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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 16η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 19/10-09-2015 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 35, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

ΑΑγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Καδής Γεώργιος  

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Ο Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

2. Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης 

 

3. Αναστασιάδης Αντώνιος, Καλώτα Παναγιώτα, Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, 

αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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4. Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

 

…………………………. 

…………….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

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

 έργων: 

      α) Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης – Πεπονιάς, 

      β) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  και 

      γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια του  

                           Δήμου  Σερρών. 

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις  

 ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και   

                              Πολιτισμού. 

         Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου της πόλης Χάρκοβο 

 της Ουκρανίας στην πόλη των Σερρών. 

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π. 

 

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηματοδότησης Σχολικής Επιτροπής για την εκτέλεση έργων  

  μεταστέγασης του 6ου Δημοτικού και των 15ου, 25ου  και 26ου νηπιαγωγείων

   και 12ο ολοήμερο νηπιαγωγείο του δήμου Σερρών 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 

 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας  

  Α. Βιβλίων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου  

  Β. Υλικών για την κατασκευή ιστώ ν φωτισμού 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης.  
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6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση υπηρεσίας 

  αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών (ΜΑΝ) του δήμου Σερρών 

  για τον χρήστη αυτοκινητοδρόμιο Α4.12 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης 

 

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος 

  Α. Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2016 

  Β. Μητσάκου Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου έτους 2016 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης 

 

8ο ΘΕΜΑ: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

  οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

  Εισηγητή: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης 

 

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής ακινήτου από το Κτημοτολόγιο του δήμου 

  Εισηγητή: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταχώρηση δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων 

  του Δήμου Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής  

  έκτασης τμήματος του 2δ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη  

  (πάρκο κεραιών του Δήμου Σερρών). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού: 

  α) Τ.Κ. Χριστός και 

  β) Τ.Κ. Βαμβακούσας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  Έγκριση τροποποίησης: 

  α) Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ως προς τις χρήσεις γης στο ΟΠ 166 

  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σερρών,  

  β) του  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον   

  αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου εμβαδού 391,16 τμ από 

  ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο 

  Πόλης¨  και 

  γ) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον   

             αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου εμβαδού 525,61 τμ από 
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  ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο 

  Πόλης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση  τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση  

  προϋπολογισμού έτους 2015 

  Εισηγητής: Οαντιδήμαρχος κ. Γκότσης 

 

15ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων  

  Α. Επισκευές, συντηρήσεις, κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών 

  Β. Εργασίας στατικής επάρκειας κερκίδος, κερκίδας νοτίου πετάλου  

  δημοτικού γηπέδου Σερρών 

  Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ. Γκότσης 

 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση μελετών των έργων: 

  Α. Ανακατασκευή γέφυρας στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας 

  Β. Κατασκευή- συντήρηση WC 15ου και 21ου Δημοτικού σχολείου Σερρών 

  Γ. Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση οδών Δημοτικής Κοινότητας  

  Λευκώνα 

  Δ. Συντηρήσεις μονίμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης 

  Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ. Γκότσης 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων: 

   α) Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης, 

                         β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας .Ε. Σερρών και ΔΕ 

                         Λευκώνα έτους 2015  και 

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

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

19ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου δημάρχου  

  και του αντιδημάρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες 

   Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου και 

  β) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κυρίου  

  δημάρχου και του αντιδημάρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά  
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  τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στους 2ους Φιλικούς 

  Αγώνες και στο Εργαστήριο που θα πραγματοποιηθούν στο Petrich της  

  Βουλγαρίας στις 25-26/9/2015 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών μηχανημάτων 

  και αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απάντηση σε επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Χρυσανθίδη  

  Βασιλείου σχετικά με ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένων Μετακίνησης  

  υπαλλήλων προϊσταμένους που δεν προΐστανται των τμημάτων τους καθώς 

  και για την πληρωμή κενούμενης θέσης Διευθυντή.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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19Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καλησπέρα σας.  Λοιπόν,  θα 

ξεκινήσουμε με κάποιες ανακοινώσεις προς το Σώμα.  Η προσφυγή η 

οποία έχει  ασκηθεί από την παράταξη του κος κυρίου Φωτιάδη,  

Δημοτική Πορεία Ανάπτυξης,  κατά των αποφάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου 217 και 219 του 2015 σε σχέση με τον καθορισμό των 

αμοιβών, με την συμμετοχή και των ιδίων στην λήψη αυτών των 

αποφάσεων των προέδρων, δηλαδή,  του ΔΗΚΕ… και της ΚΕΔΗΣ, σας 

γνωρίζουμε ότι  απορρίφθηκαν τελικά από την επιτροπή του άρθρου 

152 του νόμου 3463/2006 και επί  της ουσίας ισχύουν πλέον οι  

αποφάσεις 217 και  219 του 2015 όπως έχουν ληφθεί και ψηφιστεί  από 

το Σώμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Το σκεπτικό το ξέρουμε,  πρόεδρε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έχουμε εδώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  μου ακούγεται τόσο παράξενο αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία… παράξενο ή όχι .  Απερρίφθη κατευθείαν επί της 

διαδικασίας και δεν εξετάστηκε καν η ουσία το υ θέματος.  Εντάξει;  
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Άλλη ανακοίνωση αν υπάρχει από συνάδελφο. Εκτός  από τον κύριο 

Φωτιάδη; Και ο κύριος Χασαπίδης.  Παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε συνέχεια των όσων είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, κύριοι  

συνάδελφοι,  μας  είπε ότι  απορρίφθηκε για,  δεν μπήκαν στην ουσ ία.  Η 

καθ’ όλα αξιοσέβαστη Αγγελική Μπρούντζαλη η οποία λέει  ότι  εμείς ,  

εν πολλοίς,  και να μην βάλω το κείμενο… επειδή… προσφύγαμε ως 

παράταξη. Δεν έχουμε συμφέρον,  δεν προκύπτει  ότι  το σύνολο της 

παρατάξεως που έκανε… τις  εκλογές  θα είχε ομοθυμία,  ως εκ τ ούτου 

επειδή προσφύγαμε ως παράταξη και… ως φυσικό πρόσωπο δεν μπήκε 

στην ουσία και το απορρίπτουν τύποις.   

 Δηλαδή,  με μια κουβέντα,  ο σύμβουλος,  είτε ως φυσική 

παρουσία είτε ως σύνολο είτε ως ομάδα, δεν έχει  έννομο συμφέρον,  

δεν μπορεί να διεκδικήσει  και  να ελέγξει…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, όχι  διάλογο… την ανακοίνωση…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την απόφαση την έχω εδώ και μπορώ να σας την μοιράσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όποιος θέλει  την απόφαση είναι και στην 

διάθεση του καθενός,  έτσι;  Εγώ όφει λα να ενημερώσω το Σώμα διότι  

έγινε αρκετός λόγος επί  του θέματος αυτούς.  Απλώς ανακοινώνω στο 

Σώμα για να γνωρίζει  το Σώμα τις  αποφάσεις οι  οποίες είναι πλέον 

έγκυρες.  Εντάξει;   

 Κύριε Χασαπίδη,  έχετε τον λόγο.   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε ,  αγαπητοί συνάδελφοι ,  στην 

προηγούμενη συνεδρίαση αναφέρθηκα σε μια δήλωση που έκανε ο 

αρχηγός της αντιπολίτευσης,  ο κύριος Φωτιάδης,  ότι  είχα σχέση με την 

εμπλοκή ενός οχήματος της ΔΕΥΑΣ σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και ε ίχε  

πει  τότε,  σε δημόσια δήλωση του,  ό τι  τα οχήματα της ΔΕΥΑΣ 

κυκλοφορούνε ανασφάλιστα.  

 Και μάλιστα δεν πείστηκε από την επιχειρηματολογία  την δική 

μου την προφορική και ζήτησε να καταθέσω τα έγγραφα τα οποία 

αποδεικνύουν ότι  δεν ήταν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητα της ΔΕΥΑΣ.  

Κύριε πρόεδρε,  έχω φέρει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι  

τα αυτοκίνητα της ΔΕΥΑΣ ήταν ασφαλισμένα. Και του δελτίο του 

οδικού τροχαίου ατυχήματος και τα ίδια τα ασφαλιστήρια.  Δεν υπήρχε 

κενό,  κανένα κενό,  στην ασφάλιση των οχημάτων.  

Θα τα καταθέσω στο προεδρείο αλλά θα ή θελα να πω ότι  όταν 

ένας πολιτικός καταφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο εναντίον μιας 

επιχείρησης πρέπει να σκέφτεται  και να πληροφορείται σωστά. Αν ο 

κύριος Φωτιάδης δεν θέλει  να ενημερωθεί από τον πολιτικό 

προϊστάμενο της  ΔΕΥΑΣ μπορεί να ενημερωθεί από τους 

υπηρεσιακούς.  Εμείς δεν  έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Απολύτως 

τίποτα.  

Αλλά με αυτό τον τρόπο,  παίρνοντας ένα ψέμα πως βάσει να 

επιχειρηματολογούμε εναντίον της δ ιοίκησης και της επιχείρησης και 

έμμεσα εναντίον της ΔΕΥΑΣ, κάνουμε κακό στην επιχείρηση. Αν… να  

ζητήσει συγγνώμη, οφείλει  να ζητήσει συγγνώμη από τους 

εργαζόμενους της  επιχείρησης.  Γιατί  αυτοί διαχειρίζονται αυτά τα 
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υπηρεσιακά ζητήματα. Δεν τα διαχειρίζεται ο πρόεδρος.  Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να προχωρήσουμε σε μια απάντηση σε ερώτηση από  το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα διαβάσω την επερώτηση του 

συνάδελφου μας από την Δημοτική Πορεία Ανάπτυξης,  του κυρίου 

Βασίλη Χρυσανθίδη,  με θέμα, ορισμός αναπληρωτών προϊστάμενων 

μετά… των υπαλλήλων. Προϊστάμενοι να προΐστανται  των τμημάτων 

τους για να ασκούν άλλα καθήκοντα σε άλλα τμήματα, προκήρυξη 

θέσης δ ιευθυντή.  

 Θα το διαβάσω εξ ολοκλήρου το κείμενο,  κύριε Χρυσανθίδη… 

δήμαρχο… πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  Κύριε πρόεδρε,  δια  

μέσω του προεδρείου… θα ήθελα να ενημερωθώ για τα παρακάτω 

ερωτήματα.  Ερωτήματα τα οποία όλα αφορούν τις  αρμοδιότητες του 

δημάρχου.  

Έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα τοποθετήσεις 

αναπληρωτών προϊστάμενων ενώ υπάρχει προϊστάμενος,  με αποφάσεις 

δημάρχου. Θα ήθελα να γνωρίζω. Α. Για ποιο λόγο έγιναν αυτό το 

διάστημα και με ποια κριτήρια,  αφού ο νόμος σε περίπτωση μη 

υπάρχοντος αναπληρωτή προϊστάμενου ορίζει  ξεκάθαρα ποιος 

αναπληρώνει  είτε  διευθυντή, είτε  τμηματάρχη. Παρένθεση, και 

μάλιστα υπάρχει τμήμα που έχουν οριστεί  και δυο αναπληρωτές,  μαζί  

με τον προϊστάμενο είναι τρεις .   

Β. Διαπίστωσα ότι  γίνονται… μετακινήσεις υπαλλήλων δίχως 

εισήγηση για την… προϊστάμενων, όπως προβλέπει η νομοθεσία.  Θα 

ήθελα να γνωρίζω τους  λόγους των μετακινήσεων και γ ιατί  δεν  

τηρείται η νομοθεσία.   
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Γ. Διαπίστωσα ότι  οι  προϊστάμενοι τμημάτων  δεν προΐστανται  

των τμημάτων τους και εκτελούν καθήκοντα σε άλλα τμήματα. Θα 

ήθελα να γνωρίζω τον λόγο και μάλιστα δεν βρήκα στην Διαύγεια 

αποφάσεις τέτοιων μετακινήσεων ή αποφάσεις αναθέσεων 

επιπρόσθετων καθηκόντων. Θα ήθελα να γνωρίζω βάσει ποιας 

νομοθεσίας γίνονται.   

Δ. Διαπίστωσα ότι  ενώ υπάρχουν αποχωρήσεις διευθυντών και 

ακόμη δεν έχουν κινηθεί οι  διαδικασίες για την προκήρυξη της θέσης 

ώστε να διεκδικήσουν την θέση του διευθυντή όσοι  υπάλληλοι  έχουν 

τα νόμιμα προσόντα αλλά απεναντίας ορίζονται αναπλ ηρωτές,  την 

στιγμή μάλιστα που λειτουργεί  το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των 

δημοτικών υπαλλήλων. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιοι  είναι οι  λόγοι της  

μη προκήρυξης της θέσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Με 

τιμή, ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσανθίδης Βασίλειος.   

Κύριε δήμαρχε,  απάντηση από σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  όσον αφορά την πρώτη 

ερώτηση, δηλαδή, για ποιο λόγο και με κριτήρια είχαμε τοποθετήσεις  

αναπληρωτών προϊστάμενων ενώ υπάρχει προϊστάμενος,  αφού ο νόμος 

σε περίπτωση μη υπάρχοντος αναπληρωτή προϊστάμενου ορίζει  

ξεκάθαρα ποιος αναπληρώνει,  είτε διευθυντής,  είτε τμηματάρχης και 

μάλιστα ότι  υπάρχει  τμήμα που έχουν οριστεί  και δυο αναπληρωτές 

μαζί με τον προϊστάμενο και  μαζί  με τον προϊστάμενο γίνονται  τρεις ,  

έχω να απαντήσω ως εξής.   

 Για όλα τα τμήματα έχουν οριστεί  δυο αναπληρωτές ώστε σε 

περίπτωση του κανονικού προϊστάμενου αλλά και στην περίπτωση που 

για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί  να τον αναπληρώσει  ο πρώτος 
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αναπληρωτής προϊστάμενος,  να υπάρχει και δεύτερος αναπληρωτής για 

να μην υπάρξει πρόβλημα στην λειτουργία της υπηρεσίας.   

 Να αναφέρω και  να πω ότι  όλες οι  θέσεις αναπληρωτών 

προϊστάμενων είναι καλυμμένες στον δήμο Σερρών με αποφάσεις του 

δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 3584 του 2007 και  με 

τα αντικειμενικά κριτήρια του Κώδικα Υπαλλήλων του ΟΤΑ.  

Όσον αφορά τώρα την δεύτερη ερώτηση. Ότι,  δηλαδή,  γίνονται 

με αποφάσεις δημάρχου μετακινήσεις υπαλλήλων δίχως εισήγηση 

διευθυντών ή προϊστάμενων, όπως προβλέπει η νομοθεσία,  και η 

ερώτηση είναι για  ποιους λόγους γίνονται  αυτές οι  μετακινήσεις και  

γιατί  δεν τηρείται η νομοθεσία,  έχω να απαντήσω ως εξής.   

Οι μετακινήσεις υπαλλήλων γίνονται  πάντα σε συνεργασία του 

δημάρχου με τους διευθυντές και του προϊστάμενους.  Όπως είναι  

γνωστό ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλων των υπαλ λήλων και 

αυτός είναι ο  αρμόδιος που θα πάρει την τελική απόφαση για τ ις  

μετακινήσεις  και  τοποθετήσεις των υπαλλήλων,  σύμφωνα πάντα με τις  

διατάξεις  του Κώδικα Υπαλλήλων του ΟΤΑ. Των ΟΤΑ.  

Οι τοποθετήσεις και μετακινήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά 

διαστήματα, όταν… να καλυφθούν κενές θέσεις υπαλλήλων που 

αποχώρησαν, διότι ,  διότι  δεν υπάρχει  δυνατότητα προσλήψεων.  

Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα το ότι  οι  προϊστάμενοι  τμημάτων 

δεν προΐστανται των τμημάτων και εκτελούν καθήκοντα σε άλλα 

τμήματα και ερωτά ο συνάδελφος μας για ποιο λόγο γίνεται αυτό,  διότι  

επίσης στην Διαύγεια δεν υπάρχουν αποφάσεις τέτοιων μετακινήσεων 

ή αποφάσεις αναθέσεων επιπρόσθετων καθηκόντων και βάσει ποιας 

νομοθεσίας γίνονται αυτά,  η απάντηση είναι η παρακάτω.  
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Όλοι οι  προϊστάμενοι που έχουν τοποθετηθεί εκτελούν τα 

καθήκοντα τους που προβλέπονται από τον Οργανισμό.  Όμως, σε μια 

περίοδο που το εργατικό δυναμικό έχει  μειωθεί κατά 30% κάποιοι  

προϊστάμενοι βοηθάνε και άλλα τμήματα του δήμου για την εύρυθμη 

λειτουργία του δήμου.  

Είναι δυνατόν να αφήσουμε αβοήθητα τα τμήματα που 

χρειάζονται βοήθεια; Αυτή η βοήθεια γίνεται  λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας των τμημάτων αυτών και γίνεται με άτυπη μορφή.  Εννοείται,  

φυσικά, ότι  οι  προϊστάμενοι αυτοί δεν προσφέρουν υπηρεσίας 

προϊστάμενου στο τμήμα…  

Ήδη στον δήμο αυτό γίνεται,  στον δήμο αυτό γίνεται κατά 

κόρον,  σε όλες τις  υπηρεσίες,  λόγω της μείωσης του προσωπικού και  

απαγόρευσης προσλήψεων. Σε λίγο καιρό,   έτσι όπως πάμε μάλιστα, 

λόγω του ότι  δεν γίνονται προσλήψεις και φεύγουν οι  υπάλληλοι σε 

συνταξιοδότηση, όλοι οι  υπάλληλοι παράλληλα παίρνουνε και κάτι  

άλλο να κάνουν.  Διαφορετικά δεν βγαίνει  η δουλειά.   

Σχετικά με το τέταρτο ερώτημα.  Δηλαδή, ότι  ενώ έχουν 

αποχωρήσει διευθυντές ακόμη δεν έχουν κινηθεί οι  διαδικασίες για 

την προκήρυξη της θέσης ώστε να δ ιεκδικήσουν την θέση του 

διευθυντού όσοι υπάλληλοι έχουν νομικά προσόντα. Απεναντίας,  

ορίζονται αναπληρωτές  την στιγμή που λειτουργεί  το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο των δημοτικών υπαλλήλων. Ποιοι είναι οι  λόγοι,  ερωτά ο 

συνάδελφος,  της μη προκήρυξης της θέσης σύμ φωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία;  

Η απάντηση. Χήρεψε μια θέση. Αυτή του διευθυντή του… παρά 

το γεγονός ότι  χήρεψε η θέση αυτή την περίοδο που, μάλιστα,  ο δήμος 

ασχολούνταν με τ ις  προσλήψεις 290 πενταμηνιτών, κάτι  που σημαίνει  
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πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας για το Γραφείο του Προσωπικού, παρ’ 

όλο ο δήμος ξεκίνησε την διαδικασία για να βγει  η προκήρυξη 

προκειμένου να πληρωθεί ο θέση του διευθυντή…  

Πρέπει να πούμε,  άλλωστε,  ότι  οι  προθεσμίες για την προκήρυξη 

της θέσης είναι ενδεικτικές και όχι  υποχρεωτικές και αποκλειστικές.  

Δηλαδή,  δεν είναι  υποχρεωτικό να γίνει  η προκήρυξη σε ένα ή δυο 

μήνες.  Μπορεί να γίνει  και σε τρεις  ή τέσσερις ή πέντε μήνες.   

Βρισκόμαστε σε εύλογο διάστημα της αναπλήρωσης της θέσης 

του διευθυντή του… λόγω, μάλιστα, των επικείμενων εκλογών  υπάρχει  

μεταξύ άλλων και απαγόρευση προκήρυξης θέσεων προϊστάμενων. Η 

θέση αυτή θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις  εκλογές.   

Πρέπει να τονίσουμε ότι  και  η αναπλήρωση θεωρείται  νόμιμος 

τρόπος λειτουργίας  των υπηρεσιών. Να υπογραμμίσουμε επίσης,  για να 

πούμε ότι  ο δήμος Σερρών είναι μεταξύ των λίγων μεγάλων δήμων που 

κάλυψε το 100% των θέσεων προϊστάμενων με αποφάσεις  του 

Υπηρεσιακού Συμβούλιου και τα αντικειμενικά κριτήρια.  Αυτές ήταν 

οι  απαντήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  και να περάσουμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσ ιας διάταξης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχω εγώ θέμα να κάνω…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάποια επερώτηση; Μάλιστα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ, κύριε;  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  τρεις  ερωτήσεις θα 

υποβάλλουμε ως παράταξη. Ομολογώ ότι  περίμενα από τον κύριο 
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Αγγελίδη να κάνει  μια αναφορά για  το συμβάν του κυρίου Δούκα. Για 

το συμβάν, λέω, της… του αντιδήμαρχου, του κυρίου Δούκα.  

 Επειδή το ε ίδαμε στην τηλεόραση και ακούσαμε τον κύριο 

Τσαρικτσή να λέει  πράγματα και η εικόνα είναι δυνατός,  δυνατό 

στοιχείο.  Δυνατός  τρόπος.  Παρακαλώ, θα ήθελα και την άποψη του 

κυρίου Δούκα, που περίμενα ο ίδιος να ζητήσει  να μας εξηγήσει  τι  

έγινε εκεί ,  στο αγρόκτημα… Σερρών και βεβαίως του κυρίου 

Αγγελίδη,  σαν προϊστάμενου.  

Το δεύτερο ερώτημα, κύριε πρόεδρε,  αφορά σε ένα έγγραφο που 

κατέθεσε η παράταξη μας 7/2 του 15,  σε δυο έγγραφα. 7/2  με τον 

κύριο Χρυσανθίδη και δεν πήραμε απάντηση. Αφορούσε στοιχεία τα 

οποία ήταν οικονομικά και είχαν σχέση και με έργα. Βεβαίως,  παρήλθε 

η προθεσμία και  θεωρώ ότι  δεν  υπάρχει λόγος πλέον κανείς .  

Παρακαλώ, απευθύνομαι και σε σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε μου…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα, 7/2 του 15.  Αφορά σε δυο έγγραφο που κατέθεσε ο κύριος 

Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ να έρθουνε οι  απαντήσεις και για αυτά. 

 Και το τρίτο προς το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με τι  θέμα ήταν; Κύριε Φωτιάδη,  συγγνώμη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι έργα, έργα και οικονομικά στοιχεία.  Και το τρίτο αφορά, δεν  

βλέπω τον πρόεδρο. Υπάρχει μια πληροφορία στην παράταξη μας από 

διαμαρτυρίες πολιτών, δημοτών, που λένε ότι  φέτο έχουμε 70 έως 80 

λιγότερα παιδιά στους παιδικούς.  Ποιος είναι ο λόγος π ου έχουμε αυτή 
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την μείωση του μαθητικού πληθυσμού και βεβαίως νομίζω ότι  και  

πρέπει να μας εξηγήσουν ποιες ενέργειες θα γίνουν.  Διότι  οι  δημότες 

θέλουν,  έκαναν αίτηση, αιτήσεις θεραπείας.  Τι πρόκειται  να κάνετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο ερώτημα θα απαντηθούν στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Στο πρώτο ερώτημα πιστεύω ότι  ο  

κύριος Δούκας θα απαντήσει αλλά αλλοίμονο κάθε φορά που θα 

προβάλλει η τηλεόραση ένα θέμα να έρχεται ο δήμαρχος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και να απολογείται για τα  διάφορα  αυτά, δημοσιογραφικά… 

μπορείτε να… ή όχι  και να παίρνετε τις  απαντήσεις.  Άλλωστε,  πάντα 

παίρνετε τις  απαντήσεις.  Θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Δούκα, αν 

θέλει  μπορεί να απαντήσει στο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Δούκα.  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Να απαντήσω, κύριε.  Κύριε πρόεδρε,  κύριοι  σύμβουλοι,  κύριε 

δήμαρχε,  την προηγούμενη Πέμπτη νομίζω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τετάρτη. Την προηγούμενη Τετάρτη.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μετά από όσα έκανα στην πλατεία  Ελευθερίας και στον 1 ο  παιδικό 

σταθμό, κατά το μεσημεράκι… προς το Σκούταρι,  στο Γυμνάσ ιο να 

φορτώσω δυο αυτοκίνητα κλαδιά.  Στον… με σταμάτησε ένας κύριος ο  

οποίος μου είπε να πάω να δω, όχι  το οικόπεδο, το χωράφι του… δυο 

αυτοκίνητα μόνον,  γιατί  κρατούσε  νερά.  

 (ομιλία εκτός  μικροφώνου) λίγο την πορεία… εκεί  δ ιαπίστωσα 

ότι  κακώς αυτός ο κύριος… τα δυο αυτοκίνητα εκεί  γιατί  όπως τον 
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έδωσα την συμβουλή, ότι  έπρεπε αυτό το χωράφι του να το κάνει… για 

να του δώσει τέτοια κλίση ώστε να φεύγουν τα νερά από το ύψωμα στο 

καναλάκι.   

Αυτός μη ξέροντας από… ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα, έριξε 

άλλα δυο αυτοκίνητα. Αυτά τα δυο αυτοκίνητα, λοιπόν,  εγώ τα 

σκόρπισα και απλά… την στιγμή να πάρει… και να πάει να το στρώσει 

καλύτερα το χωράφι του.   

Και από και που συζητάγαμε και  για τις  εκλογές  και για 

οτιδήποτε άλλο, πρόεδρε,  ήρθε και ο κύριος… και άρχισε να φω νάζει  

για τους  αγροτικούς δρόμους,  την αγροτική οδοποιία… αυτό είναι το 

θέμα… μου έκλεισε τον δρόμο για να μην φύγω. Εγώ… κάποιος μου 

έκλεισε τον δρόμο για να μην φύγω, κάτι  τρέχει .  Το ξέρει  πολύ καλά ο 

κύριος Φωτιάδης.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην ιδιοκτησία του ήτανε;  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  αφού… στο χωράφι… σε χωράφι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, πρόεδρε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έδωσε τις  εξηγήσεις  ο κύριος Δούκας.  Απαντάει… το θέμα εδώ.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη.  
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Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Θέλω να παρέμβω κι εγώ. Όχι,  γιατί  αφορά τον κύριο Δούκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο σας.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  ε ίμαστε αντίπαλοι και… έχω να πω τα 

καλύτερα λόγια διότι  δεν θα υπάρξει ξανά δημοτικός σύμβουλος σαν 

τον  κύριο Δούκα. Δεν του λείπει  το φιλότιμο,  δεν  του λείπει  η 

εργατικότητα. Κυριακή… στην πόλη, βλέπω τι  γίνεται.   

Είναι κρίμα να κατηγορηθεί ο κύριος Δούκας διότι  μοναχός του 

ανεβαίνει  με το μηχάνημα… εγώ τον έχω δει… παντού.  Τον έχω δει… 

στην πλατεία Ελευθερίας… μέρα μεσημέρι… εγώ καθόμουνα κάτω από 

τις  καστανιές και αυτός δούλευε.   

Εγώ δεν πιστεύω αυτός ο άνθρωπος,  αυτός ε ίναι συνεργάτης του 

δήμου πραγματικά, όπως και η κυρία Ιωαννίδου, την οποία πολλές 

φορές κατηγορήσανε,  είναι από τους… συμβούλους.  Δεν υπ άρχει… 

είναι κρίμα. Είναι  ντροπή. Δηλαδή,  χάθηκε το… φιλότιμο; Χάθηκε; 

Ναι,  είναι… κύριε… υπάρχουνε… που ξέρουνε.  Για σένα λέγανε τα  

καλύτερα λόγια… άξιος άνθρωπος…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη… ο Δούκας έχει  το φιλότιμο να…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Κυριακή να πηγαίνει…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) παίρνει  το μηχάνημα… αυτή την 

Κυριακή… πάει στην γειτονιά του Αγίου Αθανασίου,  κλάδεψε και τα 

δέντρα, πήγε και πάνω στην αυτήνα το μεσημέρι… εκεί… να κλαδέψει  

δυο… τον έχω δει  με τα μάτια μου, κύριε Φωτιάδη.  Εγώ… κύριε 

πρόεδρε,  για μένα… αλλά για τον Δούκα εγώ… και  για την κυρία 

Ιωαννίδου, κύριε Γκότση.  Είναι σπάνια γυναίκα… δηλαδή; Εγώ τι  έχω 

να κερδίσω και να χάσω; Αλλά οι  καλοί σύμβουλοι,  κύριε πρόεδρε… 

κύριε Φωτιάδη…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή,  μπορεί να διαμορφώνει… χωράφια…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα νομίζω… έχει  κλείσει  το θέμα, σας παρακαλώ πολύ 

και προχωράμε στα εκτός ημερήσιας θέματα…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή είμαι εργατικός θα διαμορφώσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριοι  συνάδελφοι,  να 

προχωρήσουμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν και  παρήλθε ο χρόνος των ερωτήσεων, κύριε  Γιαννακίδη.  Αργήσατε 

λιγάκι,  κάντε την ερώτηση. Εντάξει .   
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Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ… χίλιες φορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ,  κύριε Αναστασιάδη, κύριε Φωτιάδη.  Έχετε… 

παρακαλώ, κύριε Γιαννακίδη.    

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόεδρο της ΔΕΥΑ. Ξέρω ότι  έχει… 

ευαισθησίες και προσωπικά… ήθελα να ρωτήσω, κάνατε μια δήλωση… 

μεταφέρθηκε… ότι τα ποσά πάνω από 50 ευρώ θα πρέπει να 

πληρώνονται,  αντιλαμβάνομαι,  σε ένα πλαίσιο ότι  αυτοί που οφείλουν 

και μάλιστα οφείλουν… θα πρέπει κάποια στιγμή να είναι εντάξει  και  

συμφωνούμε με αυτό.   

 Αυτό, όμως, αφορά και τα άτομα εγγεγραμμένα στο κοινωνικό 

τιμολόγιο;  Ή να το πω καλύτερα, για ανθρώπους που όντως 

αποδεδειγμένα είναι άνεργοι,  έχουνε χάσει την δουλειά τους;  Να το πω 

λίγο λαϊκά, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα… θα πρέπει να πληρώσουν 50 

ευρώ, αυτά που χρωστούν,  γιατί… σήμερα, η οποία είναι για ένα 

διάστημα αρκετά μεγάλο… πήγαν και έκοψαν νερό.  

Θέλω να πω μήπως θα μπορούσε να ανοίξει  μια μεγαλύτερη… να 

δείξει  λίγο περισσότερο κατανόηση σε αυτόν τον κόσμο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει ο πρόεδρος.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θέλω κι εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχει  απόλυτο δίκιο  ο δημοτικός  

σύμβουλος,  διότι  ε ίμαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων. Δεν υπάρχει  

ψωμί να φάνε.  Πως θα… να πεθάνουν οι  άνθρωποι;  Έχει  απόλυτο 

δίκιο.  Απόλυτο.  Μην, ανακαλέστε την απόφαση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε πρόεδρε ,  απαντήστε.   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είναι αλήθεια ότι  κόβουμε νερά και πάνω από 50 ευρ ώ όταν,  όταν,  οι  

οφειλές  είναι  οφειλές δυο διμήνων και υπερβαίνουν τα 50 ευρώ. Όση 

είναι η εγγύηση. Αυτό που κάνουμε εκ του κανονισμού.  

 Υπάρχουνε,  πράγματι,  αυτή την εποχή, το  30% είναι  άνεργοι,  

στο όριο της φτώχειας… το 40% αλλά η επιχείρηση δεν μπορεί  να 

επιβιώσει αλλιώς,  δυστυχώς. Για αυτό δεν φταίμε εμείς .  Ούτε για την 

φτώχεια του λαού φταίμε εμείς ,  ούτε για την ανεργία φταίει  η ΔΕΥΑΣ.  

 Αν εμείς δεν εφαρμόσουμε τον κανονισ μό, εκτός του ότι  

κινδυνεύουμε από τον ε ισαγγελέα και έχουμε παράδειγμα το 

προηγούμενο, των προηγούμενων χρόνων… που είχαν… με την 

διοίκηση της  ΔΕΥΑΣ για κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις ,  

αλλά και η βιωσιμότητα της επιχείρησης δεν μπορεί να…  

Υπάρχουνε τα 100 ευρώ σε έναν ο οποίος είναι στο κοινωνικό 

τιμολόγιο,  τα 100 ευρώ μπορεί  να είναι οι  λογαριασμοί και ενός 

χρόνου και δυο χρόνων. Τι σημαίνει  αυτό; Ότι  εμείς  πρέπει σε όλους 

αυτούς και πως θα το κρίνουμε; Με ποια κριτήρια εμείς ,  γιατί  από το 

γραφείο περνάνε,  να μην πω εκατοντάδες,  δεκάδες  άτομα καθημερινά.  

Όλοι αυτοί  οι  άνεργοι περνάνε από τον δήμο.  

Δεν υπάρχει  δυνατότητα μονοπρόσωπο όργανο να πάρει  απόφαση 

να απαλλάξει κάποιους.  Και δεν θέλω ούτε εγώ να αναλάβω αυτή την 
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ευθύνη.  Δεν υπάρχει.  Αλλά και εκ του νόμου δεν μας δίνει  την 

δυνατότητα να προχωρήσουμε σε απαλλαγή κάποιων ανθρώπων.  

Τα κοινωνικά τιμολόγια έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

αρκετός κόσμος επωφελείται.  Αλλά δεν μπορεί να έρχεται ένας 

κάτοικος,  μου λέει ,  για 150 ευρώ μου κόψ ατε το νερό.  Όταν είδα εγώ 

τον λογαριασμό που πήγε,  γιατί  ήταν από χωριό,  το δ ίμηνο ήταν 10 

ευρώ. Αυτά τα 150 σημαίνει  ότι  ήταν από ένα -  ενάμιση χρόνο.  

Αυτούς θέλουμε να τους συνετίσουμε.  Εμείς δεν θέλουμε να 

τιμωρήσουμε τους συνδημότες μας αλλά… να αντιμ ετωπίσει  η 

ΔΕΥΑΣ. Οφείλει  να το αντιμετωπίσει  η Πολιτεία.  Ευχαριστώ.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.  Αυτοί που κάνουν αυτούς 

τους  νόμους δεν  ζουν σε αυτή την χώρα. Στην Αφρική… στην σελήνη,  

που ζούνε; Καλά, δεν ξέρουνε ότι  ο κόσμ ος πεινάει;  Δεν έχει  να πάρει  

ψωμί;  Δηλαδή, τι  νόμοι είναι αυτοί ;  Τι κάνει  η τοπική αυτοδιοίκηση; 

Τι κάνει  ο δήμαρχος μας; Γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυστυχώς, κύριε Αναστασιάδη, μπορεί να έχετε το άγιο δίκιο αλλά ο 

νόμος έρχεται ως τιμωρός αυτού που τον παραβαίνει .  Το ξέρετε πάρα 

πολύ καλά.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όλων των δήμων να το κυνηγήσει.  Διότι  

υπάρχει… πώς να το κάνουμε;… κάθε μέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πάρουμε… τους βουλευτές,  να τους πούμε να το αλλάξουνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  σαφές,  σαφέστατη η απάντηση. Και προχωράμε σε θέμα, δυο 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με το άρθρο 5,  

παράγραφος… του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου 

προβλέπει  την διαδικασία.   

 Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του 

δήμου Σερρών στους δεύτερους φιλικούς αγώνες και  στο… που θα 

πραγματοποιηθούν στο… της Βουλγαρίας,  στις  25 και  26 Σεπτεμβρίου 

2015, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου… που χρηματοδοτείται,  

φυσικά,  από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Ελλάδος -  Βουλγαρίας 2007- 2013.  

 

Θέμα 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στους  

 2ους Φιλικούς Αγώνες και στο Εργαστήριο που θα 

πραγματοποιηθούν  

στο Petrich της Βουλγαρίας στις 25 -26/9/2015 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της δ ιαδικασίας,  πάντα, θεωρώ ό τι  το θέμα είναι κατεπείγον,  λόγω 

καταληκτικών ημερομηνιών και δεν εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη 

για τον λόγο ότι  έχουμε ένα φαξ στις  1:54,  στις  10/9 του 2015, όταν 

ήδη είχε φύγει  η ημερήσια διάταξη.  Για αυτό και το θέμα… κατεπείγον 

και σύμφωνα με τον κανονισμό, εάν και εφόσον το Σώμα αποφασίσει 

να το συζητήσουμε,  θα το συζητήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ παρών. Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Ωραία.   

 

Εγκρίνεται η συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης  θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δεύτερο θέμα αφορά την έγκριση διενέργειας προμήθειας  

ανταλλακτικά και  ελαστικά μηχανημάτων αυτοκινήτων του δήμου 

Σερρών.  

 

Θέμα 2ο  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών  

μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχουμε εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τον κύριο   

Χαρίτο  Χρήστο. Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι  με,  θυμάστε πολύ 

καλά ότι  με την 470 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις  29/7/15 

έγινε αναμόρφωση  και μεταφέρθηκαν και ψηφίστηκαν πιστώσεις στον 

κωδικό τάδε,  που αφορά προμήθεια ανταλλακτικών.  

 Από το γεγονός αυτό,  δηλαδή, την καθυστέρησης της προμήθειας 

των ανταλλακτικών, σήμερα βρίσκονται σε ακινησία οχήματα του 
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δήμου, γεγονός που καθιστά επείγουσα  την προμήθεια και  των 

υπολοίπων ανταλλακτικών που δεν περιελήφθηκαν στην προηγούμενη 

μελέτη.   

 Ζητώ, λοιπόν,  από το Σώμα να συζητηθεί το θέμα, και το 

δεύτερο, δηλαδή.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.  Δεν υπάρχει αντίρρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται η συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως προς το πρώτο θέμα, χάριν συντομίας,  όσοι θέλουν… δέκα άτομα 

από το,  αιρετοί και φυσικά να είναι πάντα σχετικοί με το αντικείμενο 

του αθλητισμού, μπορούν να μεταβούν στο γειτονικό,  στον γειτο νικό 

δήμο..  της Βουλγαρίας,  όπως ανέφερα 25 και 26/9 του 2015, έτσι,  και  

με διανυκτέρευση.  

 

Θέμα 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στους  

 2ους Φιλικούς Αγώνες και στο Εργαστήριο που θα 

πραγματοποιηθούν  

στο Petrich της Βουλγαρίας στις 25 -26/9/2015 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εννοείται ότι  θα παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες,  έτσι ,  ο ι  

οποίοι  θα γίνουνε στο,  στην πόλη αυτή του δήμου… της Βουλγαρίας.  

Έξοδα μετακίνησης,  διατροφής,  διαμονής θα γίνουνε με δαπάνες του 

προγράμματος.  Όποιοι  θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 

Τμήμα Προγραμματισμού το δυνατόν συντομότερο, έτσι;  Και αύριο 

ακόμη,  ει  δυνατόν,  όσοι έχει  αποφασίσει,  στο Τμήμα 

Προγραμματισμού του δήμου δηλώστε συμμετοχή.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι για το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ποιο ομόφωνα; Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη. Να το θέσουμε σε ψηφοφορία.  Θέλετε κάτι  να ρωτήσετε επί  

του θέματος; Ωραία.  Ναι,  ναι… όποιος θέλει  μπορεί να συμμετάσχει.  

Ναι,  ναι.  Ναι ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.    

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Ναι.  Ναι ο κύριος  

Γιαννακίδης… ναι  η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. 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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 578/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  Σας παρακαλώ, 

λίγη ησυχία… του προεδρείου και κύριοι  τ ης συμπολίτευσης.  Την ίδια  

συζήτηση είχαμε το μεσημέρι,  κύριε Αραμπατζή.  

Λοιπόν,  σχετικά με την έγκριση προμήθεια ανταλλακτικά και 

ελαστικών μηχανημάτων και  αυτοκινήτων του δήμου Σερρών, με 

εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο,  κύριο Χαρίτο Χρήστο.  

 

Θέμα 2ο  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών  

και ελαστικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρήστο Χαρίτο,  έχετε τον λόγο.   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς θέλω να πω ότι  ήδη φέτος κάναμε σεφτέ στα ανταλλ ακτικά, 

στις  μπαταρίες… αυτό μόνο έχω να πω, τίποτα άλλο… προμήθεια… 

ξεκίνησε η διαδικασία τον Φεβρουάριο,  καταλήξαμε προχτές στην 

Οικονομική Επιτροπή, την Παρασκευή,  έγινε ο διαγωνισμός,  πιστεύω 

να μας βοηθήσει να πάρουμε τα ανταλλακτικά. Τίποτα άλλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αν υπάρχει  ερώτηση από το Σώμα,  κάποιος συνάδελφος; Ο κύριος 

Μηλίδης.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  είπατε,  επειδή… είναι αδιανόητο να μην τηρούνται τα… για… το 

είχαμε επισημάνει πολλές φορές… με τα αυτοκίνητα της  καθαριότητας 

και τα λοιπά… τόσο πολύ…  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι οι  εταιρείες.  Γίναν ενστάσεις,  νέες  ενστάσεις… και τελικά να 

σκεφθείτε ότι  για αυτό το αντικείμενο ο ένας έδωσε 10 ευρώ και ο 

άλλος 200. Με αποτέλεσμα η επιτροπή,  προχτές που ήρθε στην 

Οικονομική Επιτροπή… ήταν να πάρουμε την μικρότερη προσφο ρά.  

Δηλαδή… δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.  

Το υλικό ήταν σύμφωνα με τις  προδιαγραφές.  Τώρα από κει  και  

πέρα… υπάρχουν προδιαγραφές.  Δηλαδή, όταν έγινε η μελέτη 

υπάρχουν προδιαγραφές… διεθνής…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

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.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 579/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα, σύσταση 

επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων, Α. 

Συντήρηση  οδού… Β. Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην 

τοπική κοινότητα Χριστός και Γ.  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε σχολικά κτίρια του δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

α) Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης –  Πεπονιάς,  

β) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  και  

γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρι α 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το πρώτο τακτικά μέλη κληρώθηκαν  από την επιτροπή και είναι η 

κυρία… Ευθυμία και η κυρία Παπακωνσταντίνου Μαρία και ως 

αναπληρωματικά αυτών των μελών και η κυρία… Μόρφω και η κυρία  

Τσούκα Ασημίνα.   

 Για το δεύτερο, ως τακτικά κληρώθηκαν η κυρία… Μόρφω και ο  

κύριος… Αθανάσιος με αναπληρωματικά μέλη τους κυρίους 

Μανταδάκη Αλέξανδρο και… Πολυχρόνη.  

Και για το Γ,  τακτικά εκλέχτηκαν,  τακτικά μέλη ο κύριος… 

Θεόδωρος,  ο κύριος… Χρήστος και  ο κύριος Βαριάκας Πολυχρόνης 
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και ως αναπληρωματικά μέλη η κυρία… ο κύριος Πασιάς Ιωάννης και 

ο κύριος Λυμπέρης Γεώργιος.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου:  

Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης –  Πεπονιάς  

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: 542/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Συντήρηση κοινοτικού καταστήματ ος στην 

Τ.Κ. Χριστός   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 543/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Εγκατάσταση φ ωτοβολταϊκών συστημάτων  

σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 544/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,  

Υγείας,  Παιδείας  και Πολιτισμού, με εισηγήτρια την κυρία 

αντιδήμαρχο, κυρία Αγιαννίδου  Σταυρούλα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,  Υγείας,  Παιδείας 

και Πολιτισμού.  

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ ΑΑγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα σας.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε τον λόγο.  Παρακαλώ, κυρία Αγιαννίδου .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε πρόεδρε… όπως γνωρίζετε με την εφαρμογή του Καλλικράτη η 

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει  περ άσει στον δήμο Σερρών.  

Παράλληλα έχει  γίνει  και η μετάταξη του προσωπικού, του 

διοικητικού βέβαια,  εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή,  

τις  κοινωνικές  λειτουργούς και τους ψυχολόγους.  Είναι… τους 

περισσότερους σε αυτό το θέμα που μας βασανίζει .   

 Η ύπαρξη της κοινωνικής λειτουργού είναι απαραίτητη και όσον 

αφορά την ένταξη ωφελουμένων σε προγράμματα αλλά και τον 

επανέλεγχο αυτών που ήδη συμμετέχουν σε προγράμματα που 

εφαρμόζουμε.   

Σας λέω για ακόμη μια φορά ότι  ο δήμος Σερρών είναι 

μητροπολιτικός.  Εξυπηρετούμε όλο τον νομό.  Έχουμε κάνει  τις  

απαραίτητες ενέργειες και ζητούμε να συναινέσετε ούτως ώστε να 

προσληφθεί μια τουλάχιστον κοινωνική λειτουργός για  ένα χρόνο,  με 

σχέση, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ειδ ικότητας ΠΕ κοινωνικών 

λειτουργών και,  λέω, δεν ξέρω τώρα αν σας ενδιαφέρει,  αυτό,  θα 

αφορά 8.000 ευρώ ετησίως και θα απασχολείται τέσσερις ώρες την 

ημέρα, επειδή έχουμε αυτή την δυνατότητα. Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Η κυρία… ο κύριος Γιαννακίδης,  η κυρία 

Καλώτα. Παρακαλώ.  

Κα   :  

Τον Μάρτιο του 2015…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο σας.   

Κα   :  

Τον Μάρτιο του 2015 είχαμε μια απόφαση για την πρόσληψη ενός  

ατόμου ΠΕ ή ΤΕ… με Σύμβαση Έργου για ένα χρόνο. Αυτή η θέση δεν 

καλύφθηκε;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν έχω υπ’ όψιν μου τώρα την… που λέτε.  Αλλά αυτ ή η κοινωνική 

λειτουργός αφορά το πρόγραμμα των αστέγων.  Το πρόγραμμα είναι  

συγκεκριμένο.  Πρόκειται για έντεκα άτομα, όπως γνωρίζετε.  Και 

αφορά η πρόσληψη αυτή μόνο το πρόγραμμα των αστέγων και τίποτα 

άλλο.  

Κα   :  

Τώρα αυτή η απόφαση…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτή είναι από την υπηρεσία.   

Κα   :  

Από την υπηρεσία είπα.  Εδώ λέει ,  μέσα από τον φάκελο… ένας 

πρόεδρος.  Εγκρίθη η πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ, ΤΕ, με σύμβαση 

έργου στο πλαίσιο του… προσλήψεων… Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας,  Υγείας,  Παιδείας και αυτό.  Το ποσόν εί ναι κατευθείαν 

από τον προϋπολογισμό του δήμου. Το γράφουμε αυτό… κωδικό ΚΑ 
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15… τα έχει  μέσα ο πρόεδρος.  Είναι απόφαση, σήμερα την πήραμε,  

την…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε το νούμερο που είχε η απόφαση;  

Κα   :  

Απόφαση 166 του 2015…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το ίδιο αφορά. Αυτή την πρόσκληση…  

Κα   :  

Αφού την πήραμε την απόφαση. Γιατί  να την ξαναπάρουμε…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Διότι  στείλαμε και στο υπουργείο Εσωτερικών και ζητήσαμε 

πρόσληψη. Το ίδιο  αυτό αφορά.  Είναι  μια,  μια πολύ μεγάλη διαδικασία 

που κρατάει χρόνο πολύ για αυτό την ξεκινήσαμε εγκαίρως,  για να 

είμαστε έτοιμοι περί το τέλος του έτους.  Την ίδια πρόσληψη αφορά 

πάντως.   

Κα   :  

Η μόνη διαφορά είναι ότι  εδώ δεν έχει  τετράωρο, τετράωρη 

απασχόληση… τετράωρη απασχόληση. Η μόνη διαφορά με την 

απόφαση που θα πάρουμε σήμερα. Για ποιο λόγο την ξαναπαίρνουμε… 

και γιατί  να πάρουμε… 8.000 ευρώ…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τίποτα άλλο εδώ μέσα…   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Να πω για ποιο λόγο.  Γιατί  έχουμε μόνο 8.000 ευρώ και… 

συμπεριλαμβάνεται ο μισθός  και οι  ασφαλιστικές εισφορές.  Όπως 

καταλαβαίνετε αυτό που απομένει  στον εργαζόμενο είναι ελάχιστο.  

Και νομίζω ότι  το να τον έχουμε οκτάωρο δεν μας τιμά.  Και να 

προσφέρει υπηρεσίες σε όλο τον νόμο και να πληρώνει  τ ις  εισφορές εξ 

ιδίων.   

 

(Διάλογοι)  

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το οκτάωρο γίνεται τετράωρο και το 

δεύτερο είναι ότι… προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο.  Δηλαδή, 

αν … κάποιον φοιτητή στο αντικείμενο πρέπει να τον πάρουμε… 

υπουργό;… και μπορούν… η υπηρεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταλήξτε,  κυρία…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θέλω να σας απαντήσω ότι  λέμε επιθυμητή.  Δεν λέμε απαραίτητη 

προϋπόθεση. Έχει διαφορά. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι  τέσσερις ώρες  

την ημέρα να προσφέρει υπηρεσίες  σε όλο τον νομό, να μην έχει  καμία 

σχέση, όμως, με το αντικείμενο,  να μην έχει  δουλέψει  ποτέ,  είναι πάρα 

πολύ δύσκολο,  κυρία… και εσείς  το ξέρετε.  Προσπαθούμε να 

προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  Η κυρία Καλώτα και  ο κύριος  Γιαννακίδης.  

Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Δεν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα χρήματα,  για οκτάωρη 

απασχόληση; Αφού τα χρήματα αυτά από τον δήμο δεν ε ίναι;  Από… με 

κάποιο τρόπο; Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική λειτουργός.  

Τέσσερις ώρες… έχουμε κοινωνική λειτουργό.  

 Το θέμα είναι ότι  με ποια κριτήρια γ ίνονται αυτές οι  

προσλήψεις;  Μπορείτε να μας πείτε;  Δηλαδή, θα είναι ,  θα βγει  στην 

τοπική εφημερίδα;  Υπάρχει ήδη άτομο που δουλεύει,  θα συνεχίσει;  

Πως είναι,  πως θα γίνει  αυτό; Σύμβαση έργου με μπλοκάκι,  έτσι;  

Μπλοκάκι… ναι,  μπλοκ παροχής υπηρεσιών.   

 Προσφορές πήραμε; Προσφορές θα δοθούν από τα άτομα που 

πρόκειται να… και  να σας πω και κάτι .  Πως θα ενημερωθεί η…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θα το δημοσιεύσουμε.  Δεν θα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επειδή ξαναέγινε αυτό μην νομίζετε ότι  υπάρχει  ενδιαφέρον.  

Υπολογίζετε τις  ε ισφορές από τις  8.000 για έν α χρόνο και θα δείτε αν 

θα υπάρξει ενδιαφέρον και πόσο ενδιαφέρον.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μα έτσι το ξεκινήσαμε.  Ότι τα χρήματα με βάση το 300 ευρώ… 

εφορία καταβάλλει… είναι δικό του… είναι αρνητικό…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ας κάνουμε μια προσπάθεια να είναι περισσότερο για να… ότι  

καλύτερο μπορούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τοποθετήσεις θέλετε να κάνετε;  Παρακαλώ… άλλος κανείς;  Ο 

κύριος Στεργίου.  Παρακαλώ. Κυρία…  

Κα   :  

Οπωσδήποτε συμφωνώ με την Κοινωνική Υπηρεσία να… όχ ι μόνο με 

ένα άτομο… κοινωνική λειτουργό… αλλά και  περισσότερα… είστε έξι  

χρόνια στην διοίκηση του δήμου. Νομίζω όλα αυτά έπρεπε να τα έχετε 

προβλέψει,  να τα έχει  καλύψει και τώρα η Κοινωνική Υπηρεσία να 

λειτουργεί  αρμονικά και με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρο ύμε 

απαράδεκτο το ότι  θέλετε να πριμοδοτήσετε κάποιο άτομο με μια  

φωτογραφική διακήρυξη,  γιατί  ε ίναι φωτογραφική διακήρυξη.  Ναι  μεν 

απαραίτητη αλλά σίγουρα πριμοδοτεί… η υπηρεσία μας.   

 Εμείς διαφωνούμε με αυτό,  συμφωνούμε με την πρόσληψη… με 

το τετράωρο, γιατί  είναι 666 ευρώ, ας πούμε ότι  είναι  έτσι,  αλλά την 

φωτογραφική διακήρυξη με πριμοδότηση κοινωνικού λειτουργού που 

δούλεψε έστω και  ένα… στην συγκεκριμένη… δεν συμφωνούμε.  Οι 

επιστήμονες… επιστήμονες  από το πανεπιστήμιο και  μπορούμε να τους 

φέρουμε στις  υπηρεσίες μας με τον καλύτερο τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ακούσουμε και τον… κύριε Στεργίου.   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα συμφωνήσω με την πρόσληψη γιατί  είναι απαραίτητο για να γίνει… 

στον δήμο. Αλλά όμως οφείλω από τον δήμο να καταγγείλω αυτή την 

χώρα, η οποία γκρεμίζεται κυριολεκτικά και υπάρχουν έξι  υπάλληλοι  

στην Νομαρχία οι  οποίοι  δεν μετακινούνται.  Και έμαθα ότι  τελικά 

πέρασαν μέσα από σφήνα από δυο… από νομοσχέδιο του υπουργείου 

Υγείας η μη μετακίνηση τους από την Περιφέρεια προς τον δήμο.  
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Δηλαδή,  η κεντρική διοίκη ση, και θέλει  αυτή η χώρα να πάει 

μπροστά και  να σωθεί,  αν ε ίναι δυνατόν,  μετέφερε τις  αρμοδιότητες 

στον δήμο αλλά κράτησε τους υπαλλήλους,  έξι  κοινωνικούς 

λειτουργούς,  στην Περιφέρεια.  Χωρίς  αντικείμενο.   

Αυτή είναι χώρα;  Αυτή έχει  σκοπό να σωθεί;  Αυτή εί ναι η 

κατάσταση σήμερα. Και όχι… μπορούμε να και  άλλους σήμερα, και  

άλλους υπαλλήλους… μα υπάρχουν έξι  χωρίς αντικείμενο.  Δηλαδή, τι  

θα γίνει  τώρα. Θα κρατάει  η Περιφέρεια τους υπαλλήλους και ο δήμος 

θα παίρνει  τις  αρμοδιότητες και θα παίρνουμε μετά δίμηνα  και  

τρίμηνα;  Και θέλουμε να σωθούμε.  Δεν θα σωθούμε ποτέ.  Με σφήνες  

νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σφήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε;  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πριν δυο χρόνια.  Επί ΠΑΣΟΚ έγινε.  Θέλετε να το ακούσετε και αυτό.  

Επί ΠΑΣΟΚ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς τι  κάνατε που είστε και στην…  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εμείς καταγγείλαμε και στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ, γιατί  έγινε παντού 

αυτό το πράγμα και… καμία απόφαση. Καμία.  Και στην ΠΕΔ και στην 

ΚΕΔΕ. Δυο χρόνια.  Κάθε φορά που το… το καταγγέλλουμε.  Και στην 

Αθήνα. Και δεν μιλάει κανείς .  Αυτή είν αι η κατάσταση.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ολοκληρώσει,  κύριε Αναστασιάδη. Λυπάμαι…  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Στεργίου.  Και  όχι  μόνο το 

εξειδ ικευμένο προσωπικό δεν μετατάχθηκε,  επίσης δεν μετατάχθηκαν 

οι  οδηγοί και εξαφανίστηκαν τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας.  Ο τρόπος 

που λειτουργούμε σαν υπηρεσία είναι,  δεν  θέλετε να τον ξέρετε.  Αυτό 

μόνο έχω να πω.   

Κάνουμε ότι  είναι  δυνατόν,  δεν αρκεί και  αν θέλετε να ξέρετε,  

αυτό το τετράωρο είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ένα τετράωρο θα 

απασχολήσει ένα άτομο για να αντιμετωπίσει  προβλήματα ενός νομού.  

 Σε αυτά που είπε ο κύριος Φωτιάδης… κάνουν τα πάντα. 

Υπάρχουν έγγραφα μας στο υπουργείο.  Εγώ η ίδια  έχω πάει στο 

υπουργείο,  έχουμε κάνει  ότι  χρειάζεται.  Παρένθεση, όμως, εδώ, είναι 

κάτι  που θα σας αφήσω να το σκεφθείτε.  Αυτό που συμβαίνει  εδώ, στις  

Σέρρες,  συμβαίνει  μόνο στις  Σέρρες και στην Βέροια.  Πουθενά αλλού 

σε όλη την Ελλάδα. Τα συμπεράσματα δικά σας.   

Κα   :  

Άρα είναι εδώ, τοπικό το θέμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πουθενά αλλού όμως…  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γιατί  μετατάχτηκαν οι  υπάλληλοι σε άλλες  

υπηρεσίες…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το Σώμα; Ομόφωνα ναι το θέμα;  

Κα   :  
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Όχι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Δευτερολογία η κυρία… παρακαλώ.  

Κα   :  

Δευτερολογία η πρόταση; Πρόταση. Λοι πόν,  επειδή πιστεύω, πρόεδρε,  

ότι  η κοινωνική λειτουργός ε ίναι απαραίτητο… και επειδή πιστεύω… 

μέχρι να… πρέπει  οπωσδήποτε,  8.000 για τον δήμο δεν είναι τίποτα.  

Να βρείτε άλλα 8 χιλιάρικα και να πάρετε μια κοινωνική λειτουργό… 

γιατί  η Κοινωνική Υπηρεσία…  

 Πρόταση μας είναι,  άλλες 8.000, κανονικό ωράριο… κοινωνική 

λειτουργός,  και όχι  φωτογραφική προκήρυξη. Να γ ίνει  εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και… χωρίς όμως φωτογραφική προκήρυξη και… έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  η αντιδήμαρχος να δευτερολογήσει,  παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο μια  κουβέντα.  Ότι  κι  εγώ θα το ήθελα να έχουμε περισσότερα 

χρήματα για να έχουμε 8 ώρες και όχι  μόνο μια.  Και πέντε να έχουμε,  

έχουμε δουλειά και για πέντε.  Αυτό τώρα είναι μόνο… αυτό μπορούμε 

αυτή την στιγμή, αυτό κάνουμε.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν με άφησες να μιλήσω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή δεν ζητήσατε τον λόγο μην κάνουμε παράβαση στον 

κανονισμό, κύριε  Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα μόνο να πω. Εγώ… αντιδήμαρχο… το συνδικαλιστικό 

όργανο του δήμου… να  παλεύει.  Τώρα που θα αλλάξει η κυβέρνηση 
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να… είναι ντροπή.  Ντροπή είναι αυτό.  Βλέπω… κοινωνική λειτουργός 

έχουνε… στην Νομαρχία,  πρόεδρε.  Ακούς; Εδώ… φταίνε οι  δήμαρχοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Θέλει και ο  δήμαρχος να μιλήσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Στεργίου.  Έτσι ακριβώς είναι.  Δώσανε 

αρμοδιότητες και δεν μας δώσαν τους πιο χρήσιμους υπαλλήλους στην 

Κοινωνική Μέριμνα. Κοινωνικούς λειτουργούς.  Και κάθονται στην 

Περιφέρεια,  δυστυχώς. Αν ψάξετε να δείτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τι  κάνουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς κάναμε όλες τις  απαραίτητες  ενέργειες.  Φωνή βοώντος εν τη 

ερήμω. Παρακαλέσαμε έτσι κάποιον με απόσπαση να τον στείλουνε 

εδώ, να βοηθήσουνε.  Τίποτα. Καμία βοήθεια δεν υπήρξε.  Λοιπόν,  τα 

είχαμε προβλέψει… ακούστηκε,  να είχαμε προβλέψει  για να είχαμε 

κοινωνικό λειτουργό. Πως; Γίνονται προσλήψεις;  Πάντα έχουμε με 

αυτούς τους τρόπους.  Είτε με διμηνίτες,  είτε με τετραμινήτες  

προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις  καταστάσεις.   

 Όσον αφορά ότι  η προκήρυξη είναι φωτογ ραφική, δεν μπορώ να 

το καταλάβω αυτό.  Από πού προκύπτει  ότι  ε ίναι η προκήρυξη 

φωτογραφική; Και ποιος είπε ότι  δεν θα πάρουμε πτυχιούχους; 

Ασφαλώς πτυχιούχους θα πάρουμε.  Αφήστε να γίνει ,  να γίνει  η 

προκήρυξη, να καταθέσουν τις  αιτήσεις τους,  να γίνει  η πρ όσληψη,  

όπως το λέει  η αντιδήμαρχος,  να δούμε και τι  ενδιαφέρον θα υπάρξει,  

και μετά μιλήστε.   
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Δηλαδή,  γιατί  την τετράωρη απασχόληση που θα πάρει 8.000 

συνολικά με τ ις  εργοδοτικές της εισφορές,  τι  άλλο, τι  μπορούμε να 

κάνουμε; Μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή, να κάνουμε  την πρόσληψη; Ασφαλώς 

θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την πιο σωστή πρόσληψη.  

Όσον αφορά για το να πάρουμε παραπάνω, παραπάνω 

κοινωνικούς λειτουργούς,  γιατί  να μην πάρουμε δυο ή να πάρουμε 

τρεις;  Γιατί  να μην διαθέσουμε μόνο 8 χιλιάρικα, να διαθέσουμε 48 

χιλιάρικα, γιατί  όχι;   

Όμως, δεν  ξέρω αν το γνωρίζετε,  φέτος,  φέτος η Πολιτεία στους 

δήμους δεν  έδωσε μέχρι τώρα τους παρακρατηθέντες φόρους,  μείωσε 

την ΚΑΠ και  ο δήμος κατάργησε τον φόρο ζύθου και διαφήμισης.  Ο 

δήμος Σερρών έχει  να παίρνει  μόνο από αυτά, από  το κράτος,  

2.500.000 ευρώ και καλούμαστε να κάνουμε προϋπολογισμό του 16 

βάσει των ποσών που έχουμε πάρει μέχρι τώρα και δεν μπορούμε να 

κάνουμε προϋπολογισμό.  

Η ΣΑΤΑ, και η ΣΑΤΑ δεν μας έχει  δοθεί .  Το 1/3 της ΣΑΤΑ 

δόθηκε.  Λοιπόν,  η κατάσταση είναι δραμα τική. Οι δήμοι απειλούνται  

με κλείσιμο πραγματικά. Αν συνεχιστεί  αυτή η κατάσταση, αν δεν 

δώσουνε τα λεφτά που έπρεπε να μας δώσουν θα κλείσουν οι  δήμοι .  

Τώρα, το να πλειοδοτούμε και να λέμε γιατί  όχι ,  γιατί  έναν και να μην 

πάρετε δυο,  να μην πάρετε τρεις ,  αυτό είναι ο εύκολος δρόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα ολοκληρώθηκε,  συνάδελφοι.  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την πρόταση μας.  Σε ψηφοφορία,  

παρακαλώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την εισήγηση της αντιδήμαρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την εισήγηση,  ναι.  Ναι,  ναι. Με την εισήγηση, ναι.  Ναι.  Κύριε 

Δούκα. Ναι.  κύριε… κυρία Καλώτα. Ναι.  Ως έχει .  Ο κύριος Αντώνης 

Αναστασιάδης,  ναι .  Ο κύριος Γιαννακίδης;  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  ναι,  αλλά με την προϋπόθεση  ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο 

πλαίσιο μοριοδότησης ώστε να αποφευχθεί η φωτογραφική πρόσληψη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εξυπακούεται…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι εξυπακούεται.  Άμα δεν γραφτεί  τώρα… τίποτα.  Άμα δεν γραφτεί  

τώρα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα… αυτό που λέτε… στην υπηρεσία μας.  Αυτό που λέει…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό. Κύριε Χρυσανθίδη…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ή να απαλειφθεί… κατά τα άλλα συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο κι  εσείς… η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Ναι,  ως έχει  η 

εισήγηση. Ναι,  ναι .  Ναι και ο πρόεδρος.   
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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: 545/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο τρίτο θέμα που αφορά την έγκριση οργάνωση ς 

εκδηλώσεων του πανεπιστημίου της  πόλης Χάρκοβο της Ουκρανίας 

στην πόλη των Σερρών… του κυρίου Γρηγοριάδη.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου της πόλης  

Χάρκοβο της Ουκρανίας στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγορι άδης Π.  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αν θέλει  να ρωτήσει κάποιος,  υπάρχει  ένα αίτημα που… Χάρκοβο να 

ρθουν… φοιτητές,  περίπου 50 σε πρώτη φάση. Θέλουν να οργανώσουν 

διάφορες εκδηλώσεις όπως… διαγωνισμό αρχιτεκτονικής,  παράλληλες  

μουσικές εκδηλώσεις,  τουριστικές εξορμ ήσεις σε όλο τον νομό και σε 

όλο τον δήμο.  

 Τα έξοδα επιβαρύνουν τους ίδιους πλην όμως εμείς  καλούμαστε 

κάποια βραβεία από τους διαγωνισμούς,  για αυτό και έχουμε 

προϋπολογισμό 500 ευρώ, και καλούμαστε να αποφασίσουμε για την 
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διοργάνωση την παραπάνω… στην πόλη μας,  την παραχώρηση 

χώρου… θα δούμε,  και την διάθεση ως προϋπολογισμό 500 ευρώ για… 

βραβείων στους νικητές των διαγωνισμών αυτών. Ευχαριστώ.  

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: 546/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.  Έγκριση χρηματοδότησης Σχολική ς  Επιτροπής για 

την εκτέλεση έργων μεταστέγασης του 6 ο υ  Δημοτικού και των 15 ο υ ,  

25ο υ   και 26 ο υ  νηπιαγωγείων και 12 ο  ολοήμερο νηπιαγωγείο του δήμου 

Σερρών.  

 

4ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση χρηματοδότησης Σχολικής Επιτροπής για την εκτέλεση 

έργων  

μεταστέγασης του 6 ο υ  Δημοτικού και των 15 ο υ ,  25 ο υ   και 26 ο υ  

νηπιαγωγείων  

 και 12 ο  ολοήμερο νηπιαγωγείο του  δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδη ς  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι ή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε. .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση θέλω να κάνω κι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας διευκριν ιστεί  τι  σημαίνει  χρηματοδότηση της  Σχολικής 

Επιτροπής.  Και ποιος θα κάνει  τα έργα. Ο εισηγητής,  ο  εντεταλμένος 

κύριος Μερετούδης .  Παρακαλώ… τον λόγο.   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… η έγκριση χρηματοδότησης είναι από την,  από τα 

χρήματα που έρχονται για τα… των σχολείων, τα οποία τα χειρίζεται η 

Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Σερρών και από αυτά τα χρήματα μας 

παραχωρεί ένα ποσόν για την μεταστέγαση… του 6 ο υ  Δημοτικού και  

την μεταφορά των νηπιαγωγείων και την διαμόρφωση του παλιού 

Δημοτικού στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι από…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο ρώτησα εγώ, κύριε .  Άλλο ρώτησα. Τι σημαίνει  αυτό που 

διατυπώσατε.  Ποιος θα κάνει  το έργο; Ποιος θα αναλάβει το έργο;  

Άλλο ρώτησα άλλο μου απαντάτε.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Η μεταστέγαση των νηπιαγωγείων γίνεται,  όλα γίνονται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Σερρών με… συνεργεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οι δαπάνες είναι καταγεγραμμένες.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος έχει  να ρωτήσει κάτι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που άκουσα τώρα,  πρόεδρε,  ε ίναι πρωτάκουστο.  

Χρηματοδοτούμε την Σχολική Επιτροπή και εκτελεί  το έργο η Τεχνική 

Υπηρεσία,  οφείλω να πω ότι  πρώτα φορά το ακούω. Λοιπόν,  τέλος  

πάντων. Εγώ γνωρίζω, επειδή χειρίστηκα στο παρελθόν τέτοια θέματα, 

όταν χρηματοδοτείς  την Σχολική Επιτροπή αναλαμβάνει και την 

ευθύνη εκτέλεσης η Σχολική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι ακριβώς είναι .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα είναι αυτό.  Το δεύτερο. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μερετούδη  

αν έχει  διαβάσει το εισηγητικό σημείωμα αυτού του θέματος.  Όλοι μας 

πρέπει να γνωρίζουμε ότι  χρηματοδοτείται η Σχολική Επιτροπή για 

εκτέλεση μικροεπισκευών και  εργασιών και όλα αυ τά. 

Μικροεπισκευές.   

 Όμως εδώ υπάρχει μια δαπάνη η οποία αναφέρεται στον 

καθαρισμό των σχολείων. Είναι δυνατόν…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) που πάει;  Ερώτηση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ερώτηση. Το έχει  διαβάσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την ερώτηση σας.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το έχει  διαβάσει,  έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα νομιμότητας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτηση σας είναι άδικη για μας.  Απαντήστε,  κύριε Μερετούδη, αν  

το έχετε δ ιαβάσει .  Για να πάμε σε τοποθετήσεις.  Το διαβάσατε;  

Απαντήστε αν το δ ιαβάσατε με ένα ναι ή όχι .  Πάμε στις  τοποθετήσεις.  

Το έχει  διαβάσει.  Πάμε στις  τοποθετήσεις.  Τι  να πει;  Τι να πει  τώρα; 

Ερώτηση είναι αυτή που έκανε ο κύριος Αναστασιάδης…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα παρακαλούσα πάρα πολύ να αναφέρει  

και το μικρό του όνομα… ακούσατε παρακαλώ; Να αναφέρει το όνομα 

του… αν διάβασα την εισήγηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  απάντησε ο κύριος Μερετούδης…  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Με ακούτε;  Θα λέει  το όνομα του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε τοποθετήσεις.   
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Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν δέχομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπα,  το είπα εκατό φορές.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Να το λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Όχι Αναστασιάδης… Ηλίας,  από το χωριό…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης και  ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.  Παρακαλώ,  

κύριε Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι… διαδικασία 

την συναντούμε για πρώτη φορά. Και  ρώτησα, κύριε αντιδήμαρχε,  κάτι  

πολύ συγκεκριμένο .  Εδώ γίνεται,  δηλαδή, μεταφορά χρηματοδότησης,  

δεν έχουμε Τεχνική Υπηρεσία,  δεν  έχουμε ανθρώπους που έχουν 

τεχνικές γνώσεις στην Σχολική Επιτροπή. Πως ακριβώς θα γίνει  αυτό;  

Ποια θα είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας έχουμε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν κάνω… τοποθέτηση κάνω, κ ύριε  πρόεδρε.  Παρακαλώ, μην 

διακόπτετε.  Παρακαλώ.  Κάνω τοποθέτηση με ερώτηση.  Έχω… θα 
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μιλήσω. Δεν πειράζει .  Ερωτώ, λοιπόν,  εγώ, κάνω μια ερώτηση… λέω,  

λοιπόν,  όταν εδώ μας έρχεται ένα θέμα με εργασίες και έργο,  λέω 

ποιος θα κάνει  το έργο,  ποιος θα το αναθέ σει,  με ποια τεχνική 

επάρκεια.  Ρώτησα,  δεν πήρα απάντηση. Δεν θα το βάλω ως ερώτημα 

στην τοποθέτηση μου;  

 Λοιπόν,  διότι  εδώ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί  πως θα γίνει  αυτή η 

κάθε εργασία.  Ποιος θα αναθέσει,  ποιος θα επιβλέψει.  Δάσκαλοι θα 

δουλέψουν; Λοιπόν,  νομίζω ότι  αυτό ξεκίνησε ο κύριος  Αναστασιάδης 

να το αναλύει…  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Φωτιάδη.  Να λέτε το όνομα του σας 

παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να λέω και το μικρό;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ναι,  βεβαίως.  Σε παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη. Αυτή…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, πρόεδρε.  Σε παρακαλώ… κοροϊδεύει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  κύριε αντιδήμαρχε,  θα ήθελα να μας διευκρινίσετε,  σας 

παρακαλώ, πως ακριβώς θα γίνει  αυτή η μεταφορά, ποιος θα 

επιβλέψει,  ποιος θα εποπτεύσει και είχατε κάνει  μια πρόταση,  αν 

θυμάστε.  Είπαμε επί τέλους,  ως Σχολική Επιτροπή,  να κάνετε μια 
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διαδικασία να προσλάβετε έναν εργολάβο με πολλά αντικείμενα, να 

βάλετε όλα τα χρήματα της  σχολικής στέγης,  να τον έχετε στην 

διάθεση σας για να παρεμβαίνει  οποτεδήποτε.   

 Δηλαδή,  κάνετε αυτές τ ις  μικροαναθέσεις  οι  οποίες τελικά δεν  

θα τελειώσουν ποτέ.  Κάποια στιγμή υποσχεθήκατε,  προχτές,  πριν τις  

εκλογές,  εν πάση περιπτώσει,  ότι  θα το κάνετε.  Ξανά τα ίδια έχουμε.   

Επαναφέρουμε,  λοιπόν,  την πρόταση μ ας.  Κάντε όλα τα είδη 

εργασιών, τα πιθανά, μια λίστα.  Κάντε το ποσό που έχετε ως ΣΑΤΑ 

σχολείων, δημοπρατείστε,  να έχετε έναν εργολάβο, να μπορείτε να τον 

έχετε τον Ιούνιο,  τον Ιούλιο,  τον Αύγουστο, να σας κάνει  συντήρηση 

τις  τουαλέτες και όλες τις  μικροεπι σκευές που έχουν τα σχολεία και  

τις  βλάβες.   

Όλα τα σχολεία έχουν πρόβλημα. Θα κάνετε πόσες αναθέσεις,  

δηλαδή; Και βεβαίως δεν ε ίναι και τα σχολεία έτοιμα όταν πρέπει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πριν απαντήσει ο κύριος Μερετούδης  θέλω να πω το 

εξής.  Αν διαβάσει  κάποιος την εισήγηση προσεκτικά, εδώ γίνονται 

κάποιες εργασίες.  Οι περισσότερες από τις  εργασίες δεν είναι 

κατασκευές.  Δεν είναι κατασκευή. Ένα είναι αυτό.   

 Και δεύτερον,  αυτά που θα γίνουν έχουν γίνει ,  όπως λέει  εδώ,  

στην εισήγηση,  μετά από συνάντηση και συνεννόηση με την 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σερρών. Και,  ας πούμε,  θα 

γίνει  2.440 ευρώ για την μεταφορά υλικών. Αυτό δεν  ε ίναι έργο.  Δεν 

είναι έργο.   

 Λοιπόν,  1.055 ευρώ για την πληρωμή των επιθεωρητών Δόμησης.   

3.000 ευρώ για την σύνδεσ η του Δημοτικού με ΔΕΗ, ΟΤΕ και 

ΔΕΥΑΣ.   
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4.000 ευρώ για τον καθαρισμό του κτιρίου και των υπογείων.  

Και έχει  μόνο δυο ποσά, το ένα είναι για την ανακατασκευή… 

σας το λέω… ανακατασκευή 8 τουαλετών και τροποποιήσεις εντός των 

αιθουσών και  το άλλο είναι 2.00 0 ευρώ, κατασκευή στον δεύτερο 

όροφο… εσωτερικό μπαλκόνι,  για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης 

μαθητή από την σκάλα.  

Άρα δεν έχει ,  έχει  δυο μόνο κατασκευές.  Τα άλλα όλα είναι  

διαφορετικά τελείως… καταλάβατε;  Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και όλα 

αυτά γίνανε όπως το  γράφει και στην εισήγηση, σε συνεννόηση με την 

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου. Λοιπόν,  αν θέλει  να 

προσθέσει κάτι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν νομίζω κάτι  περισσότερο… είναι η ουσία του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ εκείνο που θέλω να πω, επειδή αφορά το θέμα , από την ΣΑΤΑ 

σχολείων είναι… Τεχνική Υπηρεσία και μέσω του τεχνικού 

προγράμματος… δίνει  λεφτά στην Σχολική Επιτροπή… αυτή… τα 

χρήματα για μικροεπισκευές,  όπως λέτε.  Προσλαμβάνει ένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον κύριο Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διαφωνούμε… και θα πω γιατί .  Μισό 

λεπτό… μισό λεπτό.  Είπα προηγούμενα, πριν πω την ερώτηση, σαν 

εισαγωγικό… ότι  η Σχολική Επιτροπή και όλοι το γνωρίζουν,  

χρηματοδοτείται για μικροεπισκευές.  Έτσι;  Κάθε τι  που ξεπερν άει το 

όριο των μικροεπισκευών,  αντιλαμβάνεστε,  είναι έξω από την 

δικαιοδοσία της Σχολικής Επιτροπής.   
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 Αυτό ήθελα να επισημάνω. Άρα, λοιπόν,  θα πρέπει το όλο θέμα ή 

να πάει πίσω ή να σπάσει στα δυο. Το ένα μέρος να είναι,  να ανατεθεί  

από τον δήμο και το άλλο μέρος να αναφέρεται  στις  Σχολικές 

Επιτροπές οι  οποίες καλούνται να κάνουν συγκεκριμένο έργο.  Δεν 

μπορούν να κάνουν ότι  θέλουν.   

 Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  αν αυτό πάει στον επίτροπο 

αντιλαμβάνεστε ότι  αυτό θα γυρίσει  πίσω. Για τον απλούστατο λόγο,  

δεν έχει  αυτά τα στοιχεία της νομιμότητας.  Αυτό το πράγμα ήθελα να 

επισημάνω με αυτόν τον εμφατικό τρόπο, γιατί  πιστεύω ότι  είναι 

λάθος.   

 Αν υποθέσουμε ότι  εγώ, ως δημοτικός σύμβουλος,  δεν  τα ξέρω,  

οφείλουν όμως οι  Τεχνικές Υπηρεσίες,  οι  υπηρεσίες μου στις  οπο ίες 

προΐσταμαι να το γνωρίζουν και να με προφυλάξουν.   

Για αυτό,  λοιπόν,  εγώ προτείνω ότι  θα πρέπει  αυτό το 

συγκεκριμένο θέμα ή να πάει πίσω, σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο και 

να έρθουν χωριστά δυο θέματα. Το ένα να αναφέρεται στην 

χρηματοδότηση από μέρους του δήμου και το άλλο να πάει στις  

Σχολικές Επιτροπές μια μικροεπισκευές,  οι  οποίες βέβαια πρέπει να 

σας πω και με βάση την νομοθεσία ανατίθενται οι  μικροεπισκευές από 

την Σχολική Επιτροπή με μια εποπτεύουσα Αρχή.  Είναι νόμος, 

πρόεδρε,  αυτό το πράγμα. Και δεν  μπορούμε να παρεκκλίνουμε σε 

τελική ανάλυση. Γιατί ,  επαναλαμβάνω και πάλι,  υπάρχει  πρόβλημα 

νομιμότητας.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε… δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα νομιμότητα. Θα 

περάσει,  θα το δείτε δηλαδή, θα περάσει και το…   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η.:  
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Μακάρι.  Μακάρι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας το πω όμως. Να σας εξηγήσω γιατί .  Αν διαβάζατε την 

εισήγηση προσεκτικά δεν θα είχατε την απορία.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η.:  

Την διάβασα, για αυτό.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας την διαβάσω ξανά για  να την θυμηθείτε.  Λοιπόν,  δεν  υπάρχει  

κανένα πρόβλημα.  Λοιπόν,  η πρόταση από την ΕΣΕΠΕ, ΕΣΕΔΕ, 

επιτροπή και τα λοιπά… πρωτοβάθμιας και τα λοιπόν… την εισήγηση 

αυτή… γίνεται αφού προηγουμένως έχει  ένα κατεβατό νόμων. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  λέει ,  παραδείγματος χάριν… έργων για την 

επισκευή και συντήρηση  των αντίστοιχων σχολείων είναι η υπεύθυνη η 

Σχολική Επιτροπή.   

 Άλλο, για την εκτέλεση, διαβάζω αυτά που ενδιαφέρουν.  Για την 

εκτέλεση έργων… την συντήρηση σχολικών κτιρίων από τις  Σχολικές 

Επιτροπές… από το άρθρο 1 ορίζεται ότι  ο ι  διατάξεις  της απόφασης 

αυτής έχουν εφαρμογή μόνο… επισκευής και συντήρησης των 

σχολικών κτιρίων που εκτελούνται από τις  Σχολικές Επιτροπές.   

Από τα έργα αυτά εξαιρούνται οι  επισκευές… μεγάλης κλίμακας,  

αυτά είναι μικρής κλίμακας,  έτσι;  Μιλάμε για ποσά πάνω από 5.000, 

μεγάλης κλίμακας,  όπως όλες οι  επεμβάσεις στον φέροντα 

οργανισμό… μελέτη και ανάλογες  επεμβάσεις στις  στέγες,  στις  

εγκαταστάσεις σχολικών κτιρίων.  

Λοιπόν,  λέει  τα έσοδα των επιτροπών από πού προέρχονται,  από 

τις  επιχορηγήσεις,  η κατανομή στις  Σχολικές Επιτροπές των π οσών 

που καθορίζονται για έργα επισκευών και συντηρήσεων γίνεται  έπειτα  
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από εισήγηση της οικείας δημοτικές επιτροπής Παιδείας και απόφαση 

του οικείου… αυτοδιοίκησης.   

Και η εισήγηση καταλήγει,  λέει ,  μετά από συνάντηση και 

συνεννόηση με την Διεύθυνση Τεχνικ ής Υπηρεσίας του δήμου Σερρών 

αυτά που σας διάβασα προηγουμένως θα γίνουν,  είναι όλα νόμιμα. Να 

μην έχετε κανέναν ενδοιασμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για επισκευές και συντηρήσεις μιλάει και τ ίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ, κοιτάξτε,  αναφέρετε ένα σωρό νόμους.  Λοιπόν,  αν,  αν τα 

γράφουν λάθος οι  υπηρεσίες,  τι  να σας πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω. Παρακαλώ τον αντιδήμαρχο να…  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι το μόνο σίγουρο ότι  θα περάσει από τον επίτροπο για όλα αυτά 

που είπε ο  κύριος  δήμαρχος.  Το θέμα είναι ότι  εμείς  μετ ακομίζουμε 

τέσσερα νηπιαγωγεία… Δημοτικό,  που πάνε σε έναν πολύ καλύτερο 

χώρο. Από κει  που ήταν μέσα σε υπόγεια και αποθήκες.  Είναι τέσσερα 

αυτά και άλλα τέσσερα που έχουνε μεταστεγαστεί ,  έχουμε φτάσει στα 

οκτώ.  

 Θέλω να πω,  με αυτά γλυτώνει η πόλη μας,  γ ιατί… ο δήμος,  

γιατί  τα ενοίκια τα στέλνει  αλλά στην ουσία δεν έχει  σημασία,  ε ίναι 

πάλι χρήματα δικά μας,  από πάρα πολλά λεφτά. Γλυτώνοντας αυτά τα 

ενοίκια.  Και πάνω από όλα, τα παιδιά πηγαίνουν σε καλύτερο χώρο.  

Τίποτα άλλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  ψηφίζουμε εμείς…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα ήθελα δευτερολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία ο κύριος Φωτιάδης και μετά η ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  ποιος διαφωνεί με αυτά που λέτε;  Ποιος,  

πραγματικά, θα μπορούσε να έχει  μια άλλη προσέγγιση για την 

ποιότητα των σχολείων μας ή για την μείωση των χρημάτων που 

έρχονται;  Αυτά είναι αυτονόητα.  

 Και να σας πω και κάτι  άλλο; Δεν τα κάνατε κι  εσείς .  Τα 

βρήκατε έτοιμα.  Άλλα σας ρωτούμε,  άλλα υποσχεθήκατε,  

εξακολουθείτε να σαλαμοποιείτε και  να φέρνετε τα σχολεία μεσούσης 

της διδακτικής σχολικής χρονιάς να γίνονται εργασίες  στις  σχολικές 

αυλές και στα σχολικά κτίρια.   

 Εάν είχατε κάνει  την πρόταση μας μια φορά, μια φορά εφαρμογή, 

θα είχατε τελειώσει.  Θα δουλεύατε τον Ιούνιο,  τον  Ιούλιο,  τον 

Αύγουστο. Δεν θα είχατε πρόβλημα και θα ήταν τα σχολεία έτοιμα. Θα 

κάνατε εργασίες,  θα τα φέρνατε εκεί ,  τιμή μονάδος απασχόληση 

εργάτη, απασχόληση τεχνίτη και θα θέλατε και θα μπορούσατε να 

πάρετε πέντε εργάτες από τον εργολάβο… και ότι  εξοπλι σμό θέλουνε.  

Θα μπορούσατε να σουβατίζετε,  αν βάφετε,  να κάνετε ένα λούκι και 

αυτά το καλοκαίρι.   

Δεν ακούτε.  Συνεχίζετε να κινείστε την λογική η οποία πια είναι 

κραυγαλέα, μικρές  αναθεσούλες,  όλο τον χρόνο, η Σχολική Επιτροπή 

πάρε κι  εσύ,  πάρε εσύ, στο ίδ ιο σχολειό τέσσερις,  πέντε,  τρεις ,  δυο,  
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πέντε.  Κάντε επί  τέλους μια φορά για να είμαστε έτοιμοι.  Μια φορά 

όταν πρέπει.   

Παραδείγματος χάριν,  το  Δημοτικό σχολείο του Λευκώνα σας 

έκανε ο τέως διευθυντής τρία έγγραφα. Θέλανε μια  αίθουσα. Μια 

αίθουσα διότι  έσπασε ακόμα μια τάξη. Δεν εμφανιστήκατε πουθενά, 

ποτέ.  Πως μπορεί αυτό να το αντιμετωπίσετε;  Πως μπορεί να απέχετε 

από τέτοιου είδους  ευθύνη;  

Και κατά άλλα κόπτεστε ότι  εσείς  ενδιαφέρεστε.  Πότε θα 

προνοήσετε;  Τελικά εκ των ενόντων οι  γονείς  βάλαν χρήματα κα ι  

κάναν μια αποθήκη αίθουσα. Το ξέρετε αυτό; Τα ξέρετε τα έγγραφα;  

Αν είχατε,  όμως, τον εργολάβο, θα τον βάζατε να δουλέψει το 

καλοκαίρι,  τελειώνω, κύριε πρόεδρε,  θα τον βάζατε να δουλέψει  το 

καλοκαίρι… κάντε,  λοιπόν,  επί  τέλους,  διδαχθείτε από την εμπειρί α 

μας.  Εκτός αν έχετε άλλες σκέψεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε κάτι  να πείτε.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε… πριν ενάμιση χρόνο η Σχολική Επιτροπή δεν χειριζόταν 

τέτοια θέματα. Όλα πηγαίναν στην Τεχνική Υπηρεσία.  Έχει  εδώ και 

ένα… Σχολική Επιτροπή… κάποια χρήματα . Με αυτά πήραν… σχεδόν 

όλα τα σχολεία εσωτερικά. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι  ε ίναι 

καλύτερο. Πράγματα που δεν είχαν γίνει  τα προηγούμενα χρόνια.  Στο 

Γυμνάσιο του Λευκώνα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο Δημοτικό είπα.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Στο Δημοτικό,  δεν  ήτανε… ήτανε… οι  Τεχνικές Υπηρεσίες.  Και γιατί  

δεν έγινε.  Δεν ήταν θέμα της Σχολικής Επιτροπής…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η Σχολική Επιτροπή έκανε το έργο.  Ο διευθυντής τρία έγγραφα σας 

έκανε.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Από την Σχολική Επιτροπή… τα έγγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αντιδήμαρχος.  Ένα χρόνο σου λέει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε… σεβαστείτε  τον…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την τοποθέτηση σας,  τελειώσαμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν τελειώσαμε έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί του θέματος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος δεν έχετε κανένα λόγο από δω και πέρα.   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί του θέματος… κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε,  κύριε  αντιδήμαρχε;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τέλειωσα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο 

κύριος… ο κύριος Γρηγοριάδης,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  με τις  επιφυλάξεις που… ο κύριος  Αναστασιάδης 

και είναι καταγεγραμμένες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι,  βέβαια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος  Δούκας.  Ναι  ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Ναι,  

ναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ναι  στις  συντηρήσεις με εν ιαία δημοπράτηση συντηρήσεων 

και… από την Σχολική Επιτροπή στην περίοδο του καλοκαιριού,  όπως 

ακριβώς το δ ιατυπώνουμε.  Όχι  στην σαλαμοποίηση μεσούσης της 

περιόδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος αντιδήμαρχος… ο κύριος Γκότσης.  Ναι και  ο πρόεδρος.   
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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: 547/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα. Έγκριση διενέργειας προμήθειας Α. Βιβλίων 

για τις  ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, ποσού… 80 

ευρώ και Β. Υλικών για  την κατασκευή… φωτισμού… 500 ευρώ.   

 

5ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας  

Α. Βιβλίων για τις  ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου  

Β. Υλικών για την κατασκευή  ιστώ ν φωτισμού  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας  

Α. Βιβλίων για τις  ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου  

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: 548/2015)  

…………………  

 

Β. Υλικών για την κατασκευή ιστώ ν φωτισμού  

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: 549/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο. Έγκριση και  διάθεση πίστωσης,  τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση 

υπηρεσίας αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών… του 

δήμου Σερρών για  τον χρήστη αυτοκινητοδρόμιο Α4.12.  Εισηγητής ο 

αντιδήμαρχος,  κύριος Γαλάνης.   

 

6ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση και διάθεση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση  

 υπηρεσίας αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών  

(ΜΑΝ)  

 του δήμου Σερρών για τον χρήστη αυτοκινητοδρόμιο Α4.12  

Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε είναι,  να θυμίσω στο Σώμα ότι… υπογράψει μια  

συμφωνία με τον ΟΤΕ  μέσα από την λειτουργία της Πολιτείας,  το  

τηλεφωνικό δίκτυο… έτσι ώστε όταν υπάρχει μια ζημία ή μια φθορά 

σε μια… να αποκαθίσταται.   

 Ο κύριος,  ο προϊστάμενος στο Τμήμα… Πληροφορ ικής 

διερεύνησε ποιος… ρωτώντας μάλιστα την Τεχνική Διεύθυνση αν 

υπάρχει κάποια τομή στην είσοδο του πάρκου Ομόνοιας,  δηλαδή, εκεί  

στην είσοδο περίπου του πάρκου Ομόνοιας έγινε μια… φθορά. Γιατί  

τομή δεν υπήρξε,  όπως μας εξήγηση η Διεύθυνση εγγράφως. Δηλαδ ή, 

δεν υπήρξε κάποιο επίσημο αίτημα για… τομή σε εκείνο το σημείο.   

 Άρα για τον λόγο ότι  δεν… δεν έχουμε,  δηλαδή, τα στοιχεία για 

να μπορέσουμε να βεβαιώσουμε,  γιατί  αυτός ήταν ο στόχος μας,  το 

ποσό αυτό,  περίπου 10.000 ευρώ… σε κάποιον από αυτούς που έκα νε 

την βλάβη… στο δίκτυο, είμαστε υποχρεωμένοι… στον συγκεκριμένο 

οργανισμό, δηλαδή, στον ΟΤΕ, να μας την αποκαταστήσει.  Γιατί  δεν  

μπορεί να μείνει  έτσι.  Πρέπει να αποκατασταθεί.   

Σε αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις… μια φορά, αν θυμάμαι καλά,  

σίγουρα την αποκατέστησε αυτός που έκανε την ζημία.  Ο εργολάβος 

είχε κάνει  μια τομή και από αμέλεια του προκάλεσε την φθορά. Αυτή 

είναι όλη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ρώτησα ξανά τον προϊστάμενο… το θέμα 

και μου είπε ακριβώς αυτά που  σας είπα.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν.  Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  μια ερώτηση αυτονόητη , θα έλεγε κανείς .  Αυτοί  

που δραστηριοποιούνται εκεί  προφανώς κάποια τομή…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έγινε καμία τομή…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν πρέπει να παρεμβαίνετε.  Ούτε τεχνικός είστε,  ούτε 

έχετε το δικαίωμα να παρεμβαίνετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω την γνώση της  Τεχνικής Υπηρεσίας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απευθύνομαι… στον αντιδήμαρχο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν έγι νε καμία τομή.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απευθύνομαι και ακούω αλλά και  νομίζω ότι  πρέπει  να κάνετε… 

κρατηθείτε στο αντικείμενο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντονισμό.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  θαύμα δεν έγινε.  Άμα δεν το βρήκαμε και δεν ψάξαμε καλά,  

είτε κάτι  άλλο έγινε.  Η ερώτηση  η αυτονόητη είναι,  ήτανε 

επιφανειακό, προφανώς ήτανε… το καλώδιο.  Αυτοί που 

δραστηριοποιούνται εκεί  και έχουν και την χρήση δεν πληρώνουν 

τίποτα ;   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν μας είπε κανείς  επισήμως…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν τελείωσα, κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νόμιζα ότι  τελειώσατε,  συγγνώμη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν τελείωσα, κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νόμιζα ότι  τελειώσατε.  Ειλικρινά…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο… 

κάποιες διαδικασίες.  Λέω, αυτό … να πληρώσουνε… και δεν μπορούμε 

να έχουμε καλύτερη εποπτεία; Μια ικεσία κάνω. Και ένα δεύτερο…   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  κύριε πρόεδρε,  τον ακούω. Νόμιζα ότι  τελειώνει.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και ένα δεύτερο.  Είναι παρεμφερές.  Όσοι  σκάψαν τους δρόμους και  

βάλανε οπτικές ίνες,  πληρώσανε;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  κύριε,  τελειώσατε;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν απαντάτε στο δεύτερο. Δεν απαντάτε.  Είναι εκτός θέματος.   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εσείς,  κύριε  πρόεδρε,  αποφασίζετε τι  θα απαντήσω ε γώ επομένως. 

Όπως είπα στο Σώμα, κύριε  πρόεδρε και κύριε  δήμαρχε,  δεν υπήρξε 

τομή. Δεν,  εξήγησα σε ποιο χώρο έγινε,  γιατί  κι  εγώ δεν το γνώριζα,  

δεν είμαι ειδικός σε μερικά θέματα, ρώτησα όμως τους τεχνοκράτες.   

 Δεν έγινε μέσα στον χώρο του αυτοκινητοδρομ ίου.  Γιατί  

αναφέρεται το αυτοκινητοδρόμιο.  Έγινε στην είσοδο του πάρκου 

Ομονοίας.  Μια… δολιοφθορά. Κάποιος,  δηλαδή, εκεί  πέρα πείραξε το 

δίκτυο.  Το οποίο το δίκτυο… δεν είναι σε πολύ μεγάλο βάθος.  

Κάποιος έκανε μια  ζημία.  Δεν… ρώτησα και επανειλημμένως… γι ατί  

είχα και εγώ τις  ίδιες απορίες και θέλουμε να προστατεύουμε και εμείς  

το δημοτικό συμφέρον…  

 Δεν δραστηριοποιείται κανείς  εκεί ,  στο πάρκο Ομονοίας,  στην 

είσοδο. Επισήμως,  αν το ξέρετε και θέλετε να μου το πείτε,  αν 

γνωρίζετε κάτι  παραπάνω, ευχαρίστως.  Πάντως… Διεύθυνση,  κύριε  

δήμαρχε,  δεν δραστηριοποιείται κανείς  εκεί .  Ούτε έχει  κάνει… κάποια 

τομή.  

 Επομένως έπρεπε να… το δίκτυο. Μου λέει  ο προϊστάμενος ότι  ο 

ΟΤΕ, σύμφωνα με την Κοινωνία της  Πληροφορίας,  το… δίκτυο είναι  

αυτός που θα το αντικαταστήσει…  προσφορά. Σε μια άλλη αντίστοιχη 

περίπτωση… και το τελειώσαμε.  Αν ήξερα και αν ξέρετε εσείς  εδώ… 

το κυρίαρχο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  Παρακαλώ, αν 

γνωρίζετε κάτι  παραπάνω μπορείτε να μου πείτε,  να προστατέψουμε το 

δημοτικό συμφέρον.  Οπότε με τα  έγγραφα και με… που έχω κάνει,  

δεν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως πέρασε κανένα…  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί και αυτό να συνέβη.  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το δίκτυο οπτικών ινών είναι του δήμου.  

Δεν είναι στον χώρο του αυτοκινητοδρομίου.  Και εγώ… ε ιλικρινά σας 

το λέω. Αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση υπάρχει;  Το θέμα έκλεισε,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  

ναι,  ναι ,  ναι .  Κυρία… ναι.  Ναι.  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: 550/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Α.  

Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2016 και Β… Κατίνας… έτους 2016.  

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Γαλάνης.   

 

7ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  

Α. Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2016  
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Β. Μητσάκου Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας Λυκούργου έτους 2016  

Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προχωράω, προχωράμε μάλλον,  κύριε πρόεδρε,  για  να είμαι πιο 

σωστός,  στις… υποχρεώσεις και ουσιαστικές φυσικά, που βάζει  ο 

νόμος.  Να μην παρεκκλίνουμε επ’ ουδενί.  Προϋπολογισμούς,  

απολογισμούς,  ισολογισμούς.  Αυτό,  δηλαδή… με το ένα και είναι 

καινούργιο σχετικά το άλλο κληροδότημα… για ένα διάστημα ακόμα… 

και τώρα, κύριε πρόεδρε,  κύριε γραμματέα, αν έχετε την καλοσύνη… 

το αποφατικό το οποίο καταθέτει… Κατίνας… αναθέτει  σε 

συγκεκριμένους,  σε συγκεκριμένα τμήματα του δήμου και υπαλλήλους 

τις  διάφορες εργασίες που πρέπει να γίνουν… και,  κύριε πρόεδρε,  δεν 

ξέρω αν… κάποιος  άλλος,  να μην κουράζω το Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από την κυρία Ιωαννίδου, τον κύριο Γιαννακίδη,  τον κύριο 

Αντώνη Αναστασιάδη, τον κύριο Μηλίδη. Ξεκινάμε από σας,  κυρία 

Ιλανίδου.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο κληροδότημα του κυρίου Αποστολίδη,  είπατε ένα σκέλος… 175.  

Έχει μόνο τα ακίνητα… κενά και άλλα δυο καταστήματα. Είναι όλα 

κενά…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα… λοιπόν,  πρώτον.  Δεν υπάρχει  ακίνητο που να μην το βγάζουμε 

σε δημοπρασία.  Και… μάλιστα… ο κύριος δήμαρχος ο  οποίος ελέγχει  

τους συνεργάτες του,  το έχουμε δει ,  το έχουμε εξ αντλήσει,  είμαστε 

πολύ προσεκτικοί,  κύριε πρόεδρε… σε δημοπρασία σε συνεργασία με 
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την,  με το Τμήμα των κληροδοτημάτων… όλα τα ακίνητα. Γιατί  ουαί 

και αλλοίμονο αν δεν τα βγάλεις… είμαστε συνεπείς.   

 Όμως το ακίνητο που αναφέρεστε είναι σε τέτοια… κατάσταση ,  

εδώ και πολλά… και αν δείτε στον προϋπολογισμό η Τεχνική 

Διεύθυνση μας… Οικονομική Διεύθυνση και θα προσπαθήσουμε,  αφού 

πάρουμε το πράσινο φως από τα κληροδοτήματα, να το 

τακτοποιήσουμε,  να το συντηρήσουμε αυτό το κτίριο.  Είναι σε άθλια 

κατάσταση. προβήκαμε και σε μυοκτονία… κύριε  πρόεδρε,  και  

προσπαθούμε για την συντήρηση. Αυτό.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ήθελα να ρωτήσω αν είναι άδειο.  Αυτό ρωτάω.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άδειο είναι.  Φυσικά.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άδειο,  κλειδωμένο. Όποιος δεν πλήρωσα… είμαστε εκτεθειμένοι…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είναι πράγματα…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κανείς  από μας.  Κύριε πρόεδρε,  για να μην 

είμαστε εκτεθειμένοι κάναμε τις  νόμιμες ενέργειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :  

Κύριε αντιδήμαρχε… 100.000 ευρώ. Είναι τόσο το ποσό και δεν είναι 

τόσο μεγάλες οι…  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) δεύτερον.  Επειδή είναι ένα θέμα που καίει  

πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους,  το ξέρετε,  κι  εσάς… 

κληροδοτήματα, έχετε ελέγξει  και με τις  νομικές σας γνώσεις  να μην 

ξαναμπλέξουμε με τέτοια πράγματα; Το λέω γιατί  ξέρετε πόσο πολύ… 

πολλοί άλλοι .  Το έχετε ελέγξει  με τα κληροδοτήματα;  

Και το τρίτο σκέλος.  Ο κύριος Αποστολίδης με την διαθήκη του 

αυτή έλεγε για υποτροφία.  Αλλά πάλι άδειο το βλέπω, δεν υπήρξε 

ενδιαφέρον.  Έγινε,  δηλαδή… στην σημερινή κρίση… δεν ξέρω.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  σε αυτά τα θέματα… δεν είμαι εγώ, κύριε πρόεδρε,  αυτό που 

θα μπορούσα να ελέγξω όλες τις  νομικές… του θέματος .  Όμως,  με την 

ευθύνη… στο πρόσωπο μου… κάνω ότι  πρέπει μαζί  με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες για να μην εκτεθούμε.  Και  παλιά ζητήματα 

που αφορούν,  όπως το θέμα των τόκων του συγκεκριμένου 

κληροδοτήματος… με τις  υπηρεσίες ,  διεκδικούμε από τις  τράπεζες,  

μια νομίζω… τον λογαριασμό εντόκως… Αποστολίδη,  η άλλη που την 

έχει… δικαστηρίου για να μας αποδώσει τους τόκους… να τους  

αποδώσει η ίδια εθελουσίως… συζήτηση.  

 Απλώς ειδικά αυτό το θέμα, επειδή με ενδιαφέρει… κάνουμε ότι  

μπορεί να φανταστείτε.  Ότι  χρειάζεται .  Και η Νομική Υπηρεσία και… 

και όποιος άλλος… και ότι  επερωτήσεις τίθενται από την Δικαιοσύνη 

απαντούμε με πολύ προσεκτικό τρόπο…  

Όσον αφορά το τελευταίο που είπατε,  στην δεύτερη… προκήρυξη 

που κάναμε… σας πληροφορώ ότι  ενημερώσαμε από τους… σχολεία  
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μέχρι  και τα φροντιστήρια,  ένα -  δυο άτομα που προέκυψαν και  

ενδιαφέρθηκαν δεν  πληρούσαν τις  προϋποθέσεις… προϋποθέσεις είναι 

προϋποθέσεις ενός άλλου καιρού και ο  κύριος  δήμαρχος σε 

συνεννόηση και εγγράφως… Υπηρεσία την Οικονομική, έχει  δώσει  

εντολή στην Νομική Υπηρεσία να προβεί στις  νόμιμες ενέργειες για να 

τροποποιηθούν οι  όροι.  Όχι ο  σκοπός,  οι  όροι.    

Γιατί  αν δεν τροποποιηθούν,  άριστος μαθητής με τα δεδομένα,  

και άπορος και να έχει  πετύχει ,  κύριε πρόεδρε,  στο πανεπιστήμιο και  

άπορος… που βάζει… αυστηρά,  δεν  έχει ,  δεν  υπάρχει.  Δεν υπάρχει… 

δεν υπάρχει.  Δυο -  τρεις  που εμφανίστηκαν δεν…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης ερώτηση και μετά εσείς ,  κύριε  Αναστασιάδη.  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θα πιαστώ από αυτό το τελευταίο που είπε ο αρμόδιος 

αντιδήμαρχος.  Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί… και  την προηγούμενη 

φορά, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους όρους…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) προς το παρόν σε τι  φάση είμαστε…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο  κύριος δήμαρχος έδωσε εντολή στην 

Νομική Υπηρεσία να διερευνήσει… γιατί  δεν είναι αυτό το νόημα, 

όπως πολύ σωστά παρατήρησαν… δημοτικού συμβουλίου… όροι ,  γιατί  

ενώ εξαντλήσαμε όλους τους τυχόν… που θα μπορούσαν να… τον 
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ενδιαφερόμενο, δεν υπήρξε… να εξετάσει τους  ανθρώπους,  δεν υπήρξε 

κανείς .  Και… τις  προϋποθέσεις που βάζει  ο συγχωρεμένος.   

 Επομένως, η Νομική Υπηρεσία… προετοιμάζεται,  ε ίναι νομίζω 

σε πολύ καλό επίπεδο για να θέσει,  προφανώς ενώπιον του 

δικαστηρίου… την τροποποίηση των όρων. Για να μπορέσουν… να 

μπορεί να έρθουν άνθρωποι να πάρουν την υποτροφία.  Γιατί  εμείς  

κάνουμε όλο αυτό τον κόπο και δεν… τα χρήματα. Δεν θέλουμε να τα 

κρατάμε μέσα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τιμούμε και… για  την γενναία της προσφορά. Όμως ο δή μος είναι  

ανίκανος να διαχειριστεί .  Η πιο σωστή πράξη είναι να πουληθούνε.  Να 

πουληθούνε,  τα χρήματα αυτά να πάνε για τον σκοπό τον οποίο έχει  

δώσει… έτσι ε ίναι.  Πάντα θα έχουμε παθητικό,  πάντα θα έχουμε… δεν 

μπορούμε να το…  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μίλα λίγο πιο δυνατά αν θέλεις .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Γιατί  δεν τα… κύριε νομικέ,  τι  λέτε εσείς;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ λέω, κύριε Αναστασιάδη, η παρατήρηση σας είναι  πολύ χρήσιμη. 

Πράγματι,  αυτά τα κληροδοτήματα τιμούνε τον δήμο… οι άνθρωποι  

ευεργέτησαν τον δήμο, όμως έχετε δίκ ιο  ότι  πράγματι ο  νόμος… ο 

παλιός νόμος… είναι δυσχερές ,  δυσχερής η διαχείριση των 

κληροδοτημάτων. Έχουνε πάρα πολλές λεπτομέρειες.  Αν πας και… θα 

έχεις  προβλήματα και με τον νόμο και δεν είναι και λειτουργικά.  
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Δηλαδή,  αυτά τα ακίνητα… είναι  παλιά,  δεν θέλ ει  κανείς  να τα 

μισθώσει…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  έχετε δίκιο.  Εκτός των ελαχίστων που είναι στο κέντρο της  

πόλης… υπάρχει,  κύριε πρόεδρε,  τα υπόλοιπα είναι δύσκολο να 

νοικιαστούν.  Πρέπει να κάνεις ,  να ανακαινίσεις …  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε… την Νομική Υπηρεσία να ερευνήσει το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί;  Ομόφωνα ναι;  Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  

Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2016  

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: 551/2015)  

…………………  

 

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  

 Μητσάκου Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου έτους  2016 

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: 552/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα. Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκε κριμένου προϋπολογισμού 

έτους 2015. Από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου.  

 

8ο  ΘΕΜΑ:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2015  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  

Εισηγητή: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη. Αφορά μια δικαστική απόφαση από το Ειρηνοδικείο της  

Θεσσαλονίκης.  2.051,14 ευρώ. Θέλετε κάτι  να ρωτήσετε;  Παρακαλώ,  

κύριε…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε παρακαλώ… πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε υποψήφιος βουλευτής;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. :  

Όχι…  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ, συνάδελφοι… την ερώτηση σας,  

παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον δήμο για ακόμα μια φορά. Και ο 

δήμος,  ο εναγόμενος,  ο δήμος Σερρών της Περιφέρειας… Κεντρικής 

Μακεδονίας που εκπροσωπείται μόνιμα από τον δήμαρχο αυτού,  δεν 

παραστάθηκε στον δίκη.   

 Για ποιο λόγο δεν παραστάθηκε στην δίκη για ακόμα μια φορά ο 

δήμος και η απόφαση… ερήμην του εναγομένου. Αυτό είναι  

επανειλημμένο συμβαίνει  και για ακόμα μια φορά δεν πήγε δικηγόρος,  

δεν πήγε εκπρόσωπος του δήμου να παραστεί  σε αυτή την δίκη.   

 Έχουμε μονίμως συνέχεια αγωγές και ο δήμος δεν παρίσταται.  

Και κάθε… ο δήμος είναι ακόμα μια  φορά. Και  να πληρώσουμε 8.031 

ευρώ λέω εδώ… τους τόκους.  Με τους τόκους δεν μας λέτε… θα είναι 

περίπου 5,5%.. .  δεν ξέρω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

6.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

6%; Ωραία.  Λοιπόν… 8.000… των τόκων. Το βασικό κυρίως είναι 

αυτό.  Γιατί  για ακόμα μια φορά ο δήμος δεν… έχει  γίνει  αυτό το 

πράγμα…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελειώσατε;  Λοιπόν,  η απάντηση είναι ως εξής.  Ο δήμος παρίσταται  

με τον εξής τρόπο. Έρχονται οι  αποφάσεις… 2011 και μετά,  που 

γνωρίζω, και πριν φαντάζομαι,  περνούσαν Δημαρχιακή Επιτροπή.  

Έρχονται οι  υποθέσεις στην Οικονομική Υπηρεσία,  στην Οικονομική, 
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συγγνώμη, Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής μαζί με 

τα μέλη… εσείς,  αποφασίζουν τον ορισμό δικηγόρου.  

 Αν δεν έρθει  η απόφαση αυτή,  η αγωγή ή το έντυπο,  

οποιοδήποτε… όποιο άλλο δικόγραφο στην Οικονομική Επιτροπή ο 

πρόεδρος και τα μέλη της δεν μπορούν να αποφασίσουν.  Αν τώρα 

έχουμε αποφασίσει ,  όπως στην συγκεκριμ ένη περίπτωση, και δεν πάει  

ο δικηγόρος τότε θα πρέπει να εξηγήσει η Νομική Υπηρεσία για ποιο 

λόγο δεν παραστάθηκε.   

Θέλω να πω ότι  στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή προσέχω 

τις  σας λέω, έχει  αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή και έχει  ορίσει  

δικηγόρο για να παρασταθεί στο δικαστήριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και γιατί  δεν πήγε;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό δεν μπορώ εγώ να το γνωρίζω.  Εγώ ξέρω ότι  εδώ έχω στα χέρια 

μου την… γιατί  ήξερα ότι  θα μου την κάνετε την ερώτηση, έχω την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία όρισε δικη γόρο για να 

παρασταθεί στην υπόθεση.  Για ποιο λόγο δεν  έχει  παρασταθεί  αυτό θα 

το εξετάσει…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δικηγόρο του δήμου, δηλαδή;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι… φυσικά, φυσικά.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και αυτό μπορεί να αφεθεί έτσι… τι  θα κάνετε;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

78 

Εγώ δεν… έτσι .  Υπάρχει απόφαση,  υπάρχει  απόφαση… αυτή η 

απόφαση που μου λέτε,  για να δείτε πόσο προσεκτικός είμαι… για να 

μην… αυτός είναι  ένας πρώην συνεργάτης του κυρίου Φωτιάδη ο 

οποίος,  ακούστε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ να το σταματήσετε αυτό που κάνετε…  

 

(Διάλογοι )  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να το αποσύρεις τώρα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν αποσύρω τίποτα… κλείστε το μικρόφωνο… άκουσε λίγο.  Άκουσε.  

Για καλό το λέω. Λέω το εξής,  κύριε πρόεδρε.  Για να μην γίνονται  

παρεξηγήσεις και νομίζει  κανείς  οτιδήποτε.  Για αυτό το λέω.   

 Ο άνθρωπος αυτός είναι ο  παλιός γενικός γραμματέας της  

Νομαρχίας.  Για αυτό το ανέφερα έτσι .  Έκανε μια δουλειά ο άνθρωπος, 

προσέξτε να δείτε  τι  θα πω. Μην παρεξηγείται κανείς  τόσο εύκολα.  

Για καλό τα λέω. Έκανε ο άνθρωπος μια δουλειά στον Λευκώνα, στο… 

Λευκώνα. Και έπρεπε να πληρωθεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι επί  των ημερών μου.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι επί  των ημερών σας…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) γιατί  δεν  με αφήνετε… σας άφησα εγώ… 

να τελειώσω. Για καλό τα λέω αυτά. Δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  έχετε το δ ικαίωμα να ζητήσετε…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για καλό τα λέω. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να 

γνωρίζει… κανείς  ότι… να βοηθήσει κάποιον.  Για αυτό το λέω… 

αυτός ο άνθρωπος… γενικός γραμματέας της Νομαρχίας είχε κάνει  μια 

δουλειά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα… όταν ήταν άλλος 

δήμαρχος,  όχι  εσείς .  Τώρα, στην τελευταία θητεία του δήμου 

Λευκώνα.  

 Και ο άνθρωπος αυτός δεν πληρώθηκε από το… και… τα 

χρήματα του.  Δικαίως τα χρήματα του,  η άποψη μου είναι… είναι 

υποχρεωμένος να πληρωθεί.  Έκανε αγωγή. Εμείς ,  σαν Οικονομική 

Επιτροπή με μένα πρόεδρο, την κυρία Ιωαννίδου… συνάδελφους,  

ορίσαμε δικηγόρο…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν… το 13… παλιά.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί να μην ήσασταν εσείς ,  εντάξει…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αμάν μωρέ,  φοβόσαστε… γ ια καλό το λέω. Χωρίς… ήμουν εγώ… 

ήμουν εγώ όταν ορίσαμε δικηγόρο. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Ήμουν 

εγώ όταν ορίσαμε δικηγόρο για να παρασταθεί στο δικαστήριο.  

Ενημέρωσα αρμοδίως τον κύριο δήμαρχο ότι… ήρθε η υπόθεση αυτή 
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για να πληρωθεί,  ότι  δεν παραστάθηκε δ ικηγόρος στο δικαστήριο και 

θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι  κανείς  από μας,  τους συνάδελφους,  

για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή οποιεσδήποτε σκέψεις,  δεν  

έχει… να ωφελήσει κανέναν.  Αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια.   

 Δεν είχα εγώ κάτι  με αυτόν ή κάποι ο μέλος της Οικονομική 

Επιτροπής για να του χαριστούμε.  Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.  Αυτό 

θέλω να πω. Κανείς δεν χαρίζεται σε κανέναν.  Είμαστε απολύτως 

τυπικοί.   

Και δεν  έχουμε αφήσει  καμία υπόνοια για κανέναν συνάδελφο.  

Είναι όλοι,  πιστεύω, εντάξει .  Για αυ τό τα λέω όλα αυτά. Για να 

ξέρετε.  για να ξέρουμε ποιος ε ίναι αυτός ο κύριος που έκανε την 

αγωγή. Να μην αφήνουμε,  έτσι,  και αιωρούνται…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δευτερολογία.  Εμείς,  ως παράταξη, από 

τον Φεβρουάριο του 15  έχουμε κάνει  ένα έγγραφο και ζητήσαμε πόσες  

αποφάσεις βγήκαν από δικαστήριο και δεν παρέστη ο δήμος και δεν 

έστειλε δικηγόρο.  Δεν έχει  απάντηση… πρέπει  οπωσδήποτε κάτι  να 

κάνετε… η Οικονομική Υπηρεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε να κάνετε,  εκτός θέματος είσαστε… εκτός  θέματος… δεν  

καταγράφεται αυτό το οποίο λέτε… είναι εκτός θέματος.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να καταγραφεί.  Είναι μέσα στο θέμα.  Εάν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ ορίζω αν είστε εντός ή εκτός  θέματος.  Είστε παντελώς εκτός 

θέματος…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παντελώς εκτός  θέματος.  Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε ξανά, 

δευτερολογία,  επί  του θέματος,  έχετε τον λόγο.  Δεν τοποθετηθήκατε 

και λέτε για Φεβρουάριο και Ιούνιο,  ε ίστε εκτός θέματος…  

Κος  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν είμαι εκτός…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  πρέπει οπωσδήποτε,  επειδή γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα 

και συνέχεια δεν πάει δικηγόρος,  είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου… θέλετε να περάσετε το δικό σας.  Παρακαλώ την 

γραμματεία,  δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά που λέει  η κυρία  

Ιλανίδου… σας αφαιρώ τον λόγο και πάμε… και πάμε στην 

ψηφοφορία.   

Κα ΙΛΑΝΝΙΔΟΥ:  

Για το συγκεκριμένο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε σε ψηφοφορία της αναμόρφωσης.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

σεβαστείτε τον κανονισμό.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θέλω τον λόγο επί προσωπικού. Και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε τον λόγο επί  προσωπικού που ζητάτε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Νομίζω ότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μου θέσετε το θέμα επί προσωπικού που ζητάτε και μετά θα σας 

δώσω τον λόγο.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Λοιπόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που θιχτήκατε θα μου πείτε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η αναφορά του αντιδήμαρχου στο πρόσωπο μου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήτανε σαφής…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχει  καμία σχέση με το θέμα. Δεν έχει  καμία σχέση η αναφορά του 

ονόματος μου. Δεν έπρεπε να γίνει .  Λοιπόν,  εμείς  τοποθετηθήκαμε και 

γενίκευσε η σύμβουλος μου, σε ένα θέμα. Γιατί  δεν  παρευρίσκεται ο 

όποιος δικηγόρος,  που είναι απόρροια της διαδικασίας και τι  κάνατε 

όταν… έτσι ;   

 Το να αναφέρετε ότι  ήταν εκεί ,  ήταν αλλού, αυτό,  επί 

προσωπικού παρακαλώ, να το σβήσει η γραμματέας.  Δεν έχει  καμία 

σχέση. Γιατί  εμείς  μείναμε στο θέμα και στ ην ουσία.  Γιατί  δεν  

παρευρέθηκε η δικηγόρος.  Ποιος δικηγόρος είναι;  Τόσους συμβούλους 

έχει  ο κύριος Αγγελίδης.  Για άλλα θέματα παρίστανται.  Γιατί  δεν πήγε 

στο δικαστήριο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι επί  της ουσίας…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Βεβαίως.  Να διαγραφεί η αναφορά στο πρόσωπο μου.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  σήμερα ψηφίζουμε μια αναμόρφωση για να πληρωθεί  

ένα ποσό. Από κει  και πέρα αυτό που ακούστηκε… η Νομική 

Υπηρεσία είναι μια υπηρεσία η οποία… σε όλους τους  δήμους,  είναι  

απευθείας παίρνει  εντολές από τον δήμαρχο. Η Νομική Υπηρεσία του 

δήμου παρίσταται σχεδόν σε όλα τα δικαστήρια.  Αν σε κάποιο δεν έχει  

παρασταθεί θα διερευνηθεί.  Είμαι βέβαιος για αυτό.   Αλλά από κει  

και πέρα το να δημιουργούνται εντυπώσει ότι  δεν  παρίσταται  η 

Νομική Υπηρεσία,  δυο δικηγόροι είναι,  πρέπει  να τα λέμε τώρα… 

κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επί  του θέματος… επί του θέματος…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό… όμως. Ότι δεν λειτουργούνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επί  του θέματος…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  δημιουργούνται εντυπώσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για μια εντύπωση δεν μπορεί να… κανείς.  Και όποιος θέλει…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Κύριε πρόεδρε,  παρακαλώ, να πάρω τον λόγο για  μισό λεπτό.  

Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μια ατυχής έκφραση. Έχει δίκιο,  δεν το 

καταλαβαίνετε;  Πρέπει να είμαστε δίκαιοι .  Τι  φταίει  ο Φωτιάδης; 

Γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) νομίζω ότι  έγινε ξεκάθαρο ότι  δεν φταίε ι…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τελείωσε τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και παρακαλώ να σβηστεί  το όνομα του κυρίου Φωτιάδη. Για όνομα 

του θεού, δηλαδή.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα το 8…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  παρακαλώ. Ο δήμαρχος θέλει  τον λόγο.  Αυτό το 

περιστατικό έγινε πριν την πρόσληψη των δυο ειδικών συνεργατών 

νομικών… δυο και  μόνο δυο.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

(Διάλογοι)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ασφαλώς είναι για την δημιουργία εντυ πώσεων αυτό που ακούστηκε 

ότι  δεν πάνε οι  δικηγόροι στα δικαστήρια.  Τώρα, το αν δεν πήγαν μια  

ή δυο φορές και εγώ χτες το έμαθα ότι  δεν παρέστη ο δικηγόρος σε 

αυτό το δικαστήριο και θα κληθεί και ο δικηγόρος να δώσει εξηγήσεις.   

 Αλλά… στο τσουβάλι,  δεν πάνε σε καμία,  σε κανένα δικαστήριο,  

για όνομα του θεού, θίγουμε,  θίγουμε δυο νομικούς σύμβουλους οι  

οποίοι  δουλεύουν στον δήμο επί 30 χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βέβαια ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απα ιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 553/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.  Έγκριση διαγραφής ακινήτου από το Κτημοτολόγιο του 

δήμου.  

 

9ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διαγραφής ακινήτου από το Κτημοτολόγιο του δήμου  

Εισηγητή: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.  Αντιδήμαρχε.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) του κυρίου Σαμουηλίδη Γεωργίου,  το 

οποίο… δημοτικό.  Ο κύριος Σαμουηλίδης Γεώργιος μας έφερε 

απόφαση του Ειρηνοδικείου όπου,  στην οποία αποδεικνύεται ότι  είναι  

ιδιοκτησία του το συγκεκριμένο οικόπεδο και… 13,74 τετραγωνικών 

μέτρων και για αυτό και εμείς  το διαγράφουμε από τα,  από το 

Κτημοτολόγιο,  στο οποίο φαίνεται ως περιουσία του δήμου.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Σωστό, σωστό. Προχωράμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ομόφωνα, βέβαια.   

Έγκριση διαγραφής ακινήτου ιδιοκτησίας κ.  Γεωργίου Σαουλίδη  

στο ΟΠ 769 από το Κτηματολόγιο του Δήμου .  

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: 554/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο θέμα. Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταχώρηση δηλώσεων 

ιδιοκτησίας ακινήτων του δ ήμου Σερρών στο Εθνικό Κτημοτολόγιο.   

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταχώρηση δηλώσεων 

ιδιοκτησίας  

ακινήτων του Δήμου Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ένα ποσό 20.000 ευρώ το οποίο θα τ ο χρησιμοποιήσει ο δήμος 

για να καταγράψει  όλα τα ακίνητα του στο Κτημοτολόγιο.  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: 555/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο.  Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης 

δημοτικής έκτασης τμήματος του 2Δ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 
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Αγίου Ιωάννη, πάρκο κεραιών του δήμου Σερρών. Και εδώ εισήγηση 

από τον κύριο Μυστακίδη,  τον αντιδήμαρχο.  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  

Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης  

δημοτικής έκτασης τμήματος του 2δ αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος  

 Αγ. Ιωάννη (πάρκο κεραιών του Δήμου Σερρών).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε αντιδήμαρχε,  έχετε τον λόγο.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόκειται για το τμήμα 300 περίπου τετραγωνικών μέτρων, 295 

τετραγωνικών μέτρων τμήμα 2,  2Δ του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη 

πάνω στο πάρκο κεραιών,  το οποίο κατέλαβε  αυθαίρετα η… έχει  

στήσει τις  εγκαταστάσεις της.   

 Εμείς κάναμε διοικητική αποβολή, όπως εμείς… Δημοτικό 

Συμβούλιο,  όπως γνωρίζετε,  κάναμε διοικητική αποβολή. Στην 

συνέχεια,  όταν… οι διαδικασίες για την δημοπράτηση προς ενοικίαση 

αυτού του τμήματος και είναι,  δηλαδή, σε λίγο να βγει  η δημοπρασία 

για να το νοικιάσουμε,  και για τον χρόνο τον οποίο κατείχε αυθαίρετα 

το ακίνητο η εταιρεία… να τους προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο 

να ψηφίσει την επιβολή αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης  χρήσης μέχρι 

της ημέρας,  μέχρι  την ημέρα που θα το νοικιάσει.   

 Και αυτόματα, με την καταβολή της αποζημίωσης διακόπτεται 

και η ισχύς του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.  Προτείνω 
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ομόφωνα να το ψηφίσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Γιατί  το ποσό που θα 

πάρουμε εμείς  θα το καθορίσει  η Οικονομι κή Επιτροπή.  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το θέμα του ποσού θα το ορίσει  η Οικονομική Υπηρεσία,  όχι  η 

επιτροπή.  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι η Επιτροπή. Η υπηρεσία…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αντιδήμαρχος φέρνει  το θέμα αυτό προς 

επίρρωσιν  των λεγομένων και  του δημάρχου στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο… θα επιβληθούν τα νόμιμα και θέλω,  κύριε  

δήμαρχε,  αν μου επιτρέπετε κύριε πρόεδρε,  θα πω ότι… διαδικασία 

της απευθείας μίσθωσης,  την νόμιμη διαδικασία,  η εταιρεία αυτή, θα 

το πω και στο Δημοτικό Συμβούλιο ,  δεν ανταποκρίνεται μέχρι σήμερα.  

 Οπότε νομίζω ότι  είναι καλά, κύριε πρόεδρε,  το πρωτόκολλο 

διοικητικής αποβολής να το εφαρμόσουμε.  Να το εφαρμόσουμε γιατί  

δεν υπάρχει ανταπόκριση από την εταιρεία.  Θα προκύψει,  θα προκύψει 

μεγάλο ζήτημα σε όλη την κοινωνία φυσικά γιατί… αλλά η εταιρεία 

αυτή μέχρι σήμερα, ενώ εμείς  θέλουμε να νομιμοποιήσουμε την 

διαδικασία όλη αυτή, δεν ανταποκρίνεται.  Και έχει  περάσει ένα… 

χρονικό διάστημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  λέει  ο  κώδικας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτή την στιγμή αφού ψηφίζουμε την επιβολή προστίμου θα επιβληθεί  

το πρόστιμο και εφόσον το πληρώσουν διακόπτεται  η ισχύς είπαμε.  

Εάν δεν το πληρώσουνε τότε μπορούμε… την ισχύ του πρωτοκόλλου 

και τις  ενέργειες που πρέπει να κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι κάνουμε σήμερα; Αυτό δεν κάνουμε σήμερα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι σήμερα το θέμα μας και αυτό ψηφίζουμε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, ο  κύριος Φωτιάδης κάτι  θέλει  να ρωτήσει.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  τοποθέτηση θα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  στον κύριο Γαλάνη, την υποχρέωση σας 

διεκπεραιώνετε.  Δεν κάνετε τίποτα τρομερό. Και είστε και 

εκτεθειμένος.  Εδώ έχουμε αυθαίρετη χρήση. Και εκπέμπουν αυτοί οι  

κύριοι .  Και όσο προβάλλουν ότι  θα ρθει  μαύρο στις  τηλεοράσεις,  

έρχονται και εκλογές.  Αυτοί εισπράττουν από τα ιδιωτικά κανάλια.   

Γιατί  στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν ανέφερα κάποια 

πράγματα, εισπράττουν από τους ιδιώτες,  από τα δυο κανάλια που… 

στον νομό για να πληρώσουν τον δήμο. Δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι.  

Και αυτό έπρεπε να το κάνετε ως νόμιμο  από τον επόμενο μήνα. Και  

βεβαίως το ξέρετε γιατί  στις  τηλεοράσεις… και την εταιρεία.  Έρχεστε 
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μετά από ένα χρόνο για να μας πείτε  ότι  θα κάνετε τα δέοντα… ένας 

χρόνος.  Από τον 9 ο  εκπέμπει,  πέρσι.  Ένας χρόνος.  Είστε εκτεθειμένοι.   

Όσο δε για την διαδικασία ,  κύριε  αντιδήμαρχε,  κύριε  

Μυστακίδη,  εδώ πήραμε απόφαση να δημοπρατήσουμε,  δεν πήραμε;  

Εάν δεν προκύψουν θα συνεχίσει  να ισχύει  το πρωτόκολλο αυτό,  πως 

το ονομάζετε…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής αλλά και την… αυθαίρετης 

κατοχής.  Και το ύψος νομίζω τεκμαίρεται.  Και το ε ίπε ο κύριος  

Γαλάνης ποιο ήταν το ύψος στην προηγούμενη συνεδρίαση. Και δεν 

καταλαβαίνω τώρα γιατί  ψιθυρίζετε ο  ένας στον άλλον πόσο θα είναι.  

Προκύπτει  πόσο θα είναι… και  προκύπτει  πόσο θα είναι…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχετε πολύ μεγάλη φαντασία…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχω φαντασία.  Εν πάση περιπτώσει,  είπατε ό ένας στον άλλον 

ποιος θα το ορίσει…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιος θα το ορίσει…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε για το ύψος,  όχι  για τον φορέα. Γι α το ύψος…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) Οικονομική Επιτροπή,  ο Γαλάνης είπε… 

Οικονομική Υπηρεσία.  Τι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Για το ύψος; Το είπαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε,  έχω τον λόγο; Πρώτον,  με τον κύριο αντιδήμαρχο δεν  

ψιθυρίζουμε πράγματα τα οποία… δημόσια.  Δεύτερον,  όχι  εντάξει .  

Εμείς δεν  ψιθυρίζουμε μεταξύ μας… από τον νόμο η Οικονομική 

Υπηρεσία και το πρωτόκολλο θα το… ο κύριος δήμαρχος.   

Αυτό που λέτε,  ότι  δεν κάναμε το καθήκον μας και είμαστε… 

καθυστερήσαμε,  θα σας πω ότι  ο κύριος αντιδήμαρχος έφερε τάχιστα 

πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.  Δεν καθυστέρησε καθόλου.   

Όμως, συγχρόνως τρέχαμε την διαδικασία της εκμίσθωσης… 

δημοπρασίας.  Για αυτό δεν είχαμε φέρει πρωτόκολλο γ ια να ορίσουμε 

τιμή αποζημίωσης.  Έγινε η πρώτη  δημοπρασία άκαρπη, δεύτερη 

δημοπρασία άκαρπη, τώρα αποφασίσαμε απευθείας εκμίσθωση και 

συγχρόνως… δεν θα την γλυτώσει κανείς .  Κανείς δεν θα την γλυτώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι επί  του θέματος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 556/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο. Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας… αγρού Α. Τοπική ς  

κοινότητας Χριστός.  Και Β. Τοπικής  κοινότητας Βαμβακούσας.   
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ΘΕΜΑ 12ο:  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού:  

α) Τ.Κ. Χριστός και  

β) Τ.Κ. Βαμβακούσας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού: Τ.Κ. 

Χριστός 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: 557/2015)  

…………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασ ίας σχολικού αγρού: Τ.Κ. 

Βαμβακούσας.  

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: 558/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13ο .  Έγκριση τροποποίησης Α. Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου 

πως προς τις  χρήσεις γης στο οικοδομικό… του οικοδομικού σχεδίου 

του δήμου Σερρών. Β. Του εγκεκριμένου πολεοδομικό σχεδίου πόλης 

Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του κεντρικού πάρκου,  

εμβαδού 391,15 τετραγωνικών μέτρων από πάρκο πόλης και τον 

επαναχαρακτηρισμό του ιδίου τμήματος σε πάρκο πόλης.  Και Γ.  Του 

εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του κεντρικού πάρκου εμβαδού 525,61 

τετραγωνικά μέτρων από πάρκο πόλης και τον επαναχαρακτηρισμό του 

ιδίου τμήματος σε πάρκο πόλης.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος…  

 

13ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης  

Α. Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου πως προς τις χρήσεις γης 

στο ΟΠ 166  του οικοδομικού σχεδίου του δήμου Σερρών  

Β. Του εγκεκριμένου πολεοδομικό σχεδίου πόλης Σερρών με τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου, εμβαδού 

391,15 τετραγωνικών μέτρων από Πάρκο Πόλης και τον 

επαναχαρακτηρισμό του ιδίου τμήματος σε Πάρκο Πόλης  

Γ. Του εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου πόλης Σερρών μ ε τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου εμβαδού 525,61 
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τετραγωνικά μέτρων από Πάρκο Πόλης και τον επαναχαρακτηρισμό 

του ιδίου τμήματος σε πάρκο πόλης  

Εισηγητής ,  αντιδήμαρχος  κ. Μυστακίδης  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ :  

Το Α θέμα, παράγραφος Α του θέματος μάλ λον,  αναφέρεται σε ένα  

οικόπεδο στο οικοδομικό πολύγωνο 166 το οποίο είναι το οικόπεδο 

στην… το οποίο φιλοξενεί  το κινηματογράφο Διονύσια.   

 Τι συνέβη εκεί .  Με το Γενικό Πολεοδομικό το καινούργιο που 

εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 13,  από το οικόπεδο αυτό το έ να τμήμα 

μπήκε,  χαρακτηρίστηκε ως οικόπεδο και για κεντρικές λειτουργίες της 

πόλης ενώ το υπόλοιπο τμήμα, αυτό… στην οδό Μεραρχίας,  ενώ το 

υπόλοιπο τμήμα το οποίο βλέπει… της οδού 8 η ς  Μαΐου 

χαρακτηρίστηκε ως γενική κατοικία.   

 Δηλαδή, οι  ιδιοκτήτες αυτού του οικοπέδου βρέθηκαν με το νέο 

ΓΠΣ στην θέση την δυσάρεστη, εκεί  που είχαν ένα οικόπεδο στο οποίο 

ήταν ο κινηματογράφος,  όπου δούλευε και  λειτουργούσε 

κινηματογράφος,  σήμερα το ίδιο… που λειτουργούσε ο 

κινηματογράφος να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει με τ ην ίδια 

χρήση.  

 Και για αυτό και κάναμε κάποιες διαδικασίες,  αιτήματα 

τροποποίησης του σχεδίου.  Το θέμα πέρασε από την επιτροπή 

πολεοδομικού σχεδιασμού του δήμου Σερρών που είναι πέντε μέλη. 

Τέσσερις υπάλληλοι του δήμου, οι  περισσότεροι από το Πολεοδομικό ,  

ένας ιδιώτης αρχιτέκτονας,  η οποία,  οι  οποίοι  είναι αρνητικοί στο να 

γίνει  τροποποίηση και να χαρακτηριστεί  όλο το οικόπεδο ως οικόπεδο 

εντασσόμενο στις  κεντρικές λειτουργίες της πόλης και αυτή η 
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επιτροπή πολεοδομικού σχεδιασμού είναι αρνητική. Στην συνέ χεια 

πέρασε το θέμα από την…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε,  που διακόπτω αλλά αυτά τα διαβάσαμε.  

Πως αιτιολογεί  ότι  από τα τρία τεμάχια το ένα,  εκεί  είναι η ουσία.  

Μην χάνουμε χρόνο…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι η αιτιολογία είναι ότι  όσα οικόπεδα βλέπουν ε στην Μεραρχίας 

είναι… όσα οικόπεδα χαρακτηρίζονται οικόπεδα με κεντρικές  

λειτουργίες της πόλης…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κατάτμηση, όμως, είναι το ένα.  Για ποιο λόγο να χάσει αυτή την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται έτσι,  όμως…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε δίκιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τελειώσει την ε ισήγηση… εάν έχετε ερωτήσεις…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα διαβάσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κάνει  την εισήγηση του ο εισηγητής.  Παρακαλώ μην τον 

διακόπτετε,  κύριε Φωτιάδη…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για να βοηθήσω λέω… διαβάσαμε.  Λέω, γιατί  κατ άτμηση…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το ένα τμήμα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) ιδ ιότητες,  το άλλο δεν έχει .  Ο λόγος είναι  

ότι  είναι το πρόσωπο στο οποίο… τώρα, το θέμα το αν ήταν ολόκληρο 

το οικόπεδο, οπότε όλη η πρόσοψη… ή αν έχε ι… είναι ένα θέμα το 

οποίο αμφισβητήθηκε από την υπηρεσία,  γιατί  η κατάτμηση.  

 Εν πάση περιπτώσει,  η υπηρεσία ήτανε αρνητική, το Τμήμα 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου 

είναι θετική στο να τροποποιηθεί  το σχέδιο πόλεως και  να δο θούνε οι  

ιδιότητες των κεντρικών λειτουργιών σε όλα τα οικόπεδα που τελικά 

προέκυψαν από την κατάτμηση.  

Εγώ, επειδή ασχολήθηκα με το θέμα και το θεωρώ ηθικά δίκαιο 

ένας χώρος ο οποίος έχει  μια συγκεκριμένη δράση και δεν έχει  

αλλοιωθεί κτιριακά, ότι  έπρεπε  να μπορεί να εξακολουθεί να 

λειτουργεί  με την ίδια,  με την ίδια δράση. Και  προτείνω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσει θετικά,  να γίνει  αυτή η τροποποίηση.  

Πέρα από τις  αντικειμενικές  δυσκολίες που θα υπάρξουν,  διότι  η 

τροποποίησις του Γενικού Πολεοδομικο ύ… ωστόσο, με κάποιες 

διαδικασίες θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η τροποποίηση.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τι προτείνετε,  δηλαδή, εσείς;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα δεν σας το ε ίπα…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

98 

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) συγγνώμη… τις  μισές κουβέντες … 

προτείνω, είπα,  ξεκάθαρα… αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας,  θετική 

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγώ προτείνω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσει  θετικά υπέρ της τροποποίησης.  Δηλαδή,  για να 

εξακολουθήσει το οικόπεδο να έχει  τις  ευνοϊκές,  ας πούμε,  εντός 

εισαγωγικών, ιδιότητες… δηλαδή, να πάει στις  κεντρικές λειτουργίες  

της πόλης.  Αυτές τις  ιδιώτες που έχουν τα οικόπεδα τα οποία… από 

την αρχή. Αυτό προτείνω…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  δεν ολοκλήρωσε την εισήγηση του ο κύριος  

αντιδήμαρχος…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για το δεύτερο και το τρίτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ήταν το Α. Πάμε στο Β.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το Β αφορά το οικόπεδο του κυρίου Αντωνιάδη, στο κεντρικό πάρκο,  

εμβαδού 391,16 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο όπως γνωρίζετε… 

απαλλοτριώθηκε,  έγιναν… διαδικασίες,  όμως,  επειδή δεν  

αποζημιώθηκε στον χρόνο που δικαιούνταν να αποζημιωθεί,  έγινε 

άρση της απαλλοτρίωσης και εμείς ,  επειδή στο κεντρικό πάρκο όλα τα 

οικόπεδο σκοπεύουμε να τα απαλλοτριώσουμε,  κάνουμε ξανά 

επανεκκίνηση της απαλλοτρίωσης.   

 Το Γ, αφορά το οικόπεδο του κυρίου Ζαλίμογλου… τα οικόπεδα 

και του κυρίου Αντωνιάδη και του κυρίου Ζαλίμογλου έχουν πρόσωπο 
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στην οδό… το οικόπεδο του κυρίου Ζαλίμογλου, εμβαδού 525,61 

τετραγωνικών μέτρων υπέστη ακριβώς το ίδιο.   

Δηλαδή, απαλλοτριώθηκε,  δεν μπόρεσε στο … να αποζημιώσει  

για αυτό έγινε άρση της απαλλοτρίωσης και τώρα… και έτσι 

προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θύλακες  που θα πάρουμε χρήματα 

από το Πράσινο Ταμείο που αυτή την στιγμή σκοπεύουμε να 

αποζημιώσουμε αυτά τα οικόπεδα και να περιέλθουνε στην κυριότητα 

του δήμου για να τα αξιοποιήσει όπως προορίζονται,  δηλαδή, ως 

πάρκο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν,  κύκλος ερωτήσεων… ερωτήσεις.  Ποιος θέλει  να 

υποβάλλει ερωτήσεις;  Ο κύριος Φωτιάδης.  Η κυρία Ιωαννίδου. Ο 

κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κύριος Μηλίδης.  Η κυρία Κ αλώτα.  

Και κλείσαμε.  Ο κύριος,  ποιος είναι;   

Κος   :  

Κύριε πρόεδρε,  είμαι δικηγόρος… που είναι ενδιαφερόμενοι σε σχέση 

με το πρώτο θέμα,  το θέμα, δηλαδή,  του οικοπέδου που βρίσκεται ο 

κινηματογράφος Διονύσια.  Ήθελα να ρωτήσω, απλά, μετά τον κύκλο 

ερωτήσεων υπάρχει δυνατότητα να μου δοθεί ο λόγος σε περίπτωση 

που… ζήτημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ναι,  κύριε.   

Κος   :  

Και επίσης,  επειδή φέρνω και το υπόμνημα το οποίο είχε κατατεθεί  

ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  φαντάζομαι… το λέω, και 

επειδή είναι από τα ζητ ήματα που… όπως, παραδείγματος χάριν… και  
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πάει λέγοντας… αν υπάρχει  δυνατότητα να σας καταθέσω το υπόμνημα 

και έχω κάνει… αντίγραφα για να μοιραστεί  στους συμβούλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν,  ξεκινάμε από σας,  κύριε Φωτιάδη. Ερωτήσεις.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  για την οικονομία του χρόνου έκανα την παρέμβαση 

και νομίζω και το υπόμνημα θα έπρεπε να μας δοθεί ,  όπως επίσης στην 

ουσία θα έπρεπε να επικεντρώνουμε για να μην χάνουμε χρόνο. Η 

ουσία είναι η εξής,  κύριε αντιδήμαρχε,  για μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ουσία και η ερώτηση είναι η εξής.  Υπήρξε το ΓΠΣ. Ένας,  το ένα 

από την κατάτμηση δεν είχε τον χαρακτηρισμό. Στην δέουσα περίοδο 

γίνονται διορθώσεις.  Έγινε η παρέμβαση,  η ένσταση, η διαμαρτυρία;  

Και αν έγινε ποια ήταν η τύχη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε τις  ερωτήσεις.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και η δεύτερη ερώτηση. Οι  υπηρεσιακοί,  σας είπα,  δεν έχουμε την 

εισήγηση τους,  για  ποιο λόγο αποφασίσανε;… τελείως λογικό.  Ενιαίο 

οικόπεδο, κατατμήθηκε.  Ο ένας των κληρονόμων γιατί  να αδικηθεί;  

Επειδή βλέπει στην κάθοδο της… αφού όλος ο χώρος είχε μια ενιαία 

χρήση.  

 Στο τρίτο,  στο δεύτερο θέμα και  το τρίτο ερώτημα, κύριε  

πρόεδρε,  πότε έπρεπε να καταβάλλουμε τα χρήματα στους δυο 
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δημότες,  γιατί  δεν τα καταβάλλαμε; Πότε έπρεπε να τα καταβάλλουμε,  

γιατί  δεν τα καταβάλλαμε; Νομίζω ναι,  αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε,  κύριε  αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για το θέμα του οικοπέδου του… ναι.  Λέτε ότι  το ένα το οικόπεδο 

έμεινε εκτός.  Έτσι το καθόρισε το Γενικό Πολεοδομικό.  Είναι… αν 

και προφανώς δεν έγιναν ενστάσεις στις  πρέπουσες  ημερομηνίες.   

 Γιατί  ίσως θεωρήσαμε ότι  θα αντιμετωπιστεί ,  όπως είπατε,  σαν 

ενιαίο οικόπεδο και θα δοθούν οι  ιδιότητες του,  της κεντρικής πόλης,  

για αυτό και προφανώς το αφήσαμε έτσι και ήρθε τώρα το θέμα.  

Αλλά είπατε ότι  και σαν ενιαίο πρέπει να φανεί ό τι… πρόσωπο 

στην Μεραρχίας… προς την Μεραρχίας… για τα άλλα τα οικόπεδα, 

του Ζαλίμογλου και του Αντωνιάδη, αυτά είναι,  έπρεπε παλιά να 

γίνουνε… δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι χρόνια;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Χρόνια.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση,  και τώρα να ήταν πάλι δεν 

υπήρχανε χρήματα για να αποζημιωθούνε.  Αλλά είναι παλιές 

ιστορίες….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον επόμενο. Ο κύριος Μηλίδης.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  έχουμε την απόφαση από την Ποιότητας Ζωής.  

Από την άλλη έχουμε την απόφαση του… η οποία είναι εκ διαμέτρου 
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αντίθετες.  Η Ποιότητας Ζωής το είδε το θέμα μόνο κοινωνικά,  διότι  

είναι δίκαιο… πιστεύω κι εγώ ότι  είναι δίκαιο να γίνει… το κέντρο.  

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα τόσο σοβαρό θέμα, το υπόμνημα 

κακώς δεν μας κατατέθηκε.  Αυτό το υπό μνημα που… ποια θα είναι η 

τύχη περαιτέρω; Δηλαδή, όταν… τις περισσότερες φορές,  όταν έχουμε 

ειδικά αποφάσεις… όπως είναι οι  εμπειρογνώμονες,  αυτό το 

συμβούλιο πολεοδόμων και  είναι τόσο αντίθετες με την Ποιότητας 

Ζωής,  καταλαβαίνετε ότι  είναι πολύ σοβαρό τ ο δίλημμα και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Υπήρχαν λόγοι  νομικοί ή νόμοι στους οποίους 

στηρίχτηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αποφάσισε ομόφωνα το 

οικόπεδο… κέντρο;  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να σας απαντήσει  ο πρόεδρος.  Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε,  κύριε  πρόεδρε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  τώρα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη, θα πρέπει να ξέρετε ότι  το όργανο αυτό …  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η εισήγηση δεν είναι μέσα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Ένα λεπτό.  Δεν είναι η εισήγηση μέσα. Συγγνώμη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η Ποιότητα, μα υπάρχει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  δεν υπάρχει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο τέλος…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το νούμερο της απόφασης;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  δεν υπάρχει και τίποτα περισσότερο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν το στηρίξατε κάπου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που παίρνει  αποφάσεις με την δική του 

ευθύνη και πολλές  φορές γνωμοδοτεί .  Εμείς εδώ γνωμοδοτήσαμε και 

είπαμε… το γράφει .  Δεν είπαμε κάτι  περισσότερο, κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Που το στηρίζετε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω. Είπαμε  ότι επειδή,  απλά πράγματα, επειδή λειτουργούσε ο 

κινηματογράφος Διονύσια,  και χειμερινός και θερινός,  σύμφωνα με 

την αρχική δέσμευση του συνολικού οικοπέδου με… λειτουργίας,  

πήραμε την απόφαση ότι  δεν  θα πρέπει,  αυτό ακριβώς,  επειδή 

λειτουργούσε,  επαναλαμβάνω…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή λειτουργούσε σαν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, επειδή αναφέρετε ονόματα, η κυρία Καλώτα… 

δημιουργείτε  διάλογο χωρίς να το θέλετε.  Παρακαλώ, απαντήστε στην 

ερώτηση για να…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έλαβε υπ’ όψιν ότι  το οικόπεδο αυτό,  τα  

δυο οικόπεδα ήταν,  λειτουργούσαν ως ενιαίο οικόπεδο μέχρι το 13 που 

έγινε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο,  με ως κινημα τογράφος Διονύσια,  

πολιτιστικές εκδηλώσεις.   

 Άρα είπαμε ότι  είναι άδικο από την στιγμή που λειτουργεί  σαν 

ενιαίο να χωριστεί  και τα δυο πρώτα, ας πούμε,  να έχουν το τοπικό 

κέντρο, να χαρακτηριστεί  σαν τοπικό κέντρο και το άλλο, το πίσω, να 

είναι ως χρήση γενικής κατοικίας.   

 Λοιπόν,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτό… το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ,  παρακαλώ… πάλι θα γνωμοδοτήσει.  Η 

απόφαση, δηλαδή,  που θα πάρουμε δεν έχει  καμία ισχύ.  Αυτή η 

απόφαση θα φύγει  στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια και η 

Αποκεντρωμένη Περιφέρεια θα εξετάσει αν υπάρχουν πολεοδομικοί  

λόγοι για να γίνει  εν ιαίο το οικόπεδο… λοιπόν,  αν υπάρχουν 

πολεοδομικοί  λόγοι για να γίνει  ενιαίο ή αν… αυτό δεν  το ξέρουμε τι  

θα πει  η Αποκεντρωμένη. Ή αν πει  ότι  στο επόμενο Γενικό 
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Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο θα γίνει  μετά από πέντε χρόνια,  13 -  18- 

19… τότε θα δούμε τι  θα γίνει .  Δεν ξέρω την απόφαση.  

Εμείς αυτή την στιγμή καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε και να 

δώσουμε το δίκιο  στους ανθρώπους.  Από κει  και πέρα η υπόθεση 

πηγαίνει  στην Αποκεντρωμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να απαντήσει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όπως… Γκότσης,  ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πήραμε αυτή 

την απόφαση.  Αν ήταν… κεντρικών γνώσεων και  απόψεων… η 

επιτροπή πολεοδομικού σχεδιασμού από αποτελείται ,  είπαμε,  από 

πέντε μηχανικούς,  φυσικά και κρίνει  αυστηρά τεχνικά.   

 Άλλωστε ,  το Γενικό Πολεοδομικό δεν εξετάζει  καθόλου το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,  για αυτό και  το έκανε έτσι.  Δεν εξετάζει  πως 

χωρίστηκαν τα οικόπεδα, αν χωρίστηκαν. Απλώς αναφέρει τους 

δρόμους και ανάλογα με την  σπουδαιότητα τους  καθορίζει  κάποιες 

χρήσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό είναι το ζήτημα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και είναι λογικό οι  τεχνικοί να σκέφτονται καθαρά τεχνικά.  Ωστόσο 

αυτό δεν σημαίνει  τίποτα.  Εμείς είμαστε ένα όργανο που πρέπει να 

προστατεύουμε τον πολίτη και σκεφτόμαστε,  συνδυάζουμε και  τα δυο 

στοιχεία.  Να… σύννομοι,  να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τους τεχνικούς 

κανόνες αλλά και  να λαμβάνουμε υπ’ όψιν και το κοινωνικό,  το 

κοινωνικό μέρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία Ιλανίδου .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρόφωνο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την μία,  όταν ήτανε… έγινε κατάτμηση 

αργότερα και αν έγινε αργότερα η κατάτμηση στο οικόπεδο, πότε έγινε 

η κατάτμηση; Ποιο είναι το σκεπτικό της υπηρεσίας;  Δεν μας το είπε 

ούτε καν…  με ποιο σκεπτικό από τους πέντε οι  τέσσερις τεχνικοί… 

λένε όχι  και  φυσικά το σκεπτικό της Ποιότητας Ζωής νομίζω είναι… 

γενικά, ας πούμε… καταλαβαίνω… δεν νομίζω. Τώρα πως θα πάρουμε 

αυτή την απόφαση;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να απαντήσετε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  το θέμα,  για να… περίπλοκο. Έγιναν κάποιες κατατμήσεις,  

η υπηρεσία θεώρησε ότι  ήταν,  κάποια από τις  κατατμήσεις ότι  ήταν 

τεχνική λέει .  Είναι  πολλοί οι  λόγοι… εδώ πέρα… τα οποία ξέχασαν… 

συμπέρασμα. Δηλαδή, είναι δύσκολο για να το κατανοήσουμε.  Άμα 

θέλετε… δεν μπορώ κι εγώ να το θυμάμαι όλα αυτά που αναφέρει το 

σκεπτικό.  Κάνουμε αναφορές στα έγγραφα… και τα λοιπά. Άμα θέλετε 

να σας τα διαβάσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.   

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Όσο λειτουργούσε ως κινηματογράφος έχουμε ενιαίο και… τελείωσε ο 

κινηματογράφος εκεί  πέρα και έγινε… άρα… ως κινηματογράφος.  Δεν 

λειτούργησε αυτό το… κομμάτι ως κινηματογράφος για να… εκ των 

υστέρων. Δεν έγινε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κατατμήθηκε στα τρία…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μετά… να λειτουργήσει… πως εμείς  θα σταθούμε ότι  ήταν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάτι  άλλο όμως. Ρωτήσατε…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρωτήσατε,  απάντηση και προχωράμε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) λειτουργούσε αυτό ως κινηματογράφος… η 

κατάτμηση. Δεν ήτανε,  δηλαδή, ενιαί ο λειτουργούσε ως 

κινηματογράφος.  Ως κατάτμηση πήγε πίσω το οικόπεδο. Νομίζω ότι… 

να έχουμε τις  εισηγήσεις,  και αυτή και την άλλη και… των ανθρώπων 

το υπόμνημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτηση σας ποια είναι;  Πότε κατατμήθηκε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πότε κατατμήθηκε… το οικόπ εδο αυτό… και ποιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει απόφαση αυτής της επιτροπής.  Με ποιο σκεπτικό; Σύμφωνα 

πάντα με τους νόμους.  Τι  σκεπτικό;  Να σας αναλύσει  ο αντιδήμαρχος 

το σκεπτικό της επιτροπής,  κυρία Ιωαννίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το 1994. Το 1994…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 1994 έγινε η κατάτμηση. Λοιπόν,  επόμενος.  Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε Μυστακίδη,  ο χαρακτηρισμός σε τρεις  διαφορετικούς…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε δυο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Νομίζω ότι  η μια  ήταν πολιτιστικές… χαρακτηρίστηκε μετά… και 

έγινε τοπικό κέντρο.  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στους παλιούς…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι,  παλιά πολιτιστικές,  μετά αποχαρακτηρίστηκε και έγινε τοπικό 

κέντρο η γωνία.  Το ένα χαρακτηρίστηκε… αν θυμάμαι καλά που ήταν 

εκεί  ο χειμωνιάτικος κινηματογράφος… κατοικίες και το πάρκο τοπικό 

κέντρο και το υπόλοιπο οικόπεδο. Με διαφόρους,  με κάποιες 

αποφάσεις της Πολεοδομίας,  το 9851 και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Είναι λάθος της  Πολεοδομίας αυτοί οι  χαρακτηρισμοί του 

οικοπέδου; Γιατί  υπάρχουν εδώ αποφάσεις που τα αλλάζουν κάποιες  

φορές.  Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ η 58 και αυτό που ε ίπε ο κύριος 

αντιδήμαρχος,  ο κύριος Γκότσης,  έχει  πάρει απόφαση,  έχει  συζητηθεί  

στην Περιφέρεια αυτό το θέμα. Δεν θα ξαναπάει τώρα. Έχει συζητηθεί 
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νομίζω στην Περιφέρεια αυτό το θέμα… χαρακτηρίστηκε το 98 έτσι,  

σε τρία διαφορετικά.  Και ρωτώ, ήταν λάθος της  Πολεοδομίας;  Γιατί  

αυτό είναι ηθικό και το ξέρετε,  μας το είπατε ότι  πρέπει να είναι,  να 

χαρακτηριστεί…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει… δεν υπάρχει λάθος.  Υπάρχει εκτίμηση του μελετητή που 

έκανε,  που συνέταξε το πολεοδομικό σχέδιο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όταν λειτουργούσα, πριν γίνει  αυτός  ο χαρακτηρισμός…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το λέει  η απόφαση…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ήταν όλο…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όλο. Όλο το οικόπεδο, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στον κύριο Αντώνη Αναστασιάδη. Ερώτηση, κύριε Αντώνη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ερώτηση, τι  ερώτηση; Εδώ το πράγμα είναι,  κύριε  πρόεδρε,  εκατό 

χρόνια… ο δήμος Σερρών… Δημοτικό Συμβούλιο,  εξαφανίσατε 

οικογένειες προσφύγων. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι ερώτημα να 

κάνουμε; Εμείς τώρα πάνε να δώσουμε δικαιοσύνη μετά από εκατό 

χρόνια και τους δ ιώχνουμε,  πρόσφυ γες άνθρωποι;  Που αφήσανε τις  

περιουσίες και την πατρίδα τους;  Καθόμασταν και… και έχουμε το 

θράσος… απόφαση εδώ μέσα; Και δεν  έχουμε ντροπή;  
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 Έτσι ε ίναι,  κύριε πρόεδρε.  Εκατό χρόνια πρόσφυγες,  οι  άνθρωποι 

ταλαιπωριούνται από τις… των δημοτικών συμβουλίων και όλων των 

δημάρχων. Προσέξτε,  παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση, ερώτηση…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ερώτηση… κύριε  Ηρακλή, Ηρακλή… το σχέδιο πόλης…  το 1925… 

εγκρίθηκε… το 1926.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά, στην τοποθέτηση σας…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ πρόκειται για οικογένειες οι  οποίες  

έχουν διαλυθεί.  Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτηση σας θα τα πείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αγοράσανε…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αγοράσανε οι  ο ικογένειες,  κύριε  Αντωνιάδη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ θα πω μια κουβέντα,  κύριε πρόεδρε,  για να μην… να είμαστε 

δίκαιοι .  Είμαστε καταραμένοι.  Να το ξέρετε εδώ μέσα. Διότι  δεν 

μπορούμε… οικογένεια,  διαλύθηκαν οικογένειες…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

111 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το 79 έγ ινε τακτοποίηση, κύριε Αντώνη… 

αντιδήμαρχος…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ηρακλή, όχι… πάντα φώναζα να γίνει  μια παρέμβαση στο οικονομικό 

πολύγωνο, να… οι άνθρωποι να ησυχάσουνε.  Να δώσουμε ένα 

οικοδομικό πολύγωνο να τελειώσει  η ιστορία.  Φωνάζω χρόνια.  Σε 

παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν περάσουμε σε κύκλο… να δώσω τον λόγο στον δικηγόρο. Αν 

θέλετε καθίστε δίπλα στον κύριο…  

Κος   :  

Ευχαριστώ… να σας φέρω το υπόμνημα απλά… το οποίο έχει  

κατατεθεί  και στην επιτροπή… όπως ξέρει  ο κύριος αντιδήμαρχος.  Να 

κάτσω δίπλα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δίπλα εκεί  στο μικρόφωνο του κυρίου Αναστασιάδη, για να 

καταγράφεται αυτό το οποίο θα πείτε .   

Κος   :  

Εδώ, έτσι;  Οι  ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοτικούς 

συμβούλους… και δένουνε πραγματικά με τον πυρήνα του ζητήματος.  

Στην πραγματικότητα, εν προκειμένω δεν υπάρχουνε δυο αντίθετες 

αποφάσεις.  Υπάρχει προγενέστερη, ένα προγενέστερο έγγραφο του 

2013 της Πολεοδομίας,  υπογεγραμμένο από την υπάλληλο, την κυρία  

Βούγα, η οποία γνωμοδοτεί  θετικά ως προς την αξιολόγηση και τον 
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χαρακτηρισμό συγκεκριμέν ου τμήματος του οικοπέδου ως τοπικού 

κέντρου.  

 Τώρα, το πρόβλημα το οποίο υπήρξε ποιο ήτανε; Οι αποφάσεις  

μεταξύ τους δεν ήταν αντίθετες.  Η μια απόφαση είπε ότι  δεν μπορεί να 

αναθεωρήσει λόγω μη παρόδου δεκαετίας το Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο και η απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν και αυτά που ελέχθησαν εκείνη την ημέρα και αναφέρομαι 

στην νομολογία του Συμβούλιου της Επικρατείας των τελευταίων 

τριών ετών, ότι  τα πολεοδομικά σχέδια μπορούν να αναθεωρηθούν 

πριν την πάροδο δεκαετίας σε περίπτωση που μιλάμε για ελάσσονα 

ζητήματα και για θέματα που αφορούνε σε… πράγματα.  

 Δηλαδή,  στην πραγματικότητα στο γεγονός ότι  το συγκεκριμένο 

οικόπεδο είναι ενιαίο,  προχώρησε στην απόφαση την οποία και έλαβε,  

όχι  για κοινωνικούς λόγους αλλά γιατί  στ ην πραγματικότητα είναι  η 

νομική ορθότητα στην όλη περίπτωση. Είναι  δεδομένο ότι  το 

συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ενιαίο και όλοι σας ξέρετε ότι  πάντα 

λειτουργούσε σαν ένας ενιαίος χώρος.   

Τώρα, το ζήτημα είναι ότι  και μεταξύ των δυο τμημάτων των 

οικοπέδων δεν είναι ότι  είναι διαφορετικοί ιδιοκτήτες.  Οι ίδιες… και  

στο ένα και στο άλλο. Η κατάτμηση ήταν αποτέλεσμα δικαστικών 

διαμαχών που ξεκίνησαν με βάση κληρονομικά ζητήματα και που 

ολοκληρώθηκαν αρκετά χρόνια πριν.   

Ωστόσο η ταλαιπωρία που υπέστησαν ήδη από το 1998 είναι  

δεδομένη γιατί  και ο χώρος πολιτιστικές λειτουργίες,  η χρήση 

πολιτιστικές  λειτουργίες είναι εσφαλμένη. Γιατί  οι  κινηματογράφοι  

δεν λειτουργούν σε χρήση πολιτιστικές λειτουργίες.  Οι  

κινηματογράφοι λειτουργούνε στην χρήση τοπικό κέντρο πόλης.   
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Επομένως, υπάρχει  μια κατάσταση όπου… το οικόπεδο που το… 

δεκάδες φορές,  το πρώτο του μέρος είναι χαρακτηρισμένο κέντρο 

πόλης,  το δεύτερο,  που είναι ο κινηματογράφος,  είναι γενική κατοικία 

και αποκλείονται οι  δέκα από τις  ε ίκοσι  λειτουργίες που μπορεί να 

έχει  ένα οικόπεδο.  

Τελικά, από την στιγμή που δεδομένα και από ότι  καταλαβαίνω 

πολλοί από σας έχετε νομικές γνώσεις,  νομική κατάρτιση, εντός  

πενταετίας και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων που έχου με καταθέσει  

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  στο Συμβούλιο της Επι κρατείας,  που 

μνημονεύουν ακριβώς την νομική κατασκευή που σας είπα πριν, 

δηλαδή, ότι  μπορεί εντός πενταετίας να τροποποιηθεί  το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο,  το μόνο θέμα το οποίο απομένει  να αξιολογηθεί 

και το οποίο η Πολεοδομία δεν μπορεί να το αξιολογήσει  με τους 

όρους που θα το αξιολογήσει ένα όργανο που έχει  και πολιτική ευθύνη 

και πολιτικές αρμοδιότητες,  ε ίναι τι  εξυπηρετεί  περισσότερο την πόλη 

των Σερρών.  

Αν, δηλαδή, ένας χώρος που είναι χαρακτηρισμένος ως τοπικό 

κέντρο πόλης και άρα μπορεί να λειτουρ γήσει ως κινηματογράφος,  

μπορεί να λειτουργήσει ως εμπορικό κέντρο ή οτιδήποτε άλλο, είναι  

πιο εξυπηρετικός από έναν χώρο ο οποίος να αράζει  και αυτή την 

στιγμή απλά σημαίνει  για τους ιδιοκτήτες του συνεχή σπατάλη 

χρημάτων για μια διαχείριση του η οποία δε ν αποβαίνει  πουθενά. Γιατί  

με γενική κατοικία  μπορούν να κάνουν ελάχιστα πράγματα.  

Και ειδικά στις  σημερινές συνθήκες είναι δεδομένο, είμαι 

βέβαιος ότι  γνωρίζετε πολύ καλά ότι  η οικονομική ζωή κάθε πόλης 

στην Ελλάδας χρειάζεται μια ενίσχυση. Συνεπώς η αλλ αγή αυτού του 

χαρακτηρισμού μόνο συμφέρον της… των Σερρών μπορεί να είναι.   
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Και αναφέρομαι σε αυτό όχι  με πολιτικούς όρους αλλά γιατί  

είναι όρος που θέτει  ο νόμος.  Του να εξυπηρετούνται,  δηλαδή, το να 

εξυπηρετείται,  δηλαδή, το δημόσιο συμφέρον.  Και τέλος… επειδή 

μιλάμε για μια ελάσσονα τροποποίηση που δεν επηρεάζει  οτιδήποτε 

για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αλλά για τους συγκεκριμένους 

ιδιοκτήτες και για την περιοχή μπορεί να σημάνει πάρα πολλά. Αυτό 

είναι το κρίσιμο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος,  συνάδελφοι.  Ο κύριος 

Μηλίδης.  Άλλος; Κανείς;  Ο κύριος Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κι εγώ, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γκότσης και ο κύριος Γαλάνης.  Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα ξεκινήσω με μια διαμαρτυρία και  πρέπει να την 

δεχτείτε.  Αυτό το υπόμνημα έπρεπε να μας το είχατε δώσει …. 

Ποιότητας Ζωής.  Τώρα ο δικηγόρος,  ο νομικός είπε αρκετά πράγματα. 

Δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε,  δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε 

έτσι… σε ένα λεπτό.   

 Εκείνο που δεν μας είπατε πάλι ε ίναι το εξής.  Η κατάτμηση, με 

ακούτε;  Κάνω μια  τοποθέτηση αλλά, με συγχωρείτε… η κατάτμηση,  

λέω τώρα εγώ γιατί  δεν  μας δόθηκε από τον εισηγητή, σαφέστατα και  

πείστηκα για αυτό που λέτε,  ότι  για  το ηθικό,  για το δίκαιο,  για το,  

όταν ο χώρος πρέπει να αξιοπο ιηθεί ,  για το δημόσιο συμφέρον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και νομικά ορθό.   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και νομικά ορθό. Και αυτό.  Αλλά… την διάσταση τι  συμφέρει για την 

πόλη μας; Να το πω έτσι απλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάσει νόμου.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο νόμος και αυτό αλλά έρχεται και  σε μας για  να αξιολογήσουμε.  

Μπαίνει  ένα θέμα. Γιατί  αυτή οι  ειδικοί επιστήμονες,  ε ίχε κατατμηθεί  

άσχετα αν στο παρελθόν ήταν,  το πρώτο -  δεύτερο είχε αυτή την χρήση,  

την άλλη χρήση και το τρίτο διαφορετική.   

 Λέω εγώ τώρα, για να μην ενοχληθούν οι  περίοικοι;  Πρέπει να 

υπάρχει μια αιτιολόγηση. Για αυτό ζήτησα από τον εισηγητή, πες μας 

λόγω ιδ ιότητας… ποιο ήταν το πνεύμα των πέντε ειδικών 

επιστημόνων; Για ποιο λόγο άλλαξε αυτό που βλέπει  στην Μεραρχία; 

Επειδή υπάρχει  ο χώρος που οι  απέναντι  απέχουν; Γιατί  αν πάμε και  

στην ίδια χρήση και κάνουμε επαφή με την πίσω τοιχοποιία της  

οικοδομής ενδεχομένως να έχουμε οχλήσεις.  Λέω εγώ τώρα.  

Μήπως, δηλαδή, υπήρχε μια λογική ή λογικοφανής αιτ ιολόγηση;  

Ούτε ο εισηγητής μας το ανέφερε,  ούτε εσείς .  Εξ ου και η ερώτηση 

της παράταξης μου, πότε κατατμήθηκε.  Αν αυτό,  λοιπόν,  απαντηθεί 

σαφέστατα και εύκολα, να το ξέραμε,  δηλαδή, δεν θα είχαμε 

ταλαιπωρήσει το όλο θέμα.  

Εδώ, λοιπόν,  μπαίνει  ένα θέμα για μας πλημμελούς 

προετοιμασίας.  Και εδώ τώρα, αυτά, κύριε πρόεδρε,  έχουμε μια 

δυσκολία να  αποφασίσουμε.  Διότι  σωστά και ο νόμος λέει  αλλά 

κάποιοι  υπηρεσιακοί είπαν κάτι .  Δεν το ξέρουμε.  Δεν μας αιτιολόγησε 
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ο εισηγητής για ποιο λόγο ο ένας αποφασίζει  έτσι και ο άλλος δέχεται  

το δίκιο του νόμου.  

Να αιτιολογηθεί γ ια να προχωρήσουμε στην εξέλιξη που λέει  

ότι… ενιαίος χώρος ήτανε,  ενιαία  χρήση είχε,  άρα δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Για να πάμε και εμείς  στην εύκολη προσχώρηση. Αλλά να 

μην έχουμε νομικές επιπτώσεις.  Και το λέω ευθέως.   

Κος   :  

Κύριε πρόεδρε,  αν μπορώ να απαντήσω γιατί  μου τέθηκαν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Σύντομα.  

Κος   :  

Σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Κύριε  νομικέ σύμβουλε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.   

Κος   :  

Κύριε Φωτιάδη,  το θέμα είναι το εξής.  Η κατάτμηση έχει  συμβεί από 

το 95.  Το πρόβλημα ποιο είναι;  Ποια είναι η λογικοφανής εξήγηση 

αυτής της ταλαιπωρίας;  Όταν η διοίκηση… παράνομη δεν το κάνει  

γιατί  θέλει  να παρανομήσει.  Το κάνει  γιατί  μπορεί να υπεισέλθουν 

διάφοροι παράγοντες στην όλη διαδικασία.  Μάλιστα… παράγοντες 

μπορεί να οφείλεται σε μια δυστοκία επικοινωνίας με τον διοικούμενο.  

 Επομένως, εν προκειμένω, ο λόγος,  αν θέλετε,  της 

διαφοροποίησης του χαρακτηρισμού του ενός… σε σχέση με το άλλο 

είναι… και κατά τα γνώμη μου,  εγώ σαν νομικός τουλάχιστον,  

διακρίνω… πράγματα, η οποία μπορεί να προκρίθηκε από τις  δυο 

πλευρές.   
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Και που έγκειται  αυτή η πλάνη… στ ο γεγονός ότι  υπήρχε η 

πιθανολόγηση και δεν υπήρξε η κατάλληλη διερεύνηση του ζητήματος,  

γιατί  όντως… τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια της πόλης των Σερρών 

έχουν προβλήματα… δεν υπήρξε… το ιδ ιοκτησιακό καθεστώς του 

οικοπέδου.  

Τώρα τι  έγινε;  Στο συγκεκριμένο Π ολεοδομικό Σχέδιο,  για να 

καταλάβετε,  ενώ σκιάζεται όλο ως τοπικό κέντρο στο… 

διαφοροποιείται.  Σε προηγούμενο Πολεοδομικό Σχέδιο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έναν υπαινιγμό. Είπατε,  δεν διευκρίν ιζεται…  

Κος   :  

Αυτό το οποίο λέω… τα πράγματα εν προκειμένω,  έγκειται στο 

γεγονός ότι  ίσως υπέθεσε η πολεοδομική Αρχή κατά την κατάρτιση 

του Πολεοδομικού Σχέδιου… για δυο ξέχωρα… ότι πρόκειται για δυο 

ξέχωρα τελείως οικόπεδα. Που δεν είναι έτσι.  Είναι ένα ενιαίο 

οικόπεδο. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος.  Ότι είναι ένα 

οικόπεδο το οποίο ανήκει στους ίδιους ανθρώπους.  Η κατάτμηση του 

είναι ένα ζήτημα εμπράγματου δικαίου το οποίο επιλύθηκε από τα 

πολιτικά δικαστήρια κάποια στιγμή στην δεκαετία του 90.   

 Πολεοδομικά, όμως, από άποψης πολεοδομικού δικαίου,  η  

συγκεκριμένη κατάτμηση δεν  μπορεί  να επηρεάσει  την χρήση και τον 

χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου οικοπέδου.  Γιατί  βλέπετε ότι  αν  

εφαρμοστεί  αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση προκύπτει  ένα 

αποτέλεσμα… πριν,  ότι  είναι παντελώς άδικο.  Γιατί  εξουδετερώνει  

πλήρως το οικόπεδο. Μιλάμε γ ια μια πολύ μικρή απόσταση που θα 

έχουμε δυο χρήσεις.   
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Συνεπώς το όλο ζήτημα ήτανε αυτό.  Επομένως, από την στιγμή 

που αυτή η… μπορεί να αναγνωριστεί ,  ε ίναι σαφές ότι  μπορούμε να 

προχωρήσουμε και  στην διατύπωση μιας άποψης που λέει  ότι  μπορεί  

να…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα λέτε ωραία.  Ποια είναι η πλάνη; Πέστε 

το απλά. Ποια είναι η πλάνη…  

Κος   :  

Το ότι  το οικόπεδο δεν ήταν στην πραγματικότητα ενιαίο.  Αυτή ήταν η 

πλάνη που…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διχοτόμηση του οικοπέδου.  

Κος   :  

Ακριβώς.  Η πλάνη περί  τα πράγματα έγινε σε μια… αξιολόγηση μιας 

νομικής κατάστασης η οποία…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όταν ένα οικόπεδο μπει στην διαδικασία 

της κατάτμησης το παράλογο αξιολογείται τμήμα -  τμήμα. Ως ένα και 

έκαστο, έτσι δεν ε ίναι;  Από όλες τις  απόψεις.  Δηλαδή, θα πάρουμε και 

τις  ιδιότητες του ενιαίου,  θα πάρουμε και τις  ιδιότητες μετά την 

κατάτμηση;   

Κος   :  

Μιλάμε τώρα για μια πολεδομική μεταχείριση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  όχι ,  θέλω να πω επειδή αφήσατε μια μομφή στους υπηρεσιακούς.   

Κος   :  
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Δεν είναι  μομφή. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω… προκύπτει  το 

συγκεκριμένο από μια κακή επικοινωνία του διοικούμενου με την 

διοίκηση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι εννοείτε,  δηλαδή; Οι πελάτες σας δεν διαμαρτυρήθηκαν;  

Κος   :  

Φυσικά και διαμαρτυρήθηκαν. Απλά λέω ότι  σε αυτή την  μακρά 

ιστορία κατάρτισης ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου μπορεί να… 

πάρα πολλές… ως προς το τι  συμβαίνει  και πως γίνονται κάποια 

πράγματα.  

 Εν προκειμένω σας λέω πάντως ότι  το 98,  με σκοπό, για να 

καταλάβετε ότι  μπορούν να γίνουν σφάλματα από την διοίκ ηση το 

ξέρετε.  Το 98 το συγκεκριμένο οικόπεδο χαρακτηρίστηκε ως 

πολιτιστικές λειτουργίες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο σύνολο του.   

Κος   :  

Ναι.  Με σκοπό να λειτουργήσει ως κινηματογράφος ενώ δεν μπορεί να 

λειτουργήσει κινηματογράφος πολιτιστικές λειτουργίες.  Θα σας πω 

αυτό το πολύ απλό πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης έχει  τον λόγο για τοποθέτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σίγουρα η τοποθέτηση του κυρίου συνηγόρου διευκρίνισε αρκετά 

πράγματα. Εγώ διαβάζω στην εισήγηση, πρόεδρε,  πραγματικά… μέσα 

σχήματα οξύμωρα.  Στην κυριολεξία σ ου μιλάω… θα δείτε ότι  το ένα 

αντιφάσκει με το άλλο.   
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 Δεν μιλάω για τις  αποφάσεις των δυο οργάνων. Μιλάω για… το 

σκεπτικό… θα δείτε ότι  δεν μπορεί να… εν πάση περιπτώσει,  για μένα 

το κυρίαρχο είναι ότι  δεν πρέπει  να αδικούμε τους πολίτες  των 

Σερρών… εντάξει;  

 Και βέβαια αυτό να είναι σύννομο που κάνουμε.  Εμείς έχουμε 

την διαβεβαίωση,  δυστυχώς δεν  την είδα τεκμηριωμένη από 

απόψεως… σαν εισήγηση, δηλαδή, ότι  ναι,  είναι έτσι ,  ότι  μπορεί να 

γίνει  αναθεώρηση,  τροποποίηση. Λέει ο  κύριος  συνήγορος μπορεί  

μέσα στην πενταετία.  Αν δείτε  το σκεπτικό που κάνουν οι  άλλοι θα 

δείτε ότι  μάλλον δεν μπορούν να καταλάβουν και οι  ίδιοι  τι  ακριβώς 

λένε.  Δεν μπορούν να καταλάβουν.   Και έρχεται εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

 Εν πάση περιπτώσει.  Λέω, λοιπόν,  και θεωρώ ότι  είναι  

κοινωνικά και ηθικά δίκαιο και πλέον δίνει  και ζωή στην πόλη μας,  

έτσι;  Είναι μια περιοχή… το ξέρουν όλοι.  Λοιπόν,  νομίζω ότι  δεν  

πρέπει να αδικήσουμε.   

Βεβαίως,  θα πρέπει όταν έρχονται,  και το επισημαίνω αυτό,  

κύριε αντιδήμαρχε,  όταν έρχονται τέτοια θέματα είναι… λέξη-  λέξη να 

το κοιτάζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Γιατί  αυτές  οι  αποφάσεις,  

έκανε και μια,  έτσι ,  ένα… ο κύριος Φωτιάδης,  ότι  μπορεί να…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  μην διακόπτετε…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μισό λεπτάκι.  Ακο ύστε… τι  λέει .  Τι  λέει  

το… δεν δικαιολογείται,  λέει ,  από κάποια κοινή πολεοδομική ανάγκη 
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αλλά εξυπηρετεί  μεμονωμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Καταλάβατε τι  

λέει  μέσα; Καταλαβαίνετε τι  λέει  μέσα;  

 Λοιπόν,  εν πάση περιπτώσει,  επειδής  ως παράταξη θεωρούμε ότι  

πρέπει πάντοτε να κοιτάμε το δίκαιο και ότι  είναι άδικο το ένα μέρος 

να… έτσι και το άλλο αλλιώς ενώ ήτανε πάντοτε… και ως σήμερα 

νομίζω… τοπικό κέντρο… είμαστε θετικοί.   

Παρ’ όλα αυτά επισημαίνω αυτό που είπες προηγουμένως. Ότι  

πρέπει να είμαστε σε τέτοια θέματα, μεγάλα και σοβαρά, πάρα πολύ 

προσεκτικοί και δεν ξέρω πως… έτσι οι  πολεοδόμοι.  Έδωσε μια 

απάντηση ο κύριος  αντιδήμαρχος αλλά δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ο κύριος  Γαλάνης,  ο κύριος  Γκότσης…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συ νάδελφοι,  θέλω να 

απαντήσω στα εξής.  Πρώτον,  εντάξει ,  πέρα από την… του 

αντιδήμαρχου και ο συνάδελφος μου έκανε νομίζω μια,  έτσι… σε αυτό 

το περίπλοκο θέμα. Γιατί  είναι ένα θέμα δυσχερές.   

 Είναι ένα θέμα δυσχερές γιατί  ταλανίζει  την συγκεκριμένη 

ιδιοκτησία,  ιδιοκτησίες,  εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Το οικόπεδο… 

ένας στρατηγικός  σχεδιασμός γιατί… η περιοχή αυτή που… και 

εννοείται θα πρέπει να εμφορείται από την διάθεση ολονών μας να 

εξυπηρετήσουμε το δημόσιο και φυσικά και το δημοτικό συμφέρον… 

διαδικασία η οποία  τραβάει σε μάκρος.   

 Ο κύριος δήμαρχος θα θυμάται… το τελευταίο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο μπορεί να κρατήσει και δέκα χρόνια.  Όχι πέντε,  

δέκα… και τελείωσε τώρα, πριν από λίγο καιρό.  Θέλω να πω με λίγα 

λόγια ότι  αν έχουν συμβεί κάποιες αδικίες ή κάποι ες  παραχωρήσεις  
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και… ας πούμε… στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχει ,  έχει ,  η 

Πολεοδομία έχει… μια αστοχία,  αυτό δεν σημαίνει  ότι  πρέπει  να 

τροποποιηθεί .   

Και εφόσον,  όπως πολύ σωστά ανέφερε και  ο κύριος 

συνάδελφος,  υπάρχουν αποφάσεις του Συμβούλιο Επικρατεία ς που όχι  

μόνο πέρας της πενταετίας μπορείς να κάνεις  αλλά και… 

τροποποιήσεις και εφόσον θεωρούμε εμείς  ότι… εξέφρασε η υπηρεσία 

και μια άποψη περί σκοπιμότητας.  Δεν εξυπηρετεί  το δημοτικό 

συμφέρον,  εξυπηρετεί  ιδ ιωτικά συμφέροντα.  

Μα το Συμβούλιο Επικρατε ίας λέει  ότι  σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις μπορείς να κάνεις  αλλαγές.  Οι μεμονωμένες επιπτώσεις τ ι  

εξυπηρετούν; Εξυπηρετούν κάποιες  συγκεκριμένες ιδ ιοκτησίες.  Δεν 

εξυπηρετούν όλοι όσοι έχουν σχέση… πολυγώνου.  

Το θέμα επομένως για μένα είναι αν  εμείς ,  κύριε π ρόεδρε… σε 

εκείνο το τμήμα θα προκαλέσουμε με την αλλαγή χρήσης κάποιες 

άλλες λειτουργίες.  Θέλουμε ή δεν θέλουμε; Το αν τεχνητά, το αν λόγω 

κληρονομικών διαφορών… κατατμήσεις από δικαστικές αποφάσεις… 

αυτό είναι ένα άλλο θέμα.  

Το αν εμείς  θέλουμε σε εκείν ο τον χώρο, σε εκείνη την περιοχή 

να δούμε κάτι  άλλο, να δώσουμε την δυνατότητα… άλλων υπηρεσιών,  

τότε θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση της τροποποίησης.  Και αυτή 

να κριθεί  από τα ανώτερα ιεραρχικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  θέλω να πω ότι  με την 

αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου το οικόπεδο ήδη 
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ήτανε χωρισμένο. Σύμφωνα με τους νόμους τους πολεοδομικούς  αυτά 

που βλέπουνε στην Μεραρχίας χαρακτηρίζονται ως οικόπεδα με 

χαρακτήρα τοπικού κέντρου.  Το από πίσω, γενικής κατοικίας.   

 Αν διαβάσουμε εδώ, υπάρχει ένα έγγραφο του τμήματος του 

πολεοδομικού σχεδιασμού… που είναι στην Θεσσαλονίκη… να 

εξετάσουμε το αίτημα των συμπατριωτών μας,  των συμπολιτών μας,  

ότι  θα πρέπει να χαρακτηριστεί  ενιαίο και ως τοπικό κέντρο όλο το 

οικόπεδο, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια,  μέχρι… λειτουργούσε ως 

ενιαίο και με πολιτιστικές δράσεις και με κινηματογράφο.  

 Η υπηρεσία μας,  όπως είπε και  ο αντιδήμαρχος,  ο κύριος 

Μυστακίδης,  το εξετάζει  τεχνοκρατικά και λέει  ότι η αναθεώρηση,  

δηλαδή, μια τροποποίηση… την καινούργια αναθεώρηση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχέδιου μπορούμε να την κάνουμε.  Αλλά δεν έχει  

παρέλθει ο χρόνος εμείς  για να κάνουμε κάτι  τέτοιο,  λέει  η υπηρεσία.   

 Και για να γίνει ,  μπορούμε,  λέει ,  εμείς  να κάνουμε κάτι  τέτοιο 

όταν υπάρχει πολεοδομική ανάγκη. Και εδώ ξεκαθαρίζει  ότι  αν 

κάνουμε κάτι  τέτοιο θα εξυπηρετήσουμε μεμονωμένα συμφέροντα. 

Λοιπόν,  έρχεται τώρα σε μας,  στην Ποιότητας Ζωής,  που είναι ένα 

πολιτικό πρόσωπο που αποτελείται από αιρετούς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε Γκότση.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Και  εμείς  τώρα τι  εξετάζουμε; Εξετάζουμε πολιτικά το 

θέμα, όχι  τεχνοκρατικά. Και λέμε το εξής.  Από την στιγμή που 

λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια σαν ενιαίο και ότι  μπορεί,  μπορεί ,  

με απόφαση δικιά μας,  με απόφαση, με γνωμοδότηση μάλλον,  την 

γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου να πάει στην Περιφέρεια και 
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να αποφασίσει η Περιφέρεια,  αν,  ας πούμε,  δεν παρέλθει  ο χρόνος της  

αναθεώρησης του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου και δώσει μια 

απόφαση και πει ,  ναι ,  όντως μπορεί να χαρακτηριστεί  ενιαίο,  δηλαδή, 

δεν μας πειράζει  σε τίποτα να… τους ανθρώπους οι  οποίοι  

ταλαιπωρούνται.  Αυτά ήθελα να πω,  ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δικιά 

μας υπόθεση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως δεν ε ίναι δικιά μας υπόθεση, αντιδήμαρχε… πως θα α παντήσει η 

Αποκεντρωμένη τώρα;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, όχι  διάλογο, όχι  δ ιάλογο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η τελική απόφαση,  η τελική απόφαση είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η έγκριση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωμοδότηση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι αυτό καθοριστικό; Καθοριστι κό δεν είναι αυτό;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως και είναι καθοριστικό;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καθοριστικό αλλά δεν είναι…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πολλές φωνές,  σας παρακαλώ πολύ…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν λέω ότι  νάναι.  Πολύ καλά τα λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) που λέμε είναι άλλο θέμα. Εδώ που λέμε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα τι  ε ίπες;  Είπες τίποτα;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως είπα,  βεβαίως είπα… και την απόφαση την τελική την παίρνει  

η Περιφέρεια.  Τι  δεν καταλαβαίνετε,  δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε, σας παρακαλώ…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γιατί  δεν θέλετε να καταλάβετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριοι  συνάδελφοι.  Μην ηλεκτρίζετε,  σας παρακαλώ…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή,  όταν…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ τόσο πολύ…  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ταλαιπωρούμαστε τόση ώρα…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ταλαιπωρείτε εσείς  το Σώμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αν έφερνες το υπόμνημα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για κάθε θέμα είστε αντίθετος…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, λοιπόν,  ηρεμήστε,  για ένα θέμα το οποίο πιθανολογώ 

ότι  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα πει  ναι.  Πιθανολογώ.  Η ψηφοφορία 

θα το αποδείξει .  Ναι,  κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  ακούστε.  Η ιστορία είναι γνωστή. Εγώ θυμάμαι και η 

μητέρα των παιδιών είχε τον κινηματογράφο και πηγαίναμε… και ήταν 

κινηματογράφος καλοκαιρινός και χειμερινός.  Αυτή είναι η αλήθεια… 

δεν ξέρουν… ήτανε τότε παιδιά.  Αγοράσανε ορισμένοι… κτήμα… 

κύριε Ηρακλή… το αγοράσανε με το σκεπτικό… για…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέσ’ το δυνατά, Αντώνη.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  Αναστασιάδη. Με δυο λόγια είπατε 

το όλο θέμα.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

127 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ένα λεπτό.  Είναι κρίμα τα παιδιά αυτά που μεγαλώσαν ορφανά να 

αδικηθούνε,  διότι… όταν ήταν κινηματογράφος.  Σύμφωνοι,  ήταν 

εξοχικό κέντρο. Τ ίποτα άλλο… να ξέρεις .  Πρέπει να είμαστε… προς 

αυτή την οικογένεια διότι  ταλαιπωρέθηκαν πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι  

την μητέρα τους που πηγαίναμε σινεμά, η καημένη,  τι  να σας πω,  

τώρα; Επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τι  το κάνατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  πρόεδρε… όταν έγινε η απογραφή… 

σχεδίου πόλεως Σερρών… και δεν καταλάβαινες τίποτα.  Και όταν τους 

έλεγα… εντάξει  ε ίπαν,  και προχωρούσανε.  Τα θυμάστε.  Αηδίες είναι  

αυτά τα πράγματα. Μην, δηλαδή… σοβαροί άνθρωποι και πρέπει να 

δώσουμε το δίκαιο,  πρέπει να τα… τα παιδιά.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και το νόμιμο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Είναι,  ειλικρινά σας λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  πρέπει να είμαστε,  π ρέπει να το εγκρίνουμε.  Διότι  εγώ 

θυμάμαι όλη την ιστορία του…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Τελειώσατε;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τελείωσα, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν θέλει  κάποιος να δευτερολογήσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  να κλείσει  ο αντιδήμαρχος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κι εγώ θέλω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μετά δευτερολογίες…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  να μιλήσει…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  να τον ακούσουμε τώρα… τι κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλει  να μιλήσει…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, αν  θέλετε να δευτερολογήσετε,  έχετε τον λόγο.  Ποιος 

άλλος θέλει  να δευτερολογήσει.  Λοιπόν,  από τους προλαλήσαντες,  ο 

κύριος Μηλίδης.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Αν χρειαστεί ,  κι  εγώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν χρειαστεί… αν χρειαστεί  και ο κύριος Γκότσης.   

Κος   :  

Μια λέξη μπορώ να…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, πείτε την λέξη.  

Κος   :  

Απλά… τον κύριο Φωτιάδη, για να εξηγήσω … τον κύριο Γκότση. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει  απλή γνώμη. Απλή γνώμη. Και μάλιστα 

απλή. Όχι σύμφωνη. Σημαίνει  ότι  το επόμενο διοικητικό όργανο 

μπορεί να αποκλίνει  από  την… αυτό σημαίνει  πρακτικά ότι ,  σε σχέση 

με το θέμα της… γιατί  αναφέρατε κάποια δικαστήρια… γνώμης ο 

γνωμοδοτών… δεν έχει  ευθύνη των πραγμάτων… ευθύνη της απόφασης 

μέχρι το επόμενο όργανο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  ταλαιπωρηθήκαμε για αρκετή ώρα, δεν μέτρησα, 

διότι  δεν προετοιμάστηκε δεόντως το όλο θέμα. Εάν μας είχε δοθεί  η 

εισήγηση και εάν είχε διευκρινιστεί  από την εισήγηση και είχε 

προσκομιστεί  και η άποψη της υπηρεσίας με τεχνικούς όρους σήμερα 

θα ήμασταν προετοιμασμένοι και θα είχαμε ήδη εξαντλήσει το  

συμβούλιο.  Το να λέμε και τα ίδια και τα ίδια και να θυμώνουν 

κάποιοι  αντιδήμαρχοι δεν βοηθούν σε τίποτα.  Τα θέματα που θέλουν 

διερεύνηση να διερευνώνται.   

Στον κύριο νομικό θα ήθελα να πω το εξής.  Όπως το λέτε… το 

Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει  να δίνει  το όραμα, πρέπει  να κάνει  και  
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αυτές τις… που έκανε και ο Αντώνης και πρέπει να αναζητά 

οποιαδήποτε ενδεχόμενα παράλειψη, διότι  η οικογένεια μπορεί να έχει  

προβλήματα αλλά εμείς  είμαστε ένα όργανο που πρέ πει να βλέπουμε 

στο διηνεκές,  όπως κάναμε και στο αδελφό θέμα, έτσι,  που με ευκολία 

διώχνουμε τους ανθρώπους.   

Για την οικογένεια Αντωνιάδη ξέρω επί προσωπικού ότι  

αγοράσανε από το Δημόσιο.  Αγοράσανε από το Δημόσιο και τους  

βάλανε εκεί  πρόσφυγες όντες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε σε άλλο…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  το ίδιο θέμα, το ίδιο θέμα είναι.  Το ίδιο θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάμε μετά στο Β…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα ξαναμιλήσω, κύριε πρόεδρε,  άμα… να τελειώσω. Λοιπόν,  

αναζητώντας,  λοιπόν,  την πιθανότητα να αποδώσουμε το δίκ αιο δεν  

μπορούμε να εγκαταλείπουμε το όραμα μας.  Και ένα… δίνει  την 

πραγματική προσέγγιση.  

 Λοιπόν,  συνδυάζοντας τα δυο,  σαφέστατα αυτό το όργανο 

καθίσταται κυρίαρχο. Δεν θα μας πει  η Αποκεντρωμένη, επειδή ξέρω 

τι  όραμα έχουμε εμείς  για  το κέντρο της πόλε ως.  Αυτό είναι  τόσο 

ξεκάθαρο.  

Εάν έχουμε νομικά κενά στην τεκμηρίωση βεβαίως και θα πέσει.  

Εάν,  όμως, είπε και ο συνήγορος,  από πλευράς νομικού πλαισίου ότι  

μπορούμε και προσκομίζει  αποφάσεις από το ΣτΕ και εμείς  έχουμε… 
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προσέγγιση στην κατεύθυνση και  δεν  ξέρω τι  άλλες χρήσεις,  

κινηματογράφος;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω. Μήπως είναι και κάποιες άλλες;  Θα ήθελα να ακούσω και  

τις  άλλες τι  είναι…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εμπορικό κέντρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντωνιάδη,  το γράφει μέσα. Εμπορικό κέντρο, σούπερ μάρκετ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  σας  παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.  Έχει,  λοιπόν,  αυτό.  Έπρεπε να κάνουμε μια… να τελειώσω,  

κύριε Αντώνη. Λοιπόν,  και δεν μπορούμε εμείς  να αποφεύγουμε αυτή 

την κυρίαρχη και ουσιαστικότατη άποψη του δημοτικού συμβουλίου.  

Αλλοίμονο αν… είναι μακριά… τον νόμο και άλλοι τον εισπράξανε.   

 Λοιπόν,  εμείς  θα συμφωνήσουμε αναγνωρίζοντας το δίκιο.  

Υπήρχαν,  όμως, κάποια κενά, για αυτό και οι  ερωτήσεις  μας,  που ήταν 

η οικογένεια να διεκδικήσει.  Τ ι… και γιατί  της… το δίκιο του ενιαίου 

και βεβαίως,  όλοι  θα συμφωνήσουμε,  κύριε πρόεδρε,  και κλείνω με 

αυτό,  ότι  εκεί  εμείς  δεν  θέλουμε ένα κουφάρι.  Περνάμε από κει ,  

βλέπουμε και τσιμέντα και ακαταστασία… ούτε ένα πάρκινγκ δεν  

λειτουργεί  εκεί  ευπρεπισμένο;  Που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 

πολλές  διερχόμενα χρήστης αυτοκινήτων που θέλουν εκεί  έναν 

στεγασμένο χώρο ή μη.  
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Λοιπόν,  θα συμφωνήσουμε με αυτές τις  διευκρινίσεις  που 

θέσαμε,  τ ις  οποίες δεν θα είχαμε φέρει καμία κόπωση αν είχε  

προετοιμαστεί  το θέμα δεόν τως και αν μας είχε δοθεί  το υπόμνημα να 

μελετηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν θα μακρηγορήσω. Εφόσον έκανε την τελευταία 

διευκρίνιση ο νομικός,  σε μεγάλο βαθμό με καλύπτει .  Ότι έγιναν λάθη 

στην όλη υπόθεση, έγιναν λάθη… άπει ρα λάθη και αδικούνται οι… 

γιατί  όλοι το ξέρουμε ότι  το…  

 Άρα, λοιπόν,  όμως και εγώ λέω ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο… για 

τον δήμαρχο, είναι κυρίαρχο όργανο. Και έχει  αυτό το όραμα. Πως 

βλέπει  την πόλη, πως… και για τις  επόμενες γενιές.   

 Άρα, λοιπόν,  είμαστε θετικοί παρά τα όσα λέει . . .  η επιτροπή,  

γιατί  πιστεύουμε ότι… τρεις  φορές  που ήρθε το θέμα στα διάφορα 

όργανα, όχι  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  λέω στις  υπηρεσίες,  και ε ίναι εκ 

διαμέτρου αντίθετες οι  αποφάσεις.   

Άρα, λοιπόν,  το δίκιο ε ίναι έτσι αλλά αυτό εξυπ ηρετεί  

ταυτόχρονα και τον δήμο μας ως μελλοντικό τόπο που μπορούν να 

γίνουν εκδηλώσεις,  που μπορούν να γίνουν… για  αυτά είμαστε 

θετικοί.   

Βεβαίως μας κάλυψε και ο νομικός σύμβουλος ότι  δεν… πάντοτε 

θα υπάρχει και μια… αδίκως το Δημοτικό Συμβούλιο να σύρετα ι σε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν ο κύριος Αναστασιάδης καλύφθηκε και ο κύριος Γκότσης,  θα 

προχωρήσουμε…  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

133 

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ψηφοφορία,  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  θα μιλήσει ο αντιδήμαρχος τελευταίος .  Σύντομος και  

περιεκτικός.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πραγματικά, κύριοι  συνάδελφοι,  ο ρόλος μας είναι να κοιτάξουμε το 

πνεύμα του νόμου και μέσα από αυτό το πνεύμα του νόμου να πάρουμε 

νόμιμες αποφάσεις και να γνωμοδοτήσουμε στην συγκεκριμένη 

περίπτωση.  

 Η υπηρεσία είχε κάποιες,  είχε  αντιρρήσεις,  διότι  είναι 

υποχρεωμένη να ακολουθεί το γράμμα του νόμου. Και μια υπόθεση 

εδώ μέσα, σε αυτό το χρονικό διάστημα και  με τα δεδομένα,  δεν  

μπορούμε να εξαντλήσουμε μια υπόθεση η οποία λέει ,  η κατάτμηση 

και τα λοιπά, λέει  η υπηρεσία,  είναι αποτέλεσμα μιας δικαστικής 

διαμάχης που τελείωσε…  το 1994.  

 Δηλαδή… να καταλήξουμε στην κατάτμηση ή όχι… δεν μπορούν 

να… εδώ μέσα. Εμείς πολιτικά πρέπει  να πούμε,  θέλουμε να γίνει  αυτό 

το πράγμα; Και αν θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε έτσι.   

 Άλλωστε το αν έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις στα πολεοδομικά 

σχέδια  και κάποιες,  ίσως λανθασμένες,  λανθασμένοι χαρακτηρισμοί,  

είναι γιατί  σας επαναλαμβάνω ότι  το Γενικό Πολεοδομικό δεν εξετάζει  

το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  Το… σε εκείνη την περιοχή μάλιστα 

αναφέρει ότι  γίνεται σε κλίμακα μεγάλη που δεν…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε αντιδήμαρχε.  Πέστε ένα που ήτανε…  
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(Διάλογοι)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει να γίνει  κάτι  εκεί  πέρα με αυτήν… αν το θέλουμε μπορούμε να…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Να το κάνουμε.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.  Αν μπούμε να εξετάσ ουμε όλες τις  

λεπτομέρειες… δεν υποχρεούμαστε κατ’ αρχήν…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να τελειώσει.  Αυτή είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το Β και  το Γ.  Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ,  έχει  αντίθετη 

άποψη για το Β και  το Γ του 13 ο υ  θέματος;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ, κύριε  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς.  Άλλος.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ διατύπωσα έναν υπαινιγμό, κύριε πρόεδρε,  και σε αυτόν 

αναφέρομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αναφερθείτε τώρα.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  αναφέρομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Ερώτηση υποβάλλετε ή τοποθέτηση;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κάνω τοποθέτηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχουμε ερωτήσεις,  λοιπόν.  Πάμε στις  τοποθετήσεις.  Παρακαλώ,  

κύριε Φωτιάδη. Και μετά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το δίκαιο,  γ ια το δ ίκαιο λέω ότι  γνωρίζομαι  με την άλλη 

οικογένεια… κατηγορία.  Μιλώ για την  οικογένεια του κυρίου 

Αντωνιάδη. Αγοράσανε,  ο πρώτος,  ο παππούς,  αγόρασε από το 

ελληνικό Δημόσιο και τους εγκαταστήσανε εκεί .   

 Εκεί ,  βλέπουμε,  ε ίμαστε σκληροί ,  ανάλγητοι και προχωρούμε.  Εν 

πάση περιπτώσει,  έναν υπαινιγμό κάνω. Θα συμφωνήσουμε,  εντάξει ,  

αλλά σας είπα,  το ελληνικό Δημόσιο σε ιστορικές εποχές τοποθέτηση 

εκεί  επί  χρήμασι,  αφήνοντας τ ις  περιουσίες τους στις  αλησμόνητες 

πατρίδες.  Είμαστε σε κάποιες των περιπτώσεων, θα έλεγα, τέλος 

πάντων.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, σκληρός είναι ο χαρακτηρ ισμός.  Δεν είμαστε ούτε  

σκληροί,  ούτε ανάλγητοι.  Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά τα πράγματα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί… κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το 1925 φτιάξανε ένα πάρκο για την πόλη. Τότε ήτανε χαμόσπιτα.  

Σήμερα αυτό το μπετό που έχει  γίνει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε αγόρασε ο κύριος Αντωνιάδης,  ξέρεις;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ορίστε;   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κύριος Αντωνιάδης πότε αγόρασε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει καμιά σημασία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά από αυτό που λέτε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η Πολιτεία έδωσε τις  απαραίτητες άδειες  

γιατί  το σχέδιο του 26 έλεγε πάρκο.  Δεν μπορεί να… και να δώσανε 

οικόπεδο και να βγάλει άδεια… δεν μπορεί να χτίσει ,  συγγνώμη, 

πρόεδρε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως δεν μπορεί να χτίσει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ζητήσατε λόγο,  δεν ζητήσατε  λόγο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απαντάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνος σας απαντάτε,  μόνος σας παίρνετε τον λόγο και φωνάζετε,  

κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απαντάω… τον ζητάω τώρα τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα τοποθετηθείτε.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  Φωτιάδη, παρακαλώ, πως το 

αντιμετωπίζετε έτσι;  Δηλαδή, μια πόλη που έχει  πήξει  στο μπετόν… 

τον μοναδικό πνεύμονα…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει χαρακτηριστεί  δημοτικό πάρκο.  Τελεία,  παύλα… δεν έχει  καμία 

σημασία.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ…  

 

(Διάλογοι )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την διαδικασία.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα είναι ο  επαναχαρακτηρισμός ή όχι  των συγκεκριμένων 

οικοπέδων… στον μη επαναχαρακτηρισμό να μην ζητάς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο,  γιατί  θα 

τοποθετηθείτε επί  του Β και Γ θέματος.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Το 1925 έγινε το σχέδιο πόλης των Σερρών. Το 1926 εγκρίθηκε και  

έγινε νόμος του κράτους.  Οι άνθρωποι αυτοί που κατοικούσαν εκεί  

ήταν,  πρόσφυγες.  Κατοικούσαν εκεί .  Σύμφωνοι;  Και περάσαν εκατό 

χρόνια και οι  δημοτικές Αρχές και τα Δημοτικά Συμβούλια όχι  δεν 

ήτανε,  ας πούμε,  μόνο σκληροί και… αλλά ήταν άθλια.  Εκατό χρόνια 

πέρασαν, τέσσερις  γενιές με την ελπίδα ότι  θα τους δώσουνε κάτι  για 

να πάμε κάπου αλλού. Και μείναν εκεί  και πεθάνανε και ήρθανε τώ ρα 

τα δισέγγονα.  
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 Και είναι  ντροπή να μιλάμε τώρα εμείς  εδώ  για δίκιο.  Που είναι 

το δίκιο;  Που το βλέπεις;  Τώρα, κύριε δήμαρχε… δεν υπήρχε το 

στρατόπεδο Παπαλουκά. Δεν υπήρχε το στρατόπεδο Εμμανουήλ 

Παππά. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μεγάλα πάρκα που μπορεί… πλέον 

να αναπαυθεί.  Δεν υπήρχε η κοιλάδα.  

 Υποχρεώθηκαν οι  τότε μελετηταί  να κάνουν ένα πνεύμονα της 

πόλεως.  Δεν είναι πάρκο. Είναι ένας πνεύμονας της πόλεως,  δυστυχώς 

όμως, δυστυχώς όμως αυτοί οι  άνθρωποι ήταν εκατό χρόνια  

αιχμάλωτοι,  κύριε πρόεδρε.   

Εμείς,  δηλαδή… ένα πολύγωνο, ένα πολύγωνο να μείνουνε,  να 

τελειώνει αυτή η μεγάλη,  άθλια ιστορία; Ένα πολύγωνο να κάνουμε να 

τελειώσει η ιστορία.  Το κράτος παρενόμησε,  κύριε αντιδήμαρχε.  

παρενόμησε.  Έκανε το γήπεδο, πρώτο. Ένα το σχολείο ένα.  Έκανε 

άλλο σχολείο,  δυο.  Έκανε… το παρκάκι.  Που είναι το πάρκο, κύριε  

αντιδήμαρχε; που είναι ο πνεύμονας; Μόνο στο μυαλό σας το σοφό…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δηλαδή,  κύριε αντιδήμαρχε,  δεν είναι  άδικο να κοιτάξουμε να κάνουμε 

ένα πολύγωνο, να τους βάλουμε εκεί… για αυτό και δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  σας  παρακαλώ, την τοποθέτηση σας…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  κύριοι . . .  στο θέμα. Παρακαλώ πολύ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πάρθηκε οικόπεδο από τον δήμο Σερρών και έγινε… οικοδομή. Μέσα 

στο πάρκο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρανόμως.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Παράνομος ήταν ο δήμος όχι  ο άνθρωπος.  νόμιμα έχτισε μετά από έξι  

χρόνια…  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  πάμε σε άλλα θέματα που 

δεν αφορούν το θέμα μας.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Είναι ουσίας αυτό.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι ουσίας αλλά εκτός θέματος.  Είναι εκτός θέματος.  Εδώ 

επαναχαρακτηρίζεται τα συγκεκριμένα οικόπεδα…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε… σε σας για να κλείσουμε το θέμα. Έχετε να πείτε  

κάτι;  Όχι… μπαίνει  σε ψηφοφορ ία… όλα μαζί.  Όποιος θέλει  να 

διαφωνήσει ,  διαφωνεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  ναι,  ναι.  Ναι ο κύριος Γρηγοριάδης.  Ναι η παράταξη του κυρίου 

Μηλίδη.  Ο κύριος Δούκας ναι.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Για το πρώτο θέμα είπαμε να γίνει  τοπικό κέντρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  υπέρ.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Βεβαίως.  Βεβαίως ναι.  Και για τα άλλα τα θέματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Β και Γ.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Β και  Γ.  Να γίνει  ένα οικοδομικό πολύγωνο για όλους εκεί  που είναι  

ενδιαφερόμενοι… πάρκο. Να μην τους πετάξουμε έξω. Ευχαριστώ 

πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε και στα τρία.  Απλά… την ελπίδα ότι  οι  ιδιοκτήτες 

για το Α δεν θα δώσουν την άδεια τους για να γίνει  εκεί  ένα ακόμα 

εμπορικό κέντρο ή σούπερ μάρκετ.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  συμφωνούμε κι  εμείς  και η άποψη αυτή μας καλύπτει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λέμε, ναι,  και βάζοντας,  δεν μπορούν να διαχωρίσουν,  βέβαια.  

Δικαίωμα των ιδιοκτητών είναι να κάνουν  ότι θέλουν.  Εσείς εκφράζετε 

άποψη.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάνω πρόταση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κάντε την πρόταση σας.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι για το Α. Για το Α συμφωνώ, ναι,  που το Α…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία την ώρα της ψηφοφορίας.   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και στα τρία ναι στο Α, όμως, αν… υπάρχουν νομικές ενέργειες… στα 

δικαστήρια… εάν δεν υπάρχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  οι  υπόλοιποι ναι… ναι,  ναι.  Ναι και ο πρόεδρος.   

Έγκριση τροποποίησης  

Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου πως προς τις χρήσεις γης σ το 

ΟΠ 166 του οικοδομικού σχεδίου του δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 559/2015)  

…………………  

Έγκριση τροποποίησης  
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Του εγκεκριμένου πολεοδομικό σχεδίου πόλης Σερρών με τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου, εμβαδού 

391,15 τετραγωνικών μέτρων από Πάρκο Πόλης και τον 

επαναχαρακτηρισμό του ιδίου τμήματος σε Πάρκο Πόλης  

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: 560/2015)  

…………………  

 

Έγκριση τροποποίησης  

Του εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου πόλης Σερρών  με τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου εμβαδού 525,61 

τετραγωνικά μέτρων από Πάρκο Πόλης και τον επαναχαρακτηρισμό 

του ιδίου τμήματος σε πάρκο πόλης  

Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης  

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: 561/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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16ο  θέμα. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2015.  

 

ΘΕΜΑ  14ο :  

Έγκριση  τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση  

προϋπολογισμού έτους 2015  

Εισηγητής: Οαντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, δυο λόγια.  Αν θέλετε να το ακούσετε από τον εισηγητή. 

Αν δεν θέλετε και συμφωνείτε,  προχωράμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν έχετε μόνο ερωτήσεις επίσης μπορεί μόνο να σας τις  εξηγήσει…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με σύντομο τρόπο. Μην μας κάνει  αναδρομή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση. Κύριε  Γκότση.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια καινούργια τροποποίηση είναι μετά την σύσταση της… κάνουμε 

μια τροποποίηση και τώρα κάνουμε μια άλλη και τα λοιπά αυτά της 

έκπτωσης και δίνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, ησυχία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Βάζουμε 11.980 για συμπληρωματικές αναπλάσεις,  για 

συμπληρωματικά έργα στις  αναπλάσεις των…  

 7.000 για παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ι ωάννη δήμου 

Σερρών.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά τα βλέπουμε,  ρε αντιδήμαρχε.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι θέλετε;  Πέστε μου.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε,  αυτά τα βλέπουμε.  Ποια ανάγκη φέρνει  αυτές  τις  

χρηματοδοτήσεις;  Ποια ανάγκη προέκυψε; Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε,  

αλλά ζήτησα,  αυτά τα βλέπουμε.  Αιτιολόγηση το γιατί  θέλουμε.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα μου πείτε ότι  θέλεις ,  να σου πω. Με ανάλυσα.  Λοιπόν,  πάμε.  

Συμπληρωματικά έργα. Κατ’  αρχήν,  μισό λεπτό,  μισό λεπτό.  Κατ’  

αρχήν δεν έχω υποχρέωση αλλά θα στο κάνω, για να καταλάβεις ποιος  

θέλει  και ποιος δεν θέλει ,  να σου πω, εδώ περνάμε την τροποποίηση. 

Δεν περνάμε,  τον τίτλο.  Η έκθεση και το έργο ολοκληρωμένο, ο  

προϋπολογιστικός πίνακας,  θα ψηφιστεί  όταν έρθει .  Τώρα καλούμαστε 

να ψηφίσουμε την τροποποίηση. Αλλά εγώ θα σας πω τι  σημαίνει  αυτό  

για να μην… κάθε φορά.  

 Λοιπόν,  το πρώτο έργο,  το πρώτο, 11.980, υπάρχουνε έργα μη 

επιλέξιμα που δεν τα δικαιολογεί  το πρόγραμμα των βιοκλιματικών. Τι  

σημαίνει ,  ποιες ε ίναι αυτές οι  εργασίες.  Όπως κατεβαίνουνε οι  

υδρορροές από την πολυκατοικία  και βγαίνο υν κάτω από το 

πεζοδρόμιο για να πάνε στο φρεάτιο,  ο εργολάβος… τα πεζοδρόμια.   
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 Άρα χάλασε και τ ις ,  και τον σωλήνα, την υδρορροή. Και έχει  

υποχρέωση να τα αποκαταστήσει.  Η αποκατάσταση αυτή δεν είναι  

επιλέξιμη. Άρα, λοιπόν,  βάλαμε εδώ για να πληρώσουμε αυ τές τις  

εργασίες.  Αυτό είναι το πρώτο. Το επαναλαμβάνω, αυτά θα ρθούνε και  

δεν έπρεπε,  δεν πρέπει να τα λέμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε τα.  Δεν πειράζει ,  κύριε Γκότση. Πείτε τα.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε παρακάτω. Αναβάθμιση στην πλατεία.  Το ένα συντριβάνι στην 

πλατεία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον Άι Γιάννη.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον Άι Γιάννη. Το συντριβάνι,  εκεί  που είναι τα σκαλοπάτια που 

είναι,  είναι ανενεργό.  Δεν δουλεύει.   

Επίσης,  το Δημοτικό σχολείο,  η πρόσβαση, πρέπει να γίνουν… 

έργα, πεζοδρόμια και λοιπά.  

Οι ανάγκες,  λοιπόν,  μας ανάγκασε να πάρουμε 7 χιλιάρικα. Ο 

προϋπολογισμός,  επαναλαμβάνω, θα γίνει  και θα ρθει  εδώ για να 

ψηφιστεί  για να κάνουμε αυτές τις  παρεμβάσεις.  Τα συντριβάνια,  

επαναλαμβάνω, που το ένα είναι… και στο Δημοτικό σχολείο εκεί ,  για 

να κάνουμε την πρόσβαση των παιδιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το τρίτο;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και το τρίτο 15,  16.000, υπάρχουν από κάποια έργα για το περίφημο 

αυτό,  για τον Ξενάκη, για να στεγάσουμε τις ,  την συλλογή του.  Όμως, 
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η μελέτη η οποία έγινε από την υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον 

κύριο Νανόπουλο, τον πανεπιστημιακό καθηγητή, είναι 27.000.  

 Θα περιλαμβάνει  μόνο υδρομονώσεις,  επιχρίσματα και λοιπά. Το 

κτίριο αυτό είναι  500 τετραγωνικά μέτρα. Και  η δημοτική Αρχή με την 

βοήθεια  του πανεπιστημιακού καθηγητή  προσπαθούμε να το βάλουμε 

σε ένα… και χρειάζεται πολλά εκατομμύρια για να γίνει  αυτό το 

λίφτινγκ και η αναμόρφωση για να στεγάσουμε την συλλογή. Αυτό 

γίνεται,  αυτό γίνεται μόνο για να μην καταρρεύσει το κτίριο.  Δηλαδή, 

υδρομόνωση και επιχρίσματα. Τι άλλο έχω  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το τέταρτο είναι ο ι… αναβαθμίσεις…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και τέλος…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  και το τέταρτο,  τέταρτος λογαριασμός του εργολάβου των 

βιοκλιματικών είναι 31.666, πόσο λέει .  Το βάζουμε εδώ αν θα έρθουν 

λεφτά δεν θα πληρωθεί από δω.  Αν θα πληρώσουμε και έρθουν μετ ά θα 

τα πάρουμε πίσω τα λεφτά. Όπως θα πάρουμε και  τα 43 από τον 

επόμενο,  από την προηγούμενη τροποποίηση που κάναμε για το 

Εξοικονομώ. Αυτή ήταν η ανάλυση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  θέλω να κάνω μια τοποθέτηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθέτηση ο κύριος Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα πρέπει να διευκολύνουμε την δ ιαδικασία και θα 

πρέπει να κωδικοποιούμε και τον λόγο μας για να… πολλές φορές στο 

δια ταύτα. Συμπερασματικά, εδώ έχουμε ένα παράπλευρο έργο που  

προέκυψε από τις  βιοκλιματικές που όταν έχουμε καθαίρεση, η 

καθαίρεση δεν μπορεί να μην δεν έχει  αποκατάσταση.  

 Εν πάση περιπτώσει,  πρόκειται περί αστοχίας της μελέτης.  Αλλά 

είναι συμπληρωματικό έργο.  Αυτό είναι συμπληρωματικό έργο στο 

χώρο των αναπλάσεων. Τέλος.  Τρία δευτερόλεπτα.  

Και τα άλλα είναι  τρία καινούργια έργα. Στα οποία αυτή την 

στιγμή για επίκαιρους λόγους μπαίναν τα έκτακτα στο τεχνικό 

πρόγραμμα. Αυτό δεν καταλάβαμε όλοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι;  Να μας εξηγήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το… δεν είναι καινούργιο.  Πέρασε από την ΣΑΤΑ.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να συμπληρώσω ότι  και στις  αστικές αναπλάσεις που έγιναν,  

που… βγήκαν,  υλοποιήθηκαν από αυτή την δημοτική Αρχή, και εκεί… 

το ίδιο.  Μη επιλέξιμες δαπάνες… από τον δήμο. Μπορείτε να το δείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μη επιλέξιμες όμως…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  θέλω να πω… τέτοιες εργασίες.  Οι ίδιες,  οι  ίδιες πάλι…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έργο ΕΣΠΑ είναι και οι  βιοκλιματικές;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του Παπαλουκά πέρασε από την… ήτανε 16.000. Απλά η μελέτη πήγε 

στις  27.  Ποιο ε ίναι το καινούργιο έργο; Το καινούργιο έργο είναι η,  ο  

Άγιος Γιάννης,  οι  κερκίδες,  τα συντριβάνια που δεν λειτουργούνε και 

η ανάγκη πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο το Δημοτικό.  Βεβαίως 

και είναι καινούργιο.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπε κανένας κάτι  άλλο;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρόβλημα που είναι;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα δεν υπάρχει.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν υπάρχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε,  παρακαλώ… την εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι .  Κυρία Γεωργούλα,  

ναι.  Ο κύριος Φωτιάδης,  ναι.  Ναι ομόφωνα, λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των  μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 562/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 15 ο .  Χορήγηση… 15 ο  θέμα. Χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων Α. Επισκευές,  

συντηρήσεις,  κατασκευές στο 3 ο  Γυμνάσιο Σερρών και Β. Εργασίας 

στατικής επάρκειας κερκίδος,  κερκίδας νοτίου πετάλου δημοτικού 

γηπέδου Σερρών.  

 

15ο  ΘΕΜΑ:  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων  

Α. Επισκευές ,  συντηρήσεις,  κατασκευές στο 3 ο  Γυμνάσιο Σερρών  

Β. Εργασίας στατικής επάρκειας κερκίδος,  κερκίδας νοτίου 

πετάλου  

δημοτικού γηπέδου Σερρών  

Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια παράταση προθεσμίας.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το αιτιολογικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε το αιτιολογικό.   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  έπρεπε να τελειώσει 12/8 του 15 και ο χρόνος είναι,  15 μέρες  

ζητάει  ο εργολάβος για να ολοκληρώσει…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λόγω τραπεζικής αργίας αυτό;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι… ο ίδιο λόγος…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  να ακουστεί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29/9.  Ομόφωνα ναι ;    

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  θα ήθελα, συγγνώμη… θα κάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Β θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομη τοποθέτηση. Στον κύριο Γκότση απευθύνο μαι και στην 

κυρία Αγιαννίδου.  Κυρίως προς τον δήμαρχο… της δημοτικής Αρχής.  

Από το 2010 μέχρι  σήμερα προβλέπεται ότι  θα ξοδευτεί  για το γήπεδο,  

για εργασίες,  600.000 ευρώ.  Τα μισά είναι ίδια έσοδα. Που σημαίνει  

ότι  300.000 θα τσοντάρει ο δήμος Σερρών.  

 Άρα στο προηγούμενο θέμα, στην αρχή που λέγαμε για την 

πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού και λέγαμε ότι  δεν έχουμε χρήματα,  

θα παρακαλούσα να ήσασταν πιο ακριβής.  Ότι ο δήμος Σερρών έχει  

χρήματα αλλά και τα λίγα που έχει  επιλέγει  ουσιαστικά να τα επενδύει 

για να… τους φιλάθλους του Πανσερραϊκού παρά να τα επενδύει σε 

συνανθρώπους μας που έχουν την στήριξη.   
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 Έχουμε,  δηλαδή, την δυνατότητα να επενδύουμε 300.000 για το 

γήπεδο αλλά έχουμε επίσης της δυνατότητα να δίνουμε μόνο 8.000 

όταν προσλαμβάνουμε κοινωνικό λε ιτουργό για τέσσερις ώρες και δεν 

μπορούμε να δώσουμε,  για παράδειγμα τα διπλάσια,  16.000 ευρώ, για  

να προσλάβουμε… οκτάωρο. Αυτό, λοιπόν,  δεν  είναι έλλειψη 

χρημάτων. Είναι πολιτική απόφαση, δικιά σας,  δήμαρχε,  και φυσικά 

της δημοτικής Αρχής που την στηρίζ ει .   

 Άρα θα ήθελα εδώ όταν ξαναειπωθεί ότι  δεν έχει  ο δήμος 

χρήματα να είναι λίγο πιο σαφής… ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον λόγο στον κύριο δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  τα χρήματα αυτά,  τα 300 που λέτε,  είναι από την 

ΣΑΤΑ. Από την ΣΑΤΑ δεν μπορούμε να κάνουμε… κοινωνικού 

λειτουργού. Τα 300 χιλιάρικα είναι από την ΣΑΤΑ και τα άλλα 300 

είναι από τον ΟΠΑΠ. Καταλάβατε;. . .  από την ΣΑΤΑ χρήματα δεν  

μπορούμε να πάρουμε και να κάνουμε πρόσληψη κοινωνικού 

λειτουργού. Η πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού γίνετα ι από ιδία 

έσοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το 15 ο ,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

Επισκευές,  συντηρήσεις,  κατασκευές στο 3 ο  Γυμνάσιο Σερρών  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που  απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 563/2015)  

…………………  

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

Εργασίας στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου δημοτικού 

γηπέδου 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: 564/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16ο .  Έγκριση μελετών των έργων, Α. Ανακατασκευή γέφυρας στην 

τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας.  Β. Κατασκευή -  συντήρηση… 15 ο υ  

και 21ο υ  Δημοτικού σχολείου Σερρών. Γ.  Κατασκευή… δημοτικών 

οδών Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα. Και Δ. Συντηρήσεις μονίμων 

εγκαταστάσεων κοινής χρήσης.   

 

ΘΕΜΑ  16ο :  
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Έγκριση μελετών των έργων :  

Α. Ανακατασκευή γέφυρας στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας  

Β. Κατασκευή -  συντήρηση  WC 15ο υ  και 21ο υ  Δημοτικού σχολείου 

Σερρών  

Γ. Κατασκευή  πεζοδρομίων και βελτίωση οδών Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα  

Δ. Συντηρήσεις μονίμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης  

Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις επί  της έγκρισης των μελετών;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξέρω ποιος είναι εισηγητής;  Ο κύριος Γκότσης;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο κύριος Γκότσης.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  και στον κύριο Αγγελίδη απευθύνομαι.  Και στον 

κύριο Γαλάνη. Το νεκροταφείο που έχουμε τώρα γέμισε.  Όχι άντε 

πάλι.  Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω.  Πολύ συγ κεκριμένο και  

δεν θα με διακόψεις.  Έρχονται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα μιλήσουμε για νεκροταφεία…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Είναι πολύ συγκεκριμένο.  Επί του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.  Αναφέρεται πουθενά κανένας νεκροταφείο; 

Αναφέρεται πουθενά  κανένα νεκροταφείο τώρα;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω, κύριε πρόεδρε,  έτσι όπως το πάτε δεν θα… συμβούλιο… 

ερώτηση… σαφής… εγώ σας λέω,  στην δημοτική Αρχή, ότι  το 

νεκροταφείο το δικό μας γέμισε και πρέπει να κάνουμε νεκροταφείο με 

τα χρήματα που δίνει  ο δημότης και με την ΣΑΤΑ που αναλογεί  στον 

Λευκώνα, ναι ή όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην ερώτηση σας δεν θα απαντήσει κανείς…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.  Να μην απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  είναι εκτός θέματος.  Το τονίζω.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ κάνουμε έργο γι α την οδοποιία και τα 

πεζοδρόμια.  Δεν έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επί  των μελετών… Α, Β, Γ,  Δ.  Έχετε κάτι  

να ρωτήσετε;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  εσείς  το βιολί σας.  Συνεχίστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) όχι ,  που άπτονται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κυρία Αγιαννίδου .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Στην τοποθέτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε το μικρόφωνο και κάντε την τοποθέτηση σας.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Στο Α και στο Β,  τρόπος εκτέλεσης των… να γίνει  με πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.  Στο Γ… και στο Δ είναι αυτεπιστασία.  στα δυο πρώτα 

βάσει του ενδιαφέροντος… έγινε κατευθείαν ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  Εμείς διαφωνούμε για το έργο του Λευκώνα και λέμε ότι  επείγει  

το νεκροταφείο.  Αυτή ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Α, Β, Δ ψηφίζετε ναι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με τις  επισημάνεις  της κυρίας Αγιαννίδου…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω λίγο; Κύριε Φωτιάδη, λέτε για τα 34 χιλιάρικα, το έργο 

του Λευκώνα;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, για τον Λευκώνα επείγει  αυτή την στιγμή…  

 

(Διάλογοι)  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  να μην γίνει  και να γίνουν τα νεκροταφεία λέτε;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω ότι  επείγει .  Αν βρείτε και  άλλα λεφτά, αλλιώς να κάνετε τα 

νεκροταφεία πρώτα και μετά… σας είπα από πριν.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω. Κύριε Φωτιάδη, το Τοπικό Συμβούλιο αυτό ζήτησε.  

Πεζοδρόμια και λοιπά. Και ομόφωνα.  Και όλοι ,  όχι  μόνο ο πρόεδρος.  

και μάλιστα μας πιέζουν κιόλας.  Δηλαδή… δεν έχουμε καμία 

αντίρρηση. Γιατί  δεν πάτε εκεί  να μιλήσετε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή,  λοιπόν,  εγώ γνωρίζω και… το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά 

γνωρίζω και  πως παίρνονται οι  αποφάσεις,  εγώ σας επισημαίνω και 

σας το λέω… σε αυτή την αίθουσα. Νεκροταφείο χρειαζόμαστε 

πρώτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για τελευταία φορά το λέω και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία και ότι  θέλετε ψηφίστε.  Λοιπόν,  Α, Β,  Γ,  Δ… όποιος  θέλε ι  

ναι,  όποιος θέλει  όχι .  Σας παρακαλώ, δηλαδή.  Σας παρακαλώ με τα  

νεκροταφεία σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Α, έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι λες μωρές τώρα…  
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(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπό την προϋπόθεση ότι  το Α  και το Β να  

υπάρχει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα έτσι γίνεται…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.  Επί του θέματος Α, Β, Γ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την επισήμανση… το Β είναι νομίζω, ότι ,  το Γ ,  προτάσσουμε τα 

νεκροταφεία και όχι  αυτό το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα όχι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σαφής στην διατύπωση μου ήμουν 

πρόεδρε.  Προτάσσουμε,  λέω. Όχι,  δεν εννοώ όχι,  δήμαρχε.  

Προτάσσουμε.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ μην παρεμβαίνεις .  Σε παρακαλώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, προτάσσουμε τα νεκροταφείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) πολύ καλά κάνει .  Δικαίωμα του να 

προτάξει  ότι  θέλει… το ίδιο  και η κυρία Ιωαννίδου,  το ίδ ιο και η 

παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Λοιπόν,  ναι και στα τέσσερα. Ναι,  ναι,  

ναι  και ο πρόεδρος.  Και ο νοών νοείτω.  

Έγκριση μελετών του έργου:  Ανακατασκευή γέφυρας  

στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 565/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελετών του έργου:Κατασκευή -  συντήρηση  

WC 15ο υ  και 21ο υ  Δημοτικού σχολείου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 566/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελετών του έργου:Κατασκευή πεζοδρομίων και  

βελτίωση οδών Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 567/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελετών του έργου:Συντηρήσεις μονίμων εγκαταστάσεων 

κοινής χρήσης  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 568/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

17. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών των έργων, Α. 

Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού, αντισφαίρισης.  Β.  

Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας 

Σερρών και δημοτικής ενότητας Λευκώνα έτους 2015. Και Γ.  

κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στην οδό Βοσπόρου.  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων:  
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α) Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης,  

β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  .Ε.  Σερρών 

και ΔΕ  

Λευκώνα έτους 2015  και  

γ) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων στην οδό 

Βοσπό-ρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή,  κύριε  πρόεδρε,  στο τελευταίο έργο το έργο έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε.  εννοείται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τίποτα δεν εννοείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων. Αυτό λέω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Κώστας ο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάπου δεν διατυπώθηκε σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια χαρά διατυπώθηκε… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι… έτσι  όπως είναι γραμμένο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πως είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,  εντάξει ,  εντάξει ,  καλά, καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν βλέπετε έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών των 

έργων;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Λοιπόν,  ομόφωνα; Υπάρχει αντίρρηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Έγκριση Α.Π. εργασιών του έργου: Αναβάθμιση χώρων  

μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 569/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου:  Συντήρηση και ε πισκευή αγροτικής οδοποιίας

  

Δ.Ε. Σερρών και ΔΕΛευκώνα έτους 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 570/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων  

κτηρίων στην οδό Βοσπόρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο .  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων, Α.  Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό… και Β.  

Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην τοπική κοινότητα Ορεινή ς.   
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ΘΕΜΑ 18ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου 

και  

β) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 572/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. 

Ορεινής.  

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       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 573/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19ο .  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου δημάρχου και του 

αντιδήμαρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο.   

 

19ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου δημάρχου  

και του αντιδήμαρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες  

 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θέλω τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, για το 19 ο .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ,  κύριε πρόεδρε,  θα διαφωνήσουμε και θα το πούμε ευθέως.  

Κύριε δήμαρχε,  κύριε Αγγελίδη,  σε δυο επισκέψεις θέλετε τρεις  μέρες.  
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Για δυο επισκέψεις θέλετε τρεις  μέρες.  Και βεβαίως οι  ημέρες ε ίναι 

μετά τις  εκλογές και δεν είναι παραγωγικές.   

 Όσο δε για την κίνηση του κυρίου αντιδήμαρχου, 22 

Σεπτεμβρίου,  δυο μέρες για μια επίσκεψη, δυο μέρες μετά τις  εκλογές ,  

για μας αυτές είναι  βολτούλες και δεν  έχουν σκοπό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω, να απαντήσω.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι βολτούλες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα απαντήσω…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν έχουμε λεφτά για κοινωνική λειτουργό αλλά έχουμε λεφτά 

για να κάνουμε βόλτες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν ξέρω αν υπάρχει η δημοκρατική διάθεση να ακούει και κάποιος  

όταν ρωτάει κάτι ,  όταν τοποθετείται να ακούει και την απάντηση.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαι όλος αυτιά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να ρίξει  την ρουκέτα επειδή είναι η 

τηλεόραση μπροστά και να βγει  να λέει  αύριο τα γνωστά που λέει  κάθε 

μέρα. Λοιπόν,  δεν  είναι τρεις  μέρες.  Η 30 Σεπτεμβρίου θα φύγω εγώ 

από δω 12:00 τα μεσάνυχτα, έτσι;  Και φεύ γω 12:00 τα μεσάνυχτα γιατί  

είναι φτηνό το εισιτήριο.  Αν πάω την άλλη μέρα το πρωί θα είναι 200 

ευρώ.  
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 Λοιπόν,  άρα η 30 η  Σεπτεμβρίου δεν νοείται σαν μέρα. 12:00 τα 

μεσάνυχτα θα φύγω. Λοιπόν,  και είναι δυο μέρες.  Είναι την Πέμπτη,  

μια ολόκληρη μέρα και την  Παρασκευή. Και μπορεί να είναι δυο τα 

θέματα αλλά πρέπει να σας πω και το βλέπετε αυτό,  και σε άλλες 

φορές.   

 Ναι μεν στην αρχή βάζουμε,  ξέρω γω, να είναι δυο θέματα ή ένα.  

Μέχρι να πάω βγαίνουν άλλα τόσα θέματα. Όπως έχει  ήδη βγει .  Για το 

θέμα της πράσινης κοινότητας θα συναντηθούμε και  πάλι με 27 

δημάρχους.  Λοιπόν,  και θα βγουν και άλλα θέματα. Καταλάβατε;  

 Λοιπόν,  τώρα, αν δεν θέλουν κάποιοι  ένας δήμαρχος ενός τόσο 

μεγάλου δήμου να κατεβαίνει  στην Αθήνα 10 -  12 φορές τον χρόνο,  

σεβαστή η άποψη τους αλλά  αν δεν το κάναμε θα λέγανε,  γιατί  δεν  

κατεβαίνετε.  Κατάλαβες;  Καταλάβατε; Δεν παίζεται η κατάσταση.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αγγελίδη… πριν από σας και πήγαινα εγώ σε δέκα σημεία σε 

μια μέρα… με υπηρεσιακό.  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα θα… δυο μέρες μετά τ ις  εκλογές;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) και εσύ και ο  κύριος  Φωτιάδης αυτή την 

στιγμή. Δεν έχετε τον λόγο… μιλάτε,  χωρίς λόγο μιλάτε… και οι  δυο 

σας.  Μην κάνετε δ ιάλογο. Σεβαστείτε  το Σώμα, όχι  εμένα. Σεβαστείτε 

τον κανονισμό και  το Σώμα που περιμ ένει  για τόσο λίγα θέματα να 

ακούσει τις  φλυαρίες σας.   Παρακαλώ τον αντιδήμαρχο,  κύριε  

Μυστακίδη.   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θεωρώ πολύ άστοχο τον χαρακτηρισμό του κυρίου Φωτιάδη και  

ντροπή του,  δηλαδή, που θεωρεί ότι  εγώ ή ο δήμαρχος θα πάμε βόλτα 

και έχουμε και ανάγκη τα λεφτά του δήμου. Άμα το θεωρεί έτσι,  εκτός  

αν εσύ έκανες αυτό,  έτσι;    

 Λοιπόν,  εμείς ,  εγώ σε πληροφορώ,  κύριε Φωτιάδη, μου είναι 

πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η διαδικασία να πηγαίνω στην Αθήνα, να 

μην κοιμάμαι το βράδυ και να πηγαίνω, να είμαι εκ εί  8:30 η ώρα και  

να κάθομαι όλη την ημέρα στα υπουργεία και να παρακαλάω και να… 

τον έναν και τον άλλον,  μου είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.   

 Αλλά αν γουστάρω να πάω στην Αθήνα έχω όλη την δυνατότητα 

να πάω και να κάνω τις  βόλτες μου χωρίς να χρησιμοποιήσω τα  

Δημοτικά Συμβούλια και τα χρήματα του δήμου. Δεν τα έχω ανάγκη.  

Και στο κάτω -  κάτω και αυτά που ξοδεύουμε σας πληροφορώ ότι  δεν 

τα παίρνουμε… ήδη τα μισά παίρνουμε και με πολύ κυνήγι κιόλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε,  το 19 και μπαίνει . .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δευτερολογία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  να πω ότι  ήταν ατυχής η διατύπωση που κάνατε;  

Γιατί  πριν από σας υπήρχε και διοίκηση και είχα την υψηλή τιμή να 

κινούμαι στην  Αθήνα σε περισσότερα σημεία από αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάνατε και πολλά ταξιδάκια,  αν  θέλετε την δική μου άποψη. 

Ταξιδάκια κάνατε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορείτε τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Πρόεδρος είμαι.  Γιατί  μας προκαλείτε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είσαι πρόεδρος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως είμαι πρόεδρος… κύριε Φωτιάδη…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  Φωτιάδη, στην Αθήνα, εσείς  

προσωπικά και μόνο… το επίπεδο τόσο χαμηλά. Ο πρόεδρος δεν είναι 

από ατσάλι ούτε από μάρμαρο. Γνωρίζει  ο πρόεδρος τα ταξιδάκια που 

κάνατε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για πέστε μας,  κύριε πρόεδρε,  τα ταξιδάκια τι  εννοείτε… επί  

προσωπικού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ταξιδάκι… ταξιδάκι μήπως πήγατε στην 

Χιλή; Πήγε αυτή η δημοτική Αρχ ή ταξιδάκι πουθενά;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

169 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και πληρώσαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πληρώσαμε;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πληρώσαμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που κάνετε δεν σας τιμά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμένα δεν τιμά…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τις  προπαγανδιστικές  λογικές της  

προεκλογικής…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν σε τιμάει…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο μέρες μετά τις  εκλογές θα πάει ο αντιδήμαρχος και θα κάνει  

κάτι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) καθόλου δεν ντρέπεστε… προσβάλλετε το 

Σώμα… κανέναν άλλο.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ντρέπεστε καθόλου. Καθόλου δεν  ντρέπεστε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τέλειωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λυπάμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία το 19 ο…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ όταν πήγαινα ήταν παραγωγικές οι  μέρες κα ι οι  ώρες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παρακαλώ, τέλειωσε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίναι δυνατόν… τόσο ντόρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δικαίωμα τους ε ίναι… μην ψηφίζετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η.:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο κύριος Φωτιάδης.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ε ίπαμε όχι  επειδή οι  μέρες δεν είναι παραγωγικές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Η κυρία… όχι .  Όχι.  Ναι,  ναι και ο πρόεδρος.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 574/2015)  

…………………  

 

 

Ομοίως  του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη από 22 έως 24 

Σεπτεμβρίκου 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 575/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό θέμα. Δεν τέλειωσε το συμβούλιο.  Παρακαλώ,  καθίστε.  Που 

κακώς έρχεστε,  συνάδελφοι.  Ούτε αυτό σέβεστε.  Σηκώνεστε και 

φεύγετε και  δεν  απευθύνομαι και δεν απευθύνομαι σε έναν δημοτικό 

σύμβουλο. Απευθύνομαι στους περισσότερους,  οι οποίοι  έχουν 

αποχωρήσει.  Αυτό αποτελεί  ντροπή για τον καθένα σας ξεχωριστά.  

 Εικοστό…του δημοτικού συμβουλίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει ξεφύγει  τελείως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  το ποιος έχει  ξεφύγει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχεις ξεφύγει  τελείως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το γνωρίζει  όλη η επικράτεια του δήμου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και όχι  μόνο. Εικοστό θέμα. Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας του κυρίου δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου 

Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.   

 

20ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κυρίου  

δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά  

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.  Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς δεν έχετε δικαίωμα ψήφου, κύριε αντιδήμαρχε τώρα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Ναι.  Ναι η κυρία Αγιαννίδου.  Παρακαλώ να είστε στα 

έδρανα όταν ψηφίζετε και όχι  εκεί  που κάθονται οι  επισκέπτες,  έτσι ;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  από μένα και με διευκρίνιση, την απαιτώ, τι  

εννοείτε ότι  γνωρίζει  η επικράτεια;  Σας το λέω τώρα. Σας το λέω 

τώρα. Σας το λέω τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Ναι η κυρία Αγιαννίδου,  ναι ο κύριος Γκότσης.  Ναι και  

ο πρόεδρος.  Ευχαριστώ πολύ.  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 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     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 576/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη 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: 577/2015)  

…………………  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ξεφεύγεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είμαστε.  Λυπάμαι  πολύ. Λήξη 

συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  
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542/2015:  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:  

        Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης –  Πεπονιάς  

 

543/2015:  Ομοίως του έργου:  Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος 

στην Τ.Κ. Χριστός    

 

544/2015:  Ομοίως του έργου:  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε σχολικά   κτήρια του Δήμου Σερρών.  

 

545/2015:       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για τις    

                        ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,  Υγείας,  

Παιδείας και   

                        Πολιτισμού.  

                         Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

546/2015:       Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου της 

πόλης Χάρκοβο  της  

                       Ουκρανίας στην πόλη των Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.  

 

547/2015:  Έγκριση χρηματοδότησης Σχολικής Επιτροπής για την 

εκτέλεση έργων    μεταστέγασης του 6 ο υ  Δημοτικού και των 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

176 

15ο υ ,  25 ο υ   και 26 ο υ  νηπιαγωγείων    και 12 ο  ολοήμερο νηπιαγωγείο 

του δήμου Σερρών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης        16146   

22/9/2015 

 

548/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας  

  Α. Βιβλίων για τις  ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

δήμου  

         16160 22/9/2015 

549/2015:  Ομοίως  Υλικών για την κατασκευή ιστών φωτισμού  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.                16159 

22/9/2015 

 

550/2015:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης,  τρόπος εκτέλεσης και  

ανάθεση  υπηρεσίας   αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο 

οπτικών ινών (ΜΑΝ)  του δήμου  Σερρών   για τον χρήστη 

αυτοκινητοδρόμιο Α4.12  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

551/2015:  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη 

Ιωάννη  

 

552/2015:  Ομοίως του κληροδοτήματος Μητσάκου -Εμφιετζόγλου 

Κατίνας χας    Λυκούργου έτους 2016  

 

553/2015:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  
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  οικονομικού έτους  2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου  

  Εισηγητή: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

554/2015:  Έγκριση διαγραφής ακινήτου ιδιοκτησίας κ.  Γεωργίου 

Σαουλίδη στο ΟΠ 769   από το Κτηματολόγιο του Δήμου .  

 

555/2015:  Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταχώρηση δηλώσεων 

ιδιοκτησίας  ακινήτων   του Δήμου Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο.   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

556/2015:  Λήψη απόφασης γ ια αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης 

δημοτικής     έκτασης τμήματος του 2δ αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Αγ.  Ιωάννη    (πάρκο κεραιών του Δήμου 

Σερρών).  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

557/2015:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού: 

Τ.Κ. Χριστός  

 

558/2015:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού: 

Τ.Κ. Βαμβακούσας.  

 

559/2015:  Έγκριση τροποποίησης Νέου Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου  πως προς τις    χρήσεις γης στο ΟΠ 166 του οικοδομικού 

σχεδίου του δήμου Σερρών  
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560/2015:  Έγκριση τροποποίησης Του εγκεκριμένου πολε οδομικό 

σχεδίου πόλης    Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος 

του Κεντρικού Πάρκου, εμβαδού   391,15 τετραγωνικών μέτρων 

από Πάρκο Πόλης και τον επαναχαρακτηρισμό   του ιδίου 

τμήματος σε Πάρκο Πόλης  

 

561/2015:  Έγκριση τροποποίησης Του εγκεκριμένου οικοδο μικού 

σχεδίου πόλης Σερρών   με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος 

του Κεντρικού Πάρκου εμβαδού 525,61   τετραγωνικά 

μέτρων από Πάρκο Πόλης και τον επαναχαρακτηρισμό του ιδίου  

 τμήματος σε πάρκο πόλης  

  Εισηγητής,  αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης  

 

562/2015:  Έγκριση  τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση  

  προϋπολογισμού έτους 2015  

  Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

563/2015:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 

έργου: Επισκευές,    συντηρήσεις,  κατασκευές στο 3 ο  Γυμνάσιο 

Σερρών  

 

564/2015:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 

έργου: Εργασίας   στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου 

πετάλου δημοτικού γηπέδου Σερρών  
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565/2015:  Έγκριση μελετών του έργου:  Ανακατασκευή γέφυρας στην 

τοπική κοινότητα   Κάτω Καμήλας  

 

566/2015:  Έγκριση μελετών του έργου: Κατασκευή -  συντήρηση  WC 

15ο υ  και 21ο υ     Δημοτικού σχολείου Σερρών  

 

567/2015:  Έγκριση μελετών του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων και  

βελτίωση οδών   Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  

 

568/2015:  Έγκριση μελετών του έργου: Συντηρήσεις μονίμων 

εγκαταστάσεων κοινής   χρήσης  

 

569/2015:  Έγκριση Α.Π. εργασιών του έργου: Αναβάθμιση χώρων 

μαζικού     αθλητισμού αντισφαίρισης  

 

570/2015:        Ομοίως του έργου:  Συντήρηση και  επισκευή αγροτικής  

οδοποιίας  Δ.Ε.     

                         Σερρών και ΔΕ Λευκώνα έτους 2015   

 

571/2015:   Ομοίως του έργου:  Κατεδάφιση επικινδύνως 

ετοιμόρροπων κτηρίων στην οδό   Βοσπόρου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

5721/2015:Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:    Διαμόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

180 

573/2015:  Ομοίως του έργου: Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην 

Τ.Κ. Ορεινής.  

 

574/2015:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου από 30 

Σεπτεμβρίου έως   2 Οκτωβρίου 2015  

 

575/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη απ ό 22 έως 24 

Σεπτεμβρίου 2015  

 

576/2015:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου κατά τους   μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο  

 

577/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη κατά τους μήνες  

Αύγουστο και    Σεπτέμβριο  

 

578/2015:  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στους 

2ουςΦιλικούς   Αγώνες και στο Εργαστήριο που θα 

πραγματοποιηθούν στο Petrich της    Βουλγαρίας στις  

25-26/9/2015 

 

579/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και  

ελαστικών μηχανημάτων   και αυτοκινήτων  του Δήμου Σερρών  

 

5801/2015:Απάντηση σε επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ.  

Χρυσανθίδη Βασιλείου   σχετικά με ορισμό αναπληρωτή 

προϊσταμένων Μετακίνησης υπαλλήλων   
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 προϊσταμένους που δεν προΐστανται  των τμημάτων τους καθώς 

και για την   πληρωμή κενούμενης θέσης Διευθυντή.  

………………………..  

……………….  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    ……………  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ……………  
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Αναστασιάδης Ηλίας       ……………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ……………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      ……………  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………  

 

Δούκας Γεώργιος       ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ……………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ……………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ……………  
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Καλώτα Παναγιώτα       ……………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ……………  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      ……………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      ……………  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ……………  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………  

 

Τερζής Βασίλειος       ……………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………  

 

Χαρίτος Χρήστος       ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………  
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Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………  

 

Χράπας Παντελής       ……………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ……………  

 


