήσω και απαντάς.  Εδώ, διαβάζοντας,  υπήρξε μια γενική… 

οριζόντια προσπάθειας απαλλοτρίωσης… που βρίσκεται αυτή η 

διαδικασία,  και αν υπάρχει,  υπήρχε περιπέτεια και έ χουμε ξανά… 

επαναπροκήρυξη. Αν έχουμε τιμή μονάδος από κάποια δικαστική 

απόφαση γενικότερα και… τώρα σε διαδικασία,  πως το λένε… 

εκτίμησης από την εφορία.  Αν έχουμε,  όμως, και τιμή μονάδος από το 

δικαστήριο είναι η ερώτηση.  

 Βέβαια,  η αναγνώριση του τελικού δικαιούχου που έβαλε η 

νομικός μας θεωρώ ότι  αυτή η εισήγηση,  και δεν κατάλαβα, κύριε  

αντιδήμαρχε,  γιατί  δεν υπήρχε από την κυρία  Τσιμίκα στην 

Οικονομική Επιτροπή. Υπήρχε από μια σύμβουλο… για πρώτη φορά 

διατυπώνει άποψη νομική. Εάν υπήρχε,  νομίζω θα ψή φιζε και η κυρία  

Καλώτα, αν υπήρχε η εισήγηση της κυρίας Τσιμίκα.  
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Γιατί… νομίζω ότι  ήρθε τώρα η αναγνώριση του τελικού 

δικαιούχου. Υπάρχει σήμερα και νομίζω θα απαντήσετε και κύριε  

Μυστακίδη,  μια τελευταία ερώτηση. Πέντε σας έκανα. Κάπου εκεί  είδα 

ένα έγγραφο δικηγόρου που επικοινωνεί μαζί  μας για λογαριασμό της 

εκκλησίας της Ελλάδος.  Λέει  ότι  υπάρχουν και άλλα έξοδα τα οποία 

θα τα πληρώσουμε εμείς .  Πόσα είναι αυτά; Τα έχετε προσεγγίσει;  

Είναι και άλλα χρήματα που έχουν σχέση με την όλη διαδικασία,  πλην 

των 457, 47 και μισό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  όλο το ποσό που εγκρίθηκε για τον δήμο Σερρών είναι  

2.000.000 ευρώ. Περίπου.  Λιγότερα είναι .  Έτσι ακριβώς δεν μου 

είπανε πόσα είναι.  Αυτό το ποσό αποκλειστικά και μόνο αφορά 

απαλλοτριώσεις για να δημιουργηθούνε κοινόχρηστοι χώροι.  Άρα, 

δηλαδή, αυτή την στιγμή μόνο μέσα στο κεντρικό πάρκο. Δεν έχουμε 

άλλες τέτοιες υποθέσεις.  Άρα πρέπει να τα… τα χρήματα.  

 Για να μπορούν να μας δώσουν και άλλα χρήματα πρέπει να 

ωριμάσουν κάποιες διαδικασίες.  Δηλαδή, να δημιουργηθο ύνε κάποια 

τμήματα με αρκετά μεγάλο εμβαδό και… τα οποία θα 

απαλλοτριώσουμε.  Και αυτό,  και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.   

Αλλά υπάρχουν διάφορες,  διάφορες  καθυστερήσεις λόγω των 

δικαστηρίων, λόγω, ναι,  λόγω διαφόρων δικαστικών αποφάσεων και 

λόγω διαδικασιών.  Και λόγω κάποιων αλλαγών που έχει  γίνει  στην 

νομοθεσία που αφορά τις  τακτοποιήσεις και τους αναλογισμούς.  Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, με κάτι  λωρίδες… ζώνες και τα λοιπά.  

Το πότε… ατυχώς δεν το γνωρίζω αλλά ξέρω ότι  έχει  

κατεδαφιστεί  το κτηνιατρε ίο.  Αυτό το οικόπεδο παραχωρήθηκε στην 

εκκλησία από τον δήμο σαν ανταλλαγή με κάποιες  εκτάσεις του 
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Δημοσίου.  Μάλιστα μου είπαν ότι  η εκκλησία έδωσε τετραπλάσια 

έκταση για να το πάρει το οικόπεδο από το Δημόσιο.  Και αυτό έγινε το 

1952 και περιγράφεται στο Φ ΕΚ… το 1952.  

Αν υπάρχει μια γενική απαλλοτρίωση, φυσικά υπάρχει γενική 

απαλλοτρίωση. Και από τα,  τις  άλλες ιδιοκτησίες που ήταν μέσα στο 

πάρκο οι  21 είναι  τακτοποιημένες.  Έχουν περιέλθει  στην κυριότητα 

του δήμου. Εκκρεμούνε εννιά ιδιοκτησίες οι  οποίες βρί σκονται η κάθε 

μια σε διαφορετική φάση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης.  Είναι,  

δηλαδή, σε δικαστήρια πρωτόδικα, είτε είναι σε μεγαλύτερα 

δικαστήρια.  Για αυτό και δεν έχουνε συντελεστή ακόμα.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει οριζόντια,  πως μπορεί να είναι σε διαφο ρετική φάση; 

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε,  αλλά αυτά αντιφάσκουνε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  αντιφάσκουνε; Είναι μια…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι μια γενική απαλλοτρίωση…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  

Υπάρχει μια γενική απαλλοτρίωση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  έχουμε διαφορετικό βηματισμό α νά ιδιοκτησία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Φυσικά. Ανάλογα με τις  ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου.  Ο άλλος,  

ας πούμε… δέχεται  την τακτοποίηση, αποδέχεται την τ ιμή μονάδος και 

προχωράει.  Ο άλλος δεν την αποδέχεται,  πάει  στο δικαστήριο… 

Συμβούλιο Επικρατείας.  Για αυτό λέω ότι  είναι σε διαφορετικά στάδια 
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η υπόθεση. Αλλά η τακτοποίηση που γίνεται δεν γίνεται για… γίνεται  

συνολικά. Συγκεκριμένα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τιμή μονάδος έχουμε,  δηλαδή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τιμή μονάδος κάθε φορά καθορίζεται είτε από την εκτιμητική 

επιτροπή είτε,  είπαμε,  από τις  αντικειμενική,  ή όταν υπάρχει  

αντίρρηση το καθορίζει  το δικαστήριο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχει απόφαση δικαστηρίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με συγχωρείς τώρα, κύριε πρόεδρε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχει απόφαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας είπες ότι  υπάρχει  οριζόντια… τα χρήματα από το δικαστήριο… τα 

πήρανε οι  άνθρωποι… οι  άλλοι  συνεχίσανε.  Δεν καταλαβαίνω γιατί  να 

υπάρχει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Διότι  ε ίναι διαφορετική… διαφορετικές… άρα… τιμή μονάδος για το 

ακίνητο,  ανάλογα με το που βρίσκεται,  που έχει  πρόσωπο. Το άλλο, το 

ένα έχει  πρόσωπο σε ένα δρόμο, το άλλο έχει  πρόσωπο σε άλλο δρόμο. 

Είναι διαφορετικές οι  τιμές αλλά και δεν είναι μόνο οι  τιμές του… 

είναι και τα αντικείμενα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Άμα θέλεις  να το ρωτήσω ευθέως.  Για το συγκεκριμένο οικόπεδο με 

την οριζόντια απαλλοτρίωση, να το πούμε έτσι,  υπήρξε τιμή για εδώ,  

ναι ή όχι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπήρξε οριζόντια απαλλοτρίωση;   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την αντικειμενική τιμή… του 

συμβολαιογράφου κα ι να εκφράσει τις  αντικειμενικές αξίες,  

αποζημιώνοντας…   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μιλάω για σήμερα. Δεν μιλώ για σήμερα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν  υπήρξε,  δεν  υπήρξε.  Η εκκλησία της 

Ελλάδος τώρα κάνει  για πρώτη φορά αίτηση αναγνώρισης δικαιούχο υ 

στα δικαστήρια.  Δεν έχει  υπάρξει… καμία για αυτό το θέμα που αφορά 

το οικόπεδο το συγκεκριμένο.  Δεν,  δεν ξέρω.  Εγώ δεν μπορώ να 

εξηγήσω για ποιο λόγο… η ιδιοκτήτρια μετά από αυτή την δωρεά που 

έκανε ο δήμαρχος… το 49 και μετά το Δημόσιο απήλλαξε για λόγο υς,  

να μοιραστεί  στους καλλιεργητές,  αντί  να… τα οικόπεδα η εκκλησία 

της Ελλάδος.  Η εκκλησία της Ελλάδος μετά την απαλλοτρίωση του 79,  
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που… ο κύριος αντιδήμαρχος,  έχει  κάνει  αίτηση αναγνώρισης τίτλου 

για να πάρει την αποζημίωση της.   

 Επομένως δεν έχουμε κάποια τιμή από κάποιο δικαστήριο.  Και 

όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος αντιδήμαρχος,  η συμβολαιογράφος 

έδωσε στην κυρία  Τσανίκου έγγραφο υπολογισμό, στον υπολογισμό 

του… ας πούμε… με την αντικειμενική αξία.  Ρωτήσαμε ευθαρσώς και 

ο κύριος δήμαρχος και ο υποφαινόμενος και  ο κύριος αντιδήμαρχος 

ποια,  αν υπάρξει,  αν αυτή η τιμή είναι συμφερότερη για τον δήμο 

και… ότι  αυτή η… αν δεν είναι,  λέω, σωστά όλα αυτά, θα κληθούμε 

ούτως ή άλλως… εγώ λέω ότι  δεν… για το κάθε… δεν υπάρχει.  Τώρα 

υπεβλήθη. Και μάλιστα… Οικονομική Επιτροπή,  επειδή υπέβαλλε η 

εκκλησία αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου, ορίσαμε δικηγόρο και μόνο 

αν οριστεί  δικαιούχος,  κύριε πρόεδρε,  το Πράσινο Ταμείο θα της 

πληρώσει την αποζημίωση.  

 Αν δεν οριστεί  δικαιούχος η… η αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου 

της εκκλησίας της  Ελλάδος… δεν μπορεί να πάρει την αποζημίωση. 

Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αυτά λέει  η κυρία,  και η κυρία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω διευκρινιστικά να πω για το θέμα του κεντρικού πάρκου.  

Υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα λεπτομερέστατο,  από το 

Κτημοτολόγιο,  από την υπηρεσία του Κτημοτολόγιου,  που λέει  για 

κάθε,  για την κάθε ιδιοκτησία τι  έχει  γίνει  μέχρι τώρα και σε ποιο 

στάδιο βρίσκεται.   

 Αν θέλετε,  ευχαρίστως να ρθείτε να την πάρετε… αν θέλετε να 

το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να… όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Όπως  θέλετε.  Υπάρχει και ενημερωτικό σημείωμα 

λεπτομερές,  δηλαδή, για την κάθε ιδιοκτησία τι  έχει  γίνει .  Και τι…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν… στα ερωτήματα;… κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ρωτήσατε γιατί  δεν  φαίνεται η εκκλησία σαν δικαιούχος ενώ έχει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ρώτησα αυτό το πράγμα… όταν έγινε 

οριζόντια απαλλοτρίωση, το συγκεκριμένο σε ποιον απευθύνανε την 

διάθεση ως Δημόσιο,  τότε;  Τότε… σήμερα… σε ποιον; Ήτανε 

δημοτικό; Ήταν… μια διευκρίνιση. Σαφέστατα,  συγγνώμη κύριε 

εισηγητά, σαφέστατα έγινε αντιληπτό ότι  την εποχή του 

Κτημοτολόγιου η εκκλησία…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το δήλωσε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κατοχύρωσε.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  απλά στην… του 79,  λένε,  θεωρούμενοι ιδ ιοκτήτες.  Τότε 

βάλανε… βάλανε το Δημόσιο.  Αλλά δεν ισχύει  αυτό διότι  από τ ο 52… 

Δημόσιο… ιδιοκτησία.  Για τα άλλα έξοδα που λέτε.  Το Πράσινο 

Ταμείο αποζημιώσει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και αυτά;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν το ξέρω αυτό.  Δεν ξέρω. Αύριο που θα πάω θα το διευκρινίσω 

αυτό… συμβολαιογραφικά και τις…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν ξέρω αν ακούστηκε,  κύριε  πρόεδρε.  Εδώ… που λέτε ως 

αντιδήμαρχος,  αυτό,  ας πούμε,  έναντι  των δυο χώρων,  να… δωρεάν.  

Και μετά υπήρξε αίτημα για πληρωμή. Ιστορικά έτσι εξελίχθηκε.    

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την πρώτη φορά που πήγα στον διευθυντή 

της Οικονομικής Υπηρεσίας της ιεράς συνόδου, επειδή είχα ακούσει  

ότι  από την τιμή που… εδώ πέρα… προφορικά αλλά δημοσίως είχε πει  

ότι  θα γίνει  ανταλλαγή με ένα οικόπεδο στην… ήθελα να το 

χρησιμοποιήσω και  εκεί  κινήθηκα, πήγα στον οικονομικό διευθυντή με 

αυτό το  δεδομένο.  Και ο οικονομικός διευθυντής μου είπε ότι  εμείς  

δεν απεμπολούμε το δικαίωμα μας να ζητήσουμε αποζημίωση… ο 

δημόσιος λόγος του αρχιεπισκόπου; Ο δημόσιος  λόγος και η 

δημόσια… γιατί  εμείς  ήμασταν εντάξει  στην. . .  δώσαμε,  παραχωρήσαμε 

το οικόπεδο στην εκκλησία.   

 Και μου είπε ότι  ό,τι  εμείς  διεκδικούμε,  μας έστειλε και έγγραφο 

μάλιστα,  διεκδικούμε την αποζημίωση και μάλιστα του είπα,  θα πάω 

και στον αρχιεπίσκοπο μήπως αλλάξει γνώμη. Μου είπε,  ακόμη και  

στην αρχιεπίσκοπο να πας στον σημερινό είναι μια ψήφος στις  13 και 

εμείς  θα ψηφίσουμε,  έχω αυτή την επιθυμία και  αυτή την κατεύθυνση, 

να ζητήσουμε αποζημίωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το άλλο οικόπεδο που δώσαμε, τέλος .    

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και άλλο έχουμε δώσει.  Στα στρατόπεδα δεν γράφετε ότι  θα δώσετε 

χώρο για εκκλησία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ανήκουνε σε μας πλέον.   
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το γράφετε μέσα…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοινωφελείς χώροι  καθορίζονται.  Δυο εκκλησίες…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για αυτό που είπε η κυρία Καλώτα… μας δώσαμε… μα, όχι ,  εννοείτε  

το οικόπεδο στην Διάκου… του Αγίου Σπυρίδωνα.  Αυτό το οικόπεδο 

είναι χαρακτηρισμένο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για να γίνει  

εκκλησία.  Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και μια απάντηση γιατί  νομίζω ότι  τέθηκε ένα ερώτημα. Ότι… 

γνωμοδότηση για να… στην Οικονομική Επιτροπή… ο ι ειδικοί  

συνεργάτες,  κύριε  πρόεδρε,  εξ όσων… έχουν δικαίωμα, η πρόσληψη 

τους έχει  προβλεφθεί,  έχουν το δικαίωμα της γνωμοδότησης για…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και των παραστάσεων όμως.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και παραστάσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι εννοείτε,  παραστάσεις;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  δικαστήριο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτό δεν θυμάμαι… γνωμοδοτήσεις που μας ενδιέφερε το είδα.  Αλλά 

θεωρήσαμε σκόπιμο και μετά την συζήτηση και με την συνάδελφο,  την 

κυρία Καλώτα, στην Οικονομική Επιτροπή,  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

να ρθει… γνωμοδότηση του νομικού σύμ βουλου του δήμου που είναι  

μόνιμη… για αυτό υπάρχει,  έτσι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης,  ερωτήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αν και… θα το ρωτήσω διαφορετικά.  Σήμερα οι  αντικειμενικές αξίες,  

με την κρίση που υπάρχει,  είναι πολύ χαμηλότερες,  έχω την εντύπωση 

από τις… που έκανα, είναι 122.000 ευρώ το στρέμμα… 122.000 ευρώ. 

Η εμπορική αξία… πόσο είναι;   Είπατε βέβαια,  εκεί  λίγο με 

καλύψατε,  ότι  το Πράσινο Ταμείο… δεν δέχεται,  αν  δεχόταν… τιμή… 

επ’ ουδενί,  δηλαδή… και παραπάνω; Αυτό… και άλλα πράγματα που 

θέλω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι… δεν μπορούμε να… από τις  αντικειμενικές τιμές… εμπορική 

αξία,  είναι δύσκολο να υπολογιστεί  αυτή την στιγμή διότι  είναι ένα μη 

εμπορεύσιμο οικόπεδο. Δεν έχει  συντελεστή δόμησης,  δεν μπορούμε 

να…   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και γενικώς ξ έρετε πολύ καλά ότι  οι  

εμπορικές αξίες έχουν πέσει πάρα πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχουν πέσει αλλά ήταν… οι εμπορικές τιμές ήταν… πέσανε τώρα.  

Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.  Δεν υπάρχει πλέον… 

ξεφεύγουμε.  Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο…  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να συμπληρώσω; Κύριε Μηλίδη,  να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο 

κύριος Μυστακίδης και να πω, στην πράξη, για να σας πείσω ότι  είναι,  

και να πείσω όλο το Σώμα, δηλαδή, για να πειστεί  όλο το Σώμα, ότι  

είναι συμφέρουσα αυτή η τιμή.  Αυτή την πρόταση για εξώδικο  

συμβιβασμό και αποζημίωση βάσει αντικειμενικής αξίας την κάνουμε 

και στους ιδιώτες και δεν δέχεται κανένας.  Καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στους ιδιώτες…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στους ιδ ιώτες του κεντρικού πάρκου. Λοιπόν,  δεν δέχεται κανένας.  

Θεωρεί ότι  είναι  εξευτελιστικό το ποσό. Έτσι θεωρούν. Λοιπόν,  

νομίζω ότι  δέχτηκε η εκκλησία… είναι νόμιμη όλη η διαδικασία και  

πρέπει βάσει τις  αντικειμενικής αξίας να προχωρήσουμε,  είναι 

ευκαιρία να προχωρήσουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  εγώ έκανα ένα ερώτημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  καλά κάνατε… να σας δείξω και στην πράξη τι  γίνεται.  

Κανένας δεν δέχεται.  Καλέσαμε τους ιδιώτες και δεν το δέχτηκαν…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα ερώτημα… ο κύριος Μηλίδης αλλά… επαναλάβω… ακούω,  

λοιπόν,  για αντικειμενικές  αξίες,  ότι  αυτή την στιγμή είναι πολύ 
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ψηλότερες από τις  πραγματικές,  εμπορικές… γιατί  αυτό το άγχος αυτή 

την στιγμή να προβούμε σε έναν εξώδικο συμβιβασμό με την εκκλησία 

την στιγμή που στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν συμφέρει… δήμο, 

να πληρώσει σύμφωνα με τ ις  αντικειμενικές αξίες.  Το ένα είναι αυτό.   

 Απαντήσατε,  βέβαια,  αλλά εμένα αυτή η απάντηση δεν με 

κάλυψε γιατί  υπάρχει  αυτή η χρονική πίεση. Μια ιστορία που κρατάει 

από το 1922, 19,  δεν ξέρω, κεντρικό πάρκο, γιατί  αυτή η πίεση να 

καλύψουμε μια τόσο μεγάλη έ κταση στην παρούσα φάση;  

 Το δεύτερο ερώτημα που δεν τέθηκε από κανέναν και θα ήθελα 

να το θέσω, ιδ ιαίτερη προσοχή, παρακαλώ, σε αυτό.  Θα ήθελα να σας 

ρωτήσω αν διερευνήθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής κτημάτων εκ 

μέρους του δήμου Σερρών. Δηλαδή, να ανταλλάξου με εμείς  

συγκεκριμένη έκταση παραχωρώντας στην εκκλησία άλλα, άλλα 

κομμάτια,  άλλη ιδιοκτησία του δήμου Σερρών.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη… δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπαμε ακριβώς το 

αντίθετο.  Δεν είπαμε ότι  οι  εμπορικές είναι πολύ χαμηλότερες από τις  

αντικειμενικές… πράγμα, έτσι;  Είπαμε ότι  ο ι  εμπορικές συνήθως… 

διπλάσιες από τις  αντικειμενικές και τώρα πέσανε,  πέσανε,  και το 

ποσό αυτό θεωρούμε ότι  είναι μικρό… 3 στρέμματα και 665 μέτρα.  

Είναι μεγάλο οικόπεδο. Και… 347.000. Έτσι,  δεν ήταν μεγάλο το  

ποσό.  

 Αλλά πέρα από αυτό,  ακόμα και να υπήρχε άλλη δυνατότητα… 

λιγότερο να… που δεν γίνεται αυτό,  σας λέω ότι  η διαδικασία 

πληρωμής από το Πράσινο Ταμείο είναι τα ποσά… τιμή αυτή. Και  

εμείς  αυτό θέλουμε διότι  μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε λεφτά… από 

το Πράσινο Ταμείο,  έτσι,  και να αποζημιώσουμε.  Δεν είναι χρήματα 
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του δήμου να διαπραγματευθούμε πιο χαμηλά. Αλλιώς θα τα αφήσουμε 

να λιμνάζουνε τα χρήματα εάν δεν τα εκμεταλλευθούμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Να συμπληρώσω λίγο.  Κύριε  πρόεδρε,  να συμπληρώσω λίγο,  

παρακαλώ… κύριε Γιαννακίδη… συμφέρει… είναι συμφέρουσα η τιμή,  

βάσει του νόμου το… κατώτατης τιμής βάσει της οποίας μπορούμε να 

διαπραγματευθούμε είναι η αντικειμενική.  Και σας είπα ότι  οι  ιδιώτες, 

παρ’ όλο που κάναμε κρούσεις,  οι  ιδιώτες που έχουν ιδιοκτησίες εκεί  

δεν δέχονται με τίποτα τον εξώδικο συμβιβασμό βάσει της  

αντικειμενικής αξίας.   

 Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο… είναι,  δεν θέλετε να 

προχωρήσει το κεντρικό πάρκο;  Δεν θέλετε να προχωρήσουν οι  

απαλλοτριώσεις;  Το προηγούμενο είναι τι ;  Να κλείνουμε θέματα. Να 

κλείνουμε όσο γίνεται περισσότερα ακίνητα.  

Και αυτό που είπατε για ανταλλαγή με άλλο οικόπεδο, μα για 

ποιο λόγο να δώσουμε οικόπεδο, να χάσουμε,  ο δήμος να χάσει  

ακίνητη περιουσία από την στιγμή που μπορεί από το Πράσινο Ταμείο 

να πάρει αυτά τα χρήματα, τα οποία μόνο για αυτό τον σκοπό θα πάνε 

και να έχουμε,  να μην χάσουμε και  την περιουσία και να πληρώσουμε 

με τα χρήματα που μας δίνει  το Πράσινο Ταμείο.   

Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες,  έτσι ,  που λένε,  λόγω της  

όλης κατάστασης που επικρατεί… της όλης κατ άστασης,  υπάρχει 

κίνδυνος να τα πάρουν τα χρήματα αυτά. Καταλάβατε; Λοιπόν,  μας 

δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία τώρα, από την στιγμή που συμφωνεί η 

εκκλησία για εξώδικο συμβιβασμό, να κλείσει  το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύρ ιε πρόεδρε,  ο εξώδικος συμβιβασμός είναι πάρα 

πολύ προσεκτικά… στην Οικονομική Επιτροπή. Η χρηματοδότηση 

είναι από το Πράσινο Ταμείο.  Δεν γράφει κάτι  άλλο… και μάλιστα, 

προς συμπλήρωση του λόγου του κυρίου δημάρχου,  δεν  υπάρχει καμία 

άλλη ώριμη απόφαση για  συμβιβασμό… για να… δεν υπάρχει.  και  

όταν είναι  από ίδια έσοδα καλά είναι να κάνουμε εξώδικους 

συμβιβασμούς… κάποιον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η βασική μου ερώτηση έχει  απαντηθεί.  Γιατί… το ερώτημα, γιατί  δεν 

διαπραγματευθήκαμε από την… μας το  εξήγησε ότι  δεν  γίνεται 

διαφορετικά.  Και… η ερώτηση, γιατί  αυτή η διαδικασία δεν έχει… τα 

τελευταία χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος με τα κινητά.  

Κος ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δυο -  τρία χρόνια και φτάσαμε στο παρά 

πέντε,  γιατί  καταλαβαίνουμε όλοι ότι…  και τα χρήματα… από το 

Πράσινο Ταμείο.  Για… οι διαδικασίες… πάρα πολύ γρήγορα και… 

είχαμε μια εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή που επιτρέψτε μου να 

πω… εισήγηση, για αυτό ήταν και η εισήγηση η δική μου αυτή που 

ήταν και τώρα, σήμερα, γίνανε κατανοητά κάπ οια…  

 Γιατί  γίνονται όλα τόσο βιαστικά… κινήθηκε η διαδικασία… 

πριν;  Είναι… τώρα περιμένουμε… στο παρά πέντε,  ας πούμε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Είμαστε… συνεχή προσπάθεια δημιουργίας ενιαίων εκτάσεων και  

ωρίμανσης των υποθέσεων με τους ιδ ιώτες.  Γιατί  με τους ιδι ώτες είναι 

ακόμα πιο δύσκολη η συναλλαγή και τους λέω, ήταν ακόμα πιο 

δύσκολο γιατί… συμμετέχουν σε… θέλουμε να αποζημιώσουμε εκείνες  

τις  ιδιοκτησίες.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι,  αλλά…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό που είπε ο κύριος Μυστακίδης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία,  σας παρακαλώ, συνάδελφοι.  Λίγη ησυχία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προσπαθούσαμε τα χρήματα αυτά να τα αξιοποιήσουμε σε ιδιοκτησίες 

ιδιωτών. Γιατί  θεωρούσαμε… εκκλησία… νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου,  μπορούσαμε να τα βρούμε πολύ πιο εύκολα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα…  ιστορικό.  Άμα το πάρουμε το ιστορικό σωστά, πιστεύατε ότι  θα 

τα βρούμε με την εκκλησία με δ ιαφορετικό τρόπο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πιστεύαμε ότι  θα τα βρίσκαμε με την εκκλησία πολύ πιο εύκολα.  Με 

οποιονδήποτε τρόπο. Δώσαμε βαρύτητα να αποζημιώσουμε ιδιοκτησίες 

των ιδ ιοκτητών,  οι  οποίοι  όμως συνεχώς προβάλλουν εμπόδια,  δεν… 

θέλουνε υπερβολικά ποσά και πάμε ενστάσεις,  δικαστήρια,  

Πρωτοδικεία,  Συμβούλια Επικρατείας και καθυστερεί όλη αυτή η 

διαδικασία.   

 Τώρα, μπροστά στον φόβο αυτών των τιμών και της όλης κρίσης 

μήπως και τυχόν χαθούν τα χρήματα και επειδή κάναμε… εξώδικο 
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συμβιβασμό και με τους ιδιοκτήτες,  δεν δέχονται,  η εκκλησία το 

δέχτηκε,  λέμε,  γιατί  να μην προχωρήσουμε τώρα αμέσως, να το 

κλείσουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρία Καλώτα, για να γίν ει  εξώδικος  

συμβιβασμός πρέπει να προκληθεί από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.  

Εμείς δεν προκληθήκαμε.  Τώρα για πρώτη φορά μας έστειλε 

έγγραφο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν το προκαλέσετε εσείς ,  αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το προκαλέσαμε… εφόσον είδαμε ότι  καθυστερούμε ,  εφόσον είδαμε 

ότι  καθυστερούν περισσότερο τα ιδιωτικά, για αυτό είπαμε να κάνουμε 

τουλάχιστον αυτό που είναι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το ιστορικό είναι  ότι  ζητήσατε δωρεά να γίνει  από την εκκλησία… 

ζητήσατε δωρεά. Βρήκατε… είναι απόλυτη. Παρ’ όλο που αναφέρατε 

το ιστορικό,  και εμείς  έχουμε κάνει  πάρα πολλές… και για αυτό 

φτάσαμε να ερχόμαστε… στην διαδικασία… και  πιστεύατε ότι  θα γίνει  

δωρεά στο τέλος.  Έτσι δεν ε ίναι;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  Πιστεύαμε ότι  μπορεί να δεχθούν.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό είναι το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  συνάδελφοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια ερώτηση… τοποθέτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από τον κύριο Φωτιάδη ο κύριος Γιαννακίδης.  Άλλος κανείς  

τοποθέτηση; Κυρία Καλώτα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε ναι,  κύριε πρόεδρε.  Αυτό το οποίο θα έπρεπε σαν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία,  σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ακούγεται ο  ομιλητής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, θα ψηφίσουμε ναι.  Αυτό το οποίο… είναι το εξής.  Είναι η 

εφορία.  Θα έχουμε εφορία,  κύριε Γαλάνη; Έχουμε την,  ότι  αντιστοιχεί  

πράξεις  εκεί  δικηγόρων και τα  λοιπά; Μπορούμε να τα βάλο υμε και  

αυτά στο Πράσινο Ταμείο,  είναι η ερώτηση. Αυτό ήταν η ερώτηση. 

Συμφωνούμε.  Απλώς… το θέμα, είναι δύσκολη η εποχή. Δεν είναι να 

δίνουμε χρήματα από το ταμείο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διαπραγματευθήκαμε για την εκκλησία; 

Πως θα πληρώσει  η εκκλησία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  η εκκλησία με έγγραφο διευκρινίζει ,  δεν πληρώνει.  Το έχετε δει;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό σας είπα,  όταν πάω εγώ… θα ζητήσω, αφ’ ενός,  αφ’ ετέρου δεν 

πέρασε από το μυαλό μας να ρωτήσουμε τέτοιες λεπτομέρειες διότι  

καιγόμασταν γ ια τον κορμό της υπόθεσης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μικρό είναι το ποσό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν είναι μικρό το ποσό, κύριε…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρώτα από όλα,  για να προκύψει  το ποσό δεν θα… να γίνουν… να 

συντελεστεί  η αποζημίωση. Εμείς στοχεύουμε στην αποζημίωση… δεν 

το έχει  το… αύριο θα το επισκεφθώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαπραγματευθείτε ,  διότι  υπάρχει  έγγραφο του δικηγόρου που το λέει  

καθαρά. Τελευταία  παράγραφος λέει ,  τα δικά μου δικά μου και τα δικά 

σου δικά μου. Αυτό λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε… σε τελική ανάλυση και η εκκλησία είναι ο λαός.  Δεν θα 

πάει σε κάποιον ιδιώτη. Στον λαό θα πάει το ακίνητο.  Ακόμα και ένα 

φράγκο παραπάνω να δώσουμε δεν χάθηκε ο κόσμος,  έτσι;   

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να κλείσει  το θέμα… ο δήμος να δώσει  

ένα ευρώ παραπάνω, ας το δ ώσει να το κλείσουμε.  Στον λαό τον 

δίνουμε.  Θα τα πάρουν τα λεφτά που θα τα δώσουν πάλι;  Η εκκλησία 

που θα τα δώσει;  Η εκκλησία… κοινωνικό έργο θα κάνει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διεκδικήστε,  να πούμε,  και τα άλλα 200 χιλιάρικα από την… να τα 

βάλετε μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι μπορούμε θα διεκδικήσουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι… το πολιτικό σύστημα γιατί ,  

δήμαρχε,  εδώ είναι φανερό ότι  η δική σας Αρχή ακολουθεί μια… 

πολιτική στο ζήτημα της… του κεντρικού πάρκου. Και ομολογώ ότι 

έχουμε… όπως θα δούμε και σήμερα στο 24 ο  θέμα, να ψηφίσουμε… 

πίστωση για την κερκίδα του γηπέδου.   

 Θέλω να ρωτήσω, τελικά ποιο είναι το όραμα μας για το 

κεντρικό πάρκο;  Θέλετε να κάνετε εκεί  γήπεδο; Όχι,  έχει  όμως σχέση.  

Θα σας πω. Το 2010 είχατε προβλέψει σε πέντε έτη να… 300.000 για  

το γήπεδο. Τώρα ζητάτε… για να δώσουμε γύρω στα 450.000 ευρώ για  

απαλλοτριώσεις…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Από το Πράσινο Ταμείο.  Θα πάρει χρήματα των πολιτών που 

φορολογούνται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούμε να τα πάμε,  δεν μπορούμε αλλού να τα πάμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίναι όμως χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούμε αλλού να τα πάμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τελικά, όμως, αποφασίστε.  Θέλετε να τα κάνετε γήπεδο ή θέλετε να τα 

κάνετε κεντρικό πάρκο. Γιατί  το ένα αναιρεί  το άλλο. Δεν… κεντρικό 
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πάρκο την στιγμή που στηρίζουμε το γήπεδο. Αυτό το καταλαβαίνει ,  

νομίζω, ο καθένας.   

 Και για… κύριε  δήμαρχε,  όπως λέει  ο λαός,  αν δεν σπάσουμε 

κάποια αυγά ομελέτα δεν γίνεται.  Και δεν μ πορούμε να τα έχουμε 

καλά ούτε με όλους.  Ούτε με τους οπαδούς του Πανσερραϊκού ή με 

την εκκλησία… εκκλησία,  ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο δήμος,  η 

δημοτική Αρχή, όχι  η δική σας μόνο, στο παρελθόν,  απέναντι  στα 

συμφέροντα της εκκλησίας είναι κραυγαλέα, δεν αντέχεται.  Είναι 

ανυπόφορος.   

 Να μιλήσω για παραχώρηση του οικοπέδου στις… στον Άγιο 

Σπυρίδωνα; Σας ρωτάω, σας ε ίπα πριν,  γιατί  δεν διερευνούμε μια 

ανταλλαγή οικοπέδων αφού λέτε ότι  υπάρχουν… γιατί  να τους 

χαρίσουμε το οικόπεδο… του χαρίζανε; Μήπως δεν  το υς χαρίσαμε 

μέσα στα στρατόπεδα… Παπαλουκά και Εμμανουήλ Παππά να κάνουν 

παρεκκλήσια; Στο ΙΚΑ μπροστά… για να γίνει  παρεκκλήσι;  

Γιατί ,  δηλαδή, πάντα ο δήμος,  ο δήμος Σερρών στην προκειμένη 

περίπτωση, να τηρεί μια τέτοια στάση απέναντι  στην εκκλησία,  να 

δωρίζει  αστική γη,  δασική γη,  αγροτική γη και όταν έρχεται η στιγμή 

της εκκλησίας να φερθεί ανάλογα να εισπράττουμε μια άρνηση;  

Εγώ σήμερα περιμένω αυτή την γενναιότητα… και από σας κύριε 

Μυστακίδη,  και από σας,  κύριε Γαλάνη, και  από σας δήμαρχε,  να τα 

καταγγείλετε αυτή την… της τοπικής εκκλησίας.  Ενώ ο δήμος 

Σερρών…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της ιεράς συνόδου.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Της ιεράς συνόδου… παραχωρεί,  έτσι,  οικόπεδα, παραχωρεί γη και  

καλείται να παραχωρήσει η εκκλησία… κοινωφελές κάτι .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παραχωρείται  στον λαό για τα λατρευτικά του,  για τ ις… ανάγκες.  Τι  

είναι αυτά που ακούω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτά που λέει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα πρόεδρε,  τέλος  πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ενώ ο δήμος,  κύριε Αναστασιάδη… εκεί κομμάτι γης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, όχι  διάλογο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για να το εκμεταλλευθεί κάποιος ιδιώτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  αλλά με διέκοψε, συγγνώμη, αλλά οφείλω να 

απαντήσω. Να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε την τοποθέτηση. Ο κύριος Αναστασιάσης συνεχώς 

παρεμβαίνει .   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

11

0 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Οφείλω να απαντήσω. Συγγνώμη αλλά αυτά δεν τα δέχομαι.  Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  γιατί…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να κλείσω με κάτι  τελευταίο.  Απορία ουσιαστικά. Πως είνα ι δυνατόν 

να είναι μια περιοχή χαρακτηρισμένη κεντρικό πάρκο και το 1952 

Βασιλικό Διάταγμα να δίνει  κομμάτι γης στην εκκλησία.  Αυτό δεν  

περιμένω από σας απάντηση, απλά να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συζήτηση… στο Βασιλικό Διάταγμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Γιαννακίδη… στο ερώτημα σας κεντρικό πάρκο ή 

γήπεδο. Κεντρικό πάρκο. Από την στιγμή που τώρα μπορούμε,  δηλαδή,  

να κλείσουμε μια  υπόθεση,  να κλείσουμε 3,5 -  4 στρέμματα, μας 

δίνεται μια ευκαιρία,  να μην τα κλείσουμε; Και προχωράμε και στα 

άλλα. Αρκεί να βρούμε χρήματα.  

 Το θέμα του γηπέδου ευχαρίστως να το συζητήσουμε μια άλλη 

φορά. Όχι τώρα. Αλλά δεν τίθεται ζήτημα για μας αν θα γίνει  κεντρικό 

πάρκο ή όχι .  Το αποδείξαμε και κατά την διάρκεια της  προηγούμενης 

θητείας μας.  Κλείσαμε την οδό Δορυλαί ου.  Αξιοποιήσαμε όσο 

μπορούσαμε με ελάχιστα χρήματα… κατεδαφίσαμε τον παιδικό σταθμό 

και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν,  και τώρα θα προχωρήσουμε και σε 

μια μελέτη για την ανάπλαση της Δορυλαίου.  Άρα δεν τίθεται τέτοιο 

θέμα. Για το γήπεδο ευχαρίστως να κάνο υμε μια συζήτηση.  

Επιμένετε για την ανταλλαγή.  Μα για ποιο λόγο να δώσουμε γη,  

να χάσουμε γη από την στιγμή που μπορούμε να πάρουμε χρήματα από 
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το Πράσινο Ταμείο και να κρατήσουμε την ακίνητη μας περιουσία και  

να πάρουμε και άλλη ακίνητη. Να προσθέσουμε α κίνητη περιουσία 

στον δήμο. Για ποιο λόγο; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.  Να τα χάσουμε,  

δηλαδή, και αυτά τα λεφτά που υπάρχουνε;  

Λέτε στα στρατόπεδα για παρεκκλήσια.  Έδωσε ο δήμος στα 

στρατόπεδα για να χτίσει  η εκκλησία παρεκκλήσια; Αυτά προϋπήρχαν.  

Προϋπήρχαν  εκεί ,  έτσι;  Και η διαδικασία για να έρθουν στην 

κυριότητα μας τα στρατόπεδα ακόμα δεν έχει  ολοκληρωθεί.  

Πιστεύουμε ότι  θα ολοκληρωθεί σύντομα.  

Ο δήμος,  λέτε,  δωρίζει  την εκκλησία και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Ο δήμος δεν δωρίζει  μόνο στην εκκλησία.  Άμα χρει αστεί  γιατί  να μην 

δωρίσουμε;  Όχι  μόνο στην εκκλησία,  σε όλους τους φορείς που είναι 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιτελούν ένα κοινωνικό έργο,  

αν μπορεί να τους βοηθήσει και να τους δώσει και ακίνητο,  τους δίνει .  

Και πολύ καλά κάνει .   

Έτσι έγιναν τα ΤΕΙ,  επειδή τότε ο Γεωργούλας πήρε την γενναία 

απόφαση και δώρισε όλη εκείνη την έκταση.  και τότε υπήρχαν 

αντίθετες φωνές,  να μην την δωρίσει ,  λοιπόν,  και δεν θα είχαν γίνει  τα  

ΤΕΙ.  Όπως πήραμε απόφαση να δώσουμε στην Ηλιαχτίδα το Δημοτικό 

σχολείο στο Κάτω Μητρούσι και πολύ καλά κάναμε.   

Είμαι υπέρ,  η δημοτική μας Αρχή είναι υπέρ αυτής της  

φιλοσοφίας.  Σε φορείς δημοσίου δικαίου που επιτελούν κοινωνικό 

έργο βεβαίως θα δώσουμε.  Διότι  αυτά τα χρήματα πάλι στον λαό θα 

πάνε.   

Ερωτώ,  η εκκλησία,  τα χρήματα αυτά  που θα τα πάει;  Θα τα 

κάνει  βίλες;  Θα τα κάνει  καφετέριες;  Θα τα κάνει  επιχειρήσει ή θα τα 

δώσει  στο κοινωνικό έργο που επιτελεί;  Λοιπόν,  έχουμε αυτή την 
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άποψη εμείς,  την υποστηρίζουμε με σθένος και νομίζω δεν πρέπει να 

χάσουμε την ευκαιρία αυτή για να ολ οκληρώσουμε την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος,  η κυρία Καλώτα έχει  τον λόγο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εμείς,  ως  παράταξη, ψηφίζουμε ναι για την αναγκαιότητα του έργου,  

το έργο πρέπει να προχωρήσει,  και είμαστε θετικοί  στον εξωδικαστικό 

συμβιβασμό… την εισήγηση… τα φυ σικά και νομικά πρόσωπα.  

Αυτό, όμως, που οφείλω να πω, ότι ,  και όποιος διάβασε την 

εισήγηση, δυσκολεύτηκα στην Οικονομική Επιτροπή για να 

αποφασίσω,  διότι  ακριβώς σήμερα είναι η εισήγηση, κύριε Γαλάνη, 

κύριε Μυστακίδη.  Στην εισήγηση στην Οικονομική Επιτρο πή είχαμε 

ένα απλό χαρτί  χωρίς τίποτα άλλο και κανένα…  

Θα ζητήσω για μια,  για ακόμα μια φορά… το θεώρησα αδιανόητο  

να εισηγηθώ ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ένα… και επειδή ακριβώς ζητήσαμε πριν  από την… να 

παίρνουμε αποφάσεις που μετά αναζητούνε ευθύνες,  δεν μπορώ να, 

θεωρώ απαράδεκτη την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή αυτή που 

έγινε για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ψηφίζουμε ναι γιατί… πρέπει να 

γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν δεν υπάρχει δευτερολογία και δεν  θέλουν οι  αρμόδιοι  αντιδήμαρχοι  

να προσθέσουν κάτι  σε αυτά να μπούμε σε ψηφοφορία.   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) 100 -  200 τετραγωνικά… τώρα μιλάμε για 

3.500,  3,5 στρέμματα. Και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει ,  δεν ε ίναι κάτι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπε ο κύριος  δήμαρχος… δώρισε στ ο Δημόσιο γ ια να γίνει  το 

κτηνιατρείο,  το ακίνητο αυτό.  Το δώρισε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  προχωράμε.  Ναι,  ναι.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας,  ναι.  Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη, ναι.  Ναι,  ναι.  Ναι και  ο 

πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και προχωράμε στο εικοστό θέμα. Μετάθεση χρόνου παράδοσης 

υλικών για την προμήθεια οργάνων… στα πλαίσια της δράσης,  

βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημοσίων ανοιχτών χώρων στον δήμο 

Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  

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.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία,  σας παρακαλώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Από την αρχή της μελέτης αυτής … του έργου, δεν μπήκε μια παύλα… 

η έκφραση.  Είναι προμήθεια οργάνων μετρήσεων -  εξοπλισμού. Απλά η 

αρχική μελέτη ήταν έτσι,  χωρίς αυτή την παύλα, δεν μας έδινε το 

νόημα. Αυτό είναι… που κάνουν τα πεζοδρόμια… η επιτροπή έκανε… 

και με βάση αυτό… μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη… 30 του μηνός…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

11

5 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 520/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

21ο .  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού του… 

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:  

Κύριε Γαλάνη, δυο λόγια πείτε άμα θέλετε και για αυτό.  Είναι η 84,  86 

και 89 αναμορφώσεις.  Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να τις  διαβάσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι οι… ένα ποσό 73.000…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να τα διαβάσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Αναμορφώσεις   εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  έτους 2015  
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που αφορά δημιουργία 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: 521/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά πληρωμή της αριθμ. 831/2014 δικαστικής 

απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Β και της αριθμ. 

195/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

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: 522/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την πληρωμή της αριθμ. 145/2015 διαταγής 

πληρωμής του Μομομελούς Πρωτοδικείου 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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 523/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

22ο .  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθειες  του Τμήματος 

Πρασίνου.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθειες του τμήματος 

Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα. Εδώ έχω 800 για  προμήθεια χλοοκοπτικών -  κλαδευτικών 

μηχανημάτων;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό,  γιατί  εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα, σας ακούμε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αναμορφώνουμε τον κωδικό στο Τμήμα Πρασίνου παίρνοντας χρήματα 

από άλλους κωδικούς.  Γ ια να προβούμε στην αγορά χλοοκοπτικών -  

κλαδευτικών εργαλείων. Δηλαδή, θα πάρουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

12.800.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσοι είναι οι  εργαζόμενοι στο πράσινο και πόσα μηχανήματα 

παίρνεις;  Και δεύτερο, κύριε Δούκα, ως ερώτησ η, 8.000… για 

κλαδέματα αυτή την εποχή τι ,  τι  αφορά;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μα δεν είναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως δεν είναι;  Πρώτο λέτε εκεί…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτά τα 8 χιλιάρικα τα πήραμε από τα κλαδέματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παίρνει  από τα κλαδέματα και τα πάει…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα 3 -  3,5 χιλιάρικα που έγιναν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κάνει… να αγοράσουμε μηχανήματα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μπράβο. Και να κάνουμε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσοι είναι οι  εργαζόμενοι;  Ωραία.  Πόσοι είναι οι  εργαζόμενοι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εφτά-  οκτώ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εφτά-  οκτώ; Υπάλληλοι του δήμου…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μόνιμοι,  μόνιμοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι φυσικό αντικείμενο… τι  κάνουνε; Με την έννοια ότι  έχουμε 

πολλά…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Περιποιούμαστε όλη την κοιλάδα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η κοιλάδα δεν έχει  εργολάβο;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την κοιλάδα εμείς  την κάνουμε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Την κοιλάδα… η Υπηρεσία Πρασίνου. Και έχουμε χλοοκοπτικό 

μηχάνημα εκεί  τύπου τρακτέρ που κάνει  αυτή την δουλειά.  Και επειδή 

αυτό είναι 20 ετών… να προβούμε στην αγορά νέου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά κάνεις  και παίρνεις  καινούργιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 524/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 23 ο .  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2015.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση  

προϋπολογισμού έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις… έχετε διαβάσει τον πίνακα… προχωράμε;  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 525/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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24ο .  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  αναμόρφωση 

προϋπολογισμού του έτους 2015 γ ια το έργο,  εργασίες στατικής 

επάρκειας κερκίδας,  των δυο πετάλων δημοτικού γηπέδου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού  

 έτους 2015, γ ια το έργο: ¨Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας  

νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το επίμαχο θέμα, κύριε Γιαννακίδη με εισηγητή τον κύριο Γκότση.  

Ερωτήσεις.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λογιστικό είναι.  Καθαρά λογιστικό.  Αν θέλετε να πω κάτι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό εμείς  το καταψηφίζουμε γ ια πολιτικούς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εκτός του κυρίου Γιαννακίδη ομόφωνα οι  υπόλ οιποι;  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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 526/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 25 ο .  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 

των έργων. Α. Ανακατασκευή φρεατίων συλλογής… ανενεργού ΧΥΤΑ 

του δήμου Σερρών. Εδώ παίρνει  μια παράταση λόγω των κάπιταλ 

κοντρόλς και λοιπά, έως 25/9 του 2015. Και το Β. Επεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτι κά κτίρια,  υποέργο 6.  Και εδώ μια  

παράταση δυο μήνες,  μέχρι  30/10 του 2015. Λόγω τραπεζικών… έτσι.   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων:  

α) ανακατασκευή φρεατίων  συλλογής  διασταλαζόντων  ανενεργού 

ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών και β) επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6)  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι και αυτό.   

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών του έργου  Ανακατασκευή φρεατίων συλλογής 

διασταλαζόντων ανενεργού Χ.Υ.Τ.Α.  Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 527/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 

δημοτικά κτίρια  

(υποέργο 6)  

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: 528/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσίας συντήρησης κοινόχρηστοι  

χώρων… δημοτικής  ενότητας… του δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  

χώρων πρασίνου ΔΕ Κ. Μητρούση τ ου Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να κάνει  εισήγηση ο αντιδήμαρχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλουμε εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ερώτηση… από τον κύριο Αναστασιάδη Ηλία.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο εισηγητικό σημείωμα το οποίο μας 

εδόθη, έτσι όπως είναι γραμμένο, κύριε Δούκα… δεν είναι σωστά 

γραμμένο. Θα πρέπει να προσέχετε τους υπαλλήλους… το δεύτερο. 

Λέτε πως για άρδευση, 12.600, αν δεν κάνω λάθος.  Έτσι;  Πόσο είναι  

τα αρδεύσιμα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Να απαντήσω στην ερώτηση;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Γιατί ,  γιατί  το λέω αυτό.  Γιατί  είμαστε στην αγορά όλοι.  

Ξέρουμε τι  κόστος έχει  το κάθε μέτρο. Για αυτό.  Και είναι… και 

δεύτερο, 12 -  12.500 για αγορά φυτών… και αυτό είναι μέσα στο 15… 

16… θα πάει.  Λοιπόν,  για πείτε μας ,  σας παρακαλώ,  με ποια λογική, 

ποια τιμή μονάδος μετρήσατε και βγάλατε αυτά τα ποσά;  Τι  

διερεύνηση αγοράς κάνατε;   

 Γιατί  εδώ, επειδή όλοι γνωριζόμαστε και όλοι,  οι  περισσότεροι,  

προέρχονται από χωριά και ξέρουν από αυτά τα πράγματα, με αυτό το 
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ποσό, κύριε Δούκα, των 12.000 τον κάμπο του δήμου Σερρών, της  

δημοτικής ενότητας Σερρών μπορείς άνετα να το κάνεις .   

 Δηλαδή, στην δημοτική ενότητα Μητρουσίου πόσα μέτρα και τι  

τιμή μονάδος βρήκατε; Για να δο ύμε εάν το ποσό αυτό αντιστοιχεί  στα 

μέτρα που θέλετε να καλύψετε και στις  ανάγκες που θέλετε να 

καλύψετε.  Είναι απλό το ερώτημα.  

Δεν μιλάω για το φυτικό προϊόν το οποίο θα αγοράσετε.  Που 

είναι περίπου κι  εκεί  12.500. είναι 12.500 ευρώ. Δεν είναι 12,5 

χιλιάρικα παλιά.  Με αντιλαμβάνεστε,  νομίζω. Πείτε μας,  σας 

παρακαλώ, την τιμή μονάδος αφ’ ενός στην άρδευση, γιατί… υποθέτω 

και πείτε  μου τιμή μονάδος του φυτικού προϊόντος.  Και για πόσα 

μιλάμε… να ξέρουμε.  Σας ακούω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κατ’ αρχήν… να αγοράσουμε… αυτά είναι μια προμήθεια που θα γίνει  

από την υπηρεσία για να την χρησιμοποιήσει ο εργολάβος που θα 

πάρει το έργο.  Και είναι με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  Και… 

και δεν ήτανε σωστά τουλάχιστον.  12 χιλιάρικα είναι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

12.300 είναι.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για δείτε το καλά. Είναι 24.600.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  6.150, 6.150… το ίδιο θα πληρώσουμε και  στον… μην 

τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Άρα για δυο χρόνια είναι 12.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) πολύ φωνάζεις .  Πιο πολύ από μένα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, πρόεδρε,  αλλά δεν μπορεί  τώρα…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έλα, σε ακούω, σε ακούω.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτά είναι για προμηθευτεί  αρδευτικά.  Σωλήνες… βρύσες,  οτιδήποτε 

χρειάζεται  ο εργολάβος για να αντικαταστήσει  τα παλιά που χαλάνε,  

κάνουμε,  και λοιπά.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα οποία αγοράσαμε και πέρσι.  Ήταν το ίδιο ποσό…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν έχει… να τα εξαντλήσουμε αυτά. Ούτε να αγοράσω εγώ λάστιχο 

από δω μέχρι την Αθήνα για να κάνω… Μητρούσι…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Όταν θα χρειαστεί  ο εργολάβος να πάρει κάτι ,  τότε θα το πάρω. Για να 

το κάνει… για αυτό  και τα κάνουμε απευθείας ανάθεση αυτά. Όταν θα 

γίνει ,  τότε θα τα πάρουμε.  Για αυτό και θα αποφασίσουμε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα απευθείας ανάθεση και  όχι  ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

Προηγουμένως άλλα είπες.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός γ ίνετα ι για…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτά είναι προμήθειες… για  αρδευτικά.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά κρασιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο… ξανακάνω την ερώτηση, δεν γίνεται  

διαγωνισμός για το συνολικό ποσό και να… όλη την υποχρέωση ο 

εργολάβος.  Λέμε ότι  χρειάζονται… ποιος ο λόγος να τα διαχωρίζουμε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ο λόγος αυτός που αναφέρει και η υπηρεσία,  είναι γιατί  αυτά τα… δεν 

μπορεί να τα προβλέψει… θα χαλάσει εκείνο ή το άλ λο… όταν θα 

χρειαστεί  εκεί  θα κάνουμε ανάθεση εμείς  να το πάρουμε.  Δεν γίνεται 

από τώρα να ξέρει… μετά από δυο χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε. Ομόφωνα ναι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Καρύδας και ο κύριος  Αναστασιάδης Ηλίας.  Και όχι  ο 

κύριος Μηλίδης.  Καταγράφτηκαν τα όχι;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης,  ο κύριος Καρύδας,  ο κύριος Αναστασιάδης… οι  

υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 27 ο…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το 26 ο ,  έτσι;  Το 27 ο .  Έγκριση μελετών των έργων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

12

9 

Παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα από τους συνάδελφους και  ειδικότερα από 

τον κύριο Αναστασιάδη, όταν συζητάει σοβαρά να μην χαμογελάει  

ειρωνικά. Ή συζητάμε σοβαρά ή το κάνουμε παιδική χαρά. Λοιπόν, 

αυτό βλέπω τώρα στο θέμα το προηγούμενο.  Λοιπόν…   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η τοποθέτηση μου, κύριε πρόεδρε… από κει  και πέρα η λογική του 

σαρκασμού…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ… οι τρεις .  Ο κύριος  Μηλίδης,  ο κύριος Αναστασιάδης 

Ηλίας… ονοματεπώνυμα, και ο κύριος Καρύδας όχι  στο 26 ο .  Οι  

υπόλοιποι  ναι.  Οι εναπομε ίνατες υπόλοιποι.  27 ο .  Έγκριση μελετών των 

έργων Α. Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 

στην τοπικής κοινότητα Μητρουσίου.  Και Β. αποκατάσταση 

συντριβανιού κεντρικού πάρκου τοπικής κοινότητας Μητρουσίου.   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση μελετών των  έργων:  

α) Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους  

χώρους στην Τ.Κ.  Μητρουσίου και  

β) Αποκατάσταση σιντριβανιού Κεντρικού Πάρκου Τ.Κ. 

Μητρουσίου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το συντριβάνι το… γιατί ,  κύριε δήμαρχε;  

Που θα βρούμε τα λεφτά αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσες φορές το σερραϊκό συντριβάνι,  σας παρακαλώ πολύ, μην μιλάτε 

μεταξύ σας.  Όποιος θέλει  να κάνει  κουβέντα με τον διπλανό, έξω. 

Εκατό φορές… κύριε Μηλίδη. Δεν ξ έρω τι… εγώ… τέσσερις φορές 

από την πλατεία Ελευθερίας.  Ναι.  Ξέρετε πόσες φορές χαλάει… τα 

ρημάδια τα συντριβάνια…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μπορώ να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  να απαντήσεις αλλά και τα δυο είναι μηχανήματα ευαίσθητα και 

χαλούν πάρα πολύ  τακτικά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  απλώς, και τα δυο,  παρακαλώ, και  τα  δυο είναι από τεχνικό 

πρόγραμμα μέσα του 15.  Παρακαλώ, το ζητάνε εκεί ,  η τοπική 

κοινωνία.  Ο πρόεδρος.  Δηλαδή, εμείς  τι  θα πούμε όταν λέει  εμείς  

θέλουμε αυτά τα έργα να γίνουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο είπε…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου)  άλλο πράγμα. Θέσαμε έναν 

προβληματισμό. Πέρσι το κάναμε.  Φέτος,  μέσα σε ένα χρόνο πάλι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν ρωτάει τίποτα άλλο. Απαντήστε στο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα τι  να πούμε; Γιατί  χάλασε; Χαλάει…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφές και κατανοητό.  Εύλογη η απορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε… σε αυτά τα έργα δεν υπάρχουνε… πιστοποίηση 

ελέγχου καλής εκτέλεσης;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας απαντήσω.  Υπάρχει ένα συντριβάνι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι γενικά… τα έργα… αυτό.  Επειδή δεν υπε ρβαίνει  αυτό το ποσό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με τα συντριβάνια.  Ειλικρινά,  μου έχει  

βγει  η ψυχή.  Στην κυριολεξία.  Λοιπόν,  τα κάνουμε τα συντριβάνια,  

λειτουργούν δέκα μέρες,  ένα μήνα, ε ίτε χαλάνε μόνα τους ή βάζουνε 

χέρι.  Τις  προάλλες στο κεντρικό μας συντριβάνι,  στην πλατεία  

Ελευθερίας πήγαν και κλέψανε,  την αντλία την κλέψανε… το ίδιο  

γίνεται στον Άι Γιάννη. Κάθε λίγο.   

 Αφού σκέφτομαι,  ειλικρινά σας λέω, να τα κλείσουμε.  Εν τω 

μεταξύ, επί  Βλάχου, ο Βλάχος είχε κάνει  έναν διαγωνισμό και πήρε ο  

άνθρωπος έναν ειδικό για τα συντριβάνια.  Και ο επίτροπος το έκοψε 

λέγοντας ότι ,  αφού έχετε έναν υδραυλικό τι  τον θέλετε και τον άλλον;  

Καταλαβαίνετε τώρα. Ο υδραυλικός τι  σχέση έχει  με αυτά τα 

συντριβάνια; Άσχετο.   
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 Σκέφτομαι να τα κλείσουμε.  Ειλικρινά.  Αγανακτήσαμε.  Από την 

άλλη είναι  κάτι  το όμορφο.  Στο… Μητρούσι πήγαν τα παιδιά… κυρίως 

τα παιδιά καταστρέφουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γίνονται δολιοφθορές…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα έγινε δολιοφθορά, κύριε πρόεδρε…  

Έγκριση μελετών του έργου: Παρεμβάσεις σε δημοτικ ά κτήρια και  

κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. Μητρουσίου 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: 530/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Αποκατάσταση σιντριβανιού Κεντρικού 

Πάρκου Τ.Κ. Μητρουσίου.  

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     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν… πάμε στο 28 ο .  Έγκριση τρίτου… μην μιλάτε.  Σας αρέσει το 

κουβεντολόι.  Δίπλα -  δίπλα… έγκριση 3 ο υ  συγκριτικού πίνακα της 

μελέτης,  Πράξη Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης της γ ειτονιάς…  

 

ΘΕΜΑ 28ο:  

Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης ¨Πράξη εφαρμογής  

της Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς Αλημπέκιοϊ¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη,  αν θέλετε κάτι  να πείτε… το Σώμα. 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: 532/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29ο .  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών των έργων.  Α.  

Συντήρηση σχολικών κτιρίων δήμου Σερρών έτους 2014. Β.  

Τσιμεντοστρώσεις… ασφαλτοστρώσεων δρόμων δημοτική ενότητα 
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Σκουτάρεως έτους 2014. Γ.  Κατασκευή του 6 ο υ  Δημοτικό σχολείου,  να 

το πω κατευθείαν.  Του 14 Δημοτικού σχολείου για το 6 ο  Δημοτικό 

σχολείο μιλάμε.  Και τέταρτον,  βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 

6ο υ  Δημοτικού σχολείου Σερρών με την υλοποίηση δράσεως 

εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς 

γεωθερμίας,  υποέργο 4.   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων:  

α) Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2014,  

β) Τσιμεντοστρώσεις -  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων  

 Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2014,  

γ) Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών  

(6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών) και  

δ) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών  

 με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την 

εγκατάσταση  

συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ένα ερώτημα θέλω να κάνω, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κύριο Μηλίδη.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από… πραγματικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία,  κύριε Δούκα. Μιλάει ο συνάδελφος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητής,  σε όλα, μα σε όλα… 

Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες,  λέει  πάντοτε ότι  το κόστο ς των οποίων… 

το μεγάλο… κατασκευή 6 ο υ  Δημοτικού σχολείου που είναι μεγάλη… 

λέει ,  λοιπόν,  ότι  το κόστος των, αφορούν,  λέει ,  κάλυψη ελλείψεων… 

το κόστος,  λέει ,  το οποίο καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων 

της σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό 56.000 τόσο.  

 Και λέω, σε όλα αυτά τα έργα, τα απρόβλεπτα αυτά πρέπει,  

δηλαδή, να τα πατσίζουμε,  να τα φέρνουμε στο μηδέν; Μου κάνει  

εντύπωση. Δεν είμαι,  βέβαια,  ειδικός  στο θέμα, στο αντικείμενο,  αλλά 

είναι,  νομίζω, εύλογο το ερώτημα.  

Γιατί  όλα αυτά τα απρόβλεπτα, κ ύριε αντιδήμαρχε,  πρέπει να 

χρησιμοποιούνται  μέχρι  το μηδέν; Για  ποιο λόγο; Τόσα πολλά 

απρόβλεπτα έχουμε; Και αναφέρομαι  και στα… την ίδια,  μα την ίδια,  

πανομοιότυπα, με καρμπόν… σκεπτικό…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν συμβαίνει  πάντα…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  με συγχωρείτε…   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όμως τα απρόβλεπτα, πέρυσι,  δηλαδή… 

περισσεύουνε.  Τώρα, αν έτυχε εκεί  και στα τέσσερα να είναι,  πάντως 

δεν είναι σε όλα. Δεν είναι σε όλα.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εδώ… για το ένα,  επειδή τα περνάμε λίγο έτσι  ε πιδερμικά. Ήθελα να 

πω το εξής.  Το ένα είναι  59.000.  Δεν είναι ποσά,  το άλλο είναι 

27.000… και  είναι  σε όλα. Προσπάθησα να δω κι  εγώ αυτό που είπε ο  

κύριος Γκότσης,  ότι… το ένα.  Αλλά είναι σε όλα και είναι  

πανομοιότυπο. Εμένα αυτό που εμένα, δεν μου φάνηκε  σωστό… 

πιστεύω ότι  δεν μπορεί όλα να είναι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρώτο, το πρώτο, στο πρώτο… όχι,  στο πρώτο δεν υπάρχουν τα 

απρόβλεπτα στο πρώτο. Στο… δεν έχουν απρόβλεπτα.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στα άλλα τρία; Στα άλλα τρία;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας είπα,  δεν ε ίναι σε όλα.  Εκεί που χρειάζεται,  γίνεται.  Στο πρώτο,  

στο… δεν υπάρχουν απρόβλεπτα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μήπως έγινε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το δεύτερο… το δεύτερο πιθανόν να είναι αλλά στο 6 ο  Δημοτικό 

τώρα…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχεις,  πρόεδρε,  και τις  παρατάσεις.  Για αυτό είναι πάντοτε… των 

παρατάσεων. Σε σχέση με τις  παρατάσεις…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  είπα,  για να μην κουράζω το Σώμα, ε ίπα,  δεν είναι 

ώρα για να τα πω. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Το Δ. 10.570… 

επιπλέον δαπάνες ύψους τόσο… τόσων χιλιάδων, εντάξει ,  καλύπτονται 

εξ ολοκλήρου από το κονδύλι των απρόβλεπτων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια είναι,  κάποια δεν είναι.  Τι να κάνουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τίποτα. Πρέπει να το προσέξουμε… αυτό κάνουμε,  κύριε πρόεδρε.  Το 

ψηφίζουμε το θέμα. Θέλω να επιστήσω το προσοχή στους αρμόδι ους  

αντιδήμαρχους και γενικότερα στον δήμαρχο…  

Έγκριση Α.Π. εργασιών του έργου: Συντήρηση σχολικών κτηρίων  

Δήμου Σερρών έτους 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Τσιμεντοστρώσεις -  συντηρήσεις 

ασφαλτοστρώσεων  

δρόμων Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2014  

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: 534/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού σχολείου 

Σερρών  

(6ο Δημοτικό Σχολείο 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: 535/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου 

Δημοτικού Σχολείου Σερρών με την υλοποίησ η δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος 

αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4).  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 536/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 30 ο .  30ο  θέμα. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου… Παύλου κατά τους μήνες 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο.   

 

ΘΕΜΑ 30ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου και του 

αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κατά  

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο  

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: 537/2015)  

…………………  
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Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα 

Αύγουστο  

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: 538/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και 31ο .  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης ε κτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου… Παύλου κατά τον μήνα 

Ιούλιο.   

 

ΘΕΜΑ 31ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

και του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Ιούλιο.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γα λάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ, πρόεδρε… να τελειώνουμε γρήγορα. 30 -  31.   

Έγκριση καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 από 30 έως 31 Ιουλίου 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 539/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη από 20 έως 22 Ιουλίου 

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: 540/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  λήξη συνεδρίασης,  καλό βράδυ σε όλους.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  
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500/2015:  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του 

έργου: ¨Αναπλάσεις  κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου 

Δήμου Σερρών¨ .  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

501/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 80η .Ε.Θ. 

2015 από 5 έως  13 Σεπτεμβρίου 2015.  

                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΑΚΤ:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε Έκθεση 

Τουρισμού στο 1/7/2015  Offenbourg της  επαρχίας O retnau,  

Γερμανία,  στο πλαίσιο της  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV).  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.  

 

5032/2015:  Έγκριση διοργάνωσης 3ου φεστιβάλ μπουγάτσας και 

τοπικών προϊόντων  ¨bougatsa days¨  από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 

2015 στις  Σέρρες.  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

503/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 

πρωτοβουλία του  συμφώνου των Δημάρχων.  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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504/2015:  Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας σχετικά με τη δ ιαχε ίριση 

απορριμμάτων  στο πλαίσιο της  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

(DGV) με σκοπό τη  μεταφορά τεχνογνωσίας.  

         Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Χράπας Π.  

 

505/2015:  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 84/2015 απόφασης του  Δ.Σ. της  

 Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  με θέμα: 

¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015¨ .  

       Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας Ε.  

 

506/2015:  Έγκριση της  υπ'  αριθμ. 191/2015 απόφασης του .Σ.  της 

ΔΕΥΑ Σερρών με  θέμα: ¨Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας σύμφωνα με την  αριθμ. 163/2015 απόφαση  του Δ/κού 

Συμβουλίου¨ .  

       Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

507/2015:   Αποχαρακτηρισμός οδών.  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

508/2015:   Έγκριση παραχώρησης του χώρου της οδού 

Δορυλαίου για την      πραγματοποίηση του 3ου 

φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών     προϊόντων 

¨bougatsa days¨  από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 και    

 καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την  

   εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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509/2015:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

510/2015:   Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών 

λαϊκών αγορών     αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

511/2015:  Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

512/2015:   Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς  

ορισμό νέας:  

   α) επί  των οδών Εθν.  Αντίστασης και Χατζηπανταζή 

(πλησίον πρώην    ΔΕΠΚΑ)  

 

513/2015:   Ομοίως  στην πλατεία Ευαγγελίστριας .  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

514/2015:   Έγκριση απ'  ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ'  

αριθμ. 2δ      αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου 

Ιωάννη.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

515/2015:  Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ'  αριθμ. 1 

    καταστήματος του πρώην Κοινοτικού 
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Καταστήματος Μητρουσίου    βάσει της παρ. 2β του άρθρου 

45 του Ν. 4257/2014.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

516/2015:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

   α) ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για 

τις  ανάγκες του    Δήμου Σερρών και των Νομικών του 

Προσώπων,  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

517/2015:   Ομοίως κάδων απορριμμάτων 360 l i t . ,  

   Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ.  Σύμβουλος κ.  

Χράπας Π.  

 

518/2015:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την 

προμήθεια      ¨Ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και  

διαχείρισης στάθμευσης¨ .   

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

519/2015:   Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου 

της Εκκλησίας     της Ελλάδος στο Κεντρικό Πάρκο της  

πόλεως των Σερρών.  

   Εισηγητές:  Οι αντιδήμαρχοι  κ.κ.  Μυστακίδης Π. και  

Γαλάνης Στ.  

 

520/2015:   Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών για την 

προμήθεια οργάνων      μετρήσεων εξοπλισμού στα 
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πλαίσια της πράξης ¨Βιοκλιματικές     αναβαθμίσεις  

δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

521/2015:                    Αναμορφώσεις   εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2015 που   

                                   αφορά δημιουργία κωδικών εσόδων -εξόδων  

 

522/2015:                   Ομοίως που αφορά πληρωμή της  αριθμ.  

831/2014 δικαστικής απόφασης   

                                    Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Β και της  

αριθμ. 195/2010 απόφασης    

                                    του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Σερρών.  

 

523/2015:                  Ομοίως που αφορά την πληρωμή της αριθμ.  

145/2015 διαταγής  

                                   πληρωμής του Μομομελούς Πρωτοδικείου 

Σερρών  

 

524/2015:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού για  προμήθειες του 

τμήματος     Πρασίνου.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

525/2015:   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  

αναμόρφωση      προϋπολογισμού έτους 2015.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

14

7 

   Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   14844  3 -

9-2015  

 

526/2015:   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  

αναμόρφωση      προϋπολογισμού έτους 2015, 

για το έργο: ¨Εργασίες στατικής     επάρκειας κερκίδας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ .  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

527/2015:   Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών    του έργου  Ανακατασκευή φρεατίων 

συλλογής διασταλαζόντων     ανενεργού Χ.Υ.Τ.Α.  

Δήμου Σερρών  

 

528/2015:   Ομοίως του έργου: Επεμβάσεις  εξοικονόμησης 

ενέργειας σε δημοτικά    κτίρια (υποέργο 6)  

 

529/2015:   Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  

κοινόχρηστων  

   χώρων πρασίνου ΔΕ Κ. Μητρούση του Δήμου 

Σερρών¨ .  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

530/2015:   Έγκριση μελετών του έργου:  Παρεμβάσεις  σε 

δημοτικά κτήρια και    κοινόχρηστους χώρους στην  Τ.Κ. 

Μητρουσίου  
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531/2015:   Ομοίως του έργου:  Αποκατάσταση σιντριβανιού 

Κεντρικού Πάρκου    Τ.Κ. Μητρουσίου.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

532/2015:   Έγκριση 3ου  Συγκριτικού Πίνακα της  μελέτης ¨Πράξη 

εφαρμογής της     Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς 

Αλημπέκιοϊ¨ .  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

533/2015:   Έγκριση Α.Π.  εργασιών του έργου: Συντήρηση 

σχολικών κτηρίων     Δήμου Σερρών έτους 2014  

 

534/2015:   Ομοίως του έργου: Τσιμεντοστρώσεις -  συντηρήσεις  

     ασφαλτοστρώσεων δρόμων Δ.Ε.  

Σκουτάρεως,  έτους 2014  

 

535/2015:   Ομοίως του έργου: Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού 

σχολείου Σερρών    (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)  

 

536/2015:   Ομοίως του έργου:   Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

5ου Δημοτικού    Σχολείου Σερρών με την υλοποίηση 

δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας    και την 

εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4).  

 

537/2015:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

κατά τους μήνες    Αύγουστο και Σεπτέμβριο  
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538/2015:   Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου 

κατά το μήνα     Αύγουστο  

 

539/2015:   Έγκριση καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

κ.  Δημάρχου από    30 έως 31 Ιουλίου 2015  

 

540/2015:   Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη από 20 έως 

22 Ιουλίου 2015  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα                     …………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα   …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας      …………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος     …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος      …………. .  

 

Γάτσιος Αθανάσιος      …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης      …………..  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος     …………..  

 

Γκότσης Ηλίας       …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης     …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος     …………..  

 

Δούκας Γεώργιος      …………..  
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Δρίγκα Χρυσούλα      …………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή     …………..  

 

Καδής Γεώργιος      …………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα      …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος    …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος      …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος     …………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος      …………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία    …………..  

 

Μυστακίδης Παύλος      …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος      …………..  

 

Στεργίου Νικόλαος      …………..  

 

Τερζής Βασίλειος      …………..  
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Τσαλίκογλου Δηµήτριος     …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος      …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος     …………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης    …………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος     …………..  

 


