
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

  

 

 

 

 

 

 

2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

    

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

    

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

    

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

   

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

 

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 παρόντες ήταν μόνο η κα Ζαφειριάδου -Μπουρβάνη Βασιλική.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης 

φορολογικών διαφορών γ ια το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

2.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή καθορισμού 

τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων 

της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν3463/2006  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

3.  Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του 

άρθρου 1 του ΠΔ 270/11 -3-1981 ΦΕΚ 77 για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

4.  Έγκριση τροποποίησης της δημοτικής Επιτροπής 

διαβούλευσης του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλ άνης Στ.  

5.  Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/θμια και 

Β/θμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2016 -2017  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.  

6.  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών 

έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγο ριάδης Π.  

7.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις 

τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

8.  Απολογισμός δράσεων του τμήματος Τουρισμού έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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9.  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2016 

σε εφημερίδες και περιοδικά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

10.  Έγκριση ηλεκτρονικής συνδρομής υπηρεσίας 

ενημέρωσης πολεοδομικής και κατασκευαστικής νομοθεσίας 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

11.  Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων 

άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης και 

αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων για 

το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

12.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

13.  Ορισμός μέλους τακτικού και αναπληρωματικού για την 

Επιτροπή παρακολούθησης και προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Δήμου Σερρών και 

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

14.  Έγκριση αλλαγής κατηγορίας πωλούμενων ειδών σε 

επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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15.  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού 

καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις 

Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές βάρδιες.  

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

16.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 168/2015 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

έτους 2012».  

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

17.  Έγκριση υιοθεσίας πλατείας από ομά δα ιδιωτών της 

περιοχής των Σφαγείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

18.  Έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος ‘Ι.  

Αποστολίδης’  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

19.  Επικαιροποίηση εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας (Διαχειριστικής  Επάρκειας) Δήμου Σερρών 

σύμφωνα με τον οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής 

ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 -2020.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής 

Κ.  

20.  Έγκριση υποβολής πρότασης με θέμα «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας στον Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταρρύθμιση 

δημοσίου τομέα 2014 -2020.  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

21.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, 
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κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Γρηγοριάδης 

Χ.  

22.  Έγκριση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και καύσης 

νεκρών ζώων του δημοτικού Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Γρηγοριάδης  

Χ.  

23.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

και ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών κυνοκόμου για τις ανάγκες του δημοτικού 

Κυνοκομείου» του τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής 

Παραγωγής και Αλιείας.   

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Γρηγοριάδης 

Χ.  

24.  Έγκριση για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

κυνοκόμων για τις ανάγκες του Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Χρ.  

25.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) ζωοτροφών και  

Β) φαρμάκων  

Για τις ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Χρ.  

Γ) υλικών για την πραγματοποίηση των τακτών εκδηλώσεων 

έτους 2016 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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26.  Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων  

έτους 2016 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

27.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας για επανάληψη του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την ομάδα (Β) Ελαστικά –

Ανταλλακτικά και ελαστικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

28.  Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄ τριμήνου 2015 για 

τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 

2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

29.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

30.  Έγκριση ή μη της επαναδημοπράτησης του υπ’ αριθμόν 

15 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

31.  Έγκριση συμψηφισμού οφειλών της Δ.Ε.Υ. Α.Σ. με το 

Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

32.  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου 

Σερρών έτους 2016 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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33.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2016 για την κατά προτεραιότητα 

εκτέλεση έργου από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

34.  Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης 

χρήσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Νέα Ελβετία στην 

θέση Ραχωβίτσα της Κοινότητας Ελαιώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

35.  Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων:  

Α) για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων και 

οχημάτων και  

Β) για την προμήθεια γραφικής ύλης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

36.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των 

έργων:  

Α) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νότιου πελάτου 

Δημ. Γηπέδου Σερρών και  

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

37.  Έγκριση ΑΠ εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης οδού Ανδρούτσου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

38.  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

39.  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου  
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Α) Στον κ.  Λουκά Αστέριο του Κων/νου και  

Β) στην ‘Δέσποινα Παπαδοπούλου και Σια ΕΕ’ στην πόλη των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

40.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου και 

του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

41.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  

Καρπουχτσή Κων/νου για το μήνα Ιανουάριο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:  

 

1.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ.  

Μυστακίδη Παύλου από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2016.  

2.  Έγκριση εξόδων φιλοξενίας προσώπων που Δήμου Petrisy  

Βουλγαρίας και εκπροσώπων του Δήμου Ualandouo Fyrom στο 

πλαίσιο συναντήσεων εργασίας και π ροετοιμασίας κοινής 

υποβολής.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Δεύτερη συνεδρίαση του 2016.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσω με δυο,  εάν υπάρχουν ανακοινώσεις από 

το σώμα, από τους επικεφαλής,  από τους δημοτικούς συμβούλους; Ο 

κύριος Χρυσανθίδη.  Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα χρειαστώ τον χρόνο που μου δίνει  ο Κανονισμός για 

να αναφερθώ για ένα ζήτημα το οποίο με αφορά προσωπικά αλλά και 

τους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους.  Σε τηλεοπτική 

συνέντευξη που είχα την περασμένη εβδομάδα . .των υδάτων  . .επί  

πολιτικών ζητημάτων,  

 

Θέμα 1 ο  :  

Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών  

 διαφορών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Βάσει των επίσημων εγγράφων του κράτο υς και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

σε δεδομένη στιγμή παρενέβη ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. . . . . .  την τιμή 

και την αξιοπρέπειά μου …. σύμφωνα με το άρθρο 15… του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 Τη δεδομένη στιγμή ανέφερε ότι… μηδένισε τον λογαριασμό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   Θα παρακαλούσα  λοιπόν … του Δημοτικού Συμβουλίου,  

το οποίο το τελευταίο διάστημα προσπαθείτε να κρατήσετε ένα επίπεδο 

πολιτικό και κάνετε πολιτικές αντιπαραθέσεις…. να διαβάσετε σας 
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παρακαλώ… των συναδέλφων, για να μη μένει  μετέωρο και για να 

μην… και όχι  επί  πολιτικών ζητημάτων.  

 Έχω την απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  και για να μην θεωρήσετε 

τίποτα θα παρακαλούσα ως Πρόεδρος να τη διαβάσετε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε γραμματέα θα  παρακαλούσα, δράττομαι της ευκαιρίας  από 

εσάς κ.  Χρυσανθίδη,   θα παρακαλούσα όλο το σώμα, τον καθένα 

ξεχωριστά, κάθε δημοτικό σύμβουλο, οποιεσδήποτε πολιτικές 

αντιπαραθέσεις βεβαίως με θεμιτές  και να γίνονται σε αυτόν τον 

μικρό ναό της δημοκρατίας,  το Δημοτικό Συμβούλιο.  Όμως,  

προσωπικές αντεγκλήσεις χαρακτηρισμοί και τα λοιπά, θα 

παρακαλούσα να βρίσκονται εκτός αυτής.  Σας παρακαλώ τα κινητά. 

Εκτός αυτής της αιθούσης.  Εάν υπάρχουν  αντεγκλήσεις σε επίπεδο 

μέσων ενημερώσεως  θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μην βγαίνουν 

εδώ μέσα. Αυτόν τον χώρο πρέπει να τον σεβόμαστε όλοι εξίσου. Δεν 

έχει  κανείς  είτε. .  της συμπολίτευσης να  …στην αντιπολίτευση..   

 Εγώ ειλικρινά θα σας παρακαλούσα  να τηρούμε κατά γράμμα 

τον Κανονισμό, να μην  μεταφέρουν μετά  των μέσων ενημέρωσης 

. .και οι  αντεγκλήσεις μεταξύ δημοτικών συμβούλων εκτός αιθούσης  

να έρχονται μέσα στην αίθουσα.  

 Εδώ κάποιες φορές στο παρελθόν,  γενικώς στο παρελθόν,  

υπήρξαν  τέτοια φαινόμενα και νομίζω ότι  τα ξεπεράσαμε με την δική 

σας  πρώτα συναίνεση και με τη δική μου παρέμβαση. Ας γίνει  λοιπόν 

αυτό σεβαστό από όλους μας για να μην έρχοντα ι τέτοιες διενέξεις .  

 Θα παρακαλούσα και τον  Βασίλη τον Χρυσανθίδη να παραμείνει  

αυτό εκτός αιθούσης και να κλείσει  εδώ.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα παρακαλούσα όμως με αναγνωσθεί,   να μην μένει  μετέωρο σε 

όλους ότι  έχω κάποια οφειλή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μια παροχή πληροφοριών με σφραγίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Με την υπ΄  αριθμόν 666/26 -1-2016 αίτηση του κυρίου Βασίλη 

Χρυσανθίδη σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία και βιβλία της 

επιχείρησης δεν υπάρχει  σύμβαση υδροληψίας με στοιχεία καταναλωτή 

σε Χρυσανθίδη Βασίλειο του Παναγιώτη και ως  εκ τούτου δεν 

υφίσταται καμία οφειλή.   

 Ο Γενικός Διευθυντής  

  ….Νικόλαος  

 οικονομολόγος.  

 

 Παρακαλώ να κλείσει  εδώ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ θα τοποθετηθώ, να μου επιτρέψετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε να διαβαστεί  το κείμενο.  Διαβάστηκε το κείμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ακουστεί  και η άποψη η δική μου. Να πω ότι  δεν είναι …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σύντομα, να το κλείσουμε εδώ πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ στην παρέμβασή μου είπα άμα θέλε ι  να μας πει   ο κύριος 

Χρυσανθίδης να μας πει  πότε μηδένισε  τους λογαριασμούς του προς 

την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  γιατί  το ενδιαφέρον του για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι 

αδιάσειστο,  ενδιαφέρεται συνέχεια.  Είπα πότε μηδένισε τους 

λογαριασμούς του προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  Τι μας  λέει  εδώ η επιχείρηση 

υπηρεσιακά; Ότι δεν έχει  καμία σύμβαση με τον κ.  Χρυσανθίδη 

Βασίλειο.   

Εγώ λέω ότι  γνωρίζουμε ότι  ο κ.  Χρυσανθίδης Βασίλειος είναι 

κάτοικος της πόλης.  Μένει στην πόλη. Άρα.. .τινά μπορούν να 

συμβαίνουν.  Ή υδροδοτείται από άλλο υδρόμετ ρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό να ολοκληρώσει.  Ή υδροδοτείται από άλλο υδρόμετρο ή 

έχει  …Εγώ προτείνω στον κ.  Χρυσανθίδη να επιτρέψει στην 

επιχείρηση . .να διερευνήσει πώς υδροδοτείται η οικία του; Να δούμε 

αυτό το υδρόμετρο που δεν είναι στο όνομά του,  μήπως είναι το 

υδρόμετρο από το οποίο υδροδοτείται η οικία του; Αυτό, τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  συνεχίζει  και του επιτρέπετε.  Σας 

πληροφορώ ότι  …με την μητέρα μου …και δεν διανοείται να μιλάει για 
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υποκλοπές και αυτά.  …προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να δείτε όλα τα χρόνια 

στο όνομα του πατέρα μου . .για να κάνω αλλαγή του ονόματος γιατί  η 

μητέρα μου, όσο ζει ,   θέλει  να έχει  το όνομα του πατέρα μου. Το 

καταλαβαίνετε;  . .Είναι ντροπή…..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό καταλάβατε; Δεν είπα αυτό.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ότι έχει  εμπάθεια προσωπική η κύριος Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

Τέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα θα πω επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας αφορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαν αρχηγός παράταξης με αφορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε δικαίωμα. Δεν θα δώσω έκταση στο θέμα. Τελείωσε.  Πρέπει 

να σεβαστείτε όλοι σας ότι  τα τηλεοπτικά, οι  τηλεοπτικές μάχες δεν 
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μπαίνουν σε αυτό το συμβούλιο.  Τελεία και παύλα. Υπάρχουν και 

άλλοι τρόποι.  Και τα δικαστήρια.  Όχι εδώ μέσα αρένα. Όχι εδώ αρένα 

όσο είμαι Πρόεδρος.  Όσο θα είμαι Πρόεδρος δεν θα το κάνετε αρένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάτι  άλλο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εσείς  είπατε κάτι .  …Είδατε την μια όψη του 

νομίσματος.  Είπατε ότι  εδώ μέσα δεν πρέπει να έρχονται τα θέματα. 

Δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να λέει  ο καθένας το 

οτιδήποτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Εφόσον το επιτρέπει ,  άλλος έχει  το …το ξέρετε πολύ καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν ο δημοσιογράφος πέφτει  σε αυτό το επίπεδο και προσφέρει την 

αιματοχυσία στο κανάλι του,  εγώ δεν θα αντικαταστήσω και δεν θα 

υποκαταστήσω κανέναν δημοσιογράφο, διότι  πρώτα από όλα σέβομαι 

όλους σας εξίσου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…υπάρχει χώρος να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήμουνα σαφής νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι τα κλειδιά.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάθε παράταξη από ένα κλειδί  και κάθε παράταξη μπορεί να κάνει  και 

ένα αντικλείδ ι .  Από ένα κλειδί  σε όλες τις  παρατάξεις  της 

αντιπολίτευσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ο κ.  Γκότσης έκανε ότι  καλύτερο ήταν δυνατόν από πλευράς 

τεχνικής.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στους αρχηγούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στους επικεφαλής των παρατάξεων. Προχωρώ σε δυο θέματα εκτός 

ημερήσιας συνάδελφοι.  Πάντα . .την διαδικασία.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου  

 κ. Μυστακίδη Παύλου από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2016.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πρώτο αφορά την μετακίνηση εκτό ς έδρας από 4 έως 6 

Φεβρουαρίου 2016 του αντιδημάρχου . .στην Αθήνα, ο οποίος πρέπει να 

επισκεφτεί  τον Οικονομικό Διευθυντή της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτη . .λόγω αλλαγής των 

αντικειμενικών αξιών που επηρεάζουν την τιμή του εξώδικου 
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συμβιβασμού που έγινε για το ακίνητο της Εκκλησίας της Ελλάδος στο 

Κεντρικό Πάρκο.  

Εάν υπάρχει ομόφωνη επί της διαδικασίας του συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

55/2016 ΚΑΤ.  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσω στο δεύτερο θέμα που αφορά:  

 

Θέμα 2ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση εξόδων φιλοξενίας προσώπων που Δήμου Petrisy  

Βουλγαρίας  

 και εκπροσώπων του Δήμου Ualandouo Fyrom στο πλαίσιο 

συναντήσεων  

 εργασίας και προετοιμασίας κοινής υποβολής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο σας παρακαλώ ησυχία.  Και εκπροσ ώπων του Δήμου Ualandouo 

Fyrom ,  στο πλαίσιο δηλαδή συναντήσεων εργασίας και κοινής 

υποβολής προτάσεως στα προγράμματα Ευρωπαϊκής . .Ελλάδας –

Βουλγαρίας και Ελλάδας -  Fyrom .  Οι ημερομηνίες συναντήσεων των 

δυο αυτών αποστολών της Βουλγαρίας και Fyrom είναι 12 -2-2016 και 

14-2-2016 που δεν προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι και σήμερα να 
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κάνουμε συμβούλιο για . .ημερομηνίες γι΄ αυτό φέρνω το θέμα εκτός 

ημερήσιας.   

 Το θέμα επίσης αφορά την διάθεση εξόδων φιλοξενίας των 

εκπροσώπων αυτών των δυο ομάδων…συγκεκριμένα σας λ έω στοιχεία 

5 ευρώ για καφέ και πρωινό,  15 ευρώ για το γεύμα, 20 ευρώ το άτομο 

επί 15 μας κάνει  300.  Για 15μελή ομάδα, πιθανόν Σερραίων και 

φιλοξενουμένων για μεν την μια αποστολή 300, για δεν την άλλη 

αποστολή 300 ευρώ, 600 ευρώ.  

 Αυτά είναι τα δυο θέματα. Ομόφωνα ναι επί  της διαδικασίας για 

να συζητηθούν; Θέλετε να κάνουμε εκτενή συζήτηση επί των θεμάτων;  

Νομίζω ήμουνα αναλυτικός.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

56/2016 ΚΑΤ.  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας.   Πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης  

φορολογικώνδιαφορών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό αφορά την επιλογή δια κληρώσεως, με την κληρωτίδα δυο 

δημοτικών συμβούλων, δυο τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη. 

Παρακαλώ την προηγούμενη φορά, που είναι ο κλητήρας; Γεώργιος;  

Θα ήθελα από την αντιπολίτευση γιατί  την προηγούμενη φορά …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 . .ούτε μια φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπήρχαν διαφορές κύριε Χρυσανθίδη δεν θα συνε δριάσουν 

ποτέ.  Υπάρχουν επιτροπές οι  οποίες τρελαίνονται στις  συνεδριάσεις 

αλλά και κάποιες επιτροπές που . .  Τα δυο πρώτα είναι τα τακτικά 

μέλη. Ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  Καρύδας,  ποιον θέλετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στεργίου Νικόλαος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στεργίου Νικόλαος ο πρώτος και ο δεύτερος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…Θεοχάρης …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τους αναπληρωτές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την κυρία Ιλανίδου ως αναπληρωματική του κυρίου Στεργίου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και Μαργαρίτης ως αναπληρωτής του κυρίου Θεοχάρη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να παρατηθώ, κύριε Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε δικαίωμα έτσι στα καλά καθούμενα χωρίς λόγο.  Δεν έχετε 

δικαίωμα χωρίς να έχετε σοβαρό λόγο. Εάν έχετε πολύ σοβαρό λόγο 

τον συζητάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο. Ομόφωνα ναι για τους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 5/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή καθορισμού  

 τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων  

της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν3463/2006  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θέλουμε έναν δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος.  Και ορίζεται 

από την συμπολίτευση ως τακτικό μέλος ο κ.  Μυστακίδης και ως 

αναπληρωματικό του ο κύριος Γκότσης.  Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπόψη ότι  όταν οι  συνεδριάσεις γίνονται σε τοπικό επίπεδο στον Δήμο 

Σερρών, συμμετέχει  ως δεύτερο μέλος ο Πρόεδρος ή η Πρόεδρος 

μάλλον του Τοπικού  Συμβουλίου.  Εάν υπάρχει . .σε κάποιο από τις  

Κοινότητες χρειάζεται η συμμετοχή του δευτέρ ου συμβούλου στην . .ο 

εκάστοτε Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .η απόφαση του δημάρχου αποτελείται από δυο δημοτικούς 

συμβούλους …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο μηχανικός ορίζεται από τον Δήμο γιατί  οι  δυο δημοτικοί σύμβουλοι 

που αναφέρει η κυρία Ιλανίδου εί ναι ο ένας που ορίζεται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και συμμετέχει ,  επειδή υπάρχουν,  εδώ υπάρχει η 

Τοπική Κοινότητα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εφόσον αφορά τα θέματα της Τοπικής Κοινότητας Σερρών, της 

Δημοτικής Κοινότητας Σερρών μπα ίνει  η Πρόεδρος.  Εάν αφορά το 

θέμα μιας άλλης Τοπικής Κοινότητας …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 6/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του  

 άρθρου 1 του ΠΔ 270/11 -3-1981 ΦΕΚ 77 για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ χρειάζεται αυτή η Επιτροπή δυο τακτικά και δυο αναπληρωματικά 

μέλη. Από την συμπολίτευση προτείνεται ως τα κτικό μέλος ο κ.  

Γκότσης.  Ως αναπληρωματικό του κ.  Γκότσης ο κ.  Χαρίτος Χρήστος.  

Παρακαλώ από την αντιπολίτευση ένα μέλος με τον αναπληρωματικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Και αναπληρωματικό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κ.  Χρυσανθίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.  Ωραία.  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

(  αρ.  απόφασης 7/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

 του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε επ’ αυτού; Ομόφωνα ναι.   Την έχετε 

διαβάσει την εισήγηση.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 8/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/θμια και  

Β/θμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2016 -2017  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; Θέλετε να ακούσετε τον 

εισηγητή;  Κύριε Τερζή έχετε τον λόγο.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι η Επιτροπή συνήλθε την προ περασμένη 

Δευτέρα. Να αναφέρω ότι  στην Επιτροπή Παιδείας συμμετέχουν 

εκπρόσωποι της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και 

εκπρόσωπος –λειτουργός της Τεχνικής Εκπαίδευσης,  ο Πρόεδρος της 

ΕΛΜΕ καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και 

Νηπιαγωγών, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου.  

 Στην συγκεκριμένη Επιτροπή . .ο Διευθυντής της Α/θμιας 

εκπαίδευσης . .ο οποίος μας …τις οποίες προτείνει .  . .την εισήγησή του 

και θέλοντας να μας αποδείξει  ότι  αυτά τα 31 λειτουργικά κενά τα 

οποία υπάρχουν στην Α/θμια εκπαίδευση και στα  Νηπιαγωγεία 

…αναβάθμιση των σχολείων και θεώρησε ότι  με αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλίσει  και τις  οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών…δυο χρόνια 

και αυτή η αναβάθμιση αυτών των σχολείων οικονομικά δεν 

επιβαρύνει και τον Δήμο.  

 Όσον αφορά για την υποβάθμιση του Νηπιαγωγείου αυτό 

λειτουργεί  έτσι ως μονοθέσιο  τα τελευταία . .χρόνια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι 19 σχολεία,  Νηπιαγωγεία τα οποία προβιβάζονται και ένα 

Νηπιαγωγείο,  το διθέσιο 6 ο  Νηπιαγωγείο,  το οποίο υποβιβάζεται σε 

μονοθέσιο.   

 Τοποθετήθηκαν όλοι οι  παρόντες και ομόφωνα συμφωνήσαμε με 

την εισήγηση του συναδέλφου και Διευθυντή της Α/θμιας εκπαίδευσης.   
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 Αντίστοιχα ο Διευθυντής της Β/θμιας εκπαίδευσης ο κ.  

Μπουράκης δεν πρότεινε καμία μεταβολή και έτσι έληξε η 

συγκεκριμένη συνεδρίαση.  

 . .χαρακτήρα και την απόφαση την παίρνει  εδώ το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Καρύδας.  Άλλος κανείς;  Ορίστε.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν και …στο ένα σχολείο που υποβιβάζεται,  το μοναδικό,  είπατε ότι  

τα τελευταία χρόνια δουλεύει έτσι και  αλλιώς σαν μονοθέσιο,  οπότε 

δεν υπάρχει …Αυτό.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι,  ακριβώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν πάνω σε αυτό; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

  Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων  

Α/θμιας εκπαίδευσης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 9/2016)  

…………………  

 

  Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων  

Β/θμιας εκπαίδευσης.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(  αρ.  απόφασης 10/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής  

 Δήμου Σερρών έτους 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον κ.  Αντιδήμαρχο, κύριο Γρηγοριάδη. Παρακαλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε με την σύμφωνη γνώμη να ξεκινήσουμε με το 8.  Να 

τελειώσουμε το ΄15 και μετά να μπούμε στο ΄16.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα να ξεκινήσει από το 8,  δηλαδή από τον απολογισμό δράσεως 

του ΄15.  Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 11/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα το όγδοο πάει πιο μπροστά από το έκτο.   

 

Θέμα 8 ο  :  

Απολογισμός δράσεων του τμήματος Τουρισμού έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο 

σκοπός . .Τουρισμού του Δήμου μας,  όπως και όλων μ ας εδώ μέσα  

είναι να προβάλει τους τουριστικούς προορισμούς,  τα τοπικά προϊόντα,  

την πολιτιστική κληρονομιά,  την . .του Δήμου και την ευρύτερη 

περιοχή των Σερρών.  

Οι δράσεις που έγιναν το ΄15 για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων είναι οι  εξής:   

  Δημιουργία  υλικού προβολής.   

 Μέσω του προγράμματος twit ter  ψηφίσαμε εδώ ομόφωνα και μας 

ταλαιπώρησε πάνω από δυο χρόνια,  μπορέσαμε και δημιουργήσαμε 

υλικό προβολής με το οποίο θα μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τον 

Δήμο μας αλλά και να διαθέσουμε υλικό σε διανομή σε ε κθέσεις,  σε 

σεμινάρια,  σε διάφορες εκδηλώσεις,  σε αποστολές στο εξωτερικό,  σε 

πρεσβείες,  σε προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό….και γραφεία του 

ΕΟΤ, όπου βρίσκονται.   

 Ήταν επιβεβλημένη αυτή η ανάγκη για να δημιουργήσουμε το 

υλικό,  γιατί  τόσα χρόνια προσπ αθούσαμε να δανειστούμε το υλικό της 
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πρώην Νομαρχίας και το υλικό που βγάζαμε μόνοι μας σποραδικά ως 

Δήμος.   

 Το υλικό αυτό περιλαμβάνει:  

  Το φυλλάδιο αυτό σε έξι  γλώσσες.   

  Τον χάρτη επίσης σε έξι  γλώσσες.  –συγνώμη ο χάρτης είναι σε 

μια γλώσσα, τώρα ενημερώθηκα-  στην αγγλική τουλάχιστον.   

  Οδοιπορικό.   

  Το …1913-2013 …  

  Το DVD και την σακούλα …  

 Να μην ξεχάσω και πριν αρχίσω να ευχαριστήσω το Τμήμα 

Προγραμματισμού που βοήθησε πάρα πολύ τα στελέχη του,  έτσι ώστε 

να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα.  Παράλληλες δράσεις είναι η 

συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.  

 Τα έχουμε πει  και άλλες φορές,  η επιλογή των εκθέσεων δεν 

είναι τυχαία.  Γίνεται σύμφωνα με τις  . .που έχουμε από διάφορα κράτη, 

κυρίως από την Βουλγαρία και συμμετέχουμε επίσης σε κάποιε ς 

εκθέσεις όπως είναι της Γερμανίας και της Ρωσίας,  γιατί  είναι οι  

μεγαλύτερες εκθέσεις και υπάρχει προοπτική να γνωρίσουμε κόσμο 

αλλά να μας γνωρίσει  και ο κόσμος.   

 Οι εκθέσεις στις  οποίες συμμετείχαμε το΄15 ήταν στην Βουλγαρία,  

Ρουμανία,  Σερβία,  Γερμανία,  Ρωσία και τελευταία είχαμε πάρει 

απόφα-  

ση να συμμετέχουμε στην Πολωνία.  Είναι μια έκθεση που προέκυψε 

αργότερα, δεν ήταν στο πρόγραμμά μας.   

Εκεί να επισημάνω ότι  έχουμε ένα Σερραίο καταξιωμένο σεφ, ο  

οποίος είναι.  έχει  δυο τουριστικά γραφεία και κάνε ι ,  είναι ο μοναδικός 

ξένος  που κάνει  εκπομπή  γαστρονομική  στην  τηλεόραση  την 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

τοπική, εννοώ την Ρουμανία.  Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει και 

επιθυμεί να μας βοηθήσει.   

Στην συνέχεια διοργανώσαμε για τρίτη φορά . .τοπικών προϊόντων 

για την πόλη μας.  Όπως θα ξέρετε και εσείς  τα τελευταία χρόνια δεν 

υπήρξε κανένα βήμα για να παρουσιάσει κανείς  παραγωγός ή 

οποιοσδήποτε άλλος το δικό του προϊόν.   

Πέρυσι σε . .μια έκθεση. Ήταν λοιπόν εκείνη την χρονιά των 

τοπικών προϊόντων και της μπουγάτσας και …  

Είχαμε τέτοιες…σε διάφορες εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα, έχω 

μαζί μου εφημερίδα της Αττικής,  της Αχαΐας,  της Ζακύνθου και της 

Βοιωτίας,  ενδεικτικά.  Προβληθήκαμε σε περιοδικό,  στην ετήσια 

έκδοση του περιοδικού της Philoxenia ,  το οποίο είναι γραμμένο σε 

τρεις  γλώσσες και θα διανεμηθεί και στην έκθεση της Σόφιας και στην 

έκθεση της Κωνσταντινούπολης.  Η παραχώρησή μας είναι αυτή.  Είναι 

. .βλέπετε και εσείς .   

Παράλληλα . .την δική του σελίδα στο ίδιο περιοδικό που θα 

πάρει . . .  σε τρεις  εκθέσεις.   

Σε  . .υλικό διαφημιζόμαστε και π ροβάλλεται ο Δήμος και μέσω 

της ιστοσελίδας του,  η οποία θέλει  αναβάθμιση, το έχουμε πει  και 

άλλες φορές και μέσω της ιστοσελίδας του αυτοκινητοδρομίου.   

Επίσης πήραμε απόφαση όλοι μαζί  να προβληθούμε μέσω της 

σελίδας . .  Πρόκειται για δέκα σημεία με τα οπο ία με . .να 

διαφημιστούμε.  

Θα σας πω ότι  λίγο έχουμε αργήσει σε αυτό γιατί  η διαδικασία 

βρίσκεται προς έγκριση στο Υπουργείο στην Αρχαιολογία και. . .ο 

υπουργός.  . .Θα περάσει από τις  συγκεκριμένες Επιτροπές.  Και θα 

υπογράψει ο υπουργός…  
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Την προηγούμενη χρονιά  είχαμε ψηφίσει πάλι εδώ να 

συμμετέχουμε στο Δίκτυο Γεύσεων Ελληνικών Εκλεκτών Εδεσμάτων. 

Πιστεύω πως η συμμετοχή μας αυτή θα βοηθήσει.  Θα είναι ένα καλό 

βήμα για την γαστρονομία της περιοχής μας.   

Επίσης ψηφίσαμε όλοι μαζί  να συμμετέχουμε… σε μια 

προγραμματική σύμβαση…και αναμένουμε εδώ το ΄16 να 

λειτουργήσει.   

Ένα άλλο σημείο είναι ότι  από τα τόσα χρόνια συμμετοχής στις  

εκθέσεις και τις  επαφές σε διάφορα τουριστικά γραφεία όλων αυτών 

των κρατών έχουμε περίπου 60 σελίδες που είναι καταγραμμένες οι  

επαφές με τουριστικά γραφεία των Βαλκανίων και όχι  μόνο. Και 

διάφορα άλλα κράτη με τα οποία ήρθαμε σε επαφή. Αυτά θα τα 

δώσουμε σε πρακτορεία και σε ξενοδοχεία να τα χρησιμοποιήσουν 

όπως νομίζουν.   

Τέλος να δούμε,  τι  αποτέλεσμα είχε όλη αυτή η προσπάθεια,  όχι  

μόνο  η δική μας,  επαναλαμβάνω. Τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο δική 

μας προσπάθεια.  Είναι μια προσπάθεια του παρελθόντος,  είναι του 

παρόντος που συμμετέχει  σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Σερρών στις  εκθέσεις του  

εσωτερικού μόνο αλλά εμείς  επειδή έχουμε έντονη δράση και παρουσία 

σε όλες αυτές τις  εκθέσεις και πιστεύουμε ότι  κάνουμε μια στοχευμένη 

δουλειά θα σας δώσω κάποια αποτελέσματα που αξίζουν τον κόπο και 

αυτά περιμένουμε να ακούσουμε κιόλας.   

Εάν είναι να σκεφτούμε πόσοι είναι στο σύνολο οι  επισκέπτες 

στον Νομό, τις  διανυκτερεύσεις βασικά, οι  διανυκτερεύσεις από το ΄10 

εάν πάμε που άρχισε η κρίση, ήταν 155.160. Το ΄11 160.9143, το ΄12  
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πέσανε 146.350, το ΄13 150.195 και το ΄14 158.655. Ήταν το σύνολο 

των επισκεπτών, διανυκτερεύσεις στον νομό.  

Τώρα ποιες ήταν των Ελλήνων; 2010 141.283 διανυκτερεύσεις 

Ελλήνων στον Νομό. ΄11 147.000, ΄12 είχαμε πτώση 131.000, ΄13 

127.760 και ΄14 132.708.  Το ΄15 δεν έχουν βγει  τα αποτελέσματα στην 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία γι΄ α υτό δεν σας τα αναφέρω.  

Τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει και εμένα ιδιαίτερα είναι οι  

αλλοδαποί που διανυκτερεύουν στον Νομό μας.  Το ΄10 ήταν 13.877, το 

΄11 13.315, το ΄12 14.992, το ΄13 22.525 και το ΄14 25.947. Αυτά είναι 

τα στοιχεία.   

Έχουμε δηλαδή και λέμε ότι  από το ΄11 έως το ΄12 είχαμε 

αύξηση 13%, από το ΄11 στο ΄13 είχαμε 69% και από το ΄11 στο ΄14 

είχαμε 99% αύξηση σε διανυκτερεύσεις στον νομό μας.  Αυτό σημαίνει  

ότι  αξίζει  τον κόπο, κατ’ εμένα, να συνεχίσουμε την προσπάθεια,  να 

είναι πιο στοχευμένη, εάν μπορεί να γίνει  για να έχουμε μεγαλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα.  

Επίσης θέλω, εμείς  είμαστε ανοικτοί σε συνεργασία με όλους 

τους φορείς και όλους τους δήμους του Νομού όταν πρόκειται να 

έχουμε μια στοχευμένη προσπάθεια και να έχουμε μεγαλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Γι΄ αυτό και συναινέσαμε από τους πρώτους και 

συμβάλλαμε και οικονομικό στο να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία 

προβολή του Νομού, για να έχουμε ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα.  

Σας ευχαριστώ και περιμένω ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις;  Ερώτηση ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Μήπως μπορείτε να μου πείτε,  κύριε αντιδήμαρχε,  τα τελευταία 

αποτελέσματα, όπως είπατε,  από ποιες περιοχές ….  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι από όλο τον Νομό. Είναι δύσκολο να πάρουμε …και τα λοιπά, 

αλλά αυτό  που μας ενδιαφέρει εμάς,  ούτως ή άλλως το έχουμε πει ,  

είναι όπου και να πάει ο επισκέπτης και το ξέρεις  καλύτερα γιατί  όταν 

και εσύ ασχολήθηκες είχε το ίδιο πρόβλημα, όπως και άλλοι που έχουν 

ασχοληθεί με την τουριστική προβολή, εμάς μας ενδιαφέρει γιατί  

έχουμε από τις  καλύτερες υποδομές,  αυτό που κάνουμε και . .στον 

Νομό είναι δύσκολο να μην περάσει από την πόλη. Ή να μείνει  να 

κοιμηθεί ή να περάσει για βόλτα, να πάει να ψωνίσει .  Αυτό είναι 

δεδομένο. Γι΄ αυτό και εμείς  επικροτούμε τον οποιονδήποτε να πάει 

οπουδήποτε και λογικότατο είναι να έρθει  στις  Σέρρες και μετά 

είμαστε στο κέντρο του Νομού σε μερικά χιλιόμετρα μπορεί να βρεθεί  

σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς του Νομού.  

 Αλλά καταθέτω ότι  υπάρχει  χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη και 

περαιτέρω καλύτερα αποτελέσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κανείς  να τοποθετηθεί επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι δυνατόν να τοποθετηθούμε και στα τρία θέματα μαζί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως θέλετε αλλά επί του θέματος αυτού, να κλείσει  αυτό και πάμε 

και στα δυο επόμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω στο θέμα αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  θα περίμενα από τον έμπειρο 

αντιδήμαρχο στον τομέα αυτό,  διότι  …συμμετείχε σε όλο το 
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πρόγραμμα της τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Σερρών και θα 

περίμενα εκτός. . .μια πιο εμπεριστατωμένη, μια πιο αναλυτική, πιο 

αναλυτικό απολογισμό, διότι  το γραπτό μένει ,  όλοι το διαβάζουν,  να 

φέρουν τις  αντιρρήσεις τους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγηση αναιρεί  όλα αυτά τα οποία μας είπατε πριν από λίγο.  Δεν 

είναι τώρα εισήγηση αυτή του . .πέντε γραμμούλες …Ήμασταν πά ντοτε 

θετικοί σε ότι  πρόταση μας έφερες στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 

αντιπολίτευση, ψηφίσαμε όλες σχεδόν τις  . .και γι΄ αυτό θα περιμέναμε 

μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη, πιο ολοκληρωμένο απολογισμό στο 

συγκεκριμένο θέμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το λαμβάνω υπόψη μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά; Άλλος κανείς;  Το όγδοο θέμα ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το όγδοο ψηφίζουμε.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 13/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών έτους 

2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  ευθείς  εξ αρχής θα πω ότι  τα 

χρήματα που εμπεριέχονται εδώ στο πρόγραμμα αυτό είναι το 

μίνιμουμ, κατά την γνώμη μου, είναι περίπου 35.000 ενώ στον 

προϋπολογισμό έχουν μπει στην τουριστική προβολή πάρα πολύ λίγη.  

Προφανώς αυτές είναι οι  δυνατότητες του Δήμου. Δεν νομίζω ότι  έγινε 

κάτι  εσκεμμένα. Θέλω να λάβετε υπόψ η ότι  με 11.000 στον 

προϋπολογισμό τι  να κάνουμε και τι  να δούμε; Ευελπιστώ ότι  θα 

βρεθούν κάποια χρήματα να συμπληρώσετε τους κωδικούς,  έτσι ώστε 

να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και λίγο καλύτερα. Είναι πάρα 

πολύ λίγα τα χρήματα. Θα αναφερθούμε  και μετά.   

 Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής εκτός από την πρόθεσή μας 

και είναι . .πρέπει  να υπάρχει για να γνωρίζουμε εκ των προτέρων γι΄ 

αυτό το πρόγραμμα τουριστικής προβολής,  όπως και για το άλλο θέμα 

το επόμενο, πηγαίνουν κατευθείαν στον Ε.Ο.Τ. και παίρνουν τ ην 

έγκριση. Χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.Τ. δεν μπορεί να γίνει  καμία 

δαπάνη όσον αφορά τις  δράσεις του τουρισμού.  
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 Επίσης έχουνε εκθέσεις εσωτερικού –εξωτερικού. Για το ΄16 

έχουμε δημιουργία υλικού προβολής.  Θα μου πείτε,  προηγουμένως 

αναφερθήκαμε ότι  είχαμε κάνει  αρκετό.  Τώρα αυτά είναι κάποια 

συμπληρωματικά τα οποία δεν θα μπορούσαν να μπουν στο πρόγραμμα 

Leader ,  διότι  πρώτον τα χρήματα ήταν λίγα και δεύτερον,  ότι  ο χώρος  

αυτός  είναι τόσο περιορισμένος,  εάν ψάξετε λίγο να δείτε πόσοι 

Δήμοι κατάφεραν πραγματικά, κατόρθωσαν να τρέξουν αυτό το 

πρόγραμμα ή πόσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή περιφερειακές 

ενότητες.  Ο κύριος . .το γνωρίζει  καλά αυτό.   

 Γι΄ αυτό λοιπόν αυτό που προτείνω είναι …λεύκωμα να γίνει  

τουλάχιστον στα αγγλικά, έτσι ώστε ο Δήμαρχος να μπορ εί να το 

δώσει σε έναν ξένο επισκέπτη. Ο χάρτης επίσης να γίνει  στα αγγλικά 

και να μην τον κάνουμε σε όλες τις  γλώσσες γιατί  θα είναι πολλά τα 

χρήματα, ο χάρτης να εκτυπωθεί στην αγγλική γλώσσα, παραγωγή του 

DVD σε υπότιτλους στην αγγλική μόνο γλώσσα, διάφ ορα φυλλάδια που 

εάν προκύψουν θεματικά να μπορούμε να κάνουμε και εάν μπορέσουμε 

να προμηθευτούμε κάποια,  όπως γράφει εδώ, στάντ προβολής τα οποία 

είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα για να μπορέσουμε να στήνουμε 

καλύτερα τα φυλλάδια και όλα αυτά.   

 Τώρα Φιλοξενία.  Φιλοξενία . .κάθε χρόνο αλλά δυστυχώς λόγω 

της οικονομικής κατάστασης δεν μπορέσαμε ποτέ να φιλοξενήσουμε 

κάποιους δημοσιογράφους . .μέγιστο κέρδος και από αυτούς από την 

προβολή που θα μας κάνουν.  Εν πάση περιπτώσει,  το καταγράφουμε 

και φέτος.   

 Στην συνέχεια έχω τις  καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο στην Ελλάδα. Έχουμε το 10 ο  Φεστιβάλ . .Τοπικών Προϊόντων που 

προτιθέμεθα να λάβουμε μέρος και φέτος.  Τουριστική προβολή στην 
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Φιλιππούπολη και στο . .  και πρέπει να σας πω ότι  πέρυσι υπολογίσαμε 

τον Μάιο ή τον Ιούνιο να κάνουμε αυτή την προβολή, τόσο ο Δήμος 

Σερρών όσο και εκπρόσωποι του Δήμου Κερκίνης,  όπως κάθε φορά που 

κάνουμε αλλά λόγω . .και τα λοιπά, δεν μπορέσαμε ούτε να 

συντονιστούμε και δεν μπορέσαμε . .τις  ημερομηνίες και το αφήσαμε 

για φέτος.   

 Και ένα μικρό ποσό έχω βάλει για προμήθεια και τοπικών και 

παραδοσιακών προϊόντων. Δεν ξέρω πώς αυτά θα μπορέσουμε να τα 

αιτιολογήσουμε,  να τα δικαιολογήσουμε,  εάν μας το επιτρέψουν οι  

Επίτροποι.  Είναι αστείο να μην μπορούμε να δώσουμε τοπικά προϊόντα 

σε κάποιους εκπροσώπους,  σε κάποιους επισκέπτες εδώ ή 

δημοσιογράφους για να μπορέσουμε να τα κάνουμε και να τα 

προβάλουμε κιόλας.   

 Τώρα η πηγή χρηματοδότησης.  Οι εκθέσεις που είναι μέσα από 

το Leader .  6.000 από το σύνολο 10 που έχω εδώ στον προϋπολογισμό 

θα είναι μέσω του προγράμματος Leader .   Ότι  μπορέσαμε και κάναμε,  

δημιουργήσαμε αυτές τις  σακούλες,  τα φυλλάδια,  το λεύκωμα και 

έχουμε δικαίωμα βάσει του προγράμματος,  έχουμε και το χαρτί  εδώ 

που μας λέει  ότι  μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε και το ΄16 να κάνο υμε 

τις  εκθέσεις.  Άρα οι  6.000 αυτές θα πάνε μέσω του προγράμματος και 

οι  4.000 θα είναι από τον κωδικό για την τουριστική προβολή. Τα 

υπόλοιπα, όλες οι  άλλες δράσεις θα είναι μέσω από τους κωδικούς της 

τουριστικής προβολής.   

 Να επαναλάβω ότι ,  κύριε Δήμαρ χε,  εάν μπορέσουμε λίγα 

χρήματα παραπάνω να βάλουμε στην διαδικασία του έτους γιατί  τα 

χρήματα που βάλαμε είναι πάρα πολύ λίγα.  Καταλαβαίνω ότι  υπάρχουν 

δυσκολίες και το ασπάζομαι αλλά πρέπει να το πω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ερωτήσεις,  τοποθετήσεις εάν  υπάρχουν;  Ναι,  κύριε 

Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να το αλλάξουμε τώρα μόνο για την Βουλγαρία;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βασίλη το τι  έκαναν οι  Βούλγαροι …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλοπροαίρετα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλοπροαίρετα ας συζητηθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε αυτό που είπε ο κ.  Χρυσανθίδης έχει  βάση, διότι  

εμείς  το δίνουμε για να ενημερώσουμε τους ξένους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσα γράφει πότε ελευθερωθήκαμε κ αι τα λοιπά. Η ιστορία δεν 

αλλάζει  αλλά απέξω …Πως αλλιώς μπορούμε να το ονομάσουμε,  εάν 

τελικά μπορούμε,  εάν γίνεται.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα το δούμε και αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έριξα μια ματιά και διαπιστώνω ότι  είναι ένα λεύκωμα. Είναι ένα 

λεύκωμα που αναφέρεται  στους ξένους και το λεύκωμα αυτό δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε την ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε διαφωνώ απόλυτα να βγει  γιατί  πιστεύω ότι  είναι 

…ο τίτλος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει τον λόγο ο κ .  Χρυσανθίδης,  επειδή μιλάτε για την διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελείωσε ο κ.  Χρυσανθίδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση δεν υπήρχε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ζήτησα να τοποθετηθούν οι  συνάδελφοι.  Τοποθετήσεις τώρα. Ο κ.  

Χρυσανθίδης,  ο κ.  Μηλίδης.  Παρακαλώ ξεκινώ από εσάς κ.  

Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε βεβαίως όλα αυτά . .είμαστε θετικοί στις  προτάσεις τις  

οποίες φέρατε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα . .τον 

αντιδήμαρχο στο εξής,  ότι  τα θέματα του τουρισμού δεν είναι θέματα 

στα οποία θα πρέπει να υπάρχει αν τιπολιτευτική διάθεση και …Όμως 

εμείς  . .  σε μια σειρά,  να μπουν σε έναν σχεδιασμό, διότι  ωραία αυτά 

τα οποία γράφονται στα έγγραφα, τα διαβάζουμε μέσα αλλά είναι μια 

πραγματικότητα ότι  όλα αυτά, όλος αυτός ο . .είναι και η συμμετοχή, 
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…, ο οποίος έχει  την εμπειρία,  δεν μπορώ να πω ουτε να συζητήσω γι΄ 

αυτήν.   

 …πολύ καλά, το είπε ο κ.  αντιδήμαρχος,  …έχει σημαντική,  πολύ 

μεγάλη εμπειρία στα θέματα του τουρισμού. Το είπα και προηγούμενα 

. .είχαμε συνεργαστεί  στο παρελθόν και είχαμε κάνει  μια εξαιρετική 

δουλειά γ ια την τότε εποχή και θεωρούσαμε ότι  θα έχει  συνέχεια.  

Μάλιστα πήραμε και το πρώτο . .  βραβείο,  το οποίο έγινε . .συνεργασία 

πολλών ανθρώπων και μάλιστα οι  συνεργάτες . .της τότε 

αντιπολίτευσης,  εδώ είναι ο κύριος . .στην Επιτροπή αυτή συμμετείχαν 

με ενεργό ρόλο και άνθρωποι από την αντιπολίτευση για τον 

απλούστατο λόγο ότι  η ανταλλαγή απόψεων νομίζω βοηθά ώστε να 

πετύχουμε καλύτερα τον στόχο μας.  Όλοι θέλουμε ο Δήμος μας στο 

κομμάτι αυτό να πάρει κάτι  παραπάνω.  

 Το λέω αυτό,  εμείς  πιστεύουμε και το λέμε συνέχ εια ότι  πρέπει 

να υπάρξει συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων. Να υπάρχει 

συμμετοχή ώστε να μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για 

τον Δήμο και ειδικά την σημερινή εποχή που νομίζω ότι  με μια 

αξιοποίηση αυτών τουριστικών περιοχών που έχουμε,  θα μπορέσει να 

πάρει και ο Δήμος μας. .  μια μεγάλη ανάσα.  

 Διευκρινίζω ότι  σε καμία των περιπτώσεων δεν το λέω αυτό,  δεν 

το λέμε αυτό με την έννοια ότι  θέλουμε να συμμετέχουμε για να 

πηγαίνουμε ταξίδια.  Θεωρώ και από την εμπειρία μου ως αντινομάρχης 

τουρισμού  σε όσες εκθέσεις συμμετείχα και παρουσιάζανε μια ομάδα 

ανθρώπων, τα αποτελέσματα και η αντιμετώπιση ήταν τελείως 

διαφορετική από το να υπάρχει μονομερής συμμετοχή.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα δεν είναι,  αυτή την στιγμή όπως 

είναι για να κάνουμε τις  προτά σεις και να συζητήσουμε με τον 
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αντιδήμαρχο . .δεν έχει  την διάθεση αυτή για να . .αποτελέσματα. Εμείς 

θα ψηφίσουμε θετικά,  πάντοτε τα θέματα αυτά του τουρισμού, όμως 

αυτή την φορά, κύριε αντιδήμαρχε,  με επιφυλάξεις όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα σχετικά με τις  πρωτοβουλίες τις  οποίες έχετε 

λάβει για τον σχεδιασμό, τους οποίους . .είστε μόνος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  Πολύ σύντομα, καλές είναι οι  προτάσεις του 

κυρίου αντιδημάρχου. Το έχω επισημάνει και άλλες φορές,  στο θέμα 

αυτό νομίζω ότι  θα πρέπει να υπάρχει σύγκλιση απόψεων, να υπάρχει 

μια δυναμική προς τα έξω και . .επίπεδο …Τα λεφτά, τα χρήματα είναι 

πολύ λίγα,  πράγματι είναι πολύ λίγα.  Εγώ προτείνω στον κύριο 

Δήμαρχο να αυξήσει το ποσό …10.000 είναι πάρα πολύ λίγα,  είναι 

ελάχιστα.    

 Τώρα, εάν θέλετε,  νομίζω ότι  έχω δυο, τρεις  προτάσεις,  θα 

πρέπει . .Το πρώτο είναι ότι  το διαδίκτυο αυτή την στιγμή είναι πολύ 

βασικό μέσο εάν θέλει  κανείς  . . ιστοσελίδα και του Δήμου…Αυτό είναι 

επιτακτική ανάγκη γιατί  πέρα των . .του Δήμου μας κ αι της 

Περιφέρειας γενικότερα, το αυτοκινητοδρόμιο είναι και μια 

μοναδικότητα. Είναι ένα …το οποίο δεν το έχει  και άλλη πόλη.  

 Τώρα είπατε για την συνεργασία μας με την Κεντρική 

Μακεδονία.  Εγώ τα ακούω πολύ ωραία αυτά, κύριε Πρόεδρε,  για την 

Κεντρική Μακεδονία και τα λοιπά, όμως . .η Κεντρική Μακεδονία θα 

ρίξει  το βάρος στην Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στην Χαλκιδική.  Άρα 

. .δεύτερος Νομός.  . .Είχα την τιμή να συμμετέχω και εγώ σε τέτοιες 

επιτροπές προσωπικά σαν παράταξη τότε …είμαστε ο δεύτερος νομός 
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μετά την  Θεσσαλονίκη, . .όμως αλλού θα στραφεί το ενδιαφέρον.  Μην 

εξαπατάστε.  Εμείς θα προβάλουμε,  κατά κύριο λόγο,  τα δικά μας.   

Τώρα  είπα για την ιστοσελίδα,  είδα ότι  οι  διανυκτερεύσεις των 

Ελλήνων είναι κατά περίπου 50% . .Πρέπει λοιπόν,  χρειάζεται 

εξωστρέφεια.  Κάνετε προσπάθεια σε διάφορες …για να έχετε 

περισσότερη εξωστρέφεια.  Θα σας πω και κάτι  άλλο. Για το Φεστιβάλ 

Μπουγάτσας ήμουνα από αυτούς που το είχα εισηγηθεί πριν πολλά 

χρόνια σε ανύποπτο χρόνο επί δημοτικής αρχής . .ακόμα σαν 

αντιπολίτευση. Το είχα προτείνει  τότε και μετά από χρόνια 

δημιουργήθηκε,  έγινε.  Όμως κατά την γνώμη μου δεν το έχουμε 

προβάλει όσο πρέπει.  Είδατε προχθές ο Ομπάμα μπουγάτσα έτρωγε.  

Και τι  λέει;  «Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης».  Ενώ η μπουγάτσα είναι 

Σερρών.  

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι  και εδώ  μας καπελώνουν.  Μας 

καπελώνουν.  Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης λέει  και όταν πας στην Αθήνα 

και οπουδήποτε και λέει  μπουγάτσα των Σερραίων. Άρα δηλαδή να το 

προβάλουμε σαν ιδιαίτερο γεγονός.  Αυτά τα γαστρονομικά καλώς ή 

κακώς πιάνουν.  ‘Πιασάρικα’ είναι.  Δεν μπορε ίς λοιπόν και σε αυτό να 

. .αλλά όχι  σε όλα καπέλο. Νομίζω ότι  πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε αυτό.  

Μια πρόταση . .εάν μέσω του ΕΣΠΑ θα μπορούσε να βρεθεί  ένας 

τρόπος χρηματοδότησης για το …Δεν ξέρω, δεν . .ο κ.  Αναστασιάδης 

εάν μπορεί να σας βοηθήσε ι,  πάντως νομίζω ότι  . .μέσω του ΕΣΠΑ θα 

είχαμε…  

Αυτά είχα να επισημάνω σαν προτάσεις και έχω την διάθεση για 

οτιδήποτε,  γιατί  πιστεύω κύριε Αντιδήμαρχε…η ΕΡΤ 3 είναι ακριβή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κρατική τηλεόραση είναι.  Και το  λέω αυτό γιατί  ξέρετε ότι  η 

Θεσσαλονίκη όποια γωνιά και εάν γυρίσεις  θα βρεις  έναν Σερραίο.  

Αυτοί έχουν μια…και εμείς  θα προβάλουμε το γεγονός πιστεύω ότι  θα 

μπορέσω…έστω για αποδράσεις για Σαββατοκύριακα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  παρατηρήσεις . .αυτό δεν ξέρω πως έχει  γίνει ,  βέβαια 

. .εν πάση περιπτώσει,  δεν πρέπει . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα τηλεοπτικά μας …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη έχετε τον λόγο.  Λίγη ησυχία σας παρακαλώ 

συνάδελφοι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε …που κατά την γνώμη μας δεν δόθηκε η πρέπουσα 

σημασία.  Μια …διαπιστώνουμε ότι  δεν υπάρχει καθοδηγητικό υλικό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγο πιο δυνατά.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καθοδηγητικό υλικό για τους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή 

μας.  Εννοώ κάποιο υλικό,  κάποια σποτ,  σημεία….να μπορέσει να 

ψωνίσει ,  να κινηθεί και νομίζω . .Το τρίτο όμως και κυριότερο, η 

κυριότερη διάθεση είναι η αναβάθμιση που χρειάζεται στο το υριστικό 

προϊόν.  Δηλαδή εντάξει  προβάλουμε την πόλη μας,  την περιοχή μας,  το 

θέμα όμως τι  προσφέρουμε στον τουρίστα, γιατί  πραγματικά, όπως 

ξέρετε πολύ καλά ο τουρισμός είναι ένας πάρα πολύ . .τομέας και 

πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου.  

 Για παράδειγμα, ας  πούμε,  αν βάλουμε την …της περιοχής που 

είναι ο Λαλιάς,  νομίζω ότι  ο φορέας διαχείρισης δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια 

στόχευση συγκεκριμένη που κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να . .ο 

Λαλιάς εάν δεν δοθεί  ιδιαί τερη βαρύτητα στο κέντρο που υπάρχει εκεί  

εδώ στην Ορεινή.   

 Άρα κατά την γνώμη μας,  κύριε αντιδήμαρχε,  πέρα της προβολής 

θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα και σε αυτές τις  δυο 

διαστάσεις,  κυρίως στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με 

συγκεκριμένες στοχεύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα των 

τουριστικών προϊόντων.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε άκουσα με 

προσοχή τις  τοποθετήσεις των συναδέλφων συμβούλων. Εννοείται ότι  
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συμφωνώ με όλα αυτά που έχουν πει .  Νομίζω όμως από την πλευρά 

μου, άποψή μου είναι ότι  το κλειδί  στην τουριστική προβολή του 

Δήμου ως τουριστικός Δήμος . .Σερρών είναι οι  συνεργασίες μεταξύ 

ατόμων και μεταξύ συνόλου.  

 Λέτε για τον κ.  Αντιδήμαρχο ότι  επιδιώκει συνεργασί α ανάμεσα 

στους φορείς και στους θεσμούς.  Ήθελα να ξέρω, πόσο ουσιαστική 

είναι αυτή η συνεργασία; Εάν έχει  δεχθεί  τον προηγούμενο χρόνο, την 

προηγούμενη περίοδο προσωπικά εδώ και . .στον χώρο του πολιτισμού, 

δεν έχει  γίνει  ποτέ μια κλήση από έναν φορέα του Δήμου για να . .σε 

αυτό που λέμε τουριστική προβολή του Δήμου και του Νομού.  

 Ενδεικτικά να αναφέρω ότι  στον Όμιλο στον οποίο 

δραστηριοποιούμε την χρονιά που μας πέρασε οι  επίσημες κλίνες που 

δώσαμε μέσα στον Δήμο των Σερρών . .τα 500 άτομα. 500 κλίνες . .οι  

οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την …στον Δήμο των Σερρών. 

Αντίστοιχα η αγαπητή συνάδελφος η …τα τελευταία χρόνια κάνει  ένα 

Φεστιβάλ Παιδικό και στην Καμήλα με αποτέλεσμα να φιλοξενεί  και 

εκεί  στον Δήμο των Σερρών ή επάνω στις  κατασκηνώσεις της 

Χρυσοπηγής πάρα πολύ κόσμο.  

 Επειδή πολλές φορές ο Μωάμεθ να πάει στο βουνό, το βουνό 

στον Μωάμεθ,  θα  ήθελα περισσότερη εξωστρέφεια,  θα ήθελα από την 

πλευρά του Δήμου, από την πλευρά του αντιδημάρχου και τέτοιοι  

θεσμοί,  όπως είναι . .  όπως είναι οι  καλλιτεχνικοί σύλλο γοι,  όπως είναι 

οι  θεατρικές ομάδες,  τα μουσικά σύνολα, οι  χορωδίες,  να τις  

πλησιάσετε,  γιατί  αυτές είναι που φέρνουν πάρα πολύ κόσμο και 

περνάει απαρατήρητη αυτή η δράση αυτών των συλλόγων και 

τροφοδοτούνε με χρήμα που έρχεται απέξω …την οικονομική 

δυσπραγία της πόλης μας.   
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 Καλά είπατε…ο Δήμος,  μέσα στην περιφερειακή ενότητα των 

Σερρών ελάτε κοντά σε αυτούς τους φορείς,  πολιτιστικούς,  

καλλιτεχνικούς,  χορωδίες,  σύνολα, θα μείνετε έκπληκτος πόσο πολύ 

κόσμο φέρνουν μέσα στην πόλη των Σερρών.  

 Μετά θα είναι η Αποκριά.  Ήδη ξέρω μέσω του Συλλόγου μας ότι  

τρία λεωφορεία από την Αθήνα και ένα από την Χαλκίδα,  200 άτομα 

τουλάχιστον,  θα έρθουν τριήμερο μέσα στην πόλη των Σερρών.  

Αυτά τα …ίσως φταίμε και εμείς ,  ίσως τα κανάλια και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας …για άλλα θέματα, εσείς  όμως που είστε στο 

αντίστοιχο τμήμα πλησιάστε ως Μωάμεθ το βουνό ή ως βουνό τον 

Μωάμεθ γιατί  θα δείτε εκπληκτικά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα.  

Είμαστε έτοιμοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μιλήσετε τώρα ή θέλετε μετά την δευτερολογία;  Εάν θέλει  κάποιος 

να πάρει τον λόγο από τους προλαλήσαντες για δευτερολογία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ανέφερε ο κ.  Γιαννακίδης,  είχαμε κάνει  . .Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση . .δεν υπάρχουν κατευθύνσεις.  Δεν υπάρχουν δείκτες που 

να λένε ότι  τόσα χιλιόμετρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος τόσα 

χιλιόμετρα. Ξέρετε το έχουμε πει  πολλές φορές,  έχει  ακουστεί  πολύ, 

ένας που …και θα δει  ότι  είναι τόσα χιλιόμετρα μέχρι εκεί ,  θα κάνει  

και μια βόλτα εκεί  πέρα. Καταλάβατε; Αυτό δεν το βλέπει κανείς .  

Πρέπει να ξέρει  εκ των προτέρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό, κύριε αντιδήμαρχε,  δεν ξέρω, πρέπει να γίνει  σε συνεργασία με 

την Περιφερειακή Ενότητα. Ήταν μια πρόταση δική μας,  δική μου πριν 

πολλά χρόνια,  πήγε να υλοποιηθεί  αλλά δεν ολοκληρώθηκε.   

 Και μια δεύτερη πρόταση, εμείς  την είχαμε στο πρόγραμμά μας,  

ότι  η Πανελλήνια Χορευτική συνάντηση που γίνεται από την ΚΕ.ΔΗ.Σ.  

θα πρέπει να συνεργαστείτε μαζί,  κύριε αντιδήμαρχε,  καλή είναι,  όμως 

δεν είναι . .Μπορεί να . .πολύ μεγάλη…δυνατότητες …από όλη την 

Ελλάδα, όχι  μόνο από την …Ήρθα και το είδα,  είναι ωραίο αλλά είναι 

από τις  γύρω περιοχές.  Κατά κύριο λόγο …Βεβαίως θα 

χορέψουν….μπορείτε να συνεργαστείτε.  Θα έρθει  κόσμος.  Ο κόσμος 

έχει  ένα μεγάλο στρες.  Θέλει λίγο να ξεχαστεί .  Να πάει στο 

καρναβάλι,  να πάει να χορέψει και ν α φάει μπουγάτσα.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα σας παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο.  Δεν έχετε δικαίωμα λόγου. Ο 

αντιδήμαρχος.  Δευτερολογία; Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και κύριε αντιδήμαρχε,  προς αποφυγή παρεξηγήσεων η 

πρότασή μου είναι ο αντιδήμαρχος να έχει  έναν συνολικό ρόλο 

θεσμικό σε όλα αυτά που είπα πριν,  γνωρίζοντας ότι  οι  οικονομικές 

του δυνατότητες είναι πάρα πολύ μικρές αλλά ο συντονισμός δεν 

κοστίζει  και …εμπειρία και ως πτυχιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής 

γνωρίζει  τα θέματα αθλητισμού και πολιτισμού και όλα αυτά και 

επειδή γνωρίζει  και την  γλώσσα . . . . . . .προς  αποφυγή   παρεξηγήσεων 
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θα ήθελα να έχει  συντονιστικό χαρακτήρα, θέση και ρόλο σε όλα αυτά 

που είπα πριν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο λόγος σε σας,  κύριε αντιδήμαρχε.  Σύντομος.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Έχω τις  συμπαράσταση όλων σας,  του 

δημάρχου, των συμβούλων και τα λοιπά αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις  

όλα. Παράδειγμα, να συντονίσω τι;  ….Δεν έχω κανένα πρόβλημα 

ειλικρινά.  Με φορείς και  όταν εί πα φορείς,  . .όταν σχεδόν παρακαλάς 

τους άλλους δήμους για να πάνε με αξιοπρέπεια ένα περίπτερο στη 

Σόφια,  που είναι για μένα αμαρτία να μην υπάρχει . .περίπτερο στην 

Σόφια,  το θεωρώ αμαρτία πραγματικά, εάν δεν πάμε εμείς  ποιος θα 

πάει στην Σόφια; Μια φορά το ΄12 το καταφέραμε με παρακαλετό να 

βάλει ο κάθε Δήμος από 500 ευρώ….  

 Και σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια αλλά δεν 

έχει  λεφτά ο Δήμος.  Κύριε Χρυσανθίδη δεν γίνονται πολλά πράγματα. 

Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με λίγα χρήματα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα μιλήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο 

ακριβώς γι΄ αυτό το πράγμα. Πήγε αντιπροσωπεία στα Σκόπια και 

στο. . .επιδιώκουμε εκτός των άλλων προγράμματα στον …είναι και 

στον τουρισμό. Και μονοπάτι για ποδήλατο και μονοπάτι για 

πεζοπορία και τα λοιπά να χαραχθούν και είμαστε σε επαφή με τους 

ανθρώπους . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά που λες υπάρχουν και τα κάναμε,  θέλουμε πινακίδες εκεί .  

Πήγαινε δες τα.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γίνονται.  Γιατί  να μην κάνουμε και άλ λα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά που λες τα κάναμε.  Άλλα πρέπει να κάνεις .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν λέει  κανένας ότι  δεν έγιναν.  Απλώς θα κάναμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ξέρετε τι  είναι να τα βάζει  τα χρήματα από τον Φεβρουάριο από την 

τσέπη  του για όλα αυτά και να τα παίρνει  τον Δεκέμβριο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη ολοκληρώστε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έρχομαι σε επαφή με πολλούς δήμους και βλέπω πως είναι τα 

πράγματα. Για να μην επεκταθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το έκτο θέμα ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 11/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις  

 τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο κουβέντες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση είναι αυτή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…όμως το οικονομικό το έχουμε επανειλημμένως ότι  τα χρήματα είναι 

λίγα για τον τουρισμό. Αυτό είναι δικό σας θέμα, δική σας παράταξη 

να ενισχύσετε τον κωδικό αυτό γιατί  πραγματικά χρειάζονται 

περισσότερα χρήματα. Όμως το να βάζετε έναν υπάλληλο …τακτά μια 

διευρυμένη Επιτροπή με την οποία θα ανταλλάσσεις απόψεις… ξέρεις  

πολύ καλά ότι  ο …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεωρούμε ότι  γίνονται κινήσεις αλλά έτσι μόνος . .δεν είναι 

δικαιολογία,  πρέπει να υπάρχουν συνεργάτες.  Εσείς σαν αντιδήμαρχος 

πρέπει να συντονίζετε….  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  σύμβουλοι θέλω και εγώ να 

συνδέσω λίγο τα προηγούμενα θέματα με αυτό.  Εννοείται ότι  ο 

αντιδήμαρχος κάνει  υπέρογκες πρ οσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση. Το έχουμε συζητήσει αυτό,  κύριε 

αντιδήμαρχε…Πολιτισμού, Αθλητισμού είμαι δίπλα σας και ότι  

μπορούμε να συνεργαστούμε.  Απαραίτητο είναι να προβληθούν μαζί με 

τα τουριστικά μας μέρη της περιοχής,  να προβληθούν και οι  

εκδηλώσεις οι  αθλητικές ή και οι  πολιτιστικές που γίνονται στον Δήμο 

Σερρών και επίσης ότι  είναι . .με χιλιάδες κόσμο.  

 Πολλά χρόνια . .αθλητικοί θεσμοί και πολλοί πολιτιστικοί θεσμοί 

οι  οποίοι  έχουν καταξιωθεί και είναι αγαπημένοι.  Επίσης αυτοί οι  

πολιτιστικοί θεσμοί,  όπως το …φέρνουν ξένο κόσμο από τις  γύρω 

περιοχές,  οπότε εγώ καταθέτω εδώ την συνεργασία και πολύ σωστά 

ανέφερε και ο κύριος Τερζής ότι  και οι  πολιτιστικοί σύλλογοι που 

έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο,  να μπορέσουμε όλοι μαζί  να 

μπορέσουμε να καταστρώσουμε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο . .  

 Οπότε ο τουρισμός,  ο αθλητισμός και ο πολιτισμός πάνε πακέτο 

και βοηθάει προς αυτή την προσπάθεια της προβολής γενικότερα του 

Νομού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 12/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή  

για το έτος 2016 σε εφημερίδες και περιοδικά.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 14/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση ηλεκτρονικής συνδρομής υπηρεσίας ενημέρωσης  

 πολεοδομικής και κατασκευαστικής νομοθεσίας του  

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ ο κύριος,  ερώτηση; Παρακαλώ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό θα ερωτηθεί από την Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε είναι περίπου, από ότι  ρώτησα, γύρω στα …Ετήσια συνδρομή 

είναι αυτό.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 15/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,  

καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης και αρδευτικής περιόδου  

και αριθμού των θέσεων υδρονομέων για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  είναι γνωστό αυτό το θέμα. Κάθε 

χρόνο λαμβάνουμε αυτή την απόφαση. Πρόκειται για . .δυο στελεχών 

και …Με αυτό τον τρόπο να προχωρήσουμε στις  διαδικασίες,  θα είναι 

. .περνάει από τα αρμόδια όργανα . .στην Αθήνα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .από τα Τοπικά Συμβούλια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η έναρξη και η λήξη θα κριθεί  από το πότε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 16/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα. Μην μιλάτε σας παρακαλώ μεταξύ σας.   

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου  

 Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  

του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρ ών  
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Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου .    

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  σύμβουλοι,  είμαστε στην 

ευχάριστη θέση να συνάψουμε προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής 

ανάπτυξης και . .το ΄16  με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Σερρών.  

 Η κοινωφελής επιχείρηση που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου τηρεί όλες τις  προϋποθέσεις και θεωρείται ένα από τα 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. . .Αυτό σημαίνει  ότι  η υλοποίηση των δεσμεύσεων και . .το 

αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί…αξιοποιούν πλήρως το 

ανθρώπινο δυναμικό.  Δηλαδή συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς 

καλλιτεχνικούς φορείς και με καλλιτέχνες,  αξιοποιούμε όλες τις  

καλλιτεχνικές δυνάμεις,  παράγουμε οργα νωμένες θεατρικές 

παραστάσεις και . .έχουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού άψογη 

συνεργασία και επίσης έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές τα εύσημα ότι  

δημιουργούμε τις  προδιαγραφές με το ανέβασμα τριών θεατρικών 

παραστάσεων όπως είμαστε υποχρεωμένοι.   

 Να αναφέρουμε ότι  άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που λειτουργούν . .δεν 

τηρούν όλες αυτές τις  προϋποθέσεις και ενδεχομένως . .μόνο θεατρικές 

παραστάσεις και δεν ανεβάζουν τέτοιες θεατρικές παραγωγές.   

 Εννοείται θα ήθελα να τονίσω . .το θεατρικό έργο,  το οποίο είναι 

. .σύμβαση, μάλλον προδιαγράφεται μέσα στην προγραμματική 

σύμβαση, όπως σας είπα ότι  είναι τρεις  θεατρικές παραστάσεις,  δυο 

στην θεατρική σκηνή και μια παιδική,  ανεβάζουμε δυο θεατρικά έργα 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

από την Ερασιτεχνική Σκηνή, πραγματοποιούμε την «Πανεπιστημιάδα 

Θεάτρου», η οποία θα υλοποιηθεί  φέτος με έσοδα και με επιχορήγηση 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με έσοδα βέβαια της επιχορήγησης  που παίρνουμε από 

τον Δήμο, η οποία είναι η μεγαλύτερη, 250.000, ενώ από το Υπουργείο 

Πολιτισμού παίρνουμε τώρα μόνο 46.500.  

 Επίσης έχουμε για φέτος για πρώτη φο ρά κάτι  πρωτοποριακό. Το 

Στούντιο Εφήβων. Έχουμε προσλάβει καλλιτεχνικές ειδικότητες,  

ανθρώπους του θεάτρου οι  οποίοι  είτε σκηνογράφοι,  είτε χορογράφοι 

διδάσκουν δωρεάν στους εφήβους τα μυστικά του θεάτρου, της 

υποκριτικής και όλες τις  τέχνες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

… σας παρακαλώ για την οικονομία του χρόνου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτή την στιγμή είναι περίπου 50 εφήβους και μια παρουσία του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ότι  όλα αυτά τα παιδιά απολαμβάνουν θεατρική 

παιδείας που παρακολουθούν δωρεάν όλες  τις  καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις και μουσικές εκδηλώσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δωρεάν.   

 Επίσης παραχωρούμε χώρο και …οργανωμένα προσφέρουμε 

θεατρική . .παραστάσεις θεατρικές…Το καλοκαίρι δημιουργούμε 

Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων …Πολλές προβολείς ταινιών 

επιμελείται  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και πολύ μεγάλο αριθμό μουσικών 

εκδηλώσεων που είναι . .του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είτε …υψηλού επιπέδου . .και 

στο εξωτερικό και επίσης από την Λυρική Σκηνή.  

 Επίσης θα ήθελα να  πω ότι  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και κλείνω, κύριε 

Πρόεδρε,  πρόσφατα υπέγραψε ένα μνημόνι ο συνεργασίας με άλλα 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Εγνατίας Οδού . .και αυτό γίνεται στα πλαίσια της 

εξωστρέφειας που έχουμε ως … αλλά και οι  παραπέρα συνεργασίες με 

θεατρικές παραστάσεις …την προβολή της περιοχής και του Δήμου 

μας.   

 Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την  ψήφιση της 

προγραμματικής σύμβασης και . .Υπουργείου Πολιτισμού είμαστε από 

τα πρώτα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε όλη την Ελλάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Ψήφιση. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 17/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Ορισμός μέλους τακτικού και αναπληρωματικού για την Επιτροπή  

παρακολούθησης και προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των 

υπουργείων  

Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  

του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ως τακτικό μέλος ορίζεται εκ του νόμου 

ο κ.  Δήμαρχος και ως αναπληρωματικό του ο δημοτικός σύμβουλος κ.  

Χαρίτος Χρήστος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 18/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση αλλαγής κατηγορίας πωλούμενων ειδών  

σε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 19/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  
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Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας  

σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές εξαιρετέες  

και νυχτερινές βάρδιες.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβ ουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 20/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 168/2015 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2012».  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότας.  Έχετε τον λόγο.  

παρακαλώ τους ορκωτούς οι  οποίοι  πιθανόν να ερωτηθούν από το 

σώμα να έρθουν να καθίσουν δίπλα στον κύρι ο Ραμπότα στα 

μικρόφωνα.  
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  είμαστε σε πολύ σύντομο χρόνο από την 

προηγούμενη ψήφιση . .της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. . .που έγινε το φθινόπωρο του 

2014 . .να εγκρίνουμε την . .οικονομικών καταστάσεων . .της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

για το έτος 2012.  

 Κύριε Πρόεδρε,  σε αυτό εδώ το σημείο σας έχω καταθέσει την 

πρωτότυπη έκθεση του ελέγχου . . ,  όπως επίσης θα ήθελα να γίνει  μια 

διόρθωση . .της Έκθεσης Πεπραγμένων, όπου στην τελευταία σελίδα 

που είναι  ο πίνακας του ισολογισμού αναφέρθηκε εκ παραδρομής 

Ιούνιος έως Δεκέμβριος του 2012, η εταιρεία έχει  …και το 2012 προς 

αποκατάσταση του τυπογραφικού λάθους που έγινε εκ παραδρομής.   

 Σε ότι  αφορά το άλλο κομμάτι όμως παραμένει  το ίδιο προς 

αποκατάστασης της διόρθωσης ώστε να είναι όλα σύννομα.  

 Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2012 χρήσης έρχεται με ζημίες των 

400.000 ευρώ από μια χρήση του ΄11 όπου η. . .αλλά μπορούμε να πούμε  

σε αυτό το σημείο ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.…διαμορφώθηκε αυτό το 

οικονομικό αποτέλεσμα που είναι αρν ητικό 400.000.  

 Σε αυτό το σημείο από πλευράς δημοτικής αρχής και της . .  του 

Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι ότι  γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο ΄16 

. .και να μην αμφισβητηθεί η οικονομική ευρωστία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  γι΄ 

αυτό …βήμα –βήμα στην αποκατάσταση της αξιοπι στίας με την 

εξόφληση των παλαιών οφειλών και την συγκράτηση των δαπανών, 

ώστε να εντάξει  …να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το τι  ακριβώς 

συμβαίνει .   
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 Να πω ότι  το ΄13. .θετικό υπόλοιπο,  η δε στοχοθεσία που έκλεισε 

για το ΄15 και το γνωρίζει  ο αντιδήμαρχ ος Οικονομικών..  είναι με 

θετικό πρόσημο.  

 Άρα με σιγά –σιγά βήματα και καθαρά προσπαθούμε να . .πλήρως 

την επιχείρηση με ότι  αυτό συνεπάγεται.  Είχαμε συγχρηματοδότηση 

από πλευράς Δήμου που υπάρχει αμέριστη συμπαράσταση, όπως επίσης 

και των δαπανών . .ότι  πάμε με βήματα…σχέδια δράσης.   

 Να προσθέσω στο κομμάτι αυτό ότι  …Παρακαλώ . .της Έκθεσης 

των Πεπραγμένων από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών όπως …από το 

Δημοτικό Συμβούλιο στην εταιρεία,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θέλετε κάτι  να 

προσθέσετε ως ορκωτός αυτή την στιγμή ή να προχωρήσουμε σε 

ερωτήσεις και εφόσον υπάρχουν και απορίες να απαντάτε;  Καλύτερα 

έτσι.  Πάμε σε ερωτήσεις από το σώμα, εάν υπάρχουν.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης,   ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας και κανείς  

άλλος.  Και η κυρία Ιωαννίδη.  Ο κ.  Χρυσανθίδης ως αγορητής της 

παράταξης.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…2012, σύμφωνα με το άρθρο  260 του 2006, …απόφαση της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. που να εξηγεί  για ποιο λόγο δεν . .  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το ΄12 ο ισολογισμός έπρεπε το 2013 τον Απρίλιο να κατατεθεί  από 

την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο με …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το 2000 ο ισολογισμός,  επειδή υπήρχε η όλη η ενσωμάτων όλων των 

κοινωφελών επιχειρήσεων . .στην επιχείρηση και αυτό το κ αταθέτω 

αυτή την στιγμή, γι΄ αυτό υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση . .στην 

λειτουργία της από την μη τήρηση των ημερομηνιών της κατάθεσης.  

Ήταν η ενσωμάτωση όλων των επιχειρήσεων . .κατά περιόδους . .στην 

επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι νομίζω η απάντηση. Άλλο ς; Ο κ.  Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βλέποντας την έκθεση των ορκωτών λογιστών πρώτο ερώτημα, υπάρχει 

ένα ανείσπρακτο υπόλοιπο,  ιλιγγιώδες θα το έλεγα, 1.130.000 η 

διερεύνηση των αιτιών καθυστέρησης δεν έγινε.  Γιατί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα τα ερωτήματα μαζί και θα απαντηθούν στο τέλος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το δεύτερο. Μεταξύ, λέει  η έκθεση, των  ανωτέρω υπολοίπων 

περιλαμβάνεται και η απαίτηση της πρώην . .από τον Δήμο Σερρών 

ποσό 406.400 ευρώ για την οποία χρήση της από τον έλεγχο ακόμη της 

χρήσης του ΄11 ζητήσαμε επιστολής επιβ εβαίωσης και ουδέποτε 

λάβαμε τέτοια επιβεβαιωτική απάντηση.  

 Αυτό το ερώτημα, αυτό που συζητήσατε ήταν από το ΄14.  

Μπήκαμε ήδη στο ΄16,  γιατί  δεν είχαμε αυτές τις  απαντήσεις;  

 Το τρίτο ερώτημα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την 

ΔΗ.Κ.Ε.Μ. Όταν λέμε ΔΗ.Κ.Ε .Μ λέμε την . .την Δημοτική . .υπάρχει  

λοιπόν εκεί  ένα ποσό 110.000 ευρώ στο οποίο δεν ευρέθηκαν, δεν 
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μπορούν να βρεθούν χρεώσεις.  Τι θα γίνει  με αυτό; Ποιος τις  

επιβαρύνεται και που είναι οι  ευθύνες;   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πριν προχωρήσει ο κύριος . .γ ια την ανάλυση  . .θέλω να πω το εξής:  

προσπαθούμε …τα οικονομικά στοιχεία της …Πράγματι κύριε Μηλίδη 

στο ερώτημά σας για τα 406.000 που είχαν εγγραφεί ως έσοδα στην 

τότε ΕΚΑΣ και δεν ήρθαν ποτέ,  όπως επίσης και για το . .που υπάρχει 

ένα και απαντώ και στο τρίτο ερώτημά σα ς μαζί,  στο . .  υπάρχει  ένα 

σοβαρό θέμα εκεί  με την . .δώσαμε προτεραιότητα …να 

τακτοποιήσουμε το κομμάτι των δικαστικών αγωγών οφειλών προς 

τους προμηθευτές,  ώστε να τα ιεραρχήσουμε και να δούμε ακριβώς 

πόσες είναι αυτές οι  αγωγές,  κύριε Πρόεδρε,  σε τι  ποσό  ανέρχονται,  τι  

έχει  αποπληρωθεί,  τι  ισχύει  από όλα αυτά προκειμένου να …και αυτό 

το κάνουμε μέσα στην Έκθεση των . .  έχουμε ενσωματώσει και τον 

πίνακα των . .όπως αυτά έχουν έρθει  για την χρήση του ΄12.   

 Για το ΄16,  για το οποίο διανύουμε τώρα, επειδή δώσα με 

προτεραιότητα . .να ξεκαθαρίσουμε αυτό το οποίο έχετε και εσείς  

επισημάνει …απαιτήσεις που έχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από τις  πρώην 

επιχειρήσεις το τι  ακριβώς. . ,  ώστε να τα βάλουμε σε μια σειρά και 

αυτά.  …  

 ….η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. εκπροσωπείται και εκφράζει  τις  απόψεις και τις  

θέσεις πολύ παρελθόντων ετών, δώσαμε προτεραιότητα σε αυτό το 

κομμάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και ήταν . .πάρα πολλά 

ζητήματα. Γι΄ αυτό και αφήσαμε αυτό το κομμάτι.   

 Σε ότι  αφορά τα 466 είναι ότι  . .ήταν μια υπόθεση τότε . .που είχε 

εγκρίνει  466.000  …και για το . .απήντησα για το Μητρούσι,  . .θα τα 
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βρούμε μέσα στο ΄16 αυτά τα ζητήματα μετά την αξιολόγηση των 

δικαστικών υποθέσεων.  

 Για το 1.600 που αναφέρεται στην έκθεση …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όμως, κύριε Πρόεδρε,  δεν μου απαντήσατε γι΄ αυτά 466.000  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ήταν επιχορήγηση…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ενώ σας το επισήμαναν από πέρυσι οι  ορκωτοί λογιστές,  δεν δώσατε 

απάντηση. Αυτό ρώτησα.  

Κος   :  

Επιτρέψτε μου να . .και εγώ την διατύπωση και ουσιαστικά θα πω στην 

συνέχεια σε αυτό,  θα δώσω μια εξήγηση για την πρώτη παρ ατήρηση 

της έκθεσής μας,  για το 1.130.000. Αυτό που λέμε εμείς  εδώ, λέμε ότι  

η εταιρεία εμφανίζει  στον ισολογισμό της,  στο ενεργητικό ένα σύνολο 

απαιτήσεων από πελάτες,  χρεώστες και τα λοιπά. Μεταξύ αυτών 

υφίστανται υπόλοιπα συνόλου 1.130.000, τα οποία ουσ ιαστικά 

παραμένουν ακίνητα, γι΄ αυτό τα χαρακτηρίζουμε ως επισφαλή, 

ακίνητα από τον πρώτο ισολογισμό που συντάχθηκε για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

δηλαδή ουσιαστικά  τον ισολογισμό του ΄11.   

 Η ανάλυση στην έκθεση που έχετε μέσα φαίνεται αυτό το 1.130 

. .αποχές πρώην δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις …Δεν μπορούμε 

να . .δεν έχουμε στοιχεία εμείς  σαν ελεγκτές,  ούτε . .μάλλον για να 

πάμε πιο πίσω να δούμε πως στις  επιμέρους δημοτικές επιχειρήσεις και 

τα λοιπά δημιουργηθήκανε αυτά τα υπόλοιπα.  

 Η δική μας η δουλειά είναι ν α τα επιβεβαιώσουμε και εδώ 

έρχομαι στο δεύτερο. Ο τρόπος επιβεβαίωσης που έχουμε εμείς  αυτή 
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την στιγμή που από τα βιβλία τα λογιστικά δεν προκύπτει  καμία 

κίνηση, δεν υπάρχει ανταλλαγή παραστατικών, πληρωμές,  εισπράξεις 

και τα λοιπά, είναι να στείλουμε επι στολές επιβεβαίωσης.  Εμείς 

στέλνουμε επιστολή επιβεβαίωσης.  Δηλαδή όταν λέμε εμείς  εννοώ ότι  

εμείς  δίνουμε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

πρέπει να αποστείλει  επιστολή. Την επιστολή την στέλνει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

 Οι επιστολές στάλθηκαν. Απαντήσεις δεν λάβαμε.  Αυτό 

συμβαίνει .  Γι΄ αυτό λέμε όσον αφορά και την έκθεση μέσα που μιλάμε 

για τις  δαπάνες και τις  . .από τον Δήμο Σερρών …Απαίτησε ο Δήμος 

Σερρών 400 τόσες χιλιάδες.   

 Αυτό εδώ θα το συνδέσω με την δεύτερη παρατήρησή μας η 

οποία λέει  ότι  συνολικά δεν πήραμε απαντήσεις  από τις  επιστολές 

δηλαδή που να μας επιβεβαιώνουν απαιτήσεις συνόλου 699.900, 700 

χιλιάδες περίπου δηλαδή …όπως επίσης και απαντήσεις που να μας 

επιβεβαιώνουν ότι  οι  υποχρεώσεις που φαίνονται στα βιβλία της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. συνόλου 203.000.   

 Από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. εστάλη, οι  απαντήσεις δεν ήρθαν ποτέ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τους άλλους …αλλά για τον Δήμο ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που λέτε το καταλαβαίνω από προμηθευτές και τα λοιπά, αλλά 

εδώ τα …εδώ είναι το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…τα πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα στο οποία τυχόν υπήρχαν …και 

επιχορηγήσεις,  όταν περνάει το έτος και οι  . .δεν γίνεται,  σύμφωνα με 
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την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το θυμάμαι που το είχαμε ρωτήσει,  

τελειώνει η ιστορία.  Θα το πω απλά και λαϊκά. Η επιχορή γηση εάν δεν 

…μέσα στην χρονιά που τρέχει ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να προχωρήσει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε μια….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγχώνευση. Συγχώνευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να προχωρήσει η διοίκηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε μια τόσο σημαντική 

απόφαση διαγραφής ενός τόσο μεγάλου ποσού απαίτησ ης 

δικαιολογημένα και τα λοιπά, πρέπει να πάρει μια επίσημη απάντηση 

έγγραφη και ενυπόγραφη από τον Δήμο Σερρών ότι  δεν υφίσταται αυτό 

στα βιβλία του Δήμου Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν αναφέρομαι σε σας.  Ενδοοικογενειακό θέμ α, ούτε εδώ θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Αυτή ήταν μια εγγραφή συλλογιστική επιχορήγησης . .η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από το ΄12 που άρχισαν να τρέχουν όλες οι  υποχρεώσεις 

είτε εισπράξεων είτε απαιτήσεων προμηθευτών και δικαστικών 

. .εξόφλησης πολλών οφειλών που τεκμηριώνετ αι …και από το ΄14 και 

μετά ξεκινήσαμε το κομμάτι των δικαστικών με αυτή την 

προτεραιότητα. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο και με τον 

τρόπο τον λογιστικό αυτό,  την λογιστική αυτή υποχρέωση, λογιστική 

την ονομάζω, απαίτηση να ολοκληρωθεί και να ή θα υφίσταται ή δεν 
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θα υφίσταται.  Θα το κλείσουμε το θέμα μέσα στο ΄16.  Δεν μπορούμε 

όλα να τα κλείσουμε.  Κάντε λίγο υπομονή, προχωράμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο υπομονή κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος συνάδελφος; Ναι,  η κυρία Ιλανίδου και μετά ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ βλέπω κάτι έγγραφα από κάποιους δικηγόρους.  …Γεροστεργίου,  

Παπαδόπουλος και είναι και άλλοι….Πόσοι νομικοί σύμβουλοι 

υπάρχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Και αυτοί που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. . .Είναι υποθέσεις που προσέφυγαν οι  προμηθευτές,  

υποθέσεις παρελθόντων ετών …του ΄12 και των προηγουμένων ετών.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περίπου; Αυτή την στιγμή έχουμε . .και το ξέρετε τι  λέει  ο νόμος για 

την εκπροσώπηση …κάπου τριάντα υποθέσεις αυτή την στ ιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου λέει  ότι  πόσοι νομικοί σύμβουλοι;  Είναι νομικοί 

σύμβουλοι αυτοί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποθέσεις από διαφορετικούς δικηγόρους.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν έχει  νομικούς συμβούλους ούτε…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ δεν είπα νομικός σύμβουλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και επειδή οι  υποθέσεις είναι πολλές,  υπάρχουν και πολλοί δικηγόροι.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Περίπου πόσοι είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος είναι ο κ.  Αναστασιάδης.  Κύριε Αναστασιάδη Ηλία ερώτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα  ήθελα να ερωτήσω, είναι ένα ερώτημα καταρχήν προς τον 

κύριο . .και στον Πρόεδρο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα ακούστηκαν 

κυκλοφορούν ενεργητικό αυτό εδώ πέρα του ισολογισμού, αυτές οι  

απαιτήσεις τις  οποίες χαρακτηρίζετε εσείς  επισφαλείς τις  βάζετε μέσα 

στον ισολογισμό ως απαιτήσεις από πώληση αγαθών και τα λοιπά, που 

σημαίνει  ότι  ήδη από αυτό το σημείο νομίζετε πως αρχίζει  ο 

ισολογισμός να έχει  τα στοιχεία της . .δηλώσεις;  Ένα αυτό.   

 Το δεύτερο. Σε ότι  έχει  σχέση με το παθητικό,  που έχει  σχέση με 

τα χρέη που και εκεί  έχουμε τα χρέη..  και το ξέρει  ο κύριος Ραμπότας 

και αναφέρομαι . .  όπου δεν αναφέρονται όλα, δεν είναι στοιχείο που 

οδηγεί  στην δημιουργία ενός ισολογισμού πλασματικού;  

 Τρίτον.  Το τρίτο μέλος που είναι,  χρήση αποτελεσμάτων, 

ουσιαστικά είναι τα δυο  πρώτα . .το τρίτο λοιπόν  δεν νομίζετε ότι  το 

ποσό αυτό των 226.041 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

λαμβανομένου υπόψη ότι  βάζετε μέσα ενεργητικό,  πώληση αγαθών 

ποσά τα οποία ουσιαστικά δεν υφίστανται;   
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 Σε ότι  έχει  σχέση τώρα με τον Πρόεδρο, κύριε Πρόεδρε από το 

΄11 οι  επισημάνσεις των ορκωτών λογιστών υφίσταντο.  Τις ξέρατε.  

Εσείς ως Πρόεδρος τι  κίνηση κάνατε για την αντιμετώπιση όλων αυτών 

των επισφαλειών, όπως λέτε εδώ πέρα μέσα και για την λύση του 

προβλήματος που έχει  η κοινωφελή επιχείρηση …; Γ ιατί  θεωρώ ότι  

είναι ανέντιμο αυτό . .στα αρχεία ξέρετε ότι  μπορεί να γίνει  ανάκληση. 

Εσείς ως Πρόεδρος ποιες κινήσεις κάνατε και προς την ΔΗ.Κ.Ε.Μ και 

προς την ΔΗ.Κ.Ε.Π και προς τις  άλλες κοινωφελείς επιχειρήσεις του 

δήμου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτές ήταν οι  ερωτήσεις παρακαλώ απαντήστε.  Και ο ορκωτός και ο 

Πρόεδρος.    

Κος   :  

Ναι,  βεβαίως.  Όσον αφορά το θέμα των απαιτήσεων στο ενεργητικό,  

πρώτα από όλα ο ισολογισμός καταστρώνεται σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της εταιρείας.  Δεν είναι νούμερα ούτε που προβλέπονται ο ύτε 

που πιθανολογούμε ότι  θα έρθουν ή δεν θα έρθουν.  Εμείς με τα 

στοιχεία της εταιρείας εμφανίζουμε αυτά τα νούμερα.  

Ο δικός μας στόχος είναι ακριβώς αυτό που είπατε.  Να έρθουμε 

και να πούμε στους άμεσα ενδιαφερόμενους …εάν τα νούμερα που 

παρουσιάζει  …καταστάσεις είναι ακριβή. Είναι αληθή, είναι ορθά. 

Αυτό κάνει  η έκθεσή μας από κάτω. Αυτό ακριβώς κάνει  η έκθεσή μας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ερώτημά μου ήταν το εξής:  με βάση αυτά τα στοιχεία ο 

ισολογισμός είναι ανειλικρινής;   

Κος   :  
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Δεν είναι χαρακτηρισμός αυτός το ανειλικρινής,  ο οποίος συντρέχει  

όσον αφορά την δική μας εργασία.  Με το ανειλικρινής εντοπίζουμε τα 

κονδύλια του ισολογισμού τα οποία εμφανίζουν . .προβλήματα, 

παρουσιάζουμε τα προβλήματα και καταλήγουμε στο συμπέρασμά μας.  

Και μάλιστα στο τέλος όλο το κλείσιμο τόσο ο ισολογισμός των 

συμπερασμάτων μας οδηγεί  στην αναφορά μας για την προβληματική 

αυτή την στιγμή καθαρή θέση της επιχείρησης.  Αυτό από μόνο του 

κάτω από άλλες συνθήκες σε μια ανώνυμη εταιρεία θα ήταν ένα 

καμπανάκι,  όλοι το ξέρουμε πως το λέμε.  Δηλαδή αδυναμίας συνέχισης 

της δραστηριότητας.  Δεν είναι όμως μια ανώνυμη εταιρεία και ως εκ 

τούτου δεν μπορούμε να εκφράσουμε μια τέτοια άποψη, εκφράζουμε 

όμως την δική μας σύσταση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διέπεται από το 2190 και το ξέρουμε.   

Κος   :  

Ωραία,  διέπεται από τον 2190. Συμφωνώ μαζί σας.  Οι παρατηρήσεις 

μας δίνουν ακριβώς την πραγματική εικόνα του ισολογισμού. Γι΄ αυτό 

ακριβώς υπάρχει από κάτω η έκθεση των ορκωτών προκειμένου σε 

συνδυασμό με αυτά που παρουσιάζει  η επιχείρηση, γιατί  αυτά τ α 

παρουσιάζει  η επιχείρηση, το διορθώνω συγνώμη, δεν καταστρώνουμε 

εμείς  τον ισολογισμό, ο ισολογισμός καταστρώνεται από τους λογιστές 

και από την διοίκηση της επιχείρησης και εμείς  καλούμαστε να τον 

ελέγξουμε και μόνο. Οπότε καταστρώνεται ο ισολογισμός απ ό την 

επιχείρηση με τους λογιστές της,  ελέγχεται από εμάς,  εκφράζουμε την 

άποψή μας και η παράλληλη ανάγνωση των δυο αυτών στοιχείων,  

οικονομική κατάσταση και έκθεση ορκωτού πρέπει να οδηγήσει σε 
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συμπεράσματα, τα οποία συμπεράσματα είναι αυτά ακριβώς που 

συζητάμε αυτή την στιγμή.  

 Όσον αφορά τώρα το ενεργητικό είναι ξεκάθαρο, το λέμε,  από 

τους  αριθμούς που εμφανίζει  το ενεργητικό θεωρούμε προβληματικό 

ένα ποσό 1.130. Είναι τεράστιο αυτό.  Υποχρεώσεις.  Θα μιλήσουμε για 

τις  υποχρεώσεις.  Δεν μπορούμε να ξέρου με ποιες ακόμα υποχρεώσεις 

θα έρθουν.  Κάνουμε όμως μια αναφορά εδώ, ήδη στην παρατήρησή μας 

νούμερο τρία,  που λέμε ότι  σύμφωνα με τις  επιστολές που λάβαμε από 

τους νομικούς συμβούλους υφίστανται . .υποθέσεις.  Πιθανόν θα 

μπορούσε να αξιολογήσει αυτές τις  εκθ έσεις σε συνεργασία με τους 

νομικούς συμβούλους η επιχείρηση, η διοίκηση της επιχείρησης και να 

δημιουργήσει προβλέψεις,  κατά έναν έμμεσο τρόπο να απεικονίσει  

αυτές τις  πιθανές χρεώσεις που θα έρθουν.  Το λέμε.  Θα μπορούσε 

πιθανόν.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .ένα ακόμα ερώτημα…  

Κος   :  

Να τελειώσω λίγο;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος   :  

Η μέχρι τώρα η οικονομική κατάσταση των αποτελεσμάτων της 

χρήσης.  Τα αποτελέσματα της χρήσης και ειδικά τα έσοδα, ο κύκλος 

εργασιών που εμφανίζεται εδώ δεν συνδέονται με τ ο ποσό των 

απαιτήσεων επάνω άμεσα, με ποια έννοια; Αυτό το ποσό είναι 

ιστορικό νούμερο. Έχει υπόλοιπο απαιτήσεων από παλαιά.  Δεν είναι 

απαιτήσεις που δημιουργηθήκανε όλες φέτος.  Ενώ το ποσό του κύκλου 
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εργασιών είναι οι  δραστηριότητες,  οι  δράσεις της επιχεί ρησης από 1 -1 

μέχρι 31-12.  

 Άρα υπάρχει μια έμμεση σύνδεση των απαιτήσεων με τα 

αποτελέσματα, όπως τα νούμερα εμφανίζονται στον ισολογισμό και όχι  

. .Θα μπορούσαν κάλλιστα οι  απαιτήσεις να ήταν μηδέν,  να είχαν 

εισπραχθεί όλα τα λεφτά και ο . .της εταιρείας ν α είναι 100 χιλιάρικα ή 

100 εκατομμύρια.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε κουβέντα.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα ακόμα ερώτημα στον Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .του ΄12 δεν έχουν γίνει  προβλέψεις.  Γ ιατί  άραγε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.    

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

…αυτό λέτε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και όχι  μόνο. Η μισθοδοσία αλλά και τα υπόλοιπα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Μιλάς για την χρήση του ΄12.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μετά το πολύ εύλογο ερώ τημα του κ.  Αναστασιάδη του 

Ηλία ότι  αποτελεί  …της εταιρείας …πολύ καλό τρόπο και 

αποπληρώνονται αρκετές υποχρεώσεις.  Μιλάμε φυσικά για την χρήση 

του ΄12 και τώρα είμαστε στο ΄16.  

 Σε ότι  αφορά τις  παρατηρήσεις για το τι  ακριβώς γίνεται,   η 

υποχρέωση του προέδρου και της διοίκησης και της δημοτικής αρχής 

είναι ότι  ο ισολογισμός αυτός με την . .των ορκωτών που σας κατέθεσα 

το κείμενο,  μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κατατεθεί  

τόσο στο Γενικό Λογιστήριο,  στην Περιφέρεια και τα λοιπά, όσο και 

στον Επίτροπο. Τα αρμόδια όργανα . .  εμείς  δεν να το πω έτσι,  . .  

Έχουμε δώσει τις  προτεραιότητες επί  των δικαστικών αποφάσεων, 

έχουμε δώσει προτεραιότητα σε αυτά που είπαμε προηγουμένως να 

διορθωθούν . .γιατί  ο στόχος μας είναι η βιωσιμότητα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

και αυτό που θα γίνει  μέχρι τέλους και μέχρι …ώστε να αυξηθούν . .  

 Άρα, κύριε Πρόεδρε,  η έγκριση θα πάει και προς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας και ο κ.  Γαλάνης.  Παρακαλώ ξεκινούμε από εσάς 

από κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και εγώ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κύριος Γάτσιος.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε,  από την προηγούμενη συνεδρίαση 

με την τοποθέτηση του Δημάρχου απευθυνόμενους στην συμπολίτευση 
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στο  Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αύξηση του νερού 

αναφέρθηκε στην ιστορία.   Το ΄12 …18 -1-2013  δώσαμε  μια   

συνέντευξη  τύπου ως παράταξη επισημαίνοντας σχεδόν όλα αυτά τα 

οποία παρατηρούν σήμερα  οι   ορκωτοί,    αφού  βέβαια  προηγούμενα 

είχαμε μια ενημέρωση από την Πρόεδρο τ ης Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στις  16 -1-2013. 

Τα στοιχεία όλα αυτά υπάρχουν.   

 Τότε εμείς  ήμασταν οι  λαϊκιστές,  λασπολόγοι και πολλά 

άλλα,. .πολλά άλλα κοσμητικά επίθετα ότι  στρεβλώνουμε και ότι  

συκοφαντούμε και τα λοιπά.  

 Είπατε επίσης και είναι όλα γραπτά αυτά ότι  στις  3 1-12-2012 η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα έχει  εξυγιανθεί  και δεν οφείλει  σε κανέναν τίποτα. Αυτά 

είναι γραπτά και το λέτε στα πρακτικά του προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

και υπήρχε και ο έπαινος για την λειτουργία από τον κ.  Δήμαρχο προς 

τον Πρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε παρακαλώ. Συνεχίστε κύριε Χρυσανθίδη.  Ο χρόνος σας 

μετράει από την…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εκτός εάν όλα αυτά τα οποία,  τις  . .επισημαίνουν οι  ορκωτοί . .Για τον 

λόγο αυτό εμείς  θα ταχθούμε υπέρ με τις  παρατηρήσεις των ορκωτών, 

δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ισολογισμό, θα δείτε όμως ότι  πραγματικά 

. .  είναι καλές,  θέλουμε να συμβάλλουμε …ισολογισμό του Δήμου και,  

του ΄14 και όσον αφορά την απάντηση την οποία πήρα για τον λόγο ότι  

έχουμε καθυστερήσει πάρα –πάρα πολύ, θεωρώ ότι  δεν είναι 

δικαιολογία αυτή και παρακαλώ τον πρακτικογράφο να το γράψει στα 
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πρακτικά ότι  διαφωνούμε και γι΄ αυτό,  ότι  οι  προθεσμίες είναι αυτές 

που ορίζει  ο νόμος,  διότι  στο συγκεκριμένο θέμα στην ίδια ερώτηση 

προς με κ.  Γαλάνη για ποιο λόγο άργησε κατά ένα μήνα περίπου ο  

ισολογισμός του ΄14,  μου απάντησε τεκμηριωμένα εδώ ότι  συνέβη 

αυτό και αυτό,  είχαν . .και άλλα στοιχεία . .  

 Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος που δείχνει  ότι  

η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είχε τεράστια προβλήματα. Γι΄ αυτό τον λόγο εμείς  δεν 

μπορούμε να ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  τον ισολογισμό συμφωνώντας 

με τις  παρατηρήσεις που έχουν κάνει  οι  ορκωτοί λογιστές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Ήρθε το θέμα σήμερα της έγκρισης τ ων 

ενημερωτικών καταστάσεων για το 2012. Καταρχήν να επισημάνω ότι  

η έκθεση του ορκωτού είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική δουλειά,  

να τους επαινέσω δημόσια,  κάνανε πολύ καλή δουλειά και για μας που 

δεν είμαστε ειδήμονες επί  των οικονομικών μπορούμε να βγ άλουμε 

κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι  με την συζήτηση που έγινε και με 

όλες τις  ερωτήσεις αναδείχθηκαν κάποια θέματα  τα οποία έπρεπε να 

είχαν λυθεί .    

 Τώρα κύριε Ραμπότα βλέπω ότι  έχετε την διάθεση να 

προχωρήσετε σαν Πρόεδρος,  όμως καλώς ή κακώς σας ήρθ ε καυτή 

πατάτα στα χέρια σας.  Και ξέρετε γιατί;  Γιατί  πάντοτε για άλλες 

σκοπιμότητες της επιχείρησης δεν μπαίνανε τα κατάλληλα πρόσωπα 

στην κατάλληλη θέση. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Πρέπει κανείς  
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όταν αναλαμβάνει τέτοια πόστα να μπορεί να τρέχει ,  να αγων ίζεται και 

να βρει  τα λάθη και να τα διορθώνει.  Δυστυχώς δεν έγινε.   

 Εκείνο που έχω να πω είναι ότι  τα τρία χρόνια που πέρασαν για 

να έρθει  ο ισολογισμός είναι πάρα πολλά, κύριε Δήμαρχε.  Πιστεύω ότι  

οι  ορκωτοί έπρεπε να μπουν αμέσως μετά την συγχώνευση, λ ογιστές.  

Το ξέραμε το πρόβλημα. Το βλέπαμε ότι  κάτι  δεν πάει καλά στην 

επιχείρηση από το . .Θα έπρεπε να μπουν ορκωτοί λογιστές και να 

λάβουμε μέτρα. Πιστεύω ότι  εκεί  υπήρξε ολιγωρία από μέρους της 

δημοτικής αρχής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε είπατε κύριε Μηλίδη έπρεπ ε να μπουν οι  ορκωτοί;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την εποχή αμέσως μετά τις  συγχωνεύσεις.  Το ΄11 έγιναν οι  

συγχωνεύσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να μπουν οι  ορκωτοί,  κύριε Μηλίδη… αναλάβουν τον Δήμο. Μετά 

τις  εκλογές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όμως σε εκείνες τις  εκλογές ο κύριος Δήμαρχος  έλεγε ότι  έχω τις  

λύσεις στο τσεπάκι μου. Μην τα ξεχνάτε.  Όταν εγώ βλέπω τώρα ένα 

εκατομμύριο εδώ και άλλα εξακόσια χιλιάρικα εκεί  και εκεί  τι  πρέπει 

να σκεφτώ; Να είχατε φέρει τους ορκωτούς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και ξέρουμε τι  γινόταν.  Εφόσον έγιναν οι  συγχωνεύσεις έπρεπε να 

μπουν ορκωτοί,  να βάλουν όλοι πλάτη, γιατί  όλοι θέλουν της 
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Κ.Ε.ΔΗ.Σ. την βιωσιμότητα για το έργο το οποίο παράγει στον Δήμο 

των Σερρών και για τους εργαζόμενους που χρόνια τώρα εργάζονται.   

 Θέλω να πω λοιπόν βλέποντας το έλεγχο των ορκωτών λογιστών 

θεωρώ ότι  είναι καταπέλτης.  Ξέρετε τι  λέει  κάτω; «Σημαντικό θέμα 

αμφισβήτησης της ορθότητας και της ακρίβειας των απεικονιζόμενων 

στα βιβλία τις  οικονομικές καταστάσεις της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.».  «Σημαντικό 

θέμα αμφισβήτησης της ορθότητας και της ακρίβειας».   

Παρατηρήσεις.  Το ΄14 οι  ορκωτοί λογιστές είχαν τις  ίδιες 

επιφυλάξεις.  Δεν κάνανε τίποτα να προχωρήσουν. Δεν κάνανε τίποτα. 

Αναφέρθηκαν στην . .και στις  δικαστικές αποφάσεις.  Αυτό είναι το ένα 

σκέλος.  Τα άλλα δηλαδή χρεώστες,  από εκεί  που έχουμε να πάρουμε 

. .παράλληλα; Άλλο οι  δικαστικές αποφάσεις το καταλαβαίνω έχουν 

προτεραιότητα, για τα άλλα τι  έγινε;  Δεν γράφει τίποτα.   

Από τα λογιστικά στοιχεία επισήμανση μέσα στην έκθεση των 

ορκωτών από εκεί  να πάρουμε τα στοιχεία,  λέει  ότι  υπόλοιπο 

απαιτήσεων ακίνητα από τις  31 -12-2010 και σε μερικές περιπτώσεις 

είναι όπως στην ΚΕΧΑΚ Δήμου Σερρών, 811.138 ευρώ ακίνητα το 

2010. Μα αυτό δεν μας δημιουργεί  ανησυχία; Δεν υπάρχει διοίκηση;  

Θέλουμε να το δούμε; Αυτά είναι αστρονομικά πο σά.  

Άλλη παρατήρηση. Μου έκανε εντύπωση. «Μη λήψη . .επιστολών 

για υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές 203.000 ευρώ». Και αυτό 

θεωρώ ότι  είναι …  

Βεβαίως για το ανείσπρακτο υπόλοιπο το μεγάλο αυτό το 1.130 

ξέρετε τι  λένε οι  ορκωτοί λογιστές;  Διερεύνηση αιτιών  καθυστέρησης.  

Το ζητάμε και εμείς .  Για ποιο λόγο; Πολλά χρόνια.  Δυο τετραετίες,  

κύριε Δήμαρχε.  Είκοσι χρόνια αντιπολίτευση, είστε έμπειρος γιατί  

…Για το Μητρούσι βέβαια αυτό δεν με πείθει  εμένα. 110.000 ευρώ 
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κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι . .δεν μπορούν να α νεβρεθούν χρεώστες.  

Ποιος θα τα πληρώσει τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα χρέη όμως έρχονται ένα –ένα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα χρέη έρχονται.  Τι λέει  η σύσταση των ορκωτών; «Να επιληφθεί 

υπεύθυνα και νομικά το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την διαπίστωση εάν οι  

υποχρεώσεις μέσα στον  χρόνο είναι πραγματικές ή όχι».  Αυτά δεν 

έγιναν.  Γιατί  δεν έγιναν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και κάτι  άλλο. Εάν δικαστικά οι  ενάγοντες δικαιωθούν και . .κατά της 

εναγομένης Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τι  θα γίνει  από εκεί  και πέρα;  Εν πάση 

περιπτώσει,  ο ισολογισμός είναι αρνητικός για μεγάλο ποσό και λέω, 

εάν αυτό γίνει…θα την κλείσουμε την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;    

 Η δική μας σαν παράταξη άποψη και θέση είναι να μην …Έχουμε 

συγκεκριμένη πρόταση την οποία θα πω στην δευτερολογία μου.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)Εγώ θα ξεκινήσω από το . .του κ.  Ραμπότα 

ότι  εμείς  δεν είμαστε εισαγγελείς .  Όμως εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα 

βήμα πίσω. Στην απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ τον 

Σεπτέμβριο,  τον Οκτώβριο του ΄14 όπ ου και πάλι οι  ίδιες επισημάνσεις 

υπήρχαν.  Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο ή ο Δήμος ο οποίος 
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είναι αυτός ο οποίος εποπτεύει  οικονομικά τις  επιχειρήσεις δεν 

δεσμεύτηκε πουθενά και για τίποτα.   

 Πολύ φοβάμαι ότι  πάλι τα ίδια θα γίνουν.  Και μάλιστα και θα 

έπρεπε η έκθεση ότι  αυτό που βγαίνει ,  αυτό που εισπράττω δηλαδή, 

όχι  . .πως όλα αυτά γίνονται επίτηδες.  Εγώ δεν θα βάλω αυτή την 

λογική ότι  γίνονται επίτηδες,  γιατί;  Γιατί….όταν διαπίστωσε 

κακοδιαχείριση τι  έκανε; Κάλεσε τους ελεγκτές δημόσιου οικονομικο ύ. 

Εάν δεν ήταν οι  ελεγκτές δημόσιου οικονομικού θα είχε την 

δυνατότητα να πει  ο κ.  λογιστής της κοινωφελούς επιχείρησης του 

δημοσίου ότι  ξέρετε έχασα τα τιμολόγια; Έχασα τα αρχεία; …  

 Άρα λοιπόν εμείς  τώρα το ΄12 η κοινωφελή επιχείρηση πληρώνει 

τα απόνερα  της απόφασης του ΄11 και εάν πάλι σήμερα πάρουμε την 

ίδια απόφαση όπως και το ΄11,  να είστε σίγουροι ότι  το κύμα που θα 

έρθει  θα την πνίξει  την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

Επισημαίνω με πολλά . .η λειτουργία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και ο κ.  

Ρομπότας το ξέρει .  Ξέρει τι  αγώνας γίνετα ι εκεί  πέρα μέσα για την 

βιωσιμότητα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  άρα θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις 

πολιτικές που θα τσούξουν ορισμένους και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε κάτι  να πείτε κύριε Πρόεδρε,  κύριε ορκωτά;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Θα πω δυο κουβέντες μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αγχώθηκα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αγχώθηκα πολύ λέω γιατί  είναι μια περίοδο πολύ δύσκολη για μένα 

προσωπικά, για την παράταξή μου και για όλους μας εδώ, γι΄ αυτό 

πήρα τον λόγο για ένα και μόνο λόγο.  Να ξέρετε συνάδελφοι όταν 

μιλάμε ότι  μερικά πράγματα συμβαίνουν να μην ακολουθούμε . .για 

όλους μας μιλάω. Επειδή είμαστε μια παράταξη θα πρέπει να 

υποστηρίζουμε μια κατάσταση. Όλα αυτά  τα λέγαμε από το ΄12 και 

δημόσια και εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Όλα τα λέγαμε.  Όλα 

τα είχαμε επισημάνει.  Τότε έπρεπε να . .Έγινα πολύ λανθασμένοι 

χειρισμοί.   

 Κύριε Δήμαρχε συγχωρέστε με αλλά με ευθύνη σας,  μεγάλη 

ευθύνη σας.  Να θυμίσω μόνο ότι  την π ερίοδο εκείνη ενώ η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

είναι μια κουτσουρεμένη επιχείρηση με προσωπικό, τουλάχιστον,  

τακτικό,  η Διευθύντρια που είχατε εκεί  στα σκυλιά,  στο Κυνοκομείο,  

συγνώμη για την έκφραση, να υπηρετεί  εκεί  τι  δεν ξέρω και την 

επαναφέραμε μετά από τρία χρόνια,  δ εν ξέρω πόσο, να θυμίσω ότι  

αποδυναμώσαμε όλη την υπηρεσία και να θυμίσω ότι  λέγαμε εμείς ,  

είναι εδώ και άνθρωποι και ο Πρόεδρος των Σερρών εδώ, ότι  λέγαμε 

εμείς  δεχόμασταν τέτοια χλεύη, ο κύριος Αναστασιάδης μας πρόλαβε 

ένα διάστημα, που έλεγα εγώ από την  μικρή εμπειρία που είχα ότι  
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είναι δυνατόν να λέω ότι  αυτό είναι άσπρο και να μου λένε ότι  είναι 

μαύρο;  

 Μόνο γι΄ αυτό πήρα τον λόγο,  για να δώσω ένα μήνυμα σε όλους 

μας . .τρία,  τέσσερα χρόνια ασχολούμαστε εδώ, να μην είμαστε επειδή 

το λέει  η παράταξή μας  πρέπει να το κάνουμε αυτό,  γιατί  θα 

προλαβαίναμε τότε,  ενδεχομένως,  πολλά από αυτά τα δεινά.   

 Ένα ακόμα και τελειώνω. Είπατε κύριε Μηλίδη ότι  έπρεπε να 

μπουν ορκωτοί.  Εδώ υπάρχει μια άλλη . .την οποία η δημοτική αρχή 

δεν την τήρησε.  Είναι το πρωτόκολλο πα ράδοσης –παραλαβής.  Εάν 

υπήρχε πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής από κάθε πρώην Δήμο, 

όπως έκανε εγώ με τον κ.  Μυστακίδη έστω άτυπα ως Πρόεδρος εγώ 

απερχόμενος,  δεν θα υπήρχαν αυτά τα ζητήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε σε αυτή την χώρα δυστυχώς.. .πολλές φορές ακούγεται αυτό 

«όλα στην φόρα, όλα στο φως», για να βρεθεί  η αλήθεια και να 

μπορέσει,  ας πούμε,  να βρεθεί  άκρη. Ο κ.  Δήμαρχος,  η δημοτική αρχή, 

η αντιπολίτευση από την προηγούμενη θητεία και σε αυτή έχουν να 

αντιμετωπίσουν και έχουν φορτωθεί ουσιαστικά όλη αυτή την . .κατά 

την άποψή μου, πολιτική του κ.  Ραγκούση να κάνει  αυτή την 

μεταρρύθμιση στο γόνατο.   

Εάν αυτά είχαν τακτοποιηθεί  μέσα σε ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα, δεν θα είχαμε εμείς  να αντιμετωπίσουμε τώρα . .το Δημοτικό 

Συμβούλιο  . .όλες αυτές τις  αστοχίες.  Εμείς ουσιαστικά φορτωθήκαμε 

όλες τις  αστοχίες της πολιτικής αυτής.  Δηλαδή ωραία τα λέμε να 

μπουν ορκωτοί,  να μπουν εισαγγελείς ,  να μπουν όλοι αυτοί,  θα μπουν 
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όλοι αυτοί αλλά …τότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια . .όλου του 

ελληνικού κράτους.  Δηλαδή να ξεκινάμε να ελέγχουμε ο ένας τον άλλο 

μέχρι τελικής πτώσεως.  

…κύριε Πρόεδρε,  νομίζω και τον κ.  Δήμαρχο και όλους μας δεν 

μου αρέσει πολύ να πάρετε τον λόγο.  Νομίζω καλό είναι να δούμε το 

παρόν και το μέλλον.  Ο κ.  Ραμπότας τουλάχι στον έχει  άψογη 

συνεργασία με εμάς και την Οικονομική Υπηρεσία,  προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει  και τα δικαστικά ζητήματα, τις  υποθέσεις που πάνε στο 

δικαστήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και συγχρόνως να αντιμετωπίσει  και όλα τα 

υπόλοιπα θέματα.  

αντιλαμβάνομαι πράγματι,  α κούω τις  απόψεις της 

αντιπολίτευσης,  υπάρχει ένα εύλογο ζήτημα για την καθυστέρηση του 

ισολογισμού αλλά τα θέματα που έχει  να αντιμετωπίσει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

τι  να πω….  

…Από τις  προηγούμενες διοικήσεις.  Τον Δήμο Σερρών βάζω  να 

μην παρεξηγηθώ, τις  κοινωφελείς ε πιχειρήσεις του Δήμου Σερρών και 

τις  άλλες των μικρότερων Δήμων. Εκεί στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πρέπει να 

υπάρξει λίγη,  πώς να το πω; Λίγη κατανόηση. Ο κ.  Ραμπότας δείχνει  

ότι  τα πράγματα …ισολογισμό και του ΄14 και του ΄15.  Λίγη υπομονή 

χρειάζεται.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Άκουσα με προσοχή τους . .σχετικά με την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  τις  

παρατηρήσεις που κάνανε και την κριτική που ασκήσανε.  Μιλάμε για 

μια . .πρωτόδικα. Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε και κ υρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  . .δεν αποτελούσε μια λογιστική εικόνα της επιχείρησης,  

ήταν μια πολύ σύντομη, το είπα στις  ερωτήσεις σας,…Η αποτύπωση η 

λογιστική που έρχεται σήμερα και μην μου λέτε τώρα για ποιο λόγο 

δεν ήρθε πιο μπροστά, έρχεται σήμερα . .πρω τόδικα αποτυπώνει την 

εικόνα της επιχείρησης σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι  ακριβώς 

συμβαίνει .   Έχουν ενσωματωθεί αρκετά στοιχεία μέσα που για 

κάποιους λόγους δεν είχαν ενσωματωθεί,  ώστε να έρθει  μια εικόνα 

πλήρη και με καταστάσεις μέσα των προμηθευτών, καταστ άσεις μέσα 

των δικαστικών και καταστάσεις τα υπόλοιπα.  

 Θέλω να πω και στον κ.  Χρυσανθίδη ότι  είχαμε προβλέψει ότι  θα 

πάει άσχημα η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ή ότι  δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα. Η 

εικόνα αποτυπώνεται πλήρως αυτή την στιγμή και καλύτερη εικόνα θα 

έχουμε . .κύριε Δήμαρχε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το ΄12 μιλάμε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου) Ναι,  για το ΄12 και μπορώ να πω ότι  αυτή 

η εικόνα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.  Την χρήση του 

΄12….Το ΄13 είμαστε εδώ και την έκθεση των ορκωτών θα την 

παρουσιάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δούμε τι  ακριβώς 

γίνεται.   

 Να απαντήσω στους συναδέλφους.  Κύριε Χρυσανθίδη γνωρίζετε 

ότι  υπήρχε δικαστική διαμάχη …σώμα ορκωτών λογιστών, οι  οποίοι  

διεκδικούσαν χρήματα και υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση στην . .του 
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΄12; …Μια άλλη εταιρεία ορκωτών, γι΄ αυτό έχει  καθυστερήσει ο 

ισολογισμός . .  

 Ένα μεγάλο ποσό για την χρήση του ΄12 αποπληρώθηκε από 

οφειλές που ήταν από τις  ενσωματώσεις όλων. Τα είπαμε και 

προηγουμένως, να μην επαναλαμβανόμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη που σε διακόπτω, να αιτιολογηθεί αυτό που λέει  

τώρα ο Πρόεδρος,  γιατί  μετά από τις  παρατηρήσεις που μας είπε όταν 

πάει εκεί  που θα πάει …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Για να ξέρουμε πως έγινε,  γιατί  πολλοί πλειοδότησαν στην πλάτη της 

σημερινής Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για πολλά θέματα και καλό είναι να είμαστε 

προσεκτικοί.   Εγώ δεν είμαι λάτρης του παρελθόντος.  Να το ξέρετε.  

Εγώ αξιολογώ το παρελθόν και προχωρώ. Γι΄ αυτό είπαμε με σύνεση 

και με λογική να προχωρήσουμε ώστε η βιωσιμότητα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να 

διασφαλιστεί  και σε ένα μεγάλο σημ είο αυτή την στιγμή που μιλάμε 

και δεν κάνω ούτε τον μέντιουμ, ούτε μέντιουμ είμαι,  ούτε προβλέπω 

ορκωτούς λογιστάς. .τους ισολογισμούς για το τι  ακριβώς συμβαίνει  

είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και η κατεύθυνση που έχει  δοθεί  από την 

δημοτική αρχή και από τον Δήμαρχο είναι,  θα πάμε έτσι βήμα -βήμα 

μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση και να ορθοποδήσει 

οικονομικά η Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Αλλά θέλει  χρόνο και βηματισμό. Ο 

βηματισμός είναι σταθερός.   

 Στον κ.  Μηλίδη να πω ότι  είναι καθυστέρηση των ορκωτών είναι 

απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου κύριε Μηλίδη.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 Σε ότι  αφορά τα . .που δεν απήντησα κάτι ,  ξέρετε . .οι  επιστολές 

…το χρέος της περίοδο του ΄12 κάποιοι  είχαν πληρωθεί και …αυτό 

είναι το ποσό τα 203 χιλιάρικα για τα οποία λέτε.   

 Άρα ουσιαστική . .εικόνα της κοινωφελούς επιχείρησης από την 

ενσωμάτωση λόγω Καλλικράτη ξεκινάει  με αυτή την αποτύπωση την 

λογιστική η οποία έγινε.   

 Κύριε Αναστασιάδη …δεν ξέρω εάν κάνα λάθος…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ο κόσμος λέει  πολλά. Εμείς …Ότι η έκθεση τ ων ορκωτών λογιστών 

είχατε την εντύπωση . .τι  συμβαίνει  και εάν υπάρχει λύση; …Η έκθεση 

των ορκωτών πρέπει να εγκριθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο για να 

προχωρήσουν οι  υπόλοιπες . .επιχείρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο η έκθεση και άλλο ο ισολογισμός.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ο ισολογισμός.  Εντάξει ,  ο ισολογισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Άρα όλοι ευθυνόμαστε για την λειτουργία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και υπάρχει 

μια καλή, δεν μπορώ να μην το τονίσω αυτό ότι  υπάρχει  μια πολύ καλή 

και μια υγιή αντιπολίτευση, υγιή αντιπολίτευση σε αρκετά θέματα και 

δεν . .που συμβαίνει  αυτή την στιγμή και όσοι συμμετέχουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για το ακριβώς συμβαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία εάν υπάρχει;  Από τον κ.  Χρυσανθίδη,  από τον κ.  

Μηλίδη, τον κ.  Αναστασιάδη και εφόσον χρειασ τεί  ο κ.  Γκότσης.  

Παρακαλώ. Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καταρχήν όλοι είμαστε σύμφωνοι στην βιωσιμότητα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. . ,  

όμως πρώτα να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και όταν λέμε 

αλήθειες,  λέμε αλήθειες.  Μιλάμε πάντα για το ΄12,  δεν μιλάμε  για τ ο 

΄14 και για το ΄15.  Πολιτικές ευθύνες είναι πολιτικές ευθύνες,  ο 

συνάδελφος κ.  Γάτσιος ανέλυσε και είπε συγκεκριμένα ότι  όταν 

παραλαμβάνεις μια επιχείρηση υπάρχει πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής άρα θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα.  

 Θα μου πείτε,  στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν το γνωρίζανε.  Μα πως θα το 

γνωρίζανε στον δήμο; Ο Δήμος δηλαδή ο οποίος είναι ο κεντρικός και 

. .πως ανταποκρίθηκε άμεσα και έκανε τους ισολογισμούς του,  αυτούς 

που έκανε; Δηλαδή με συγχωρείτε,  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. . . ιδιωτικού δικαίου 

έχει  τόση μεγάλη δυσκολία σε σχέση με ολόκληρο δήμο; Μα είναι 

δυνατόν;  

 …γι αυτό υπήρχε δικαστική διαμάχη με τους ορκωτούς λογιστές.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε λύση. Άρα λοιπόν οι  πολιτικές ευθύνες 

είναι αυτές.  Το εάν είναι δικές σας που είστε Πρόεδρος τώρ α δεν λέω 

ότι  εσείς  ευθύνεστε,  το επαναλάβαμε,  αλλά υπάρχουν των 

προηγουμένων και είστε μια συνέχεια.  Όπως δόθηκε λύση με κάποιους 

ορκωτούς λογιστές που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, το 

Δημοτικό Συμβούλιο εδώ ομόφωνα έδωσε λύση και λύθηκε το θέμα , θα 

μπορούσε και αυτό να λυθεί  έτσι.   

 Εμείς δεν τα βάζουμε τώρα με την  κεντρική εξουσία,  ότι  για όλα 

φταίει  η κεντρική εξουσία,  σίγουρα λάθη στην εφαρμογή . .πάντα 
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υπάρχουν.  Πάντα υπάρχουν δυσκολίες γι΄ αυτό και εάν θα δείτε σε 

όλες τις  αποφάσεις μας τότε ήμασταν όλοι θετικοί,  δεν δημιουργήσαμε 

κανένα πρόβλημα ως αντιπολίτευση.  

 Όσον αφορά τώρα εάν εσείς  . .η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.…αλλά μην ξεχνάτε 

ότι  πήρατε χρήματα από την πώληση του υδροηλεκτρικού που 

προοριζόταν για άλλο σκοπό . .στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τότε για να μπορεί να  

λειτουργήσει.   

 Άρα λοιπόν εμείς  . .αυτά που είπε ο κύριος …υπάρχουν πολιτικές 

ευθύνες …το ΄12 υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε 

ούτε μια φορά και τώρα λέτε ότι  να συναινέσουμε ή να μην γραφτεί  

στα πρακτικά αυτό γιατί  θα δημιουργήσει πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα πάντα καταγράφονται.  Όλα. Ότι λέμε καταγράφεται.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και σύμφωνα με αυτά τα οποία πάρα πολύ καλά καταγράφουν οι  

ορκωτοί λογιστές να . .και να ψηφίσουμε αρνητικά τον ισολογισμό της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το ΄12 και με την επισήμανση ότι  έπρ επε να έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στις  προθεσμίες που προβλέπει το άρθρο 

260 του Ν3463/2006.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καταρχήν ξεκινάω με μια . .ότι  όλοι μας και εμείς  ως παράταξη 

είμαστε υπέρ της βιωσιμότητας της επιχείρησης.  Για να ξεκα θαρίσουμε 

τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Τώρα σήμερα η αλήθεια 

είναι ότι  αναλαμβάνετε εσείς  αυτό το φορτίο το οποίο δεν σας 

αναλογεί ,  γιατί  είπα προηγουμένως ότι  υπήρξαν κακές επιλογές . .που 
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δεν είχαν γνώση του αντικειμένου. Ή δεν είχαν γνώση ή  είχαν γνώσεις 

αλλά   δεν   λειτουργούσαν   σωστά.   Εκεί  επιρρίπτω  ευθύνη  στον  κ.  

 

Δήμαρχο, γιατί  ο αρχηγός θα πρέπει να ξέρει  να επιλέγει  τα κατάλληλα 

πρόσωπα στην κατάλληλη θέση.  

 Ο Καλλικράτης έφερε πολλά δεινά,  πάρα πολλά δεινά,  πολλές 

αμαρτίες,  αλλά λίγο ως πολύ τα γνωρίζαμε.  Θυμάστε κύριε Δήμαρχε 

που λέγαμε ότι  ξέρουμε πάρα πολύ καλά…Εδώ υπήρξε ολιγωρία,  

καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση. Εκεί καταλογίζουμε πολιτική 

ευθύνη.  

 Τώρα, με όλα τα προηγούμενα που είπαμε και με τις  

παρατηρήσεις που κάναμε,  είδαμε ότι  και με τις  παρατηρήσεις των 

ορκωτών, είδαμε ότι  ο ισολογισμός του ΄12 . .και . .ξεκινάει ,  έχει  ένα 

πολύ αρνητικό πρόσημο. 886.000 ευρώ. Γι΄ αυτούς τους λόγους δεν 

μπορούμε να ψηφίσουμε έναν τέτοιο ισολογισμό. Παρόλα αυτά, επειδή 

θέλουμε και πάντα θέλουμε…κάνουμε την δική μας πρόταση, η οποία 

είναι.  Να καταγραφεί γραμματέα η πρόταση και να μπει σε ψηφοφορία.   

 Πρώτον, απαντήσεις επί  των επιφυλάξεων των ορκωτών λογιστών 

και άμεση εφαρμογή των προτάσεων.  

 Δεύτερον,  διενέργεια περαιτέρω οικονομικού ελέγχου ώστε να 

έχει  γνώση η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για τις  απαιτήσεις και υποχρεώσεις της.   

 Τρίτον,  αναζήτηση ευθυνών όπου και εάν υπάρχουν.  

 Αυτή είναι η πρότασή μας και θέλω, κάποια στιγμή θα πρέπει να 

απαλλαγούμε από κάποια . .και να δούμε με ρεαλιστικό τρόπο 

…Πιστεύω ότι  μπορούσε να γίνει  το συγκεκριμένο θέμα …πιο γρήγορα 

για να μην φτάσουμε σε τέτοια σημεία.   Δεν τα θέλουμε για τους 

πρώην δήμους,  ξέρω ότι  …  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γάτσιος εάν και εφόσον …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ προτείνω το εξής:… η έγκριση του ι σολογισμού δεν σχετίζεται με 

την έγκριση τυχόν μη νόμιμων, για να μην πω κάτι άλλο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το ξεκαθαρίζω να μην θεωρηθεί ότι  αυτοί που θα ψηφίσουν σήμερα 

την έγκριση του ισολογισμού του ΄11 ή του ΄12 …μη νόμιμες π ράξεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και τι  θέλω να πω με αυτό; Ολοκληρώνω λέγοντας ότι  τα όργανα στα 

οποία …θα απευθυνθεί…ο ισολογισμός . .εκείνα είναι τα συντεταγμένα 

όργανα στο . .και φυσικά το θεωρώ αυτονόητο ότι  οι  παρατηρήσεις των  

ορκωτών και . .θα υλοποιηθούν από το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο της 

επιχείρησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχα ζητήσει τον λόγο για δευτερολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Τον έχετε για δυο λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Δυο λεπτά. Αντιλαμβάνεστε να πάει η 

απόφαση, κύριε Γαλάνη, χωρίς καμία σύμβαση, χωρίς κανένα αίτημα 

επ΄ αυτών που οι  ορκωτοί λογιστές έχουν επισημάνει,  σίγουρα θα 

…αλλά …υπάρχει αίτημα του Δ.Σ.,  του Δημοτικού Συμβουλίου που να 

ζητάει με επιμονή αυτό το οποίο ο κ.  …ο αρχηγός της παράταξης 

δήλωση, πολύ φοβάμαι ότι  θα έχουμε την ίδια κατάσταση και με το ΄11 

όπου και εκεί  . .  

Πήγαν εκεί  που πήγανε,  εμάς τι  μας ενδιαφέρει;  Μας ενδιαφέρει 

σε τελική ανάλυση αυτός ο οργανισμός που λέγεται Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να 

λειτουργήσει και να προσφέρει.   …Τα βαρίδια που υπάρχουν να 

φύγουν και οι  απαιτήσεις να έρθουν …Δεν θα πρέπει κάποιος να τα 

προσδιορίσει;  Οι ορκωτοί λογιστές μας λένε ότι  δύσκολα 

προσδιορίζονται.  Δεν μπορούμε εμείς  να τα προσδιορίσουμε.   

Άρα λοιπόν θα μείνουμε να δούμε τι  θα γίνει  και στο … τον 

οποιονδήποτε;  Γιατί  όπως είδατε μέσα υπάρχουν …και δεν 

ανταποκρίνονται.  . .Γιατί  ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα των ελεγκτών 

δημόσιου οικονομικού; Όμως μπήκε μια λογική και μια . .ο κύριος 

Γρηγοριάδης το ξέρει  …μπήκε μια εικόνα η οπ οία . .και με βάση αυτή 

κύριε Ραμπότα πέρυσι εγγράψαμε στον προϋπολογισμό το ποσό, εάν 

θυμάστε καλά, για να μην είναι η τρίτη χρήση αρνητική. Αυτό ζητάμε 

εμείς .   

Δεν ζητάμε ούτε κεφάλια να φάμε ούτε,  τέλος πάντων, να 

βγάλουμε τα εσώψυχα μας.  Κάπου να ξεκαθα ρίσει  γιατί  ο χρόνος που 

διαθέτουμε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  εγώ προσωπικά, το ξέρει  ο κ.  Ραμπότας,  

είναι πάρα πολύς και …κακά τα ψέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα έχετε τον λόγο.  σύντομος.   
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα το επαναλάβω για ακόμα μια φορά …ότι είπε  η μείζων 

αντιπολίτευση, ο κ.  Χρυσανθίδης,  για την . .κ.  Χρυσανθίδη το ΄15 το 

φθινόπωρο εξετάστηκε η έκθεση των ορκωτών λογιστών …σχετικά με 

την αμοιβή . .και ακόμα το αποτέλεσμα δεν έχει  έρθει .  Και επίσης 

υπήρχε το τεράστιο θέμα να οριστούν οι  καινούργιο…πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου.   

 Άρα οι καθυστερήσεις που υπήρξαν με την μη κατάθεση του 

ισολογισμού της περιόδου που αναφέρθηκε οφειλόταν καθαρά στην 

διαμάχη και τις  εκκρεμότητες που έχουμε τις  δικαστικές σχετικά με το 

. .της απόφασης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

…αποτύπωση λογιστική και είναι αληθοφανής.  Σε μεγάλο βαθμό η 

εικόνα αυτή την στιγμή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. …με τον ισολογισμό του ΄12 

. .γιατί  …Πλήρη εικόνα του τι  ακριβώς συμβαίνει  για την περίοδο 

εκείνη και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Προχωρήστε κύριε Ραμπότα. Τελειώσατε;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Δυο λόγια θέλει  να πει  και ο Δήμαρχος για να κλείσουμε το 

θέμα και να μπούμε σε ψηφοφορία.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  καταρχήν να ξεκαθαρίσω 

κάποια πράγματα και να πω ότι  . .  στα σκυλιά…επαγγελματικής 

κατάρτισης . .της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. που μπορεί να είναι κοντά στο 

Κυνοκομείο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και ασφαλώς μπορεί να έχουν δίκαιο γι΄ αυτή την μετακίνηση. Και 

εγώ δεν συμφωνούσα, ήταν μ ια επιλογή της διοίκησης.  Αυτό ήταν ένα,  

της τότε διοίκησης,  είναι ένα άλλο θέμα.  

 Εμείς,  κύριε Μηλίδη μπερδεύετε τα δικά μας συνθήματα με τα 

συνθήματα άλλων υποψήφιων. Εμείς ποτέ δεν είχαμε ως σύνθημα ότι  

έχουμε τις  λύσεις για όλα. Ποτέ.  Εάν πάρετε τα πρ ογράμματά μας,  τα 

σποτ,  τις  ομιλίες μας ποτέ δεν θα δείτε αυτό το σύνθημα, άρα για την 

αποκατάσταση της αλήθειας να μην μπερδεύουμε άλλους υποψήφιους 

δημάρχους με μένα.  

 Τώρα όσον αφορά τις  κακές επιλογές που μου προσάπτετε για το 

τιμόνι της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. την  προηγούμενη θητεία,  …κάποια προβλήματα 

στην λειτουργία και τα λοιπά, όμως οφείλω να ομολογήσω  και οι  δυο 

Πρόεδροι της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  της προηγούμενης θητείας λάθη μπορεί να 

έγιναν,  κατέβαλαν τεράστιες και φιλότιμες προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση που είχα δώσει.  Η κατεύθυνση ποια ήταν; Νοικοκυρεύεστε 

την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Μειώστε τα χρέη, χαμηλώστε τα χρέη όσο γίνεται πιο 

κάτω και αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει  αυτή την στιγμή και ο κ.  

Ραμπότας και όλες οι  επιχειρήσεις και όλος ο Δήμος και …  
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 Πρέπει να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι  όταν αναλάβαμε 

πήραμε χρέη στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από την πρώην . .και από τις  

συγχωνεύσεις πάνω από ενάμιση εκατομμύριο ευρώ και τώρα τα χρέη 

έχουν κατέβει γύρω στις  400 χιλιάδες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διακόσιες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διακόσιες χιλιάδες κατέβηκαν τα χρέη. Μην μηδενίζουμε τόσο εύκολα 

τα πράγματα. Η περίοδος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σας λέω ότι  τα χρέη μειώθηκαν από 1,5 εκατομμύριο στις  200.000. 

Και έχουμε να παίρνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο το  τι  έχουμε να παίρνουμε,  το τι  χρωστάμε σας λέω εγώ. Αυτό το 

κομμάτι.  Αυτά που χρωστούσαμε ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ 

και τα φτάσαμε στις  200.000 ευρώ. Αυτό απαιτούσε πολύ μεγάλη 

προσπάθεια και πολιτικό θάρρος.   

Πρέπει να σας πω ότι  κατά την διάρκε ια της προηγούμενης 

δημαρχιακής θητείας και προεκλογικά λίγους μήνες πριν τις  εκλογές 

κόψαμε όλες τις  εκδηλώσεις,  διότι  μας ήταν αδιανόητο να χρωστάμε σε 

προμηθευτές,  να χρωστάμε στην αγορά και εμείς  να κάνουμε 

εκδηλώσεις.  Τις κόψαμε με μεγάλο πολιτικό κόσ τος.  Δεν το 

λογαριάσαμε αυτό το πολιτικό κόστος και καλά κάναμε.   
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 Η προηγούμενη δημαρχιακή θητεία,  όσοι δήμαρχοι ήταν στην 

προηγούμενη δημαρχιακή θητεία ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές.   . .δείγμα 

του Καλλικράτη με την οικονομική κρίση. Γινόταν συγχωνεύσεις όλων  

των ειδών επιχειρήσεων, . .ήταν μια εφιαλτική κατάσταση. Πάνω σε 

αυτή την πορεία μπορεί και κάποια λάθη να έγιναν και τα λοιπά, όμως 

υπάρχουν οι  ορκωτοί ελεγκτές,  λογιστές,  δεν ξέρω πως λέγονται.   

Αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το κάνουμε,  με 

όλους τους όρους της νομιμότητας και της διαφάνειας για να δουν τι  

υπάρχει  και τι  δεν υπάρχει.  Εάν υπάρχει κάτι  το μεμπτό και τα λοιπά 

εδώ είναι θα το δουν και θα το βγάλουν στην επιφάνεια.  Αυτά που 

έπρεπε να κάνουμε εμείς  τα κάναμε.   

 Όσον αφορά την καθυστέρηση εξήγησε ο κ.  Ραμπότας που 

οφείλεται και σας το εξήγησε με πολύ πειστικό τρόπο. Νομίζω ότι  

κάνουμε όλοι το καλύτερο. Βρίσκεται η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε έναν καλό δρόμο 

και αυτό που είπα εγώ και στον αντιδήμαρχο οικονομικό για φέτος,  ότι  

βάλτε κάποια λεφτά περισσότερα στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για να ξεπληρώσει 

φέτος.   

Ο στόχος είναι να ξεπληρώσει.  Δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε να 

το πετύχουμε,  αλλά αυτός είναι ο στόχος.  Τα 200 χιλιάρικα να γίνουν 

100, διότι  η μεγάλη γάγγραινα,  η μεγάλη γάγγραινα είναι τα χρέη. 

Όταν αναλάβαμε τον Δήμο είχε χρέη πάνω από 10 εκατομμύρια στην 

αγορά και 6,5 εκατομμύρια στις  τράπεζες και τώρα αυτή την στιγμή ο 

Δήμος χρωστάει ένα εκατομμύριο περίπου στην αγορά.  

 Εάν ο Δήμος δεν ξεμπλοκάρει από τα χρέη του,  δεν μπορεί …να 

βγάζει  το ΄11 ουρά στο γραφείο  μου κάθε πρωί.  Ερχόντουσαν 

προμηθευτές και ζητούσαν τα λεφτά τους και σιγά –σιγά τους 

ξεπληρώσαμε. Δεν μπορούσαμε εμείς  να πούμε κάτω τα μολύβια,  η 
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Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν λειτουργεί  μέχρι να δούμε ακριβώς τι  συμβαίνει .  Δεν 

σταματάει η ζωή με τις  συγχωνεύσεις που κ άναμε και προσπαθούσαμε 

να ξεχρεώσουμε την αγορά.  

 Αυτά ήθελα να πω, αυτή είναι όλη η αλήθεια.  Εδώ είναι οι  

ορκωτοί ελεγκτές,  εάν υπάρχει κάτι  το μεμπτό θα το βγάλουν.   Θα πάει 

στα αρμόδια θεσμικά όργανα και τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα 

αποφανθούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας; Ναι.  Όχι.  Ο κ.  Γιαννακίδης όχι ,  η κυρία …όχι,  με 

την διατύπωση που κάνατε.  Ο κ.  Γάτσιος όχι .  Και με την παρατήρηση 

που υπέβαλε ο κ.  Χρυσανθίδης.   Ο κ.  Ραμπότας ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 21/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Δέκατο έβδομο.  
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Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση υιοθεσίας πλατείας από ομάδα ιδιωτών  

 της περιοχής των Σφαγείων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Πρασίνου κ.  Δούκας.  Υπάρχει και από την 

περιοχή κάποιος εκπρόσωπος νομίζω.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  εκπρόσωπος από την περιοχή.  

Κος   :  

Να κάνω μια παρέμβαση εάν μου επιτρέπετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά την τοποθέτηση του αντιδημάρχου. Παρακαλώ κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  μια 

ομάδα πολιτών από την περιοχή των Σφαγείων θέλει  να υιοθετήσει το 

πάρκο, την πλατεία μάλλον που είναι εκεί ,  να την περιποιείται,  

κοινωνική εργασία θα κάνει ,  θα φυτεύει ,  θα χορεύει,  θα κάνει  ότι  είναι 

καλύτερο γι΄ αυτούς.  Θα συνεδριάζει .  . .  

 Εμείς εγκρίνουμε σαν υπηρεσία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς εισηγείστε.  Δεν έχετε την έγκριση. Εσείς εισηγείστε προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθεί  και παρακαλούμε 

να εγκριθεί .  . .αυτοί που έκαναν αυτή η ομάδα των πολιτών και να 

ισχύει  για ένα χρόνο. Θα δούμε  πως θα πάνε,  θα τους βοηθήσουμε όσο 

μπορούμε εμείς  θα τους βοηθήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα.  

Σήμερα που θα συζητηθεί αυτό το θέμα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου 

να πάει εκεί  και να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο εργολάβος.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό όμως δεν έχει  καμία σχέση με την υιοθεσία που θέλουν να 

κάνουν και με την …εμείς προτείνουμε για την έγκριση της υιοθεσίας 

της πλατείας των Σφαγείων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας εκπρόσωπος αυτής της γειτονιάς.   

Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Καλησπέρα σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε,  εάν θέλετε σε ένα έδρανο για να καταγράφονται αυτά τα 

οποία λέτε.  Καθίστε δίπλα στον κ.  Καρύδη. Το όνομά σας.  

Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Καλησπέρα αγαπητοί σύμβουλοι.  Νίκος Γεώργιος λέγομαι,  εκπροσωπώ 

τους περιοίκους των Σφαγείων. Κάναμε μια αίτηση να υιοθετήσουμε το 

πάρκο γιατί  θεωρούμε υποχρέωσή μας σαν δημότες να προσέχουμε 

αυτό που κάνει  ο Δήμος για μας.   
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 Ξεκίνησε η υιοθεσία υπό άλλες προϋποθέσεις,  τώρα προκύπτουν 

κάποια ζητήματα. Εμείς θέτουμε εαυτόν στην διάθεση του δημάρχου 

και του αρμόδιου αντιδημάρχου να π ροσέχουμε το πάρκο, να κάνουμε 

κάποιες καθαριότητες οι  οποίες χρειάζονται,  κάποια έργα συντήρησης,  

κάποια βαψίματα, φύτευση δέντρων, αυτά που θα μας υποδείξει  πάντα 

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.   

Ήδη έχουμε κάνει  κάποιες παρεμβάσεις.  Εδώ βλέπετε κάποιες 

κυρίες οι  οποίες έχουν παιδάκια,  έχουν πάρει πάρα πολλές φορές 

σακούλες,  έχουν σκουπίσει   και έχουν μαζέψει σκουπίδια.  Αυτό 

πιστεύω ότι  για την παιδεία ενός μικρού παιδιού παίζει  πολύ μεγάλο 

ρόλο στον ψυχισμό του γιατί  σήμερα θα προσέχει  το πάρκο, αύριο θα 

προσέχει  ολόκληρη την πόλη. Παίζει  σημαντικό ρόλο.  

Εμείς θέτουμε λοιπόν εαυτόν στην διάθεση του Δημάρχου…και ο 

κ.  Γκότσης,  ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την καθημερινότητα κάνανε 

την αυτοψία τους,  διαπιστώσανε και οι  ίδιοι  ότι  το πάρκο είναι 

καλοδιατηρημένο, χρειάζεται κάποια συντήρηση. Από ότι  μας 

υποσχέθηκαν αυτοί η συντήρηση μπορεί να γίνει .  Κάποια πράγματα 

που μπορούν να γίνουν και δεν κοστίζουν πολύ θα γίνουν.   

Εν πάση περιπτώσει,  μέχρι αυτή την στιγμή δεν είναι λίγα όλα 

αυτά που έπρεπε να γίνουν.  Χθες ήρθε . .και ξηλώσανε τις  παιδικές 

χαρές οι  οποίες καλώς κάνατε γιατί  ήταν ακατάλληλες.  Αυτές όμως θα 

πρέπει να εγκατασταθούν καινούργιες,  θα αντικατασταθούν.  Ο χώρος 

είναι χαρακτηρισμένος σαν παιδική χαρά. Αυτό που υπάρχει εκεί  αυτή 

την στιγμή είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο.  Πρέπει να γίνουν κάποιες 

παρεμβάσεις στην άρδευση. Πρέπει να φύγει  κάποια άμμος που 

υπάρχει εκεί .  Στην άμμο πάνε και αφοδεύουν σκυλιά,  γάτες.  Σε αυτή 

την άμμο παίζουν παιδιά,  υπάρχουν κίνδυνοι να κολλήσουν κάποιες 
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αρρώστιες.  Κάποια φυτά που υπά ρχουν εκεί  θέλουν μια περιποίηση. 

Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς .  Εφόσον γίνουν όλα αυτά 

εμείς  σας είπαμε και πάλι ότι  θέτουμε εαυτόν στην διάθεση του 

Δημάρχου να βοηθήσουμε όπου μπορούμε και όχι  μόνο για ένα χρόνο 

αλλά για πολύ πιο μεγάλο χρονικό δ ιάστημα.  

Θα σας παρακαλούσα να γίνει  μια παρέμβαση εκεί ,  να 

συντηρηθούν αυτά που πρέπει να συντηρηθούν,  να γίνει  ένας 

ολοκληρωμένος χώρος ψυχαγωγίας και αναψυχής,  έτσι,  ούτως ώστε τα 

δικά μας παιδιά,  ακόμα και εμείς  οι  ίδιοι  να έχουμε έναν τρόπο να 

ξεφύγουμε.  Να έχουμε έναν χώρο ψυχικής ανάτασης.  Εκεί μαζεύονται 

μικρά παιδιά  μέχρι μεγάλοι σε ηλικία.   

Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις γι΄ αυτό το θέμα; Εάν υπάρχουν ερωτήσεις 

από το σώμα; Ο κ.  Χρυσανθίδης κα ι ο κ.  Γάτσιος.  Άλλος κανείς  

παρακαλώ;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα διευκρινίσω ότι  η παράταξή μας είναι υπέρ της υιοθεσίας αλλά 

κάποιες ερωτήσεις έτσι για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. 

Διαβάζοντας την εισήγηση και την είδα ότι  δεν υπάρχει πουθενά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει,  υπάρχει….  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

Με τις  προϋποθέσεις που ξεκινήσαμε να κάνουμε την υιοθεσία ήταν να 

γίνει  ολοκληρωμένη παιδική χαρά. Αυτή την στιγμή δεν υφίσταται 
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παιδική χαρά. Να υιοθετήσουμε,  να συντηρούμε,  να προσέχουμε αλλά 

να προσέχουμε τι ;  Αυτή την στιγμή είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο.  

Ένα βομβαρδισμένο τοπίο δεν μπορεί να προσεχθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άλλες τοποθετήσεις;  Παρακαλώ τοποθετ ήσεις.  Ποιος θέλει  να 

τοποθετηθεί;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Ονόματα πρώτα. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία.  Ο κ.  

Γκότσης.  Άλλος; Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Καρύδας.  Ο κ.  Γαλάνης.  

Ξεκινάμε από σας κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου) όμως ακούγοντας για την υιοθεσία,  από 

ότι  κατάλαβα εδώ οι συμπολίτες θέλουν να διευκολύνουν,  δεν μπορούν 

…μια διευκόλυνση στον Δήμο. Πιστεύω ότι  είναι στην σωστή 

κατεύθυνση, είμαι υπέρ της υιοθεσίας αυτής αλλά θα πρέπει  να 

συνταχθεί και ένας κανονισμός λειτουργίας.  Το θεωρώ απαραίτητο για 

την λειτουργία αυτής της υιοθεσίας.  Κατά τα άλλα να πούμε 

συγχαρητήρια στους πολίτες.  Πιστεύω να βοηθήσει ο Δήμος όσο 

μπορεί να γίνει  η περιοχή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Είναι πολύ καλό και θεμι τό και κοινωνικά υγιές να θέλει  κάποιος να 

είναι καθαρό το περιβάλλον,  να είναι ωραίο,  να έχει  μια . .να ανεβάζει  

την ποιότητα ζωής.  Επίσης είναι πολύ καλό ένας,  μια ομάδα γειτονιάς 

ανθρώπων που είναι λίγο πιο πολύ ευαισθητοποιημένοι να θέλουν αυτό 

να πραγματοποιηθεί .  Υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Όλα αυτά, πέρα από 

την καλή διάθεση του οποιουδήποτε,  εγώ πιστεύω ότι  οι  συγκεκριμένοι 

συνδημότες μας έχουν την καλή διάθεση, εκτός από αυτή χρειάζονται 

και οι  πόροι για να υλοποιείται ένα τέτοιο έργο,  πόσω μάλλον τώρα 

που δεν υφίσταται πλέον  η παιδική χαρά.  

Οπότε ένα ζητούμενο είναι αυτό ότι  για να κάνεις  σωστή δουλειά 

εκεί  πέρα ουσιαστικά χρειάζονται χρήματα και το θέμα λύθηκε στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε παρθεί απόφαση για όλες 

τις  παιδικές χαρές να ξηλωθούν οι  παλαιά και ακατάλληλα όργανα. 

Είχα κάνει  εγώ μια σχετική ερώτηση στον κ.  Δήμαρχο πως θα 

προγραμματίζει  η δημοτική αρχή; Και μου είπε ότι  όταν θα βγει  

πρόγραμμα θα το εντάξει .  Καλώς δεν αντιλέγω. Μέχρι να γίνει  όμως 

αυτό υπάρχει ένα πολύ σημαντικό  κενό και ενδεχομένως,  από ότι  

φαίνεται το πρόβλημα θα παραμείνει .  Δεν ξέρω εάν υπάρχει η 

δυνατότητα να δοθούν με κάποιο άλλο τρόπο αυτά τα όργανα.  

Τώρα, που θέλω να καταλήξω; Είναι καλό να υπάρχει κοινωνική 

ευαισθησία,  υπάρχει όμως και ένα ζήτημα. Είναι παροχές αυτές,  . .του 

Δήμου, οι  οποίες πρέπει να προσφέρονται από την δημοτική αρχή. 

Καταλαβαίνω ότι  οι  καιροί είναι δύσκολοι και ότι  χρήματα γι΄ αυτά τα 

πράγματα δεν περισσεύουν,  εάν σκύψουμε όμως και σε αυτό το σημείο 

ας με διορθώσει ο κ.  Γαλάνης,  …  
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Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γι΄ αυτό που θέλουν να κάνουν 

πληρώνουν.  Γιατί  να μην . .Δεν είναι . .είναι πραγματικό.  Ξέρω, θα μου 

πείτε ότι  είναι η κρίση και τα λοιπά. Το ζήτημα όμως είναι ότι  σε αυτή 

την χώρα για να κάνω την δουλειά μου σωστά δεν μπορώ 

…εθελοντισμό  από την καλή.. .από το φιλότιμο του δημότη. Είναι 

κάποια πράγματα που πρέπει να τα προσφέρουμε εμείς .  Εάν πληρώνει 

αυτός τους τοπικούς φόρους. . .πληρώνει με το παραπάνω για όλα αυτά, 

για το σύνολο της λειτουργίας του Δήμου στο οποίο εντάχθηκε και ο 

ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Γκότσης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια . .  να δώσω και στους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε μιλήσει,  έχουν δείξει  έναν ζήλο, ένα μεράκι,  ένα ν πολιτισμό 

και ένα παράδειγμα, όπως το είπε για όλη την κοινωνία.  Όμως θέλω να 

πω για την παιδική χαρά δεν είναι δική μας πρωτοβουλία.  Υπάρχει η 

πολιτική οδηγία,  απόφαση η οποία λέει  ότι  πρέπει να περάσει 

πιστοποιητής από όλες τις  παιδικές χαρές και εάν τ ις  κρίνει  

ακατάλληλες αυτές αμέσως πρέπει να ξηλωθούν.  

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε η απόφαση αυτή, βγήκε σε 

διαγωνισμό, στον αέρα δηλαδή, βγήκε η εταιρεία και …και δυστυχώς, 

δυστυχώς λέω βρήκε  πεπαλαιωμένα τα όργανα και πρέπει όλες,  μα 

όλες ακατάλληλες.  Ανέλαβε ο εργολάβος τώρα και μια -μια,  δεν έχω τα 

χαρτιά εδώ, μια –μια ξηλώνει πρώτα τα όργανα, να κοπούν και τα 
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λοιπά. Ας πούμε δυο κούνιες,  μια τραμπάλα. Όλα αυτά. Και όχι  μόνο 

αυτό. .παιδικές χαρές,  όπως είναι που δεν ανήκουν στον Δήμο και εκεί  

τους στέλνουμε έγγραφο ότι  πρέπει να τις  ξηλώσουν.  

 Τώρα εγώ συμφωνώ και τα . .τηλέφωνο μου λένε ότι  τι  γίνεται;  

Και τους εξηγώ και καταλαβαίνω. Έχουμε μπει,  μάλλον όχι  μπει ,  

έχουμε έτοιμη πρόταση 4.600.000 για 24 παιδικές χαρές για να γίνουν 

με τις  προδιαγραφές που λέει  το Υπουργείο.  Περιμένουμε να ανοίξει  

το πρόγραμμα.  

 Για φέτος . .τροποποίηση του προγράμματος έχουμε 119.000, 19 

είναι για τον Προβατά αυτοί που μαζεύουν τα χρήματα και . .κάνουν 

μια παιδική χαρά, με τις  100 αυτές χιλιάδες για πείτε μου εσείς  τι  

παιδικές χαρές μπορούμε να κάνουμε; Μια ή δυο παιδικές χαρές 

μπορούμε να κάνουμε στις  Σέρρες.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

Εμείς,  το έχω πει ,  όποτε θέλεις  έλα στο γραφείο και ότι  θέλεις  να 

κάνουμε να βοηθήσουμε σε ότι  θέλεις ,  μάλλον σε ότι  θέλετε επειδή 

είναι και  οι κυρίες εκεί  επειδή . .με την ομάδα, να σας βοηθήσουμε σε 

ότι  μπορούμε.  Σε αυτό όμως για την παιδική χαρά είμαστε 

υποχρεωμένοι να το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ οι γείτονές μου από την περιοχή των 

Σφαγείων και έχουν μεγάλη διάθεση να υιοθετήσουν την συγκεκριμένη 

πλατεία.  Είμαι βέβαιος ότι  θα χρειαστεί  και η βοήθεια του κ.  Δούκα. 

Χωρίς την βοήθεια της αντιδημαρχίας,  κ.  αντιδήμαρχε,  αυτό το ωρ αίο 

πάρκο που εσείς  . .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία από τους συναδέλφους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το πάρκο αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  ο κ.  Δήμαρχος το γνωρίζει  πολύ καλά 

γιατί  από την προηγούμενη θητεία ασχολείται με τα κοινά του Δήμου, 

δημιουργήθηκε από τον Δήμαρχο τον κύριο Γεωγούλα, εκείνη την 

δημοτική αρχή, ήταν πολύ σημαντική για την συγκεκριμένη περιοχή 

και θέλω να προτείνω, είμαι βέβαιος και εγώ και εκτιμώ την καλή 

πρόθεση και του κυρίου και από τις  κυρίες και από τους κυρίους για 

την βοήθεια στο πάρκο, ξέρω τα πρόσωπα, είναι άνθρωποι πολύ καλοί,  

είμαι βέβαιος ότι  θα πάει καλά το πράγμα, όμως θέλω να προτείνω 

μετά από αυτή την βίαιη αποξήλωση, από τον υπέρμετρο ζήλο του 

Υπουργείου Εσωτερικών που μετά από τα δυο ατυχήματα που 

συνέβησαν έχει  πλέον μια έτσι,  θα έλεγα, μια ακραία αντίληψη και 

προσέγγιση του θέματος,  να ξηλώνει κάθε όργανο λες και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να καταλήξω στον κ.  Δήμαρχο …ότι στα επόμενα χρόνια,  μέχρι 

το ΄19 που λήγει  η θητεία του,  να μπορέσουμε,  να προσπαθήσουμε 

μέσα από αυτά τα χρήματα τα λιγοστά που . .να δώσουμε στις  γειτονιές 

και του Δήμου Σερρών, γιατί  . .με αυτό το ενδιαφέρον…να κοιτάξουμε 

ότι  μπορούμε καλύτερο στο πάρκο της…στο πάρκο των Σφαγείων κάτι  

λίγο να βάλουμε μέχρι το ΄19.  Αυτή είναι η πρότασή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν δεν υπάρχει δευτερολογία από τους προλαλήσαντες δυο λόγια θα 

πει  και ο Δήμαρχος για να κλείσουμε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι ήθελα να συγχαρώ τους 

συμπολίτες μας και τις  συμπολίτισσές μας για αυτή την πρωτοβουλία 

τους,  η οποία πρωτοβουλία πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς 

μίμηση . .και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος. .στείλουν και ένα μήνυμα 

καλλιέργειας,  παιδείας προς τα παιδιά προς θα πρέπει να 

συμπεριφέρονται οι  αυριανοί πολ ίτες.   

 Πρέπει να υπάρξει συνεργασία του αντιδημάρχου Πρασίνου και 

του αντιδημάρχου Καθαριότητας για το θέμα αυτό.  Άρα κύριοι  και 

κυρίες να συνεργάζεστε περισσότερο με αυτούς τους δυο 

αντιδημάρχους.  Είμαστε στην διάθεσή σας και εγώ φυσικά μέσα στο 

πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να είστε βέβαιοι  ότι  θα κάνουμε ότι  

μπορούμε.  Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν υπάρχουν οι  

δυνατότητες.  Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων θα διαθέσουμε 

μηχανήματα, προσωπικό, ότι  μπορούμε θα κάνουμε.  

 Όπως σας είπε και ο αντιδήμαρχος ο κ.  Γκότσης υπάρχει έτοιμη 

πρόταση-  μελέτη 4 εκατομμύρια ευρώ για 26 παιδικές χαρές στον Δήμο 

μας.  Μακάρι να ανοίξει  κάποιο πρόγραμμα. Διαθέτουμε φέτος 100.000 

από την ΣΑΤΑ, χρήματα δικά τους δηλαδή για κάποιες παιδικές χαρές.  

Θα προσπαθούμε κάθε χρόνο λίγα –λίγα να βάζουμε για να 

μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όσο γίνεται περισσότερες παιδικές 

χαρές.  Μακάρι μέχρι του χρόνου να ανοίξει  το πρόγραμμα.  

 Όσον αφορά κ.  Καρύδα αυτό που είπατε ότι  οι  πολίτες μας 

πληρώνουν τοπικούς φόρους,  …είναι τα τέλη καθαριότητας  και οι  
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λογαριασμοί του νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Δεν υπάρχει άλλη τοπική 

φορολογία.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι παραβάσεις.   Δεν υπάρχει καμία τοπική φορολογία για να 

πάρουμε χρήματα από εκεί  και να τα διαθέσουμε γι΄ αυτό τον σκοπό.  

Καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να μην λέμε πολλά λόγια,  εγώ θέλω να σας συγχαρώ και πάλι.  

Μπράβο σας γι΄ αυτή την πρωτοβουλία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Τα είπατε τόσο ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Παρακαλώ. Κατά παράβαση του Κανονισμού.  

Κος   :  

Ευχαριστώ. Ένας ελέφαντας τρώγεται μπουκιά –μπουκιά,  ποτέ 

μονοκόμματα. Αντιλαμβάνομαι στους καιρούς που ζούμε τόσο εγώ όσο 

και οι  γείτονές μου ότι  αυτή την στιγμή με την οικονομική κρίση που 

ζούμε δεν μπορούμε να έχουμε τρελές απαιτήσεις.  Μπορούμε να 

ξεκινήσουμε όμως από μικρά πράγματα, παρεμβάσεις που μπορεί να 

γίνουν και δεν κοστίζουν πολύ.  
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 Πάρα ταύτα, όπως έχει  αυτή την στιγμή η κατάσταση 

συνεχίζουμε να θέτουμε εαυτόν στην διάθεση του δημάρχου, ούτως 

ώστε εκείνος ο χώρος να γίνει  όσο το δυνατόν καλύτερος γίνεται με τις  

προϋποθέσεις οι  οποίες υπάρχουν αυτή την στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Σας τιμά ιδιαίτερα. Και εμείς  νομίζω εκ μέρους όλου του 

συμβουλίου σας ευχαριστούμε.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Όχι,  δεν 

υπάρχει διαφορετική,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρνητική ψήφος του κ.  Καρύδα. Δεν συμφωνεί με την υιοθεσία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 22/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο. Σας ευχαριστούμε,  καλό βράδυ και για τη ν 

παρουσία σας απόψε. Δέκατο όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 18 ο   :  

Έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος ‘Ι.  Αποστολίδης’  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 23/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Επικαιροποίηση εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  

(Διαχειριστικής Επάρκειας) Δήμου Σερρών σύμφωνα με τον οδηγό  

για την εκτίμηση της διαχειριστ ικής ικανότητας δυνητικών 

δικαιούχων  

 ΕΣΠΑ 2014 -2020.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 24/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εικοστό θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδ ελφοι αποσύρεται.   

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση υποβολής πρότασης με θέμα «Λειτουργία Κέντρου  

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο  

 Σερρών» στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα  

 2014-2020.  

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς ως Δήμος είχαμε την εντιμότητα της υποβολής αυτής της 

πρότασης αλλά δυστυχώς δεν βγήκε στον αέρα η απόφαση αυτή από 

την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Καθυστέρησε η Διαχειριστική 

Αρχή. Είμαστε έτοιμοι όμως για να υποβάλλουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρόγραμμα 14 -20…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, γι΄ αυτό το αποσύρω.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(  Πρ. 1/2/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  
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Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση 

ογκωδών  

 και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών , κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  

 με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών».  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε την μελέτη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 25/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και καύσης νεκρών ζώων  

του δημοτικού Κυνοκομείου.  

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

2358 18-2-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Εάν διαβάζατε την εισήγηση δεν θα αναρωτιόσασταν.  Ερωτήσεις επί  

του θέματος παρακαλώ προς τον κ.  Χρήστο Γρηγοριάδη. Ποιο; Ο κ.  

Καρύδας μόνο. Κύριε Καρύδα έχεις  τον λόγο.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πώς θα γίνει  αυτή η …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξηγήστε κ.  Χρήστο Γρηγοριάδη, δημοτικέ  σύμβουλε του 

Κυνοκομείου.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα ζητήσουμε προσφορές από τους … όποιος δηλαδή έχει  την 

δυνατότητα να κάνει  την καύση. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται,  θα 

έρχεται αυτός που θα αναλάβει την σύμβαση, θα παραλαμβάνει το 

νεκρό ζώο από το Κυνοκομείο,  θα το πηγαίνει  …ότι το πήρε από το 

Κυνοκομείο.  Θα το καίει  το σκυλί,  γιατί  σκυλιά έχουμε εκεί  και θα 

. .οτι  έγινε η καύση. Το που θα γίνει ,  το ποιος και το που, αυτός που 

. .την σύμβαση…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Χαρίτο.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Γιατί  να μην γίνει  αγορά καυστήρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τριάντα χιλιάδες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος θα τον λειτουργεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι οι  Δήμοι,  Δράμας και τα λοιπά άμα μπείτε μέσα στα . .θα δείτε 

ότι  κανένας δεν έχει  καύση εκτός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρανόμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρατύπως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  λύθηκαν οι  απορίες;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 26/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23 ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και ψήφιση  

 πίστωσης συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών  

κυνοκόμου για τις ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου» του 

τμήματος  

Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας.  

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

2197  18-2-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Παράταση της σύμβασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 27/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  

 

Θέμα 24 ο  :  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμων  

για τις ανάγκες του Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Χρ.  

2203 18-3-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για δυο κυνοκόμους μιλάνε.  Ομόφωνα ναι;  Ερώτηση από τον κ.  

Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαβάζοντας εδώ την εισήγηση λέει  ότι  οι  συμβαλλόμενοι έχουν την 

υποχρέωση της φυσικής παρουσίας . .το ζώο τέσσερις φορές το έτος.  

Για παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή . .θα παρουσιάζονται τέσσερις φορές 

τον χρόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε,  ο 

τρόπος με τον οποίο μπορούσαμε να πάρουμε τους κυνοκόμους ήταν να 

κάνουμε μια σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Δηλαδή δεν 

μπορούσαμε να έχουμε εξαρτημένη εργασία.  Τέσσερις φορές τον 

χρόνο, που σημαίνει  . .ουσιαστικά δεν είναι έτσι.  Είναι τυπικό αυτό,  

. .της Επιτρόπου . .μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πάρουμε 

κυνοκόμους.  Στην ουσία όμως οι  δυο κυ νοκόμοι θα βρίσκονται στο 

Κυνοκομείο όλο τον χρόνο, όλες τις  εργάσιμες μέρες και ώρες και θα 

παρέχουν τις  υπηρεσίες τους στην καθαριότητα, στον τάισμα των 

σκύλων και στην περισυλλογή.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 Τέσσερις φορές.  Αυτοί θα πληρωθούν στο έτος μέσα σε τέσσερις 

δόσεις.  Σε τέσσερις δόσεις θα πληρωθούν και θα πληρωθούν με . .το 

οποίο θα δώσει ο Δήμος.  Δεν υπάρχει άλλός τρόπος για να πάρουμε 

στο Κυνοκομείο ανθρώπους.  Μόνο με αυτή την σύμβαση. Όποια άλλη 

σύμβαση δεν εγκρίνεται από τους επιτρόπους.  Πρέπει να αναφέρεται 

έτσι για  να μπορούμε να πάρουμε τους κυνοκόμους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να προσθέσω, είναι έτσι όπως τα λέει  ο συνάδελφος,  να 

προσθέσω και να πω ότι  εάν δεν διατυπωνόταν έτσι θα θεωρείτο ως 

έμμεση πρόσληψη.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το απέρριπτε ο Επίτροπος.   Δεν θα έρθουν τέσσερις φορές.  Αυτοί 

θα έρχονται κάθε μέρα. Τέσσερις φορές θα πληρωθούν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…η Επιθεώρηση Εργασίας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι όλα καλυμμένα. Ρωτήσαμε τον Επίτροπο, έτσι έγινε και με τον 

προηγούμενο κυνοκόμο,  ο οποίος κυνοκόμος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ερωτήσεις;  Βασίλη Χρυσανθίδη; Τοποθετήσεις εάν 

υπάρχουν; Παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την πρόληψη με αυτόν τον τρόπο που λέτε,  βέβαια ο έλεγχος δεν  

είναι τόσο καλός,  όμως θα έπρεπε…δηλαδή εμείς  ως Δημοτικό 

Συμβούλιο θα ψηφίσουμε αυτό το θέμα, μια παράτυπη διαδικασία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως έχει  η εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως έχει  η εισήγηση βεβαίως,  γιατί  . .θεωρώ ότι  αυτό θα έπρεπε να 

συζητηθεί στον Δήμο επάνω, να καλέσει ο Δήμαρχος τους επικεφαλής 

των παρατάξεων και να πει  ότι  κύριοι  συμβαίνει  αυτό και αυτό.  Τώρα 

παίρνουμε για τέσσερις φορές και θα δουλεύει κάθε μέρα, 

καταλαβαίνετε τι  γίνεται εάν. . .ή μια καταγγελία να γίνει;  Δηλαδή εν 

γνώσει μας θα παρατυπούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα δεν μπορεί να περάσει διαφορετικά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Επίτροπος σε καμία των περιπτώσεων δεν . .ο Επίτροπος ελέγχει  

όταν πάει το ένταλμα. Δεν σου λέει  …όταν θα πάει το ένταλμα θα 

ελέγξει  ούτε θα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Εγώ πιστεύω ότι  οι  κυνοκόμοι αυτοί εργάζονται στο Κυνοκομείο τώρα 

ή θα πάρουμε;  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Κύριοι συνάδελφοι έτσι όπως έρχεται η εισήγηση είναι νομιμότατη, 

δεν μπορεί και τα κανάλια να είναι εδώ η εισήγηση είναι νομιμότατη. 

Το πολύ –πολύ θα μπορούσε να μας πει  κανείς ,  όπως …κάποιοι 

συνάδελφοι ρωτήσανε επάνω και πληροφορηθήκανε το πώς θα γίνει ,  

. .όλοι μας ομως το ξέρουμε ότι  δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος 

και όλοι γνωρίζουμε ότι  θα έπρεπε να είχαμε δέκα κυνοκόμους και όχι  

δυο που ζητάμε να πάρουμε,  γιατί  ο όγκος εκεί  είναι πολύ μεγάλος.  Η 

περισυλλογή των σκυλιών από τον Δήμο είναι σε καθημερινή βάση και 

δεν υπήρχε άλλος τρόπος…γιατί  πραγματικά το συζητήσαμε με την 

Επίτροπο και αυτή μας υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούσαμε να πάρουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω ότι  κλείστε το μικρόφωνο. Κλείστε σας παρακαλώ το μικρόφωνο.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπα προηγουμένως, δεν θα λέτε πράγματα εδώ μέσα τα οποία 

καταγράφονται,  κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πρέπει να καταγράφονται.  Ως έχει  η εισήγηση. Τίποτα παραπάνω 

και τίποτα λιγότερο.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τέσσερις φορές τον χρόνο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορεί να γίνει  αυτό.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να καταγραφούν. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς αναλαμβάνετε την προσωπική σας ευθύνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όποιος θέλει  να ψηφίσει.  Εάν θέλουν εδώ το καλό του τόπου και εάν 

θέλουμε να λειτουργήσουμε και εάν θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτό 

το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε ότι  σήμερα εκατό χιλιάδες ψηφίζουμε.  

Εκατό χιλιάδες ψηφίζουμε για το Κυνοκομείο παρακαλώ. Λοιπόν,  

υπάρχει τεράστιο πρόγραμμα, στον εισαγγελέα πήγα προχθές μαζί με 

τον κ.  Γρηγοριάδη προχθές εκεί  με αυτή την κατάσταση. Διότι  

καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες και από πάνω έρχονται και μας 

κατηγορούν ότι  δεν κάνουμε τίποτα. Ο εισαγγελέας έτριβε τα μάτια 

του.  Και ο ίδιος ο Εισαγγελέας λέει  ότι  . .προσωπικό. Πώς θα 

προσλάβουμε προσωπικό για πείτε  μου; Για πείτε μου το πώς θα 

προσλάβουμε προσωπικό; Υπάρχει άλλος τρόπος; Ένας είναι ο τρόπος.  

Ή θα πάρουμε διμηνίτες,  διμηνίτες κάθε δυο μήνες να αλλάζεις .  

Γίνεται δουλειά; Δεν γίνεται δουλειά.  

 Αυτός είναι ο τρόπος,  με τον Επίτροπο συνεννοηθήκαμε,  μια 

χαρά πήγε την προηγούμενη χρονιά,  όλοι μαζί  πρέπει να βοηθήσουμε,  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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εάν θέλουμε να βοηθήσουμε δηλαδή όχι  ότι  θα λυθεί  το πρόβλημα αυτό  

των αδεσπότων, διότι  ο νόμος είναι απαράδεκτος,  απαράδεκτος νόμος 

που λέει  ότι  τα μαζεύουμε τα σκυλιά,  τα ταΐζουμε,  τα ποτίζ ουμε,  τα 

εμβολιάζουμε,  τα στειρώνουμε και τα ξανά πάμε από εκεί  που τα 

πήραμε.  Και κάθε εβδομάδα έχουμε καινούργια σκυλιά.  Μας φέρνουν 

κάθε ώρα, από τον ουρανό πέφτουν,  δεν ξέρω από που, καινούργια 

σκυλιά.  Είναι ενημερωμένος ο Αστυνομικός Διευθυντής,  ο 

Εισαγγελέας,  ζητώ βοήθεια από όλους.   

 Λοιπόν,  μιλάω έτσι διότι  έχω αγανακτήσει με το πρόβλημα, δεν 

μπορούμε να περπατήσουμε στον δρόμο, οι  πολίτες το πρώτο θέμα που 

μας λένε της καθημερινότητας είναι αυτό,  των αδέσποτων σκύλων. 

Έδωσα τα ονόματα στον εισαγγελέα των πολιτών που ταΐζουν τα 

σκυλιά κάτω από το Δημαρχείο,  σε διάφορους άλλους χώρους,  τους 

κάλεσε ο Εισαγγελέας,  τους λέει  ότι  σταματήστε,  πάρτε τα στα σπίτια 

σας και ταΐστε τα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καλύπτονται από τον 

νόμο παρακαλώ. Να καταγραφούν όλα αυτά, λέγονται δημόσια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και όλα να καταγραφούν. Τι κάνουμε σήμερα εδώ; Κάνουμε μια 

πρόσληψη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  Προσπαθούμε να βοηθήσουμε 

στο θέμα αυτό …τους διμηνίτες…και εάν τύχει  κανένας που  να μπορεί 

να χειρίζεται τα ζώα. Εάν.  Ενώ τώρα μπορούμε να πάρουμε κάποιους 

που μπορούν  να χειριστούν τα σκυλιά.   

 Επιτέλους δηλαδή αυτός ο φόβος,  από τον φόβο μας δεν 

μπορούμε να λειτουργήσουμε.  Εάν είναι δυνατόν.  Τι θα κάνουμε; Ας 

μας πει  κάποιος τι  να κάνουμε.  Όχι μόνο …  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι με κανέναν.  Όσον αφορά την συνεννόηση, ο 

καθένας από τους δημοτικούς συμβούλους διάβασε την εισήγηση. Θα 

μπορούσε να πει ,  να ρωτήσει και θα του λύναμε την απορία.  Τόσο 

δύσκολο  είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις υπάρχουν επί του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ευθύνομαι για τα σκυλιά.  Να μην προχωρήσουμε παραπάνω. Εγώ 

προσωπικά. . .Ωμός εδώ έκανα ερωτήσεις . .γ ια να διευκολύνω, όχι  να 

δημιουργήσω  προβλήματα κα ι δεν δέχομαι να μου επιτίθενται χωρίς 

κανέναν λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς δεν επιτίθεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς δεν σας επιτέθηκε.  Μην βγάζετε συμπεράσματα δικά σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει διάθεση και να βοηθήσουμε,  απλώς ο τρόπος  με τον οποίο 

ήρθε και δεν υπάρχει άλλος τρόπος …Δεν πρόλαβα να πάω στο 

Δημαρχείο για να ρωτήσω τι  ακριβώς …Ξέρουμε ποιους κοινοκόμους 

θα πάρουμε; Δεν ξέρουμε.  Μπορούμε να τους απολύσουμε;  Μπορούμε 
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ή θα …Θέτω κάποια ερωτήματα τα οποία και . .και βεβαίως υπ άρχει 

ανάγκη και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα.  

 Άρα λοιπόν είμαστε σύμφωνοι να γίνει  αυτό …δεν είναι κακό. 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  Θα συμφωνήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  τελείωσε το θέμα, δόθηκαν οι  διευκρινήσεις.  Το θέμα 

μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να προστατευτούμε όλοι,  ναι ως έχει  η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι ο κ.  Γρηγοριάδης,  ναι,  ναι.  Ναι ο κ.  Δούκας.  Όχι ο κ.   

Μοσχολιός.  Ναι ο κ.  Μηλιδης,  ναι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ναι ο κ.  

Καρύδας.  Κύριε Χατζημαργαρίτη αποχή δεν έχετε δικαίωμα ψήφ ου. 

Εάν θέλετε βγείτε έξω …Η Πρόεδρος του Τ.Σ.  Σερρών; Ναι.  Μια και 

είναι παρούσα έχει  δικαίωμα ψήφου. Ναι,  ναι,  ο κ.  Χρυσανθίδης ναι,  ο 

κ.  Γάτσιος.  Όχι η κυρία Ιλανίδου. Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 28/2016 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο. Εικοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) ζωοτροφών και  

Β) φαρμάκων  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Για τις ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Χρ.  

Γ) υλικών για την πραγματοποίηση των τακτών εκδηλώσεων  

 έτους 2016 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

1971 9-10-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

45.000 ευρώ  είναι με το ΦΠΑ οι ζωοτροφές και 30.000 ευρώ είναι για 

τα φάρμακα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…να ζητήσουμε τελικώς να εφαρμοστεί  στην Ελλάδα ο νόμος που 

ισχύει  στην Αγγλία ή στην Γαλλία,  ότι  δηλαδή . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην ξεφεύγουμε από το θέμα σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα κάνω.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το έχουμε ξανά απαντήσει το ερώτημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Υπάρχουν οι  αστικοί Δήμοι,  η Αθήνα και 

τα λοιπά που με τίποτα,  με τίποτα το θέμα δεν το πιάνουν.  Γιατί;  Γιατί  

εκεί  είναι κάποιοι  ζωόφιλοι από εδώ, από εκεί .  Φανταστείτε ότι  εγώ 

για την δήλωση που έκανα ότι  όσα αδέσποτα υπάρχουν οι  πραγματικοί 

ζωόφιλοι να τα πάρουν στα σπίτια τους,  έκανε τον γύρω του κόσμου, 

του κόσμου, όχι  της Ελλάδος,  η δήλωση αυτή, ο Δήμαρχος Σε ρρών 

κακοποιεί  τα αδέσποτα. Που είπα ότι  να τα πάρουν στα σπίτια τους.  

Από την . .με πήραν τηλέφωνα σε εκπομπές και τα λοιπά, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε όμως οι  πολίτες,  η ευθύνη των πολιτών. Αυτό το παιχνίδι  το 

κάνουν . .και ο ι  ζωόφιλοι με το διαδίκτυο, ο πολίτες κάθε μέρα 

αντιδρούν,  παραπονιούνται σε μένα, καλά κάνουν αλλά όταν τους λέω, 

όταν δημιουργείται ένα τέτοιο πρόβλημα από τους πέντε ακραίους 

φιλόζωους μέσω διαδικτύου και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα, 

βγείτε να μιλήσετε και εσείς ,  φερμουάρ. Κανένας δεν μιλάει.  Άκρα του 

τάφου σιωπή. Για να δείτε πως λειτουργεί  η κοινωνία,  πως 

λειτουργούμε εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το καταλάβατε; Αυτή η πρόταση έγινε,  οι  επαρχιακοί Δήμοι 

διαμαρτύρονται,  οι  Δήμοι των Αθηνών, Θεσσαλονίκης σιωπούν,  διότι  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα στα μεγάλα αυτά αστικά κέντρα. 

Υπάρχουν και ισχυρές οργανώσεις,  διασυνδέσεις σε ΜΜΕ και τα λοιπά 

κάτι  . .κάποιοι  βγαίνουν και λένε τα δικά τους και οι  υπόλοιποι 

σιωπούν.  Αυτή είναι η κατάσταση.  

 Πραγματικά είναι απαράδεκτο.  Από το ΄11 μέχρι τώρα δώσαμε 

550.000 ευρώ για το Κυνοκομείο όταν η Κοινωνική Κουζίνα τον χρόνο 

δίνουμε 35.000 μόνο και μας βρίζουν καθημερινά οι  ακραίοι  φιλόζωοι.  

Δεν λέω οι υγιείς .  Βγαίνουν και μας βρίζουν συν έχεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω σε αυτά που λέει  ο Δήμαρχος ότι  έτσι είναι όπως τα 

λέει .  Απλά επειδή συμμετέχω στην . .Επιτροπή της ΚΕΔΕ σε κοινή 

συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ στείλαμε 

αποφάσεις . .κύριε Δήμαρχε και τις  στείλαμε στο Δ.Σ. .  Έχω 

πληροφορηθεί ότι  τις  έχει  αποδεχθεί  το Δ.Σ.  την αλλαγή του νόμου και 

είναι στο Υπουργείο τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ποια κατεύθυνση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην κατεύθυνση της αλλαγής του νόμου να μην υπάρχει αυτό να ξανά 

πηγαίνουν στον φυσικό τους χώρο και τα λοιπά,  να εφαρμοστεί  ο 

νόμος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ και ασχολείται η Πάρεδρος.  

Και οι  δυο Επιτροπές προτείνουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ το ίδιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Από το στόμα σου και στου Θεού το αφτί αλλά εδώ θα είσαι,  δεν 

πρόκειται να περάσει.  Εγώ βάζω στοίχημα ότι  δεν πρόκειται να 

περάσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιο εύκολα θα περάσει από την Βουλή των Ελλήνων το ασφαλιστικό 

παρά αυτό.  Είμαι πεπεισμένος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μακάρι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να πω δυο λόγια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι μετά την ψήφιση. Έχετε δικαίωμα δευτερομιλίας.   

 

Α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας  ζωοτροφών για τις  

ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 29/2016)  

…………………  

 

Β) Έγκριση διενέργειας  προμήθειας  φαρμάκων για τις  

 ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Χρ.  

1970 8-2-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

(  αρ.  απόφασης 30/2016)  

…………………  

 

Γ) έγκριση διενέργειας υλικών για την πραγματοποίηση των  

τακτών εκδηλώσεων έτους 2016 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 31/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεω ν  

 Έτους 2016 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τα ηχητικά. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 32/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας για επανάληψη του ανοιχτού  

διαγωνισμού για την ομάδα (Β) Ελαστικά –Ανταλλακτικά και είναι  

λαστικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 33/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄ τριμήνου 2015 για τον  

έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, εάν θέλετε,  δυο λόγια να  μας πει .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Τα είπαμε στην Οικονομική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα είπατε στην Οικονομική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια διευκρίνιση παρακαλώ. Εκεί που λέτε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 4 ο  

τριμήνου, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έχουμε συζητήσει αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπαμε και στην Οικονομική Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 34/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.  

 

Θέμα 29 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2016 από την  Οικονομική Υπηρεσία  

του Δήμου.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι αναμορφώσεις πιστώσεων. Τις έχετε δει .  Υπάρχουν κάποιες 

ορθές επαναλήψεις μέσα. σας τις  έχω στείλει  μια προς μια.  Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση κωδικών εξόδων κλπ  

(υποχρεωτική) (  9 η)   από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

2930 19/2/2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 35 /2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την απομείωση ποσών των  

 συγχρηματοδοτούμενων  

δράσεων κλπ για το έτος 2016 (1 η  )   

 2210 16/2/2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 36/2016)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά δημιουργία –ενίσχυση κωδικών εξόδων  

 για συνεχιζόμενες κλπ δαπάνες (  4 η  )  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 37/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση ή μη της επαναδημοπράτησης του υπ’ αριθμόν  

 15 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση από τον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…βγήκε ο μειοδότης όμως έχει  κάνει  δήλωση ότι  δεν το θέλει  άλλο, 

επομένως επειδή ακριβώς ο κύριος Δήμαρχος …θεωρούμε χρήσιμο, 

κύριε Πρόεδρε ότι  αυτός ο χώρος είναι αναγκαίος για την εγκατάσταση 

των δημοτικών υπαλλήλων, οι  οποίοι  δεν μπορούν στον υφιστάμενο 

χώρο. Θα ήθελα το σώμα . .να ψηφίσετε την μη επαναδημοπράτηση του 

υπ΄ αριθμόν 15 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την μη επαναδημοπράτηση. Εκεί πιθανόν μου είπε και ο κ.  Δήμαρχος 

έχει  σκεφτεί  να μεταφερθεί η Νομική Υπηρεσία η οποία επιβάλλεται 

μαζί  με την Διοίκηση των Δημοσίων Σχέσεων …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 38/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Έγκριση συμψηφισμού οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

με το Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης είναι ο εισηγητής.  Δυο λόγια.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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. .περί τα 281.000 ευρώ κύριε Πρόεδρε πέρυσι συμψηφισμό …από 

υποχρεώσεις προηγουμένων ετών, δεκαετίας θα έλεγα, τα ξέρει  και ο 

κ.  Πρόεδρος.  Αυτό τώρα έρχομαι να συμψηφίσω ένα ποσό  έως 2 -2-

2016 193.223,96 ευρώ. Με τον κ.  Πρόεδρο συνεργαζόμαστε 

καθημερινά …της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς τον Δήμο και στον Δήμο προς την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Έχουν γίνει  κάποια . .αντλιοστάσια . .κλείνουν και αυτά,  

παραδίδουν,  τα παίρνει   η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να το πω απλά και . .θα μου 

επιτρέψει το σώμα σε συνεργασία με τον κ.  Πρόεδρο να φέρω άλλη 

μια,  θα είναι ο τελευταίος συμψηφισμός και κλείσαμε.  

 Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όλα τα έγγραφα είναι εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 39/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 32 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών  
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 έτους 2016 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ. Γκότσης Ηλίας.   

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με την απόφαση 630 του Δημοτικού Συμβουλίου πέρασε το τεχνικό 

πρόγραμμα μέχρι 31 -7-2015. Από 31 -7-2015 μέχρι και τέλος του ΄15 

έγιναν αλλαγές των έργων. Άλλα μηδενίστηκαν, πληρώθηκαν, έκλεισαν 

και άλλα είναι στα συνεχιζόμενα. Αυτό γίνεται εδώ μέσα. Εάν θέλετε 

κάποια διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε ήθελα να ρωτήσω, πρώτον,  εάν υπάρχουν άλλα 

χρήματα τα οποία υπάρχουν στον Δήμο αλλά δεν είναι κατανεμ ημένα 

στο τεχνικό πρόγραμμα, γιατί  βλέπω δεύτερο, βλέπω μερικά χρήματα 

από το 2008, τα οποία λαμβάνονται,  το ΄08,  ΄09,  ΄10,  ΄11,  ΄12,  μου 

κάνει  εντύπωση δηλαδή αυτά τα ποσά γιατί  δεν απορροφώνται;  Ήθελα 

επίσης να ρωτήσω, το αυτοκινητοδρόμιο βλέπουμε χρήματ α από εκεί ,  

θα σπάσουμε δηλαδή το ποσό αυτό που λέτε ότι  είναι δεσμευμένο;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν υπάρχουν αυτή την στιγμή προς κατανάλωση . .παρελθόντων 

ετών  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μικρόφωνο, μικρόφωνο.  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη.  Υπάρχουν προς κατανομή ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών έως και 

2015 124.277,50.  Αυτά είναι  προς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επίσης ΣΑΤΑ σχολείων παρελθόντων ετών προς κατανομή, σας το λέω 

και αυτό,  51.408 ευρώ. Και αποφράξεις εφαρμογής της . .προς  

κατανομή 31.445 ευρώ. Αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μια ερώτηση . .αντιδήμαρχο. Αντιδήμαρχε οι  300.000 που με 

προγραμματική σύμβαση είχαμε πει  ότι  θα έρθουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και 

από . .τον Επίτροπο, αυτά τα λεφτά διατίθενται τώρα;  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως και πάνε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα νέα έργα στην Δ.Ε. Σερρών έχουμε: Εργασίες οδικής ασφάλειας 

και βελτίωσης,  όχι  συγνώμη. Εργασίες οδοστρωσίας,  ασφαλτοστρώσεις 

έτος 2016 ήταν,  είχαμε βάλει μέχρι 31 -7 . .τροποποίηση  400.000 

είχαμε βάλει και τώρα γίνονται 700,  δηλαδή 200.000 από πράξη 

εφαρμογής Αγίων Αναργύρων και οι  300.000 από τις  πράξεις  
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εφαρμογής και έχουμε λοιπόν  400 και 300,  700.000. ΣΑΤΑ δηλαδή 

200 το ΄16.  Από ΣΑΤΑ. 200.000 Αγίων Αναργύρων από πράξη 

εφαρμογής 400 και 300…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τα μπερδεύεις  άλλο, κλείσε τα.   

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και 300.000, όλα αυτά γίνονται 700.  Τα 200 των Αγίων Αναργύρων 

και τα 300 θα πάνε εκεί .  Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει προχωράμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά τοποθέτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω επισημάνει και άλλη φορά, κύριε Αντιδήμαρχε,  το επισημαίνω για 

άλλη μια φορά, πρώτα από όλα έχω ενημερωθεί ότι  υπάρχει  1.000.000 

από παρακρατηθέντες φόρους το οποίο ήρθε πρό σφατα. Έτσι δεν είναι 

κύριε αντιδήμαρχε,  κύριε Γαλάνη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι παρακρατηθέντες φόροι ήρθαν για να καλύψουν τις  οφειλές που 

έχουμε για να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακρατηθέντες,  ωραία.  Ήρθαν πάντως κάποια λεφτά. Έχω λόγο,  το 

έχω ξαναπεί χίλιες φορές και ο λόγος είναι ο εξής,  να ξεκαθαρίσω 

πρώτα αυτό.  Οι παρακρατηθέντες φόροι ήταν από συγκεκριμένες 

δημοτικές ενότητες.  Τα χρήματα παίρνονται και δίνονται και δίνονται 

τώρα για οφειλές παρελθόντων ετών. Μόνο γι΄ αυτό.  Εκεί όμως  

κάποιες δημοτικές ενότητες που δεν έχουν οφειλές αδικούνται 

κατάφορα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Να το λέμε καθαρά.  

 Εμείς …δικά σας λεφτά αυτά που δεν δόθηκαν ποτέ.  Ένα αυτό.  

Δεύτερον.  Το 20%..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν γίνεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

40 είναι,  όχι  20.  Το 20% γίνεται 40%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τεχνικό πρόγραμμα;  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  βεβαίως,  στα νέα έργα. Το πρώτο το εγχειρίδιο.  Νέα έργα 2016 

μέχρι Δ.Ε. Σερρών όλα εκείνα για να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ένα τρίτο που έχω να επισημάνω είναι το  εξής,  ότι  δημοτικοί 

πόροι κατανέμονται μόνο στην Δ.Ε. Σερρών εδώ και πέντε χρόνια.  Δεν 

έχει  . .ούτε μισό ευρώ από δημοτικούς πόρους.  Σας λέω εδώ ότι  

υπάρχουν . .ενότητες που έχουν . .μπορώ να σας τα αναφέρω ένα –ένα, 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

τα οποία ποτέ δεν επέστρεψαν, ένα μέρος τ ους τουλάχιστον στην 

συγκεκριμένη, σε συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες.   

 Αυτές είναι οι  ενστάσεις μας.  Δεν έχουμε τίποτα άλλο να 

παρατηρήσουμε.  Προηγουμένως έθεσα ένα ερώτημα, εκεί  στο …που 

γίνεται το έργο εκεί;  Και λίγο παραπάνω έχει  κάνει  μια μελέτη που  δεν 

την καταλαβαίνω εγώ, είναι . .  «παροχή υπηρεσιών συμβούλων της 

δημοτικής υποστήριξης για την ωρίμανση του έργου . .εγκαταστάσεων 

υδροδότησης του Κτηνοτροφικού Πάρκου». Τι σύμβουλος είναι αυτός 

«για την κατασκευή υδροδότησης»; Είναι στο τέσσερα. «Έργα 

παρελθόντων ετών -οικονομικές εκκρεμότητες».   Από τους επτά,  οκτώ 

συμβούλους που θα πληρώσουμε για το νερό έχουμε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σου πω για το 20% το οποίο έγινε 40;  

Πάμε:  

  Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 75.000.  

  Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, όλου του 

Δήμου, 200.000, εκτός τα υπόλοιπα δηλαδή.  

  Συντήρηση και βελτίωση . .σήμανσης οδικού δικτύου, 

100.000.   

  Εργασίες χωματουργικών μηχανημάτων 22.000  

Όλα αυτά εδώ, όλα είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρώτο είναι για όλο τον δήμο;  
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Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Τα οποία,  όπως σας είπαμε και ο Δήμαρχος που σας είπε και 

εντολή του ήταν,  εγώ …ότι δεν έπρεπε έτσι να γίνει ,  το 20% το κάναμε 

40 και θα πάει σε όλο τον Δήμο και εκτός από το 40% μέσα πάλι από 

την Δ.Ε. …από τον πρώην Δήμο Σερρών  πάλι και από εκεί  διότι  

θέλουμε στα χωριά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ διαφωνώ κάθετα.   

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το θέμα πολλές φορές τέθηκε 

και πολλές φορές απαντήθηκε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί  ε νώ 

δίνονται οι  απαντήσεις συνεχίζουν να επιμένουν.  Λοιπόν,  

προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο δίκαιοι  απέναντι  

στα χωριά και είμαστε δίκαιοι .  Πώς είμαστε δίκαιοι;  Πρώτον με την 

κατανομή της ΣΑΤΑ. Υπάρχει κανένα χωριό που αδικείται από την 

κατανομή της ΣΑΤΑ; Ανάλογα με τον πληθυσμό δίνουμε και τα ποσά. 

Και σε μερικά χωριά δίνουμε και κάτι  παραπάνω.  

 Η αγροτική οδοποιία που είναι από το σύνολο της ΣΑΤΑ που 

πάει;  Στην πόλη πάει;  Στα χωριά πάει η αγροτική οδοποιία.  Ένα άλλο 

μεγάλο κομμάτι της ΣΑΤΑ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της ΣΑΤΑ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  από την ΣΑΤΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τρία χιλιάρικα είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βγήκε ποτέ εργολαβία για τον κάμπο των Σερρών; Ποτέ.  Μα ποτέ.  

Κάτι άλλο έσοδα που έχουν οι  Κοινότητες,  παραδείγματος χάρη, από 

τα νεκροταφεία,  τα επιστρέφουμε  ξανά πίσω με τις  εργολαβίες των 

νεκροταφείων. . .το επιστρέφουμε ξανά πίσω . .και ότι  άλλο, σιγά –σιγά 

ότι  άλλο δηλαδή παίρνουμε από χωριό,  μερικές φορές…τόσα δέντρα 

πήραμε λεφτά . .επιστρέψαμε πίσω τα λεφτά.  

 Αυτό το πράγμα το να εμφανίζονται τα χωριά συνε χώς αδικημένα 

νομίζω αδικούν την δημοτική αρχή. Τι να πουν οι  συνοικίες;  Οι 

συνοικίες τι  να πουν; Που δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ στις  συνοικίες.  

Στις  συνοικίες της πόλης των Σερρών έχουν πολύ μεγαλύτερους 

πληθυσμούς από τα χωριά.  Υπάρχει συνοικία που έχει  2 .000 και 3.000 

κόσμο και 4.000 κόσμο και δεν πέφτει  ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε 

δηλαδή;  

 Στα χωριά από το ΄11 μέχρι τώρα κάθε χρόνο πέφτει  ένα ποσό. 

Πέντε,  δέκα χιλιάδες,  κάτι  γίνεται.  Πέρα από τα έργα που γίνονται 

μέσω των προγραμμάτων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι  δεν πρέπει να είστε άδικοι.  

Παραδείγματος χάρη στην …φέρνω ένα παράδειγμα, …τρία χιλιάρικα 

. .Μόνο έργο τρία χιλιάρικα κάναμε εμείς;  Από που γίνονται όλα τα 

υπόλοιπα έργα; Να σας πω και άλλα. Στο χωριό μου, στα . .που 

πλημμυρίζουν μια γέφυρα τώρα . .το ΄15 δεκαπέντε χιλιάρικα. Από πού 

βγαίνει  αυτό το πράγμα; Είμαι από την Κάτω Καμήλα; Στο Μητρούσι 
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που θα γίνουν και στην Μονοκλησσιά που θα γίνουν τα πολιτιστικά 

κέντρα σιγά –σιγά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τρία χιλιάρικα. Με τρία χιλιάρικα θα κάνουμε,  θα ολοκληρώσουμε την 

αίθουσα; Δηλαδή μην μας αδικείτε σε αυτό.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να πούμε του λόγου το αληθές,  είναι μια πολύ καλή εμπειρία 

να το  ξεκαθαρίσουμε.  Λέει  ο κ.  αντιδήμαρχος …να ξεκαθαρίσουμε ένα 

πράγμα. Οι ορεινές περιοχές δεν παίρνουμε ούτε ΣΑΤΑ ούτε …τον 

πληθυσμό. Πρέπει να το ξέρετε αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παίρνανε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την ΣΑΤΑ λέτε βάσει του πληθυσμού του οικονομικού 

δικαιούνται αυτά.  Δεν παίρνουν 5.000 από . .δεν παίρνουν 15.000 από 

τα ξύλα; …Εμείς στην Ορεινή είμαστε τώρα, 15.000 έχουμε Cosmote 

Vodafone και φωτοβολταϊκά. 10 χιλιάρικα έχουμε από τα ξύλα…λόγω 

της κατάστασης που επικρατεί ,  26.000 είπαμε ότι  είχαμε από τους 

παρακρατηθέντες που δεν επέστρεψαν ποτέ.  Το λέω καλόπιστα δηλαδή 

ενημέρωση για όλους μας,  δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Την ίδια ώρα 

από τα χωριά αυτά . .τα αυτοκίνητα, πληρώνουμε τους υπαλλήλους.  Οι 
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υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τα χωριά αυτά  τα οποία επιχορηγούμε να 

από το κράτος από κάποια συγκεκριμένα…  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.  Κλείστε με την δευτερολογία σας.  Έχετε τον 

λόγο.   

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ να απαντήσω. Όλα αυτά που λέει  ο αγαπητός συνάδελφος 

νομίζω  ότι όλα επιστρέφονται,  δηλαδή ότι  δίνουν με το παραπάνω. 

Μην ξεχνάτε ότι  στην Ορεινή δεν έχουμε 19 χιλιάρικα που έχουμε για 

τους δρόμους,  μισθώνουμε εργολάβο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι αγροτική οδοποιία,  βελτίωση. Όταν . .πο υ έχουμε τώρα που 

θέλουμε να ρίξουμε αυτό είναι μέσα από ΣΑΤΑ, το οποίο θα μας πάρει 

πέντε χιλιάρικα για . .και τα λοιπά; Όλα αυτά που γίνονται από πού 

γίνονται κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και θέλω να πω ότι  αυτό ίσχυε.  Δηλα δή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτό ίσχυε ότι  οι  ορεινές περιοχές είχαν διαφορετική αντιμετώπιση.  

Πλέον δεν ισχύει  αυτό.  Και όμως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχετε κανένα παράπονο δηλαδή; Θέλω να πω απ ό αυτά που . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά στον Δήμαρχο για να κλείσουμε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Παίρνουν περισσότερα από ότι  δίνουν.  Για πείτε μου το 

πετρέλαιο από πού πληρώνεται για τα κτίρια;  Το πράσινο από που 

κόβεται;  . . .Από που γίνονται όλα αυτά και πό σες άλλες 

περιοχές….παροχές υπηρεσιών; Από ποια λεφτά; Και πόσες άλλες 

υπηρεσίες.  Δηλαδή το έχω ρωτήσει πολλές φορές,  θα ήθελα πολύ 

πραγματικά να έβγαινε ένας νόμος και να έλεγε ότι  στο κάθε χωριό τι  

λεφτά δίνουν οι  πολίτες;  Με αυτά τα λεφτά θα κάνουν έργα , θα κόβουν 

το πράσινο,  θα βουλώνουν τρύπες,  θα μεταφέρουν τα σκουπίδια και τα 

λοιπά.  Είναι πράγματα τώρα αυτά; Προσφέρουμε περισσότερες,  

δεκαπλάσιες υπηρεσίες από τα χρήματα που δίνουν.  Αυτή είναι η 

αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έκλεισε και μπαίνει  σε ψηφο φορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι.  Ο κ.  

Χασαπίδης,  όχι .  Να καταγραφεί με μεγάλα γράμματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  ναι.  Ο κ.  Μηλίδης; Όχι ο κ.  Μηλίδης.  Όχι ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης,  όχι  ο κ.  Καρύδας.  Όχι ο κ.  Γιαννακίδης.  Όχι η κυρία 

Γεωργούλα. …Φωτιάδη. . .Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

 

 

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών  

 έτους 2016  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 40/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα  33ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  

έτους 2016 για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργου  

 από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η υπηρεσία Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. φέρνει  αυτό το φλέγον ζήτημα στην 

περιοχή των . .και μάλιστα μετά από …της παραγράφου 2 του άρθρου 

16 του Ν1069/80,  πρόκειται για ένα έργο το οποίο κατά προτεραιότητα 
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και μετά από πολύ μεγάλη ανάγκη πρέπει να εκτελεστεί  και σε αυτό το 

έργο θα πρέπει να συνεισφέρει ο Δήμος αυτό το ποσό των 30.000 ευρώ 

για να γίνει  η μετατόπιση του αγωγού ομβρίων . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Βασίλης Χρυσανθίδης,  …Και ο λόγος θα δοθεί  στην 

Πρόεδρο βεβαίως…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και στο προηγούμενο θέμα: «Έγκριση τροποποίησης 

τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών» . .το . .ενώ θα έπρεπε να είναι 

εισφορά του Δήμου προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Ένα.  

 Δεύτερον.  Διαβάζω την εισήγηση, στην οποία …τεχνική 

υπηρεσία.  Βλέπω εδώ ότι  υπάρχει  μια  αίτηση . .της Τ.Κ. Σερρών του 

Δήμου Σερρών. Η αίτηση αυτή αφορά απόφαση του Συμβουλίου ή είναι 

προσωπική αίτηση ενός ατόμου ή αίτηση πολλών συμπολιτών μας για 

το αίτημα αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήστε κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην αίτηση, κύριε Πρόεδρε,  υπογράφουν οι  αιτούντες 24 -9-15 πάρα 

πολλοί άνθρωποι …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ως ιδιώτες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πέρα από τους ιδιώτες,  κύριε Πρόεδρε,  επειδή τυγχάνει  να κατοικεί  σε 

εκείνη την περιοχή . .και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που 

υπογράφουν αρκετοί,  μάλιστα υπογράφει και ο κύριος. . .βλέπω εδώ από 

την …  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπογράφει ως συμπολίτης.  Είναι εκτός σχεδίου πόλης,  είναι κατά 

προτεραιότητα. Από ότι  γνωρίζω ότι  είναι κατά προτεραιότητα θα 

πρέπει να υπάρχει συνεισφορά και των συμπολιτών. . .του έργου και 

καθορίστηκε το ποσό με απόφαση του Δ.Σ. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να ολοκληρώσω. Αποφασίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. . .το έργο …πόσο  

θα συνεισφέρουν οι  συμπολίτες μας; Διότι  . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απορρίφθηκαν διότι  δεν υπήρχε προγραμματική σύμβαση. 

Ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία.  Εδώ με βάση την συνεννόη ση και της 

νομικής συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποιο είναι το τίμημα το οποίο θα καταβάλουν και εάν υπάρχει 

απόφαση, γιατί  θεωρώ ότι  πρέπει να υπάρχει του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

. .Ο Δήμος πρέπει να υπάρχει απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και όχι  να 

παρθεί απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εκ των υστέρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή είχε ξεκινήσει μια διαβούλευση με τους κατοίκους. .  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αφού έκαναν το αίτημα στον Δήμο και ο φορέας 

υλοποίησης του έργου θα ήταν η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  έχουμε κάνει  μια πρώτη 

κουβέντα με τους κατοίκους και ακριβώς και το πώς θα πληρώσουν το 

τίμημα που αντιστοιχεί  σε αυτούς.  Και η απόφαση της διοίκησης θα 
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έρθει σε μεταγενέστερο χρόνο γιατί  δεν ξέρουμε πόσοι θα συμμετέχουν 

από τους κατοίκους.  Επειδή συνέχει α έρχονται και προστίθενται και 

άλλοι κάτοικοι,  οι  οποίοι  θα χρησιμοποιήσουν τον αγωγό. Εμείς 

υπολογίζουμε ότι  θα είναι η συνεισφορά τους γύρω στα 700 ευρώ του 

καθενός από αυτούς.  Ήδη εμείς  το έργο το ξεκινήσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα λεφτά έχετε δώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο προυπολογισμός είναι πολύ υψηλός με τις  τιμές που δίνει  το 

υπουργείο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

262…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελπίζουμε ότι  με 70,  80 χιλιάδες θα …Αλλά τώρα σε πρώτη φάση να 

κάνουμε τον αγωγό, να κάνουμε ένα φρεάτιο το οποίο θα χρησιμεύσει 

για να βάλουμε και το αντλιοστάσιο να λειτουργήσει.  Σε πρώτη φάση, 

ενδεχομένως,  να λειτουργήσει ως ένας μεγάλος βόθρος τον  οποίο θα 

αναλάβουμε εμείς  την ευθύνη να τον αδειάζουμε.  Θα είναι στο κομμάτι 

που θα περάσει ο αγωγός για να βγει  στο . .το δίκτυο.  Απέναντι  δηλαδή 

θα γίνει . .  να μεταφερθούν τα λύματα στο βιολογικό.  Εμείς ήδη 

ξεκινήσαμε το έργο.  Πιστεύω ότι  με αυτή την χρηματοδότηση θα 

φτάσουμε μέχρι και το φρεάτιο.   

 Όταν βάλουμε,  επειδή εκεί  πρέπει να γίνει  και ένα τεχνικό έργο,  

όταν ολοκληρωθούν και οι  εργασίες θα δούμε κα ι εμείς  την 

χρηματοδότηση να περάσουμε τον αγωγό απέναντι .  Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Με τους κατοίκους ήρθαμε σε συνεννόηση ακριβώς 

επειδή δεν ξέρουμε πόσοι θα συμμετέχουν,  γιατί  κάθε φορά μας 
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φέρνουν και άλλους,  ότι  προστίθενται και άλλοι που έχουν το 

ενδιαφέρον να συμμετέχουν.  Γι΄ αυτό δεν πήραμε απόφαση πόση θα 

είναι η συνεισφορά των κατοίκων. Στο επόμενο Δ.Σ. θα καθορίσουμε.  

Γύρω στα 700 ευρώ υπολογίζω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Ερώτημα. Εμεί ς,  κ.  Γαλάνη έχουμε το 

νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ή να 

συμμετέχουμε στην επένδυση; Γιατί  αυτό είναι βασικό.  Είπατε 

προηγουμένως . .προγραμματική σύμβαση…το άλλο το οποίο έχετε 

κατά νου πιστεύετε εσείς  ότι  θα μας βοηθήσει να …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία ερώτηση. Απαντώ. Άρθρο 16,  τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2,  «Τα φυσικά οικονομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 

ΟΤΑ, όπως είμαστε εμείς ,  . .εκτέλεση της επιχειρήσεως έργων από 

θέση τους κατά προτεραιότητα, υποχρεούνται,  υποχρε ούμαστε την 

συνεισφορά . .της δαπάνης εκτελέσεως του έργου τούτου».  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο γενικός γραμματέας,  ο υποφαινόμενος,  η νομική σύμβουλος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,   ο κ.  Δήμαρχος ο οποίος προΐσταται κρίνουμε ότι  μπορεί 

να . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Βασίλης Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Εμείς,  κύριε Πρόεδρε θα το ψηφίσουμε το θέμα αυτό με κάποιες 

παρατηρήσεις που έχουμε.  Ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις και άλλων 

συμπολιτών μας θα ανταποκριθεί  ο Δήμος με τον ίδιο τρόπο . Γιατί  

υπάρχουν και άλλες περιοχές οι  οποίες είναι εκτός . .  

 Επίσης άλλη μια παρατήρηση, ότι  δεν έχει  καμία σχέση το ποσό 

που αφορά τους πολίτες με …προϋπολογίζεται το έργο 100.0001 

30.000 ο Δήμος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  η παρατήρησή μου είναι ότι  θα έπρεπε σήμερα να γνωρίζουν ποιο 

ποσό θα καταβάλουν οι  συμπολίτες μας.  Αυτό θα πρέπει να γίνει  

απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Παρακαλώ να γραφτεί  στα πρακτικά. Αυτές 

οι  παρατηρήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα νομίζω ότι  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 41/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 34 ο  :  

Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης  
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χρήσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Νέα Ελβετία στην  

θέση Ραχωβίτσα της Κοινότητας Ελαιώνα  του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 42/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 35 ο  :  

Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων:  

Α) για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχα νημάτων  

και οχημάτων και  

Β) για την προμήθεια γραφικής ύλης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων:  

Α) για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

και οχημάτων και  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 43/2016)  

…………………  

 

Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων:  

Β) για την προμήθεια γραφικής ύλης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 44/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.   

 

Θέμα 36 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων:  

Α) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νότιου πελάτου  

Δημ. Γηπέδου Σερρών και  

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ορίστε κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Α όχι ο κ.  Γιαννακίδης και η κυρία Γεωργούλα.  

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων:  

Α) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νότιου πελάτου  

Δημ. Γηπέδου Σερρών και  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

2215  16-2-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 45/2016)  

…………………  

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων:  

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

1966  10-2-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 46/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έβδομο.  

 

Θέμα 37 ο  :  

Έγκριση ΑΠ εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου  

αντιστήριξης οδού Ανδρούτσου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

1968  10-2-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 47/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό όγδοο.  

 

Θέμα 38 ο  :  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 48/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό ένατο.   

 

Θέμα 39 ο  :  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

Α) Στον κ.  Λουκά Αστέριο του Κων/νου και  

Β) στην ‘Δέσποινα Παπαδοπούλου και Σια ΕΕ’ στην πόλη των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Όλοι ναι;  Παρών ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

Α) Στον κ.  Λουκά Αστέριο του Κων/νου και  

Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 49/2016)  

…………………  

 

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

Β) στην ‘Δέσποινα Παπαδοπούλου και Σια ΕΕ’ στην πόλη των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 50/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό θέμα.  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Θέμα 40 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 και του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

κατά τον μήνα Φεβρουάριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 51/2016)  

…………………  

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  αντιδημάρχου  

κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά τον μήνα Φεβρ ουάριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 52/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό πρώτο και τελευταίο.  

 

Θέμα 41 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 κ. Δημάρχου και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 κ. Καρπουχτσή Κων/νου για το μήνα Ιανουάριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 53/2016)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου  

για το μήνα Ιανουάριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 54/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Καλό βράδυ.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

…………………………  

………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ        ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              

……………..  

  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ       ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

2 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

 

………………………… .  

……………… . .  

 

 


