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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

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  

   

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

    



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

    

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

    

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και  Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τ ις  διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

και παρών ήταν μόνο ο κ.  Τούτκας Ιωάννης.     

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1.  Έγκριση υποβολής προτάσεων:  

Α) στο πλαίσιο της 1 η ς  πρόσκλησης  του προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC GREECE-

FYROM 2014-2020,  

Β) Στο πλαίσιο της 2 η ς  πρόσκλησης του προγράμματος  

INTERREG V- A GREECE -BULGRARIA 2014-2020 

Γ) στο πλαίσιο της 1 η ς  πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (URBAN 

INNOVATIVE ACTIONS UIA) 

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

 

2.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 1 η  Γενική 

Συνέλευση των μελών της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 

με την επωνυμία: Διαδίκτυο Δήμων των Εκλ εκτών Ελληνικών 

Γεύσεων  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

   3.     Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

των έργων:  

Α) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρονική 

εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Λευκώ να 

του Δήμου Σερρών.  

Β) Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2014 και  

Γ) Ανακαίνιση του υπ’ αριθμόν 12 καταστήματος του Δημ. 

Μεγάρου.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

4.   Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους 

δημότες του Δήμου Σερρών για την εορτή του Πάσχα έτους 2016.  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.   

 

5.  Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 

2015 της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 

2015 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

6.  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης της υποδοχής φλόγας 

ΧΧΧΙ (31ο)  Ολυμπιακών Αγώνων (Ρίο 2016).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

7.  Έγκριση πρόληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το 

έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

8.  Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης της πράξης 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014 -2020. 

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγγιαννίδου  Σ τ.    
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9.  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 20/2016 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα Έγκριση ισολογισμών κληροδοτημάτων 

Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης 

Μ.  

 

10.  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 41/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016  

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

 

11.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 52/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού.   

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

12.  Έγκριση παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του υπάρχοντος προσωπικού 

για ένα έτος από 29 -4-2016 έως 28 -4-2017 λόγω ένταξης της 

πράξης  Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του 

Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 -2020. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

13.  Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα: 

Η Λόγια Περιφέρεια .  Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης 

στην Μακεδονία και στις  Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.   
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14.  Έγκριση διοικητικής αποβολής των κ.κ.  Δημητριάδη 

Χρήστου και Κουρτέση Ιωάννη για κατάληψη τμήματος 

αγροτικής οδού του αγροκτήματος Κάτω Καμήλας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

15.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) μέσων ατομικής προστασίας έτους 2016.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

Β) ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες του Δημ. Μεγάρου κ αι 

του κτηρίου επί της οδού Καλαμπάκας,   

Γ) ενός μοτέρ και μιας αντλίας για το σιντριβάνι του Κεντρικού 

Πάρκου του Δήμου Σερρών -   

Δ) Εξαρτημάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων.  

Ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών και  

ΣΤ) οικοδομικών υλικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

16.  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων για τις  ανάγκες του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

του Δήμου Σερρών κατόπιν διαπραγμάτευσης.     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

17.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:  

Α) επισκευής –συντήρησης των μικροφωνικών εγκαταστάσεων 

των ΤΚ του Δήμου Σερρών και  
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Β) για την μυοκτονία και απώθηση ερπετών των ξενώνων 

Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

18.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προ ϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

19.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση 

πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ περί εφαρμογής τίτλων 

ιδιοκτησίας προκειμένου να διαπιστωθεί πιθ ανή καταπάτηση του 

υπ΄ αριθμόν 391 δημοτικού αγροτεμαχίου αγροκτήματος 

Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   

 

20.  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 472016 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

21.  Έγκριση μείωσης μισθώματος για την εδαφική έκταση στην 

θέση ΝΤΡΕΝΕΣ του αγροκτήματος Ορεινής Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    
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22.  Τροποποίηση εν μέρει  της αριθμ. 40/2016 ΑΔΣ περί 

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών 

έτους 2016 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

23.  Έγκριση τροποποίησης της μελέτης και της εκτέλεσης του 

έργου: Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων του 

Δημαρχείου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

24.  Έγκριση προϋπολογισμού πίνακα εργασιών του έργου: 

Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού 29 η ς  Ιουνίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

25.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  

Α) Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15 ο  -21ο  Νηπιαγωγείο 

Σερρών  

Β) Έργα υποδομής στο δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο 

Εμ. Παπά,  

Γ) Αποκατάσταση φθορών στα κτήρια του 2 ο υ  Βρεφονηπιακού 

Σταθμού και του 1 ο υ  Παιδικού Σταθμού,  

Δ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Προύσσης και Εφέσου,  

Ε) συντήρηση του κοινοχρήστου καταστήματος Άνω Καμήλας 

(Ελαιοχρωματισμός) διαμόρφωση του αύλειου χώρου και 

πλακόστρωση του,   

Στ.)  Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού και  
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Ζ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών  αξόνων Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

26.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 

2014 ΔΕ Μητρουσίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

27.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων κ.  κ.  

Αγιαννίδου Σταυρούλας και Μυστακίδη Παύλου κατά τον μήνα 

Απρίλιο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

28.  Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ:  

 

1.  Διοργάνωση της αποδοχής φλόγας καθώς και της τελετής λήξης 

της Μαθητιάδας 2016 και ψήφιση δαπάνης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Παρακαλώ καθίστε στις  θέσεις σας 

να ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Να 

καλωσορίζουμε τους μαθητές της 6 η ς  τάξης του 18 ο υ  Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών  με τη δασκάλα τους,  την κυρία Τερζή οι  οποίοι  

απόψε μας κάνουν την τιμή να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  καθώς και το διευθυντή τον κ.  Τσιαπάκα 

Δημήτριο,  ο οποίος,  τουλάχιστον,  για δεύτερη φορά στα τελευταία 

τέσσερα χρόνια επισκέπτεται μαζί  με μαθητές,  από τους ελάχιστους 

δασκάλους που επισκέπτεται την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 

και παρακολουθεί δημοτικά συμβούλια με τους μαθητές μαζί.  

 Εμείς σας ευχαριστούμε  για την τιμή που μας κάνετε.   

 Εάν υπάρχει από το σώμα κάποια ανακοίνωση, κάποια ερώτηση; 

Από τον κ.  Μηλίδη και από τον κ.  Γιαννακίδη και ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.   

 Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τη δική μου ερώτηση είναι  προς τον Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δήμαρχος απουσιάζει  στην Αθήνα. Δική μου παράλειψη που δεν το 

ανακοίνωσα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Σε προηγηθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ψηφίστηκε η 

τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Κατά πλειοψηφία.  Λαμβάνοντας 

υπόψη όσα ελέχθησαν διαπιστώνεται ότι  υπάρχει  μεγάλη απόκλιση από 

την πραγματικότητα όπως έχει  απεικονιστεί  στους λογαριασμούς.  

Υπάρχει τεράστια διαφορά… και  αύξηση του παγίου είναι 

τετραπλάσια.  

 …πρώτον,  κατά πόσο αυτή η πολιτική είναι η ηθική ή όχι  και 

για έναν απλό λόγο τον οποίο εσείς  στο … δηλώνετε ότι  δηλαδή ο 

τόπος χειμάζεται οικονομικά.  

  Δεύτερον,  δεδομένου ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι  . .εταιρεία  και 

ανταποδοτική, σε ποιες ενέργειες προέβη η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

για να μειώσει το. . . .κόστος πριν από τις  αυξήσεις;   

 Τρίτον,  πως θα τιμολογηθεί  το καταναλωθέν  νερό  εφόσον όλοι 

οι  λογαριασμοί στις  δημοτικές  και τοπικές κοινότητες είναι έναντι  και 

η μέτρηση γίνεται μια φορά το χρόνο;  

 Θα ήθελα να μπορεί να απαντήσει και γραπτώς η επιχείρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα  μπορούσαν να απαντήσω…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να είναι γραπτή η απάντηση θα μου καταθέσετε τα ερωτήματα 

γραπτώς για να  τα έχω, για να τα απαντήσω την επόμενη φορά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Επειδή το θέμα σας λέω ότι  υπάρχει  σωρεία καταγγελιών, 

προβληματισμών, διαμαρτυριών,  θα ήθελα να δώσετε μια εξήγηση στο 

σώμα και στους συμπολίτες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ή θα απαντήσω τώρα και κλείνει  η υπόθ εση ή θα απαντήσω γραπτά 

την επόμενη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον το θέτει  έτσι,  κύριε Μηλίδη, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα κλείσει  όμως τώρα. Δεν συμφωνώ να κλείσει  τώρα με μια 

προφορική απάντηση, διότι  ο συνάδελφος  απαιτεί  και γραπτή 

απάντηση. Άρα λοιπόν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο θα 

είναι σύντομα, μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουν οπωσδήποτε,  σε δύο 

εβδομάδες,  σας το ανακοινώνω από τώρα, θα έχουμε το επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  υπάρχουν κάποι α θέματα τα οποία τρέχουν,  

οπότε κ.  Μηλίδη να δώσουμε κάποια απάντηση, θα δώσετε και γραπτή 

όμως.  

 Σύντομος θα είστε  στην προφορική σας απάντηση και 

περιεκτικός.  Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην πρώτη ερώτηση . .δεν συζητάμε τώρα την  τιμολογιακή πολιτική,  

τώρα μπορούμε να συζητήσουμε τις  συνέπειες της τιμολογιακής 

πολιτικής.  

Κος Η. ΑΝΑΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ κύριε Ηλία Αναστασιάδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά συζητήθηκαν όταν συζητιόταν  η τιμολογιακή πολιτική.   Αυτό 

για μας έκλεισε.  Το αποτέλεσμα της τιμολογιακής πολιτικής,  θα 

απαντήσω επί του αποτελέσματος για τις  διαμαρτυρίες που λέτε.  

 Είναι γνωστό ότι  σε όλα τα χωριά στέλνουμε έναντι  

λογαριασμούς και οι  λογαριασμοί αυτοί,  το εκκαθαριστικό βγαίνει  μια 

φορά το χρόνο περίπου τέλη της χρονιάς.  Πράγματι,  υπάρχουν κάποιοι  

λογαριασμοί οι  οποίοι  υπερβαίνουν.  Το τελικό αποτέλεσμα όμως θα 

είναι αυτό που αποφασίσαμε για το έχω διατυπωμένο εδώ.  Εγώ θα σας 

προτείνω  να σας δώσω σε όλους αυτό το έντυπο και εάν στο τέλος 

νέας χρονιάς  υπερβούμε κατά κάτι  αυτά που ψηφίσαμε,  να μου φέρετε 

τις  διαφορές των καταναλωτών να τις  πληρώσω εγώ.  

 Είναι η τιμολογιακή πολιτική που ψηφίσαμε.  Ότι είπαμε τότε από 

το αποτυπώνεται τώρα. Όλοι οι  λογαριασμοί τώρα είναι έναντι ,  όλοι 

είναι έναντι  και μπορεί  σε κάποιους λογαριασμούς τώρα των έναντι   να 

φαίνεται ότι  είναι πάνω από 100% η αύξηση.  

 Στα χωριά που δεν έχουν αποχέτευση σε κανέναν οικισμό δεν 

είναι πάνω από 100% η αύξηση. Σε κανέναν.  Το τελικό αποτέλεσμα 

εννοώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δηλαδή κύριε … όλο αυτό  . .στα κάγκελα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και κύριε 

Μηλίδη δεν γίνεται συζήτηση επί του θέματος.  Απαντήσατε,  κλείνει  το 

θέμα χωρίς συζήτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  επειδή προκλήθηκα από την  δεύτερη τοποθέτηση θέλω να πω ότι   

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να απαντήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε πως διαμορφώνονται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όταν δεν σας δίνω τον λόγο δεν έχετε δικαίωμα να τον 

παίρνετε αυθαίρετα.  Έκλεισε το θέμα. Θα φέρετε εγγράφως και τ ην 

απάντησή σας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ εγγράφως και τις  ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κατατεθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σε όλους.  Το ερώτημά μου προς τον κ.  Γρηγοριάδη, τον 

υπεύθυνο Τουρισμού. Ήθελα να ρωτήσω ότι  τον Δεκέμβριο του 2014 

αποφασίσαμε ομόφωνα να προβάλουμε την πόλη μας σε μια ιστοσελίδα 

με την επωνυμία… με έδρα τα Τρίκαλα. Η συμφωνία ήταν με αντίτιμο 
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300 € να κάνουμε μία δωρεάν προβολή στην ιστοσελίδα με την 

υποχρέωση όμως του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας να προβάλει κάποια 

κομβικά σημεία του Δήμου και όταν κανείς  επάνω βάζει  τον κέρσορα 

του ποντικού να βγάζει  κάποιες  πληροφορίες.  Με μια μικρή 

περιήγηση που έκανα δείχνει  μόνο απλά τα μέρη, δεν βγάζει  κάποιες 

πληροφορίες.  Αυτή ήταν η δωρεάν προβολή που θα μας έκανε,  αλλά 

κυρίως στα 300 € πήγαιναν για κάποιες κάρτες  που θα κατασκεύαζε  

και θα είχε  τη δυνατότητα  κανείς ,  όταν πλησίαζε ένα μνημείο σε αυτή 

την κάρτα,  να παίρνει  κάποιες πληροφορίες.   

  Εάν δεν κάνω λάθος  τον Δεκέμβριο του 2015  νομίζω ότι  η 

εταιρία,  ο υπεύθυνος της εταιρείας πληρώθηκε αυτά τα 300 €.  Έχω την 

εντύπωση ότι  δεν έχουν τοποθετηθεί αυτές οι  κάρτες,  αλλά μπορεί να 

κάνω και λάθος.  

 Επίσης επαναλαμβάνω ότι  στην ιστοσελίδα δεν υπάρχουν οι  

πληροφορίες αναλυτικές για τα μνημεία,  ενώ σε άλλες περιοχές,  σε 

άλλα μέρη, σε άλλους Δήμους που έχει  αναλάβει η ίδια εταιρεία βγάζει  

πληροφορίες.  Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε σας παρακαλώ;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα 300 € δεν ήταν για την αμοιβή του ανθρώπου, ήταν για να  

κατασκευάσει τα  πινακάκια.   Τα  πινακάκια εδώ και καιρό μας έχουν 

έρθει ,  τα έχω εγώ, από εκεί  και πέρα… Υπουργείου Πολιτισμού, 

Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα λοιπά και είναι στην διαδικασία,  

νομίζω τώρα φτάνουν στο τέλος των εγκρίσεων όλων αυτών. Δεν τα 

έχω στείλει  ακόμη, γι '  αυτό δεν τα βλέπετε.  Έχω τα πινακάκια,   έχω 

και τα κείμενα…ακόμα και για το …χρειάζεται απόφαση από 

Νεοτέρων Μνημείων.  Είναι  αυτή  μια  διαδικασία  να  ξέρετε.  Δεν τα 
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έχω στείλει  ακόμα εγώ, τα έχω μαζεμένα και περιμένω τις  τελικές 

εγκρίσεις .   Γι΄ αυτό δεν τα βλέπετε μέσα.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα όταν κανείς  πλησιάζει  το μέρος να 

μην βγάζει  μόνο την τοποθεσία αλλά να βγάζει  και άλλες πληροφορίες 

θα μπορούσε να έχει  μια όχληση ο συγκεκριμένος …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι όχληση, είναι σας λέω ότι  δεν έχουμε την τελική απάντηση 

για να τα στείλουμε όλα. Είχαμε προβλήματα και από κάποια σημεία 

για να τα στήσουμε,  για να τα τοποθετήσουμε ή όχι .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν λέω για τις  πινακίδες,  λέω για την ιστοσελίδα.  Ότι θα προβάλει 

τον Δήμο…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε λίγο καιρό θα προβάλει και αυτό που λέτε και θα τοποθετηθούν οι  

πινακίδες και θα βρείτε μέσα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί κύριοι  σύμβο υλοι,  …αυτοί που θα 

διοικήσουν αύριο,  μεθαύριο την πόλη των Ελλήνων.  Κύριε Πρόεδρε 

είναι γνωστό ότι  εγώ έκανα . .για την αύξηση νερού και είχα …από 

τους αρχαιότερους δημοτικούς συμβούλους και εσείς  ήσασταν παρών 

και είχατε βοηθήσει εμένα να κάνω….Μαζέψαμε χιλιάδες υπογραφές 

…Εμείς την έχουμε κάτω από τα πόδια μας και πληρώνουμε το 
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ακριβότερο νερό της Ελλάδας.  Το ακριβότερο. Και είναι ντροπή, 

ντροπή για μας τους Σερραίους που ανεχόμαστε αυτές τις  αηδίες.   

 Πόσες φορές,  κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε αυξήθηκ ε το 

νερό μπορείτε να μας πείτε;  Πάρα πολλές φορές και κανείς  δεν μιλάει,  

σιωπούν όλοι.  Τώρα όμως που υπάρχει φτώχεια και δυστυχία,  που η 

Ελλάδα μας είναι χώρα σκλαβωμένη, τους δανειστές,  τους 

τοκογλύφους που βρήκατε το θράσος να μας φέρετε εδώ για αυξήσει ς  

νερού; Με ποιο δικαίωμα σε μια πεινασμένη χώρα;  

 Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά εάν αυτό είναι ερώτηση δεν θα 

απαντήσουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μιλάω με τον κύριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον κ.  Αντών ιο Αναστασιάδη εάν θέλει  κάποια 

ερώτηση…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή ο ισχυρός μπορεί να κάνει  ότι  θέλει  ….Εγώ απορώ κύριε 

Δήμαρχε γιατί  …να αποφασίσουμε γι  αυτά να κάνεις…πραγματικός 

επιστήμονας …Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε,  το θέμα που είναι για την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να το αποσύρετε.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Πρόκειται για ένα θέμα 

εσωτερικής διαδικασίας.  Δεν αφορά την …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αύξηση και μεγάλη μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα έρθουμε στο θέμα θα τοποθετηθείτε κύριε Αναστασιάδη. Να 

περάσουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λίγη ησυχία από το σώμα 

παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας.  Ένα θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης.  Σύμφωνα με το άρθρο 4,  παράγραφ ος 1 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα είναι:   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Διοργάνωση της αποδοχής φλόγας καθώς και της τελετής  

 λήξηςτης Μαθητιάδας 2016 και ψήφιση δαπάνης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το θέμα λόγω καταλυτικής ημερομ ηνίας ήρθε εκτός ημερήσιας,  

όπως προβλέπεται και από τον Κανονισμό. Διαδικαστικά το θέμα θα το 

συζητήσουμε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 Θα δώσω τον λόγο στην αντιδήμαρχο την κυρία Μπιτζίδου να πει  

δυο κουβέντες για το θέμα αυτό.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  καλωσορίσατε παιδιά …κυρία 

Τερζή χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ και θίγουμε ένα θέμα το οποίο 

άπτεται και της εκπαίδευσης,  γιατί  είναι η Μαθητιάδα.   

 Φέτος επίσημα για πρώτη φορά μετά από δώδεκ α χρόνια φαίνεται 

ότι  υπάρχει  μια εξωστρέφεια στην διοργάνωση της Μαθητιάδας,  η 

οποία είναι γνωστό ότι  υλοποιείται στην Πρώτη Σερρών, στον Δήμο 

Αμφίπολης με την τωρινή επωνυμία.  

 Αυτή η εξωστρέφεια έδωσε τη δυνατότητα και την επίσημη 

πρόταση το Δήμο Σερρών  και μάλιστα τελευταία στιγμή, γι '  αυτό πολύ 

σωστά είπε ο Πρόεδρος ότι  τρέχουμε και δεν φτάνουμε,  για να γίνει  ο 

Δήμος Σερρών διοργανωτής.   

 Τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση;  Αυτή η πρόταση 

περιλαμβάνεται την υποδοχή της φλόγας γιατί  η λαμπαδηδρομία της 

Μαθητιάδας θα υλοποιηθεί  σε πολλούς νομούς της Ελλάδος.  Άρα εμείς  

θα είμαστε ένας από τους νόμους  που θα υποδεχθεί  την μαθητική 

φλόγα.  

 Αυτή διοργάνωση ανατέθηκε σε μας,  στον Δήμο Σερρών … και 

όμορους Δήμους που φυσικά ανήκουν στον ίδιο νομό.  

 Ένα δεύτερο το οποίο,  δεύτερο αίτημα είναι να γίνει  τελευταία 

μέρα, να πραγματοποιηθούν και αρκετές αθλητικές δραστηριότητες της 

Μαθητιάδας στις  αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 Αυτό το γνωρίζει  πάρα πολύ καλά ο κ.  Χατζημαργαρίτης,  για να 

χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές οι  α θλητικές εγκαταστάσεις είτε 

του κλειστού είτε του Κολυμβητηρίου,  είτε του κλειστού 

γυμναστηρίου,  είτε στην Κοιλάδα, είτε ακόμη και μέσα στην λίμνη, 

όπου θα γίνουν αγώνες καγιάκ,  και μετά εκείνη την ίδια μέρα  θα 
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πραγματοποιηθεί  τελετή λήξης στην πλατεία.  Κ αλώς εχόντων των 

πραγμάτων και δεν υπάρχει βροχή, αλλιώς θα πραγματοποιηθούν μέσα 

στο κλειστό γυμναστήριο.   

 Αυτή η τελετή λήξης έχει  ένα τελετουργικό και οπωσδήποτε έχει  

και κάποιες  δαπάνες.  Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε με αυτό το 

μικρό προγραμματισμό κάνουμε τα ελάχιστα και θα περιοριστούμε στα 

ηχητικά που είναι απαραίτητα είτε για την ημέρα της υποδοχής της 

φλόγας είτε για την τελετή λήξης.  

 Αυτό εδώ το ποσό ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Από το Λογιστήριο 

έγινε μια,  ψάξαμε να βρούμε ένα ποσό και μπορέσαμε  άμεσα να 

βρούμε αυτό το ποσό και επίσης η όλη διοργάνωση που είναι πάρα 

πολύ μεγάλη και έχει  και πολλές λεπτομέρειες.   

 Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και να 

αναδείξουμε τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου απλώς αναφέρετε την ημερομηνία.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να κλείσω. Η φλόγα έρχεται 12 Απριλίου και η τελετή λήξης με 

αγωνίσματα το απόγευμα και τελετή λήξης στην πλατεία γίνεται 18 

Απριλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Χίλια ευρώ είναι για τα ηχητικά και τις  εξέδρες κα ι τα 

σχετικά.  Αυτή είναι όλη η δαπάνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι  επί  του θέματος;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  Να πω κάτι,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν ζητάμε να μπει ένα παγκάκι,  κύριε Γκότση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνο. Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν παρακαλώ τον κ.  αντιδήμαρχο να βάλει ένα παγκάκι δεν …λέει 

ότι  δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε για 100 ευρώ ξύλα και δίνετε 

1.000 ευρώ  για ποιο λόγο; Επειδή η Πρώτη έχει  πολιτικούς μεγάλους 

και αφήνει έναν μικροπολιτικό Δήμο να κάνει  την Μαθητιάδα; Ποια 

είναι η Πρώτη και ποιος είναι ο Δήμος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για την μαθητική φλόγα και πρέπει να στηρίξουμε τους 

μαθητές και την μαθητική αυτή διοργάνωση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το συζητώ ότι  η σημερινή εισήγηση της συναδέλφου της κυρίας 

αντιδημάρχου. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό ποσό. Πολύ σωστά 

ανέφερε ήρθε την τελευταία στιγμή το θέμα σε μας και αυτό που 

μπορώ να πω είναι ότι  η αναφορά που κάνει  ο συνάδελφος  στο ότι  

δυσκολευόμαστε να πραγματοποιήσουμε μικρές δαπάνες για τα 

καθημερινά,  έχει  να κάνει  και με τις  διαδικασίες και με τους τρόπους 

που μπορεί κανείς  να υλοποιήσει κάτι .   

 Ο κ. Γκότσης όμως, ο συνάδελφός μου, έχει  βάλει στον 

προϋπολογισμό σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία ένα ποσό 

για να μπορέσει να προμηθευτεί  ο Δήμος υλικά. Αυτό πε ρνάει από την 

Οικονομική Επιτροπή τις  επόμενες ημέρες για να μπορεί,  με αυτό το 

ποσό να μπορεί να προμηθεύεται υλικά για να τακτοποιεί  αυτές τις  

μερικές καθημερινές ανάγκες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πολλά λέει  ο κ.  Γαλάνης.  Τρία χρόνια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ξεφεύγουμε από το θέμα. Ας λήξει  εδώ το θέμα. Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη παρακαλώ να μην μιλάτε.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι ο κ.  

Δούκας,  ναι.  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη; Κυρία Γεωργούλα ναι,  ο κ.  Χρυσανθίδης ναι.  ναι,  

ναι ,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240/2016 ΚΑΤ.)  

……………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση υποβολής προτάσεων:  

Α) στο πλαίσιο της 1η ς  πρόσκλησης  του προγράμματος 

Διασυνοριακής  

 Συνεργασίας  INTERREG IPA CBC GREECE-FYROM 2014-2020,  

Β) Στο πλαίσιο της 2 η ς  πρόσκλησης του προγράμματος  

 INTERREG V- A GREECE -BULGRARIA 2014-2020  

Γ) στο πλαίσιο της 1 η ς  πρόσκλησης της Ευρωπαικής  Πρωτοβουλίας  

Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

UIA)  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κλείνω εδώ. Το Γ αποσύρεται.  Θα εξηγήσει ο αρμόδιος εισηγητής,  

ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  Καρπουχτ σής,  ο οποίος έχει  

και τον λόγο.  Παρακαλώ, κύριε Καρπουχτσή.  
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι καλωσορίζω και εγώ τους 

μαθητές και ελπίζω να είναι μια ωραία και ευχάριστη εμπειρία και όχι  

δυσάρεστη γι΄ αυτούς η σημερινή τους παρο υσία εδώ.  

 Το θέμα αφορά την υποβολή προτάσεων στα δυο διασυνοριακά 

προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί.  Το πρώτο είναι το Ελλάδα –

Σκόπια και το δεύτερο είναι το Ελλάδα –Βουλγαρία.  Στο πρώτο που 

είναι το Ελλάδα –Σκόπια έχουμε την δυνατότητα ως Δήμος να 

κατέβουμε σε τρεις  συνολικές δράσεις.   

Η πρώτη που έχουμε να κατέβουμε αφορά τον Άξονα 

Προτεραιότητας 1,  που είναι ανάπτυξη και υποστήριξη της 

. .οικονομίας και ο τίτλος της πρότασης είναι :  Διασυνοριακές 

. .προτάσεις με σκοπό της πρόταση την προώθηση εναλλακτικ ών 

μορφών ορεινού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή, δίνοντας 

έμφαση σε προώθηση αθλημάτων, όπως είναι η ορειβασία,  η 

πεζοπορία,  η ποδηλασία και άλλα.  

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός από συγκεκριμένες 

δράσεις προβολής και ανάπτυξης αυτών των δρα στηριοτήτων 

προβλέπεται να γίνει  και ένας εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων 

στην Χρυσοπηγή.  

Το εταιρικό σχήμα, το οποίο επιλέγεται γι΄ αυτό το πρόγραμμα 

είναι ο Δήμος Σερρών, ο φορέας διαχείρισης …και μια μη 

κερδοσκοπική εταιρεία από τα Σκόπια.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός,  όπως έχει  διαμορφωθεί από την 

πλευρά του Δήμου Σερρών είναι 230.000 ευρώ.  

Η ..  πρόταση αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Μεταφορές και ο τίτλος της δράσης που 
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κατεβάζουμε είναι:  Αποτίμηση παρεμβάσεων . .εξοικονό μησης σε 

δημόσια κτήρια.  Ως επί τω πλείστων τα κτήρια τα οποία 

. .αναβαθμίσουμε ενεργειακά στον Δήμο Σερρών είναι δημόσια κτήρια 

και ειδικότερα σχολεία.  Πιο συγκεκριμένο το Λύκειο Προβατά. Μέσω 

. . .  και κατάλληλου λογισμικού θα προβλεφθούν δράσεις εξοικονόμη σης 

και θα γίνουν μια σειρά από ημερίδες σχετικά με την . .και την 

εξοικονόμηση ενέργειας.   

Το εταιρικό σχήμα είναι ο Δήμος Σερρών, ο Δήμος…., ο οποίος 

είναι και ο συντονιστής εταίρος,  ο Δήμος . . ,  το Πνευματικό Κέντρο 

…Φλώρινας και το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρ ο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το παράρτημά τους 

στην Πτολεμαΐδα.  

Το ποσό αυτή είναι στις  320.000 ευρώ για τον Δήμο Σερρών.  

Η τρίτη πρόταση για την Ελλάδα –Σκόπια είναι πάλι στον Άξονα 

Προτεραιότητας Προστασία Περιβάλλοντος και  Μεταφορές.  Η 

συγκεκριμένη πρόταση έχει  τίτλο: Αγροτικές κοινότητες  . .παραγωγής 

αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης διασυνοριακή περιοχή και 

ουσιαστικά αφορά την διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων με 

εφαρμογή αποτελεσματικών και ασφαλών τεχνολογιών.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργούνται δυο . .μονάδες 

παραγωγής βιο -αερίου . .κτηνοτροφικά απόβλητα κατά τα πρότυπα 

. .αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα και πιλοτική εφαρμογή και ο 

προϋπολογισμός που προβλέπεται για το Δήμο Σερρών στην 

συγκεκριμένη πρόταση είναι 505.000 ευρώ.  

Οι υποβολές αυτές γίνονται μέχρι 22 -4 και κλείνοντας . .την 

έγκριση για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Πρώτα αυτό και μετά θα 

προχωρήσουμε στο Ελλάδα –Βουλγαρία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης και 

ο  κ. Αντώνης.  Ερωτήσεις,  έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις,  όχι  τοποθετήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε από εσάς κ.   Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καταρχήν να καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά του σχολείου,  τον κ.  . .τον 

Διευθυντή και την δασκάλα τους την κυρία Τερζή για αυτή την 

πρωτοβουλία τους.  Εύχομαι να περάσουν ευχάριστα..τον ανάλογο 

πολιτικό πολιτισμό.  

 Το ερώτημα κύριε  Καρπουχτσή, είδα τις  προτάσεις,  είναι λίγο 

γενικό αλλά θα ήθελα έτσι με δυο λέξεις  εάν μπορούσατε να μου 

απαντήσετε,  το συνολικό ποσό, από ότι  βλέπω, είναι γ ύρω στο ένα 

εκατομμύριο.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Και για τις  τρεις .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η συμμετοχή του Δήμου είναι 20% όπως αναφερόταν στο …  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι 100%.. .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έχει  καμία συμμετοχή ο Δήμος;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Είναι εκατό τοις  εκατό η χρημα τοδότηση. Στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα η χρηματοδότηση είναι 100%.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για την ανεργία θα υπάρξει πρόβλεψη …  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η ανεργία μέσω του συγκεκριμένου έχει  ένα θέμα στο Ελλάδα –

Βουλγαρία που αντιμετωπίζει  την κοινωνική επιχειρηματικότητα το  

θέμα της ανεργίας.  Τώρα αυτά τα συγκεκριμένα άμεσα δεν 

αντιμετωπίζουν αλλά έμμεσα σκεφτείτε ότι  αυτό το ένα εκατομμύριο 

που μαζεύουν αυτές οι  προτάσεις είναι δράσεις και δαπάνες οι  οποίες 

θα γίνουν στον Δήμο Σερρών, ως επί  των πλείστων θα . .  από Σερραϊκές  

επιχειρήσεις . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…διαχείριση αγρο -κτηνοτροφικών. Κατά το παρελθόν είχαμε κάνει  μια 

συζήτηση και είχαμε . .στην επιφάνεια . .  και αναφέρομαι στην 

Βροντού. Γιατί  άραγε σε αυτή σας την πρόταση την Βρουντού την 

βγάλατε απέξω την στιγμή που όντως υπάρχει ένας σεβαστός όγκος 

απορρίμματα αγροτικών τα οποία,  βέβαια,  θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή . .αλλά και για την παραγωγή 

λιπάσματος  λαμβάνοντας υπόψη ότι  κάνετε λόγο για κομποστοποίηση;  

 βέβαια,  εάν θυμάστε καλά, είχα κάνει  και άλλη πρόταση που θα 

μπορούσαμε να την εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί ,  

επαναλαμβάνω, εστιάζετε μόνο στον Ελαιώνα και . .  και αφήνετε απέξω 
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την Βροντού, η οποία έχει  την δυνατότητα να παρέχει  υλικό προς 

χρήση και σε μεγάλες ποσότητες;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

…ο Ελαιώνας… είναι γιατί  από εκεί  πέρα υπήρχαν μετρήσιμα στοιχεία 

από την προηγούμενη μονάδα της Πράσινης Κοινότητας,  όπως είχε 

υπολογιστεί .  Σίγουρα και η Βροντού έχει  αρκετ ά απορρίμματα, τα 

οποία δεν απαγορεύεται . .και να αξιοποιηθούν.  Το ότι  δεν αναφέρεται 

εδώ πέρα δεν ισχύει ,  όπως επίσης και μια σειρά από άλλα απορρίμματα 

που δεν καταγράφτηκαν εδώ πέρα θα χρησιμοποιηθούν.  Σίγουρα ότι  

απορρίμματα υπάρχουν από πλευράς… θα αξ ιοποιηθούν από την 

μονάδα και . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει δέσμευση κύριε Γεωργούτση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω ότι  στην δράση αυτή τρέχει  και δικαίωμα να παίρνουμε τα 

απόβλητα και από την . .τα υπολείμματα. Είναι μέσα στον σχεδιασμό 

γι΄ αυτή την μονάδα την μικρή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή εδώ δεν αναφέρεται γι΄ αυτό έκανε την ερώτηση αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά κάνατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό είπα ότι  εάν υπάρχει δέσμευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν σας κατηγόρησε κανείς .   
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν είπα  ότι με κατηγόρησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη έχετε τον λόγο για ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θα κάνω μια απλή ερώτηση, πάρα πολύ απλή. Με 

ποιο δικαίωμα χρησιμοποιήσατε και δίνετε εθνικό προσδιορισμό στα 

Σκόπια; . .Αναγνωρίζετε ότι  τα Σκόπια συνορεύουν με τον Νομό 

Σερρών. Με ποιο δικαίωμα …ο άθλιος ο τύπος έβαλε την λέξη 

Μακεδονία και την αποδέχεστε και εσείς;  Έχουμε δικαίωμα εμείς;  Για 

να καταλάβετε ένα πράγμα κύριε…, η Αγγλία επί πεντακόσια χρόνια 

την Ιρλανδία την λέει  IRA .  Ποιοι  είστε εσείς  που χθεσινοί άνθρωποι 

λέτε τα Σκόπια Μακεδονία με . .προσδιορισμό; Με ποιο δικαίωμα, 

κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που το είδατε αυτό κ.  Αντώνη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η επικαιροποιημένη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια επικαιροποιημένη, από ποιους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την Βουλή ονομασία.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Σας παρακαλώ, δεν θα αλλάξουμε τους νόμους του κράτους για τα 

εθνικά μας θέματα. Εδώ δεν ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η λέξη Μακεδονία δεν ακούγεται.  Εντάξει;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε το αυτό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  να το αφήσουμε,  αφού είναι  κυρίαρχο; Συνεργασία με τα 

Σκόπια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  των θεμάτων αυτών του Α  και του Β; Όχι.  Ομόφωνα 

ναι;  Εκτός του κ.  Αντώνη Αναστασιάδη. Όλοι οι  υπόλοιποι ναι;  Ωραία.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν τελείωσα, έχω και Ελλάδα –Βουλγαρία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να ακούσετε και για την Ελλάδα –Βουλγαρία συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρουν το θέμα οι  συνάδελφοι και το προσπερνάμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια τοποθέτηση ο κ.  Αντώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για το Β; Μα εσείς …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…κλέβουν την ιστορία μας.  Στα Σκόπια προ του Τρωικού πολέμου 

κατοικούσαν οι  Δαίδαλοι,  ένας . .α πό την Τρωάδα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος εάν έχετε να τοποθετηθείτε.  Παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα τα Σκόπια κλείνουν τα σύνορα, αυτή η άθλια χώρα στην 

Ελλάδα και πεντακόσια καμιόνια με τρόφιμα δεν μπορούν να έρθου ν 

στην Ελλάδα. Είναι βρώμικη η υπόθεση. Οι Βούλγαροι μας κλείνουν 

τα σύνορα. Μας έχουν απομονώσει από παντού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σοβαρός άνθρωπος είστε και μορφωμένος άνθρωπος,  πώς …Δεν κάνω 

τον έξυπνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχουμε κάτι  επί  του θέματος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση θα κάνετε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχει άλλος κάνετε και ερώτηση και τοποθέτηση. 

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Καρπουχτσή για το δυο,  αναφέρεστε εδώ: «Διοργάνωση 

δράσεων καθαρισμού και εμφυτεύσεων». Δεν ξέρω, δεν μας 

προσδιορίσατε το περιεχόμενο αυτού του οποίου λέτε.  Ένα είναι αυτό.  

Και το τρίτο μέρος που αναφέρεστε στην κομποστοποίηση, αφήνετε 

ένα . .κατά πόσο αυτό πιστεύετε  πως είναι εφικτό να γίνει;   Την 

διαχείριση πράσινων αποβλήτων θα αναλάβουν κοινωνικές 

. .επιχειρήσεις,  οι  οποίες θα δημιουργηθούν ή υφίστανται;  Ένα  είναι το  

ερώτημα.   

Και κατά πόσο πιστεύετε ότι  με αυτή την λογική, εκτός εάν 

υπάρχει δέσμευση, με αυτή την  λογική πιστεύω ότι  αυτό το πρόγραμμα 

θα μπορέσει να περπατήσει και να δώσει λύση σε αυτό το οποίο 

επισημάναμε προηγουμένως και το οποίο,  βέβαια,  μπορούμε να το 

εντάξουμε και εδώ;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όσο αφορά το δεύτερο από τα τρία προγράμματα, το …τις δράσ εις 

καθαρισμού και εμφυτεύσεων, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το 

σχεδιάσαμε τώρα τελευταία.  Να αναφέρω ότι  εταίροι θα είναι ο Δήμος 

Σερρών, το …συντονιστής εταίρος θα είναι . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη να ρωτήσω και κάτι ,  συγνώμη Πρόεδρε,  συγνώμη. 

. .αναφέρθηκε μέσα αλλά πρέπει να σας πω κ.  Καρπουχτσή ότι  ο 

φορέας . .είναι υπό εκκαθάριση. Εμείς τον βάλαμε …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι ο φορέας …που γνωρίζουμε.  Ο Σύλλογος Φίλων . .Λαλιάς.  Ο 

παραδοσιακός.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

. .θα είναι μάλλον και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας.  Οι 

δράσεις αναφέρονται σε δράσεις ευαισθητοποίησης,  ειδικά μαθητών, 

γύρω από περιοχές NATURA .  Ο Δήμος Σερρών έχει  αρκετές περιοχές 

NATURA ,  δράσεις καθαρισμού και ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου 

Σερρών θα κοιτάξουμε να χρηματοδοτήσουμε κομμάτι . . ,  το οποίο,  

όπως ξέρετε χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και 

. . .χρηματοδότηση για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης …  

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν καλύπτεται εύκολα ο κ.  Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μου δώσατε μια σαφή απάντηση…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τώρα όσον αφορά το άλλο το …για κοινωνικές και τουριστικές 

επιχειρήσεις,  το κομμάτι του Άξονα Προτεραιότητας του 9 C είναι η 

δημιουργία . .άρα μέσω αυτού του προγράμματος . .είναι περίπο υ στις  

600.000 ευρώ, είναι  δράσεις που θα υποστηρίξουν φορείς και άτομα 

της κοινωνίας των Σερρών να δημιουργήσουν…το οποίο ξεκινάει  

τώρα, οι  οποίες θα διαχειρίζονται αυτού του είδους τα απόβλητα και 

θα έχουν μια σχέση συνεργασίας και με την άλλη πρόταση . . Δηλαδή 
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αυτές θα παράγουν και την πρώτη ύλη. Θα συλλέγουν την πρώτη ύλη 

και θα την πουλάνε είτε εδώ είτε σε άλλους φορείς που θα την 

διαχειρίζονται.   

 Άρα κομμάτι της πρότασης είναι και η δημιουργία …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι δεσμευτικό.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι . .του προγράμματος.  Δεν είναι θέμα δέσμευσης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και κάτι  άλλο να σας πω κύριε Καρπουχτσή και αγαπητέ Πρόεδρε,  

γιατί  σε σας απευθύνομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χρησιμοποιείτε ότι  αναφέρεται στο …Σκόπια και στο ν γραπτό λόγο 

Σκόπια.  Έλεος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη πυροδοτείτε άσκοπα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω Πρόεδρε,  κλείνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις κάναμε,  τελειώσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι και εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεχαστήκατε όμως κύριε ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ύστερα από αυτά νομίζω ότι  μέσα σε αυτό το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία των 

μαθητών δεν είναι μόνο δυο άτομα τα οποία έχουν την ευαισθησία 

απέναντι  στο κράτος αυτός,  το μόρφωμα το οποίο λέγεται Σκόπια.  

Υπάρχουν και άλλοι οι  οποίοι  …άσχετα με την ηλικία μας το νεαρό ή 

όχι ,  έχουμε την ίδια ευαισθησία,  απλά σεβόμαστε την απόφαση της 

Βουλής των Ελλήνων για ονομασίες σε επίσημα έγγραφα και δεν 

μπορούμε παρουσία της τηλεόρασης ή οποιονδήποτε άλλων …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια τηλεόραση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη μην διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με έχουν αποκλείσει  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ιστορική μνήμη και σεβόμαστε και τον . .και όλα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σεβαστό αυτό που λέτε.  Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Κατά πλειοψηφία 

εκτός του κυρίου Αντώνη Αναστασιάδη. Οι υπόλοιποι ναι.   

 

Α) στο πλαίσιο της 1 η ς  πρόσκλησης  του προγράμματος  

 Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC  

GREECE-FYROM 2014-2020,  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός απόφασης 189/2016)  

…………………… . .  

 

Β) Στο πλαίσιο της 2 η ς  πρόσκλησης του προγράμματος  

 INTERREG V- A GREECE -BULGRARIA 2014-2020  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός απόφασης 190/2016)  

…………………… . .  

 

Γ) στο πλαίσιο της 1 η ς  πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας  

 Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

UIA)  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύ μβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(ΠΡΟΚ. 1-6-2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  
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Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 1 η  Γενική Συνέλευση  

 των μελών της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την  

 επωνυμία: Διαδίκτυο Δήμων των Εκλε κτών Ελληνικών Γεύσεων  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το οποίο θα διεξαχθεί  στις  7 Απριλίου,  διορθώστε το εάν έχει  κάποιες 

ημερομηνίες παλαιότερες,  7 Απριλίου του ΄16.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 191/2016)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

Α) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρονική  

εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Λευκώνα  

του Δήμου Σερρών.  

Β) Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2014 και  
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Γ) Ανακαίνιση του υπ΄ αριθμόν  12 καταστήματος του Δημ. 

Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά από κλήρωση, όπως γνωρίζετε γίνεται η σύσταση αυτών των 

επιτροπών. Δυο λεπτά. Οφείλουμε να αναφέρουμε τα ονόματα κ.  

Γκότση χάριν διευκόλυνσή σας.   

 Για το Α ως τακτικά έχουν εκλεγεί  μετά από την κλήρωση της 

Επιτροπής ο κ.  Καραμπατζάνης Θεόδωρος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

και ο κ.  Δελιγρακλής Μιχαήλος  ως μέλος,  με αναπληρωματι κούς 

αντίστοιχα την κυρία Τεκίδου Μόρφω ως Πρόεδρο και Βαρναλίδου 

Ελένη ως μέλος.   

 Για το Β ως τακτικά η κυρία Στρίκα Ελένη ως Πρόεδρος με τον 

κ.  Κωνσταντινίδη Μάριο ως μέλος και ως αναπληρωματικά ο κ.  

Πονηράμας Γεώργιος ως Πρόεδρος και η κυρία . .Φωτεινή ως μέλος.   

 Για το Γ ως τακτικά μέλη εκλέχθηκαν η κυρία Αρβανιτάκη 

Ελισάβετ ως Πρόεδρος,  ο κ.  . .Αθανάσιος ως μέλος,  ενώ ως 

αναπληρωματικά αυτών η κυρία Τεκίδου Μόρφω ως Πρόεδρος και ο κ.  

Δελιγρακλής Μιχαήλος ως μέλος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

 

Α) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρονική  

εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Λευκώνα  

 του Δήμου Σερρών.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 192/2016)  

………………… . .  

 

Β) Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2014 κ αι  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 193/2016)  

………………… . .  

 

Γ) Ανακαίνιση του υπ΄ αριθμόν 12 καταστήματος του Δημ. 

Μεγάρου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 194/2016)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγά πης σε άπορους  

δημότες του Δήμου Σερρών για την εορτή του Πάσχα έτους 2016.  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια εάν θέλετε να πείτε κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Πρώτα από όλα να σας καλωσορίσω παιδιά,  να δώσω συγχαρητήρια  

στον κύριο . .  και στην Τερζή για την πρωτοβουλία τους.  Να ξέρετε ότι  

μας είναι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε εδώ κοντά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λίγη ησυχία.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί κύριοι  συνάδελφοι,  όπως είναι γνωστό 

και όπως συνηθίζετα ι ο Δήμος Σερρών τις  μέρες των Χριστουγέννων 

και του Πάσχα είθισται να χορηγεί την διατροφή σε άπορους 

συνδημότες μας και η ανάγκη αυτή είναι περισσότερο επιτακτική 

σήμερα και δυστυχώς κάθε φορά γίνεται πιο επιτακτική.  Πολλά 

νοικοκυριά μαστίζονται από ανερ γία,  οικονομική ανέχεια και γενικά 

έλλειψη βασικών ειδών διαβίωσης και γι΄ αυτό τον λόγο παρακαλούμε 

να εγκρίνετε την συνολική δαπάνη 14.680 ευρώ προκειμένου να 

χορηγηθούν σε 267 οικογένειες διατακτικές για την αγορά τροφίμων 

αξίας 40 ευρώ για τις  ημέρες του Πάσχα.  

 Η κατανομή των δικαιούχων θα γίνει  με κριτήριο την οικονομική 

τους κατάσταση και το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Και άλλος κανείς .  

Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω,  δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινωνική 

λειτουργός στην Επιτροπή;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Θα μπορούσε.  Έχουμε μια μόνο, από ότι  γνωρίζετε και την έχουμε 

μόνο για τέσσερις ώρες.  Ο φόρτος είναι απίστευτος για την κοπέλα 

αυτή. Αλλά δεν έχω κανένα θ έμα. Άλλωστε,  ούτως ή άλλως και εμένα 

τώρα η Επιτροπή . .σε υπαλλήλους μόνιμους.  Η κοπέλα αυτή είναι για 

ένα συγκεκριμένο διάστημα και για λίγες ώρες την ημέρα.  Παρόλα 

αυτά θα το δω και εάν υπάρχει η δυνατότητα και ο χρόνος,  γιατί  όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 195/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  

έτους 2015 της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών  

για το έτος 2015 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ο κ.  Γαλάνης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  να καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά με 

την σειρά μου και τους καθηγητές τους και τον Διευθυντή και την 

δασκάλα τους.  Θέλω να πω ότι  σε κάθε περίπτωση, γιατί  θέλω αυτό να 

το καταλάβουν και τα παιδιά,  ελέγχονται τα οικονομικά των νομικών 

προσώπων τα οποία ανήκουν στον Δήμο. Δυο από αυτά τα νομικά 

πρόσωπα είναι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  το θέατρο και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  η 

κοινωφελής  επιχείρηση.  

 Κάθε χρόνο ορίζουμε ελεγκτές με τον κύριο Πρόεδρο …και 

προτείνουμε τον Βενέτη Θεολόγη και τον Κεχαγιόγλου Δημήτριο με 

αμοιβή έκαστος 150 ευρώ συν ΦΠΑ και έχει  έρθει  πρόταση σε 

συνεργασία με τον κ.  Ραμπότα, γιατί  αυτόν αφορά η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από τ ο 

μέτρο . . .είναι άνθρωποι που συνεργάζονται ήδη με την κοινωφελής 

επιχείρηση, οπότε ο κ.  Ραμπότας…θέλει να συνεχίσει  την συνεργασία 

μαζί τους για να υπάρχει μια ολοκλήρωση της δουλειάς που γίνεται,  

είναι ο κ.  Τσάκης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον κ.  Βασταρά 

Δημήτριο.  Το ποσό είναι,  γιατί  πλέον μιλάμε για ορκωτούς ελεγκτές 

εδώ, 6.000 πλέον ΦΠΑ..  

 Εάν υπάρχει κάποιος συνάδελφος  που θέλει  να ρωτήσει κάτι  για 

την δεύτερη περίπτωση;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε,  εάν μου επιτρέπετε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ότι ήδη η ίδια εταιρεία ολοκληρώνει τον έλεγχο για το ΄13,  μετά το 

Πάσχα ακριβώς.  Μέσα στο καλοκαίρι θα έχει  ολοκληρωθεί και το ΄14 
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και εκτιμούμε ότι  για τον τουρισμό τώρα για το ΄15 θα κλείσουμε 

τέλος του έτους  όλες τις  χρήσεις με την νέα χρονιά.   

 Είναι γνωστό ότι  μέχρι 30 -4 . .Άρα συνεχίζουμε . .και θα 

κλείσουμε τις  οικονομικές εκκρεμότητες που έχουμε …και το σώμα θα 

λάβει γνώστη του τι  ακριβώς,  ποια είναι η εικόνα της επιχείρησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Ηλίας Αναστασ ιάδης.  Υπάρχει άλλος; Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να υποθέσω ότι  το κριτήριο πρόσληψης είναι η χαμηλότερη τιμή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το κριτήριο για να γίνει  αυτή η δουλειά είναι όμως, πολλές φορές το 

λέω και συζητάμε και με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  ο 

άνθρωπος που θα κάνει  την δουλειά σωστά, γιατί  πρόκειται,  θέλω να 

πω ότι  θα γίνει  ο έλεγχος με τον σωστό τρόπο, τον ενδεδειγμένο,  γιατί  

έχουμε ζήσει στο παρελθόν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ανθρώπους,  

που να μην το πω ακριβώς δεν κάνανε καλά την δουλειά τους,  αλλά 

θέλουν αυστηρό έλεγχο και τα αποτελέσματα να είναι τέτοια που να 

μπορεί να πάρει τις  σωστές αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εμένα ο κ.  Ραμπότας μου είπε αυτοί οι  άνθρωποι ήδη κάνανε 

έναν εξονυχιστικό έλεγχο . .και αυτό είναι το κριτήριο για μέ να, η 

σωστή δουλειά,  ο σωστός έλεγχος να εξονυχιστικός και 

αποτελεσματικός για να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Να μην 

είμαστε πουθενά εκτεθειμένοι.   Και  η τιμή φυσικά, ο Ραμπότας κάνει  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 196/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης της υποδοχής  

Φλόγας ΧΧΧΙ (31 ο)  Ολυμπιακών Αγώνων (Ρίο 2016).  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου.  Έχει τον λόγο.  Δυο λόγια 

σας παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε,  επιλέχθηκε η πόλη μας να δούμε την 

φλόγα, να περάσει από εδώ η φλόγα της Ολυμπιάδας.  Η ημερομηνία 

πραγματοποίησης είναι 24 Απριλίου.  Δεχό μαστε στην Ολυμπιακή 

Φλόγα με τιμές αρχηγού κράτους και οι  δαπάνες οι  οποίες,  ως είθισται 

αναλαμβάνει ο Δήμος είναι στο ύψος των 1.600 ευρώ.  

 Είναι τυπικές διαδικασίες,  είμαστε σε συνεργασία με την 

Ολυμπιακή Επιτροπή γι΄ αυτά που πρέπει να κάνουμε,  αυτά θ α 

κάνουμε με τις  καλύτερες προϋποθέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Παρακαλώ. Ερώτηση;  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαβάζουμε ένα έγγραφο το οποίο εστάλη από την . .την συγκεκριμένη, 

ζητάει και νομίζω ότι  πρέπει να το διαβάσετε και εσείς ,  μέχρι 15 -2-

2016 να σταλεί μια απάντηση. Εμείς παίρνουμε απόφαση τώρα. Δεν 

νομίζετε ότι  υπάρχει  μια μεγάλη διαφορά χρόνου; Δηλαδή εστάλη η 

απάντηση και ερχόμαστε εμείς  να επιβεβαιώσουμε την ήδη σταλθείσ α 

απάντηση; Μήπως αλλιώς θα έπρεπε να τεθεί  το ερώτημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε εάν θέλετε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να μπει το θέμα εκτός 

ημερησίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν μπήκε;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Γιατί  ο Πρόεδρος θεώρησε σωστό να μπει σαν τακτικό θέμα και γι΄ 

αυτό δεν μπήκε εκτός ημερησίας.  Όμως ….  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αποφασίζουμε σε αποφασισμένους.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να ολοκληρώσω σας παρακαλώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποφασίζουμε και διατάζουμε.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το θέμα είναι ότι  εμείς  βρισκόμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με την 

Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχουμε,  τα διαδικαστικά τα έχουμε προχωρήσει 

και ότι  απαιτείται το έχουμε προχωρήσει.  Από εκεί  και πέρα η 

απόφαση σίγουρα παίζει  πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά νομίζω . .μπορεί 

να σας απαντήσει για το  γιατί  δεν μπήκε η…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή, Πρόεδρε συγνώμη, δηλαδή εμείς  τώρα τι  επικυρώνουμε; Το 

προαποφασισθέν.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνώ απόλυτα να περάσει από εδώ αλλά δεν νομίζετε ότι  θα 

πρέπει μερικά πράγματα να τα βλέπουμε τυπικά έστω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τυπικά και ουσιαστικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τυπικά και ουσιαστικά τα προσέχουμε.  24 -4 θα έρθει  η φλόγα. 

Υπήρξε περίπτωση κάποιος από εδώ να πει  ότι  δεν θέλω εγώ την 

φλόγα; Την Ολυμπιακή Φλόγα δεν την θέλω στις  Σέρρες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Τότε λοιπόν τι  πάτε,  διυλίζετε τον κώνωπα, κύριε Αναστασιάδη; Για 

να δημιουργήσετε θέμα;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έπρεπε να αναφερθεί ότι  στάλθηκε απάντηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δημιουργήσετε θέμα;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι απόφαση;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Του δημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιου δημάρχου; Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος έστειλε απάντηση στην Ολυμπιακή Επιτροπή για την φλόγα; Ο 

Δήμαρχος την έστειλε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και βεβαίως και καλά έκανε και υπέγραψε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν να μην …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διυλίζετε τον κώνωπα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως και θεωρείται ειλημμένη απόφαση. Σας παρακαλώ, μην 

δημιουργείτε θέματα εκεί  που δεν υπάρχουν.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν στην αρχή της εισήγησής της έλεγε η κυρία Αντιδήμαρχος ότι  

συνέβη αυτό και αυτό δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πόλη υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα και προχωράμε.  Ομόφωνα  

λοιπόν ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 197/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση πρόληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών  

για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τον Λευκώνα δυο θέσεις  υδρονομέων. Ένα για τα αγροτεμάχια και 

ένα για τους . . .   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας χαιρετούμε.  Να είστε καλά. Καλή πρόοδο στα παιδιά.  Παρακαλώ 

κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .Αριθμός  φύλλου ΦΕΚ . .15 Απριλίου του ΄57 και η δημοτική αρχή 

προτείνει  μετά από τις  απόψεις που εκφράστηκαν από το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προτείνει  και εισηγείται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε προτε ίνει ,  σας προτείνω μετά από απόφαση της Δ.Κ. 

Λευκώνα τον κ.  Μεσοβίδη Σάββα και τον κ.  Κελίδη Αθανάσιο.  

Υπάρχει απόφαση, όπως βλέπω εδώ …της Δημοτικής Κοινότητας.   

 Επίσης,  το Μητρούσι,  η Τ.Κ. Μητρουσίου προτείνει  . .απόφαση 

ομόφωνη, τον κ.  Κράλος Αθανάσιο του Σταύρου και Καρίσης . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Μητρουσίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επίσης . .στην Βροντού μας αναφέρει τον κ.  Βάγια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο Πρόεδρος;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει,  νομίζω είναι εκπρόσωπος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  εκπρόσωπος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εκπρόσωπος της Κοινότητας ο κ.  Καφετζόγλου Κυριάκος προτείνει  τον 

κ.  Βάγιο Βασίλειο του Εμμανουήλ και στην Ορεινή προτείνεται ο κ.  

Κασάπης Κωνσταντίνος του Γεωργίου.   

 Για να προλάβω τους συναδέλφους και να αιτιολογήσω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Ορεινή ποιον  προτείνετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. της Ορεινής ανέφερε σε ένα έγγραφό του γι΄ 

αυτή την περίπτωση στον κ.  Πρόεδρο ότι  εγώ δεν εκφράζω γνώμη γιατί  

στο παρελθόν όσες φορές την εξέφρασα δεν είχε δεχθεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι έγγραφο του προέδρου της Ορεινής ο οποίος μας λέει  ότι  εγώ δεν 

προτείνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ερώτησή μου είναι γιατί  είπατε ότι  προτείνεται.  Γι΄ αυτό είπα ότι  

ποιος προτείνει .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά το λέτε,  δεν είναι έτσι.  Εάν το ανέφερα με συγχωρείτε.  

Πρόκειται για πρόταση δική μας,  γιατί  όπως σας εξήγησε  ο κ.  
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Πρόεδρος,  ο Πρόεδρος της Ορεινής δεν θεώρησε σκόπιμο να προτείνει  

κάποιον συγκεκριμένο.  Παρόλα αυτά σας αποδεικνύω ότι  εκεί  που 

υπήρξε απόφαση ή έγινε από κάποιον Πρόεδρο, έγινε δεκτή.  Ο κύριος 

. .τον κ.  Βάγια,  δεκτή.  Η Τ.Κ. στο Μητρούσι ομόφωνα αυτούς τους δυο,  

Κράλος και Καρίσης,  δεκτοί.  Λευκώνα τους δυο που έχουμε από τον 

Πρόεδρο, δεκτοί.   

 Υπάρχουν και δυο ενστάσεις οι  οποίες πολύ πιθανόν να μην 

έχουν νομίμως υποβληθεί.  Αναφέρεται,  έχουν έρθει  σ αν έγγραφο στον 

Πρόεδρο.  

Θέλω να πω όμως το εξής και εδώ τελειώνω. Σίγουρα με τα 

προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6,  κύριε Πρόεδρε,  . .πρέπει  

κανείς  για να προσληφθεί γι΄ αυτούς τους τέσσερις μήνες,  όσο ορίζει  η 

σύμβαση, να έχει  την ελληνική ιθαγένεια,  ν α έχει  συμπληρώσει το 23 ο  

έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει  το 60 ο  και να γνωρίζει  

ανάγνωση και γραφή για να γίνει  υδρονομέας.  Οι κύριοι  αυτοί στις  

ενστάσεις τους ή στις  αναφορές τους λένε ζητήματα τα οποία δεν 

συνάδουν με το . .άλλωστε ήδη σε αυτό  το έγγραφο του προέδρου 

αναφέρεται ότι  και στο Μητρούσι κυρίως αλλά και σε άλλες 

περιπτώσεις,  το εισηγούμαι και εγώ, αυτοί οι  άνθρωποι που ορίζονται 

έχουν εμπειρία από τον χώρο, τον γνωρίζουν καλά τον χώρο και τις  

περιοχές αυτές και μπορούν να κάνουν σωστ ά την δουλειά του 

υδρονομέα.  Έχουν και αυτά τα προσόντα. Τώρα να μην σας πω τι  

άλλα προσόντα αναφέρονται εδώ σε αυτό το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή πολλές φορές κα τά το παρελθόν βρέθηκαν στο 

σημείο να κάνουν τέτοιου είδους κρίσεις  και προσλήψεις,  αναφέρομαι 

στον κ.  Γαλάνη υπό τύπων ερωτήσεων αλλά και προβληματισμού, 

μήπως θα πρέπει επειδή λίγο ως πολύ γνωρίζω τι  λέει  αυτό το 

Βασιλικό Διάταγμα, μήπως θα πρέπει να δημ ιουργήσουμε ένα πλαίσιο 

με το οποίο θα βοηθούμε και τους προέδρους και τα Δ.Σ. των 

Κοινοτήτων, έτσι ώστε οι  προσλήψεις να είναι τέτοιες που να μην 

δημιουργούν εντάσεις μέσα στις  μικρές Κοινότητες;   

 Ατύπως ίσως αλλά νομίζω ότι  θα βοηθά τον εκάστοτε Πρόεδρο  

και το εκάστοτε Δ.Σ. .  Ξέρετε οι  μικρές κοινωνίες λειτουργούν λίγο 

παράξενα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .δηλαδή είναι παρωχημένο αλλά είναι δίκαιο …ότι επομένως τα 

προσόντα είναι πολύ τυπικά και δεν μπορείς …επιλογές…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην θέτετε προβληματισμούς εκεί  που δεν υπάρχουν.  Εδώ 

αποφασίζουν τα Τ.Κ. και εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο δεχόμαστε την 

άποψή τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στην Ορεινή δεν έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν παίρνει  απόφαση, δεν θέλει  ο Πρόεδρος,  με το ζόρι δε ν γίνονται 

αυτά.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι υποχρέωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ψηφίζω Λευκώνα, Μητρούσι,  Ορεινή ως έχει  και Βροντού …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση. κύριε Μυστακίδη,  ναι.  Ναι,  ναι.  ναι .  Ναι ο κ.  

Μοσχολιός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρόταση του κυρίου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης; Την εισήγηση. Κύριε Γιαννακίδη,  η 

κυρία Γεωργούλα την εισήγηση. Ο κ.  Χρυσανθίδης;  Κυρία Ιλανίδου 

την εισήγηση. Ναι την εισήγηση και ο Πρόεδρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Συγνώμη, ήθελα να μου δώσεις τον λόγο για μισό λεπτό επί 

προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσωπικό κ.  Αναστασιάδη, ποιος σας…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Δεν αναφέρθηκα, δεν είπα για σένα  

προσωπικά. Αναφέρθηκα στην Βουλή των Ελλήνων που λένε για τους 

υπουργούς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το πήρα προσωπικά. Μην στεναχωριέστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προέκυψε θέμα επ ί προσωπικού. Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη μην 

το κάνουμε Βουλή των Ελλήνων…  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός απόφασης 198/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης της πράξης  

 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών  

 Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του  

Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  
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Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγγιαννίδου  Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισηγήτρια κυρία Αγιαννίδου έχει  τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:   

Είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Κάνουμε την αποδοχή και εγκρίνουμε 

την υλοποίηση του σχεδίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 199/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 20/2016 απόφασης του  Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

με θέμα Έγκριση ισολογισμών κληροδοτημάτων Κων. Τσιάγκα και  

Αφροδίτης Σιόλα έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να πείτε κάτι .  Εάν γνωρίζετε το θέμα, ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Από τον κ.  Ηλία Αναστασιάδη ερώτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Χατζημαργαρίτης γνωρίζει  καλά γιατί  σήμερα είχαμε μια 

διεξοδική συζήτηση μέχρι του ισολογισμού, ο ισολογισμός στ ον 

. .κύριε Χατζημαργαρίτη λέτε πως και τα δυο . .Στον πρώτο λέτε ότι  δεν 

το ενοικιάσαμε γιατί  δεν συμφωνούν οι  άλλοι συνιδιοκτήτες.  Ερώτημα 

απλό και σαφές,  υπάρχει  αλληλογραφία η οποία πιστοποιεί  αυτό το 

οποίο λέτε;   

 Το δεύτερο, τον δεύτερο ισολογισμό, έχε τε το πάγιο και το 

αποθεματικό.  Το πάγιο είναι μηδέν.  Όμως εκεί  έχετε και ένα νούμερο. 

750 ευρώ το οποίο δεν δικαιολογείται.  Μήπως θα πρέπει να εξαλειφθεί 

και να μπει κάπως παρατήρηση λαμβανομένου υπόψη ότι  το ποσό αυτό 

το πήρατε από τις  κρατικές δαπάνες . .  γ ιατί  διαφορετικά πάνε στην 

λογική των . .γι΄αυτό φωνάζω. Καταλάβατε;  

 Είναι κάποια πράγματα τα οποία προσπερνάτε και μετά μας 

έρχεται κεραμίδα στο κεφάλι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος τα προσπερνάει;  Είδατε να προσπερνάει κάποιος;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οι ορισμένοι δεν έχουν λόγο κύριε Ηλία Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος 

έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Μερετούδη.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όντως έχει  δίκαιο ο κ.  Αναστασιάδης.  Το έχουμε δε ι  από το πρωί όπως 

προέκυψε, αυτά τα 750 ευρώ, κύριε Αναστασιάδη, είναι η επισκευή της 

οροφής ενός . .Υπήρξε ενημέρωση και από την Ελληνική Αστυνομία και 

. .μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα.  

 Λοιπόν το Διοικητικό του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ενημ ερώθηκε,  πήρε την 

απόφαση και προέβη σε αυτή την ενέργεια,  η οποία ενέργεια 

αποτυπώνεται στον ισολογισμό του ΄15 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στον απολογισμό;  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Στον ισολογισμό. Εν πάση περιπτώσει. . .και μπορεί σε λίγο χρονικό  

διάστημα να συμπληρωθεί.  Έχει  αυτή την . .Και οι  ισολογισμοί αυτοί 

των κληροδοτημάτων είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.  

 Θα σας απαντήσω και σε κάτι  άλλο που είπατε πριν,  ας πούμε για 

τον …δεν υποκύπτει  σε φορέα αυτό το κτήριο γιατί  δεν 

ηλεκτροδοτούμενο.  

 Όσον αφορά τώρα τους συνιδιοκτήτες,  ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και το 

Κέντρο . .πριν τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ασχολήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με 

τους συνιδιοκτήτες,  οι  οποίοι  και με . .και ουδείς  εμφανίστηκε ποτέ και 

μάλιστα,  ο κύριος…είναι εδώ να το επιβεβαιώσει,  ξέρετε ότι  . .στι ς  9-
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4-2015 τους καλέσαμε επίσημα όλους αυτούς,  εμφανίστηκε μόνο ένας.  

Ο κ.  Γαλάτσιος.  Να μας εκφέρουν την άποψή τους για τις  δυο όψεις 

που είναι διατηρητέες,  που κρίθηκαν το διατηρητέες από το. . .και. . .γ ια 

να δούμε τι  μέλλει  γενέσθαι με τα δυο κληροδοτήματα .   

 Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ,  να νοικιάσουμε ή να 

αξιοποιήσουμε ή να κατεδαφίσουμε ή να πουλήσουμε,  εν πάση 

περιπτώσει.  Εμείς έχουμε κάνει  αυτή την πρώτη κίνηση.  

Και την δεύτερη . .για το τι  έχουμε κάνει  όσον αφορά την . .των 

κληροδοτημάτων η οποία αφορούσε,  θυμάστε τι  αφορούσε και ρωτούσε 

ο κ.  Μηλίδης,  και τι  κάνουμε εμείς  για την αλλαγή των 

κληροδοτημάτων. Δηλαδή έγραφε για κορασίδες.  Ήταν παλαιά αυτή η 

εντολή. Έχουμε μπει σε διαδικασία,  είμαστε . .στιγμή για να αλλάξουμε 

τους όρους των κληροδοτημάτων.  

Αυτή είναι όλη η ιστορία των δυο κληροδοτημάτων. . .τα 

παρακολουθεί πάρα πολύ στενά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ  να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ καλά κάνει  ο κ.  Αναστασιάδης και όλοι οι  άλλοι συνάδελφοι που 

ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Είναι πολύ λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω στον κ.  Πρόεδρο, ο οποίος πιστεύω ότι  είναι πολύ επιμελής,  

εγγράφως …αποφάσεις του …να καλέσει τους ιδιοκτήτες,  να τους 
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κάνει προτάσεις γιατί  με αυτόν τον τρόπο εάν αύριο ,  μεθαύριο,  κτύπα 

ξύλο, μας καλέσει κάποιος και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν περνάνε τυπικά οι  ισολογισμοί από το Δημοτικό Συμβούλιο,  

περνάνε ουσιαστικά. Και όταν κάτι  δεν πάει καλά μας καλούν όλους.  

Επομένως καλό θα είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη επειδή τα ξέρω αυτά και επειδή ξέρω ότι  αρνιούνται 

μερικοί ακόμα, γι΄ αυτό επιμένω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του ενάτου ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 200/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 41/2016 απόφασης του Δ.Σ.  

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  
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 με θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότας έχει  τον  λόγο.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δυο λόγια κύριε Πρόεδρε.  Η αναμόρφωση γίνεται μόνο για να 

καλυφθεί το σκέλος των εξόδων αποπληρωμής των καταναλώσεων 

ύδρευσης από εποχή . .έως και σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μήπως μπορείτε να προσδιορίσετε και την χρονολογία;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Από το 2006 με βάση τον πίνακα που μας . .η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για όλα τα 

κτίσματα που ήταν επί σειρά ετών…ανεξόφλητοι λογαριασμοί.  Όλα 

μαζί αυτά ανέρχονται σε ένα ποσό 13.000 ευρώ, χρειάζεται να γίνει  

αναμόρφωση για τα 7.000 ευρώ προκειμένου να εξοφλήσουμε 

κατανάλωση από το 2003, 2004, . .έως και σήμερα. Αυτό γίνεται 

σήμερα με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ένα ποσό έχει  

καταβληθεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 201/2016)  
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……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ενδέκατο.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 52/2016 απόφασης του Δ.Σ.  

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και  

Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι το ένα κομμάτι νομίζω είναι μια 

τυπική παράλειψη που έγινε στον Οργανισμό. Αναφέρεται στο άρθρο 

4,  ότι  οι  προϊστάμενοι μπορεί να είναι ΠΕ ή ΤΕ, στο άρθρο 15 αυτό 

του ΤΕ παραλείφθηκε.  Είναι μια τυπική συμπλήρωση δηλαδή του 

οργανογράμματος.   

 Η μόνη . .προτείνουμε να αλλάξει είναι η μεταβατική διάταξη για 

να τακτοποιήσουμε κάποιους εργαζόμενους που παρουσίασαν πτυχία,  

διάφορα πτυχία και από . .πανεπιστήμιο πριν την έγκριση του 

Οργανισμού, αναγνωρισμένα πτυχία και είπαμε αυτούς και να τους 

εντάξουμε και να τους αξιοποιήσουμε.   

 Όπως είναι γνωστό, όσοι γνωρίζετε μάλλον,  στο  τμήμα 

Καταναλωτών είχαμε αντικαταστήσει τον προϊστάμενο του τμήματος 
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με εργαζόμενη, με μια εργαζόμενη που είχε πτυχίο Ανοικτού 

Πανεπιστημίου.  Όταν στείλαμε το πρώτο ένταλμα για να πληρωθεί η 

συγκεκριμένη εργαζόμενα το επίδομα ευθύνης θέσης,  η Επίτροπος . .επί  

της ουσίας του διορισμού και απέρριψε το ένταλμα, ενώ η 

Αποκεντρωμένη είχε εγκρίνει  το οργανόγραμμα και την τοποθέτηση,  η 

Επίτροπος,  κατά την άποψή μου, υπερέβαλε αλλά, τέλος πάντων, 

έκρινε ότι  η τοποθέτηση ότι  ήταν άκυρη και έτσι προσπαθούμε 

τροποποιώντας αυτή την μεταβατική διάταξη να τακτοποιήσουμε το 

θέμα και των πτυχιούχων που φέρανε πτυχία στην υπηρεσία πριν  την 

έγκριση  του οργανογράμματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  

ο κ.  Βασίλης Χρυσανθίδης.  Άλλος; Κανείς.  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση πρώτη. Αυτό το θέμα για ΠΕ, ΤΕ ήταν  διαδικαστικού 

χαρακτήρα, από ότι  θυμάμαι ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο του 2013 τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.  Τον Αύγουστο ξανά ψηφίσαμε πάλι 

για θέματα  τακτοποίησης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.  

Δεν το αντιληφθήκατε τότε οι  υπηρεσίες σας…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Την δεύτερη ημερομηνία κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τον Αύγουστο. 22 Αυγούστου ψηφίσαμε τον Κανονισμός της 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του ΄15.  Τον Αύγουστο του ΄15 

και ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα για τακτοποίηση κάποιων 

υπαλλήλων από ότι  μας είχατε πει  και το ψηφίσαμε.  Τον συγκεκριμένο 

οργανισμό δεν  τον ψηφίσαμε εμείς ,  δεν τον ψηφίσαμε γιατί  . .δεν 
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αντιληφθήκανε οι  υπάλληλοι ότι  δεν υπάρχει ΠΕ και ΤΕ; Πρώτον.  Και 

γιατί  δεν τον φέρατε τότε;  

 Επίσης ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεχόμενης την εισήγηση από 

τον Γενικό Διευθυντή  . .η Επίτροπος δεν αναρωτηθήκατε,  πώς θα 

τοποθετήσουμε προϊστάμενο σε ένα τμήμα, σε μια ειδικότητα η οποία 

δεν προβλέπεται ούτε στον Κανονισμό ούτε πουθενά; Δεν το γνωρίζανε 

αυτό οι  υπηρεσίες;   

 Και τρίτη ερώτηση, στην εισήγηση του διευθυντού, δεν το 

κατάλαβα εδώ, στο 7 σημείο λέει  ότι  η παράγραφος 4 του άρθρου 16 

του ΟΕΥ, ειδικών προσόντων για οργανικές θέσεις,  τροποποιείται ως 

προς την ειδικότητα και να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως.  Η 

οικονομολόγος –διοικητικός ΠΕ. Τι ήταν πιο μπροστά δηλαδή; Ποιες 

ήταν οι  ειδικότητες πιο μπροστά; Και το έξι  και το επτά.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αναφέρεστε στο άρθρο 4;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αναφέρομαι στο άρθρο 4,  στην εισήγηση του Γενικού Διευθυντού. 

Περίπτωση 7 και περίπτωση 8.  Ποιες ήταν οι  προηγούμενες 

ειδικότητες;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Απλά δεν έμπαινε το ΤΕ. Του τεχνολόγου. Έλειπε το ΤΕ. Το 7 λέει  ΠΕ, 

μόνο ΠΕ έχει .  Από παράλειψη δεν μπήκε και το ΤΕ. Αυτό λέω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχετε το οργανόγραμμα μπροστά σας;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Την απόφαση έχω μπροστά.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σε ποια παράγραφο αναφέρεστε;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αναφέρομαι στην παράγραφο στην εισήγηση του διευθυντού στην 7.  

Διαβάζω την 7 και την 8.  Μόνο ΠΕ λέει .  Ποια ειδικότητα έχεις;  Και 

στο αποφαντικό είναι η 1.7.  Στην απόφασή σας που έχετε πά ρει στο 

1.7.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επειδή έχω και το άρθρο μπροστά μου, γι΄ αυτό σας λέω. Εδώ δεν  

αλλάζει  τον βαθμό, κ.  Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν μιλάμε γι΄ αυτό.  Ειδικότητα και την κατηγορία.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έλειπε το λογιστικό.  Αυτό έλειπε.  Μα το έχω μπ ροστά μου, γι΄ αυτό 

σας το λέω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν το λέει  παραπάνω.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έλειπε το λογιστικός και μπαίνει  και λογιστικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε σε όλες τις  ερωτήσεις.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  το πρώτο ήταν μια παράλειψη που δεν υπέκυψε στην 

αντίληψή μου. Για το πρώτο είναι αλήθεια,  θα μπορούσε να προηγηθεί 

όταν κάναμε την πρώτη τροποποίηση να . .και αυτή την παράλειψη. 

Είναι μια τυπική διαδικασία.  Δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

μέχρι τα τότε γιατί  είχαμε τακτοποιηθεί  σε ότι  έχει  σχέση με του ς 

προϊσταμένους με τους πανεπιστημιακούς,  γι΄ αυτό δεν προέκυψε αυτό 

το πρόβλημα.  

 Όσο για την προϊσταμένη του τμήματος,  επειδή εμείς  θεωρήσαμε 

ως Δ.Σ. ότι  έπρεπε να δώσουμε μια νέα κινητικότητα στο τμήμα αυτό,  

επειδή είναι η αιχμή του δόρατος για την επιχ είρηση, έχει  σχέση 

κυρίως με την εισπραξιμότητα της επιχείρησης,  επειδή πιστεύαμε ότι  

υπήρχε μια χαλάρωση στο τμήμα είπαμε να αντικαταστήσουμε με την 

συγκεκριμένη. Δεν είχαμε άλλους πτυχιούχους καταρχήν.   

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αυτή την στιγμή πάσχει από πτυχιούχου ς.  Από 

έλλειψη προσωπικού, πτυχιούχους.  Δεν έχουμε πτυχιούχους και υπήρχε 

. .και της νομικής συμβούλου, επειδή στο τμήμα Καταναλωτών κυρίως 

ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες και επειδή η συγκεκριμένη κυρία 

είχε ένα πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών, θεωρήσαμε  ότι αυτό θα την 

βοηθήσει να λειτουργήσει επικοινωνιακά με τους πολίτες που έρχονται 

στην επιχείρηση. Γι΄ αυτό την προτείναμε την κυρία και μάλιστα αυτή 

σε προγενέστερο χρόνο είχε διεκδικήσει αυτή την θέση όταν 

αναγνωρίστηκε το πτυχίο της.  Δικαστικά είχε δ ιεκδικήσει αυτή την 

θέση πάλι.  Εμείς προσπαθήσαμε αυτό . .υπήρχε και η θετική εισήγηση 

και του νομικού συμβούλου της επιχείρησης και η υπηρεσιακή 

εισήγηση.  

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αντιλαμβάνομαι αυτό που λ έτε ότι  δεν υπάρχουν 

πτυχιούχοι,  τουλάχιστον σε κάποιες υπηρεσίες που είναι …Το ερώτημα 
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είναι,  γιατί  κατ’ ουσίαν η Επίτροπος το απέρριψε.  Το απέρριψε,  λέμε,  

λέμε αλλά δεν λέμε το γιατί .  Πρώτα θα ήθελα να ξέρω τον λόγο.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα σας πω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρώτον. Δεύτερον,  όπου λέτε ΠΕ ή ΤΕ, λογικό,  υπάρχει όμως, κύριε 

Πρόεδρε,  διαβάθμιση ή είναι ακριβώς ίδια;  Υπάρχει διαβάθμιση του 

ΠΕ με τους ΤΕ όταν έχουμε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το οργανόγραμμα όπως ψηφίστηκε,  ψηφίστηκε ουσιαστικά γ ια την 

επόμενη γενιά των εργαζομένων. Δηλαδή αναβαθμίσαμε,  ψηφίστηκε 

έτσι ώστε η επόμενη σειρά των εργαζομένων που θα ερχόταν στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίου με συγκεκριμένα 

προσόντα, όχι  απλά πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Δηλαδή ακόμα και 

στην γραμματεία λέγαμε ότι  θα είναι λογιστικού, θα είναι 

οικονομικού. Όχι ένα γενικά πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Στην 

συγκεκριμένη θέση, πράγματι αυτή η ειδικότητα δεν υπήρχε.  Εκεί 

πάτησε η Επίτροπος και ακύρωσε ουσιαστικά την τοποθέτησή της κατά 

την άποψή μου, επαναλαμβάνω, καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητας.  Ότι 

στην ειδικότητα αυτή που έχουμε στο οργανόγραμμα μέχρι τα τώρα, 

δεν προβλέπεται αυτός ο τίτλος σπουδών.  

Γι΄ αυτό κάνουμε την μεταβατική διάταξη  εμείς  τροποποιούμε 

και λέμε ότι  αυτοί που εργάζονται  τώρα στην επιχείρηση 

αναγνωρίζουμε και τοποθετούμε στις  θέσεις αυτές και με πτυχία 
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Ανοικτού Πανεπιστημίου και αυτούς όλους που τώρα υπηρετούν.  Όχι 

στο διηνεκές.  Στο διηνεκές ισχύει  αυτό που έχουμε ψηφίσει ότι  

θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακριβώς εάν και εδώ στο τμήμα δεν ξέρω εάν θέλετε ενημέρωση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το δεύτερο. Για την διαβάθμιση. ΠΕ, ΤΕ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η δική μου η πρόταση ήταν να είναι ΠΕ και εάν δεν υπάρχει να πάει 

ΤΕ. δυστυχώς δεν πέρασε από το συμβούλιο αυτό.  Είπαμε ΠΕ, ΤΕ.  

Αλλά εννοείται,  κανένας υπηρεσιακός Γενικός Διευθυντής ο οποίος 

εισηγείται ή το Δ.Σ.  μιας επιχείρησης θα τολμήσει να παρακάμψει έναν 

ΠΕ για να τοποθετήσει στην θέση του έναν ΤΕ. Και εκτός αυτού θέλω 

να σας πω ότι  όλοι οι  ΠΕ που έχουμε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχουν δουλειά,  

οι  προϊστάμενοι τμημάτων δηλαδή, έχουν μπροστά τους ένα εργασιακό 

βίο τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Κύριε Αντώνη έχετε το ν λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε.  Δεν έγινε διάκριση, δεν έκανα κάποια 

διάκριση. Είπα ότι  τίθεται,  νομίζω ότι  γίνεται αντιληπτό.  Έτσι δεν 

είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σαφώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως και όλοι έχουν την δυνατότητα. Δεν πρέπει να παίρνουμε 

αυτούς που έχουν τα περισσότερα προσόντα; Αυτό λέω. Τέλος πάντων 

για να είναι και ευέλικτος ο Δήμος και η υπηρεσία να προχωρήσει 

καλύτερα. Αυτό εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  σύμβουλοι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι . .ετα ιρεία,  

διανέμει το νερό …έναν μηχανικό,  έναν μηχανολόγο, έχει  . .διότι  αυτά 

τα πράγματα . .τεχνική εταιρεία είναι,  δεν παράγει τίποτα.  Διανέμει 

νερό.  Τίποτα άλλο. Εμείς σαν δημοτική αρχή σας . .και τις  υδρεύσεις,  

όλα τα κάναμε.  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αραμπατζής Θεόδωρος έχει  τον λόγο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη για την 

καθυστέρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλωσήρθατε από το ταξίδι  σας.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την κεντρική Ευρώπη. Από την όμορφη Ελβετία.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μια τοποθέτηση θα κάνω, κύριοι  συνάδελφοι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα την ερώτηση κύριε Αραμπατζή. Είμαστε στις  ερωτήσεις.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Βεβαίως.  Θα ήθελα να ρωτήσω ότι  οι  υπάλληλοι ή κάποιοι  

συγκεκριμένοι υπάλληλοι ή ένα μέλος από τους υπαλλήλους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από ότι  γνωρίζω ήταν . .με κάποιες ανάγκες της υπηρεσίας 

και με κάποιες συγκεκριμένες . .Σήμερα έχει  γίνει  πλέον σύστημα να 

πηγαίνουν στον Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  να παίρνουν διάφορες 

ειδικότητες,  δηλαδή . .από ότι  θυμάμαι,  κύριε Πρόεδρε,  κάποιος είναι 

βιβλιοθηκονόμος και έχει  ανάγκες η υπηρεσία μας από τέτοιες 

ειδικότητες;   

Αναβαθμίζουμε λοιπόν αυτόν τον υπάλληλο, εγώ προσωπικά δεν 

συμφωνώ . .αλλά αναβαθμίζεται λοιπόν αυτός ο υπάλληλος σαν 

βιβλιοθηκονόμος και τον βάζουμε κάπου μέσα στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να 

δουλέψει και να προσφέρει . .νομίζω ότι  δεν πάνε αυτά μαζί.  Είναι έτσι 

ή κάνω λάθος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αρχείο να αρχειοθετεί .  Ο βιβλιοθηκονόμος είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και από  ότι γνωρίζω αυτό συνεπάγεται και με αύξηση του μισθού. Άρα 

λοιπόν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο που πάνε ο στόχος τους είναι να πάει 
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μόνο σε αύξηση μισθού, όχι  να παράγουν τίποτα περισσότερο, γιατί  

…να προσφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η προσέγγιση η δική μου είναι ότι  κάθε εργαζόμενος έχει  το δικαίωμα 

να διευρύνει  και τις  γνώσεις του και την μόρφωσή του και δεν 

απαγορεύεται.  Και δεν είναι κακό αυτό για τους εργαζόμενους.    

 Για το συγκεκριμένο θέλω να πω ότι  εμείς  είπαμε ότι  όλοι οι  

εργαζόμενοι  που υπήρχαν στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  το γνωρίζεις  και εσύ,  

διατήρησαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τις  θέσεις που 

κατείχαν.  Στην συντριπτική πλειοψηφία.  Υπήρχα ένα έλλειμμα 

επιστημονικού προσωπικού. Αυτό είναι αλήθεια και δυστυχώς πάρθηκε 

μια απόφαση τώρα από  την κυβέρνηση, ανακοινώθηκε την 

προηγούμενη φορά που είχαμε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μια ημερίδα,  που λέει  

ότι  αποδεσμεύονται κάποιες προσλήψεις ΥΕ και ΔΕ. Εμείς τέτοιους 

εργαζόμενους δεν θέλουμε.   

Εμείς θέλουμε επιστημονικό προσωπικό πλέον.  Θέλουμε 

εργαζόμενους που να έχουν και τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα 

σε πολύ υψηλό επίπεδο.  Μόνο έτσι θα αναβαθμίσουμε τις  υπηρεσίες 

που παρέχουμε.  Αλλά είμαστε τώρα υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουμε 

αυτούς τους εργαζόμενους και μάλιστα σε θέση ευθύνης για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε.  Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. 

Εξάλλου αυτή την τροποποίηση εμείς  την θεωρήσαμε μια τυπική 

διαδικασία και θέλω να πω και στο σώμα ότι  πέρασε ομόφωνα στο  

Δ.Σ.  της επιχείρησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Για ννακίδης,  ο 

κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Κύριε Χρυσανθίδη.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  . .το πρώτο σκέλος ότι  . .ΤΕ, όμως για το συγκεκριμένο 

θέμα . .θα το δεχόμουν εάν πραγματικά είναι έτσι αλλά συνέβη και 

ήρθε . .διότι  31 -12 από ότι  έχω στα χέρια μου, . .και  12-2-2016 η πράξη 

της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Άρα λοιπόν . .της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. . .σωστή επιλογή. . .Και έρχεται σήμερα η τροποποίηση και 

δεν τροποποιούμε κάποιο άρθρο που να έχει  την ειδικότητα μέσα ότι  

μπορεί να προΐστανται,  απεναντίας κατ ¨ εξαίρεση  δέχονται τα Ανοικτά 

Πανεπιστήμια.  

 Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το βάζουν μέσα στο άρθρο 

. .προϊστάμενοι με την ειδικότητα αυτή και να τελείωνε το θέμα.  

 Όμως και . .διότι  δεν ξέρω εάν υπάρχει . .με τέτοια ειδικότητα και 

εκεί  γεννάται το ερώτημα που έκανε και  ο κ.  Μηλίδης,  . . ισότιμα. Είναι 

δυνατόν από το σπίτι  σου να παίρνεις  πτυχίο και ο άλλος ο οποίος 

ταλαιπωρείται η οικογένεια,  αδέλφια,  όλοι τόσα χρόνια να σπουδάσει,  

να κάνει  να έχει  την ίδια αντιμετώπιση;  

 Θεωρώ ότι  ο νομοθέτης σωστά έδωσε αυτά …και το οι κονομικό 

όφελος το οποίο έχουν διότι  παίρνουν,  …δικαιούνται με το πτυχίο.  

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση θα δεχόμουν και θα ψήφιζα ναι 

στο συγκεκριμένο θέμα εάν το βάζανε ως προσόν . .μέσα στο 

συγκεκριμένο άρθρο για την τοποθέτηση προϊσταμένου, όχι  . .στην  

απόφαση κατ¨εξαίρεση όσοι έχουν πτυχία πριν τον ΟΕΥ μπορούν . .και 

τα λοιπά. Εδώ δεν πήρα αυτή την απάντηση, ας την πάρω τώρα γιατί  

. .μέσα στις  θέσεις που επιλέγονται οι  προϊστάμενοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη. Επειδή είδα το χέρι σηκωμένο. Και ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνό σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι  η Ελλάδα υποφέρει με τα 

. .Αντί  να κάνει  ένα εργοστάσιο,  μια βιοτεχνία . .και παράγει,  τι  

παράγει κύριε Πρόεδρε; Μπορείτε να μου πείτε;  Που πάνε οι  Έλληνες;  

Πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά σπουδαγμένα στην Ευρώπη . .Σκοπιανοί,  

Βούλγαροι …Τι πάνε να μας πουν τώρα; Ότι εσύ που σπούδασες πέντε 

χρόνια γιατρός κάθισες το θρανίο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξι είναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έξι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συν πέντε η ειδικότητα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Εγώ δεν ψηφίζω γιατί  ντρέπομαι για σας 

που ακούω …Αντίο σας,  φεύγω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γεια σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν θέλει  να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακριβώς επειδή θέλουμε να αναβαθμίσουμε την επιχείρηση με την 

επόμενη γενιά των εργαζομένων, τα συγκεκριμένα προσόντα που 

βάζουμε για την συγκεκριμένη θέση είναι οικονομολόγος,  π ολιτικός 

μηχανικός,  μηχανολόγος,  περιβαλλοντολόγος μηχανικός,  

περιβαλλοντολόγος διοικητικός,  λογιστικός.  Αυτά είναι τα 

συγκεκριμένα προσόντα που βάζουμε για την συγκεκριμένη θέση. 

Αυτές οι  ειδικότητες αυτή την στιγμή μας λείπουν.  Είχαμε μια που είχε 

πτυχίο  πανεπιστημίου,  γι΄ αυτό τροποποιούμε.  Θα ήταν λάθος,  νομίζω, 

να βάζαμε αυτή την ειδικότητα μέσα στο διοικητικό πλαίσιο του 

οργανισμού γιατί  αυτή την θέση, όταν θα χήρευε,  με την καλή έννοια 

το λέω, θα την διεκδικούσαν ενδεχομένως και κάποιος άλλος με τέτο ιο 

πτυχίο.  Γι΄ αυτό είναι η μεταβατική διάταξη, γι΄ αυτούς που τώρα 

υπηρετούν να διευκολύνουμε και τους εργαζόμενους και την υπηρεσία.  

Γι΄ αυτό δεν μπαίνει  ως γενικός όρος στα προσόντα, γιατί  τα προσόντα 

θέλουμε,  είπαμε να είναι συγκεκριμένα, να είναι αναβ αθμισμένα γιατί  

θέλουμε να αναβαθμίσουμε την επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη εάν δεν θέλετε να δευτερολογήσετε το θέμα κλείνει .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυο κουβέντες.  Αυτό το θέμα έχει  . .  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Όμως ναι μεν αυτό που λέτε,  . .δίνει  την δυνατότητα στον εκάστοτε 

γενικό διευθυντή να χειρίζεται το θέμα αυτό και να προΐσταται,  δεν 

ξέρω . .τέτοιες ειδικότητες που δεν έχουν το αντικείμενο . .  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μας λείπουν τώρα, αυτό σας λέω. Εάν βάζαμε αυτή τ ην ειδικότητα 

μέσα στο οργανόγραμμα θα ήταν πολύ χειρότερα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε κάποιο τμήμα που θα μπορούσε να προΐσταται.  Πιθανόν να έχει  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κάποιο τμήμα που θα μπορούσε να προΐσταται αλλιώς πως 

μπορεί να την χρησιμοποιούμε τώρα ως προϊστάμενο  με τέτοια 

ειδικότητα; Είναι δυνατόν;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό λέμε ότι  είναι μεταβατική η διάταξη. Είναι μεταβατική η 

διάταξη, μας λείπουν οι  άλλες ειδικότητες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είναι μεταβατική καθαρά και η τοποθέτηση σ την θέση αυτή δεν είναι 

βέβαιη τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Σύμφωνα με την εισήγηση. Ναι,  ναι,  

ναι  ο κ.  Χασαπίδης.   Κύριε Γιαννακίδη ναι.  Κυρία Γεωργούλα ναι.  

Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα πούμε ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Η κυρία Ιλανίδου ναι.  Ναι και ο Πρόεδρος.  Ομόφωνα ναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης είπε όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι ομόφωνα τότε,  κατά πλειοψηφία.   Επί της διαδικασίας 

συνάδελφοι δεν κάθισε να ψηφίσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα δεν είσαι στην ψηφοφορία δεν μπορείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί των παρόντων γίνεται η ψηφοφορία.  Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να καθόταν να ψηφίσει ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 202/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του υπάρχοντος προσωπικού για ένα έτος  

από 29-4-2016 έως 28-4-2017 λόγω ένταξης της πράξης  

Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών  

Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλ αίσιο του Ε.Π. Κεντρικής  

 Μακεδονίας 2014 -2020.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ορισμένου χρόνου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην εισήγηση γράφει ορισμένου χρόνου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι δεσμευτικό από μέρους τ ου προγράμματος αυτό; 

Να προτείνουμε τα ίδια άτομα όπως γίνεται . .Εδώ η κυρία 

Αντιδήμαρχος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι δεσμευτικό είπε ο Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου είναι παράταση για ένα χρόνο των συμβάσεων 

ορισμένου  χρόνου. Κρατάμε τα ίδια άτομα. ΠΕ κοινωνικός λειτουργός,  

ψυχολόγος,  κοινωνικός,  κοινωνιολόγος.  Τέσσερα άτομα. Είναι δική 

μας επιλογή ή κρατάμε τα …  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συνεχίζουν.  Εάν τα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι δική μας επιλογή, έτσι είναι πανελλαδικά.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παράταση. Παράταση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Παρατείνεται το έργο,  παρατείνεται η σύμβαση εργασίας.  Έτσι πάει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ορισμένου χρόνου είναι.  Μα είναι για ένα χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν τίθεται θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε.  Ομόφωνα συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 203/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα:  

Η Λόγια Περιφέρεια.   

Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης στην  

Μακεδονία και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αποσύρεται.  Αποσύρεται για λόγους καθαρά οικονομικούς.  Το τονίζω, 

τελεία,  παύλα. Αποσύρεται.   

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(παρκτ. 6 -2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14Ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής των κ.κ.  Δημητριάδη Χρήστου  

 και Κουρτέση Ιωάννη για κατάληψη τμήματος αγροτικής οδού  

του αγροκτήματος Κάτω Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόκειται για  δυο κατοίκους του  . .που καταπατάνε κάποιο δρόμο στο 

χωριό Κάτω Καμήλα. Ο πρώτος ο κ.  Δημητριάδης καταπατάει 265,90 

μέτρα και ο δεύτερος ο κ.  Κουρτέσης καταπατάει 216,26 τετραγωνικά 

μέτρα από τον κοινόχρηστο δρόμο, από τον κοινόχρηστο αγροτικό 

δρόμο και παρά τις  επανειλημμένες οχλήσεις να εγκαταλείψεις αυτούς 

τους χώρους δεν το κάνανε και γι΄ αυτό προβαίνουμε σε διοικητική 

αποβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 204/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) μέσων ατομικής προστασίας έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Β) ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες του Δημ. Μεγάρου και  

 του κτηρίου επί της οδού Καλαμπάκας  

Γ) ενός μοτέρ και μιας αντλίας για το σιντριβάνι του Κεντρικού  

Πάρκου του Δήμου Σερρών -  

Δ) Εξαρτημάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων.  

Ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών και  

ΣΤ) οικοδομικών υλικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση διενέργειας  προμήθειας:   

Α) μέσων ατομικής προστασίας έτους 2016.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   Και φυσικά με 

διαγωνισμό. Το ποσό είναι 62.000..  
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 Β) ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες του Δημ. Μεγάρου και 

του κτηρίου επί της οδού Καλαμπάκας.  Εκεί που ή ταν η Δημοτική 

Αστυνομία.   

Γ) ενός μοτέρ και μιας αντλίας για το σιντριβάνι του Κεντρικού 

Πάρκου του Δήμου Σερρών. Σας είχα ενημερώσει συνάδελφοι θυμάστε 

τα Χριστούγεννα που είχε υποστεί  αυτή την βλάβη το μοτέρ και έπρεπε 

να αντικατασταθεί από τότε.   

Δ) Εξαρτημάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων.  

Ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών και  

ΣΤ) οικοδομικών υλικών.  

Με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ.  Γκότση Ηλία.  Έχετε κάτι  να 

ρωτήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σήμερα περνάει η προμήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) μέσων ατομικής προστασίας έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 205/2016)  

……………………………  
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Β) ανταλλακτικών για τους ανελκυ στήρες του Δημ. Μεγάρου  

 και του κτηρίου επί της οδού Καλαμπάκας,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 206/2016)  

……………………………  

 

Γ) ενός μοτέρ και μιας αντλίας για το σιντριβάνι του  

Κεντρικού Πάρκου του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 207/2016)  

……………………………  

 

Δ) Εξαρτημάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 208/2016)  

……………………………  

 

Ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 092016)  

……………………………  
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ΣΤ) οικοδομικών υλικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 210/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος και γαλακτοκομικών  

 προϊόντων για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών  

 κατόπιν διαπραγμάτευσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

6271 12-4-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα υπόλοιπο είναι,  κύριε Πρόεδρε για τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και πρέπει 

να το ψηφίσουμε.  4620.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιαουρτάκια και γαλατάκια.  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 211/2016)  

……………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:  

Α) επισκευής –συντήρησης των μικροφωνικών εγκαταστάσεων  

των ΤΚ του Δήμου Σερρών και  

Β) για την μυοκτονία και απώθηση ερπετών των ξενώνων  

Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότ σης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πιο σπουδαίο είναι ότι  βρέθηκαν φίδια στους ξενώνες της 

Χρυσοπηγής και για την αλήθεια βρήκαμε η υπηρεσία κάποιον,  έκανε 

την πρώτη έτσι,  ενέργεια,  άλλες έξι  φορές θα πάει προκειμένου να 

καθαριστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέντε με έξι  φορές θα πάει.  Δεν το καθαρίζουμε έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:  
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Α) επισκευής –συντήρησης των μικροφωνικών εγκαταστάσεων  

των ΤΚ του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 212/2016)  

……………………………  

 

Β) για την μυοκτονία και απώθηση ερπετών των ξενώνων  

Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 213/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

(Αναμ. 50) 5948 18 -4-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 214/2016)  

……………………………  

 

Ομοίως που αφορά δημιουργία ΚΑΕ Εσόδων  

(Αναμ. 51) 5951 8 -4-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 215/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο ένατο.   

 

Θέμα 19 ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση 

πραγματογνωμοσύνης  

 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ περί εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας προκειμένου να  

 διαπιστωθεί πιθανή καταπάτηση του υπ΄ αριθμόν 391 δημοτικού  

αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα.  

5915 12-4-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως βλέπετε 2.090,40 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δούμε και τι  γίνεται.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 216/2016)  

……………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.   

 

Θέμα 20 ο  :  

Έκδοση Κανονιστικής  Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 472016 απόφαση της Επιτροπής  

 Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ συνάδελφοι θέλω να τονίσω ότι  η απόφαση πέρασε από την 

απόφαση 244/2015. Εκείνο το οποίο δεν κάνουμε είναι τους κυκλικούς 

κόμβους ότι  αυτή την στιγμή η κατάσταση θα είναι ως έχει ,  δηλαδή 

προτεραιότητα θα έχει  αυτός που είναι…, αυτός που έρχεται  και 

περιμένουμε έγγραφα, κάναμε ερωτήματα στο Υπουργείο για να 

αλλάξουμε αυτό,  να έχει  προτεραιότητα αυτός ο οποίος κινείται μέσα, 

όπως είναι σε όλες τις  ευρωπαϊκές χώρες.  Όμως προς το παρόν δεν 

ψηφίζουμε αυτό.  Εξαιρείται από την κανονιστική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δηλαδή θα συνεχίσουν,  κύριε αντιδήμαρχε,  να έχουν προτεραιότητα 

αυτοί που μπαίνουν στον κόμβο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το μποτιλιάρισμα δεν θα λείψει ποτέ τότε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Περιμένουμε τις  

απαντήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 217/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση μείωσης μισθώματος για την εδαφική έκταση  

στην θέση ΝΤΡΕΝΕΣ του αγροκτήματος Ορεινής Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι… πρόκειται για μια έκταση η οποία 

έχει  αναδασωθεί πριν από πολλά χρόνια.  Έχουμε ήδη πάρει μια 

απόφαση το 2012 για μείωση και προτείνω μετά από τον έλεγχο που 

έκανε η υπηρεσία των Οικονομικών Δεδομένων, βλέπετε ότι  μετά το 

΄14 η επιχείρηση είχε κέρδη 1.889 ε υρώ και από το 2008 μέχρι το 

2014, εάν δει  κανείς  είναι δραματική η μείωση των κερδών. Από 6.500 

έχουν πάει στα 1.889, το ενοίκιό τους σήμερα …είναι στα 1.229,88 

ευρώ.  

Η επιχείρηση αυτή είναι …του νόμου των εκατό δόσεων, έχει  

ρυθμίσει  τις  οφειλές της σε 90 δόσεις,  φαίνεται δηλαδή να μην 

οφείλει ,  έχει  τακτοποιήσει δηλαδή τις  όποιες τυχόν οφειλές είχε στο 

παρελθόν,  90 δόσεις και προτείνω να γίνει  αποδοχή του αιτήματος 

σύμφωνα με τον Ν4071/12,  παράγραφος 4,  άρθρο 2,  να γίνει  μείωση 

του μισθώματος μέχρι 20%, 20% προτείνω και διάρκεια ένα έτος.   

Είναι το μάξιμουμ που μπορώ να προτείνω. Δηλαδή μέχρι 20% 

μέχρι ένα έτος μίσθωση. Συγχρόνως προτείνω την διαγραφή του 

χρηματικού καταλόγου ο οποίος έχει  εκδοθεί 8 -1-2016, γιατί  εκδόθηκε 

με το μίσθωμα όπως ήταν διαμορφωμένο για να μπει το μίσθωμα αυτό 

που μειώνεται σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλη μείωση έχει  γίνει  κ.  Γαλάνη; Συγνώμη που ρωτάω έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι η 447 απόφαση του 2012. Άλλη μια φορά νομίζω το μίσθωμα. 

Άλλη μια μείωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό κατά πόσο . .Ο νόμος λέει  20% μια φορά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέχρι 20%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια φορά. Όταν εμείς  κάθε χρόνο μειώνουμε 20% δεν θα υπάρχει 

πρόβλημα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είπαμε μέχρι,  δεν λέει  για μια φορά. Λέει μέχρι ένα έτος.  Μειώνεις το 

μίσθωμα έως  20% το πολύ για ένα έτος.  Το κάναμε μια φορά. Έφερε η 

επιχείρηση στοιχεία που δείχνουν μια,  είναι ομολογούμενη κατάσταση 

αρνητική της επιχείρησης,  1.889 ευρώ έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μειώνεται το ενοίκιο κατ έτος.  Σαφέστατ ο είναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας λέω η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.  

Και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι επιπόλαιες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ενοίκιο πόσο είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Το ενοίκιο,  κύριε Πρόεδρε,  σήμερα είναι 1.229,88 ευρώ. Εάν οι  

συνάδελφοι συναινέσουν στην εισήγησή μου μείωση 20% για ένα έτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα γίνει  ανανέωση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πρόκειται για ανανέωση. Σήμερα αποφασίζουμε 20% μείωση για 

ένα έτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης και ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  συμφωνώ στην μείωση όμως προσέξτε,  κύριε 

αντιδήμαρχε  η  απόφασή μας αυτή θα πάει στην Αποκεντρωμένη για 

έλεγχο νομιμότητας; Σίγουρα θα πάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχω την ένστασή μου στο εξής:  εάν μειώσαμε μια φορά 20% δεν 

έχουμε δικαίωμα άλλο να μειώσουμε 20%, διότι  εάν πάει έτσι κάθε 

χρόνο θα έχει  Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχει  την δυνατότητα να 

μειώνει κατά 20%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Η μείωση θεωρώ, πιστεύω . .  είναι για μια φορά και 20%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι Βασίλη. Είναι κατ΄ έτος είτε αύξηση είτε μείωση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια φορά έγινε αυτή η απόφαση …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να αποσαφηνιστεί .  Λέει  μείωση 20% με την δυνατότητα κάθε χρόνο με 

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ξανά μειώνεται.  Εγώ 

ρωτάω το εξής να αποσαφηνιστεί .  Η μείωση η καινούργια  που θα γίνει ,  

θα είναι στο ήδη μειωμένο ποσό ή θα είναι στο αρχικό της σύμβασης; 

Δηλαδή ξανά, μια φορά να μειωθεί και κάθε φορά να επαναλαμβάνεται 

αυτό το ποσό; Καταλάβατε; Δηλαδή τα 1.000 ευρώ με 20% να γίνει  

800.  Μετά ξανά παίρνουμε απόφαση να μειώσουμε  από τα 800 ή από 

τα 1.000 που έχει  υπογράψει σύμβαση; Εγώ νομίζω ότι  είναι σε αυτό 

που έχει  υπογράψει σύμβαση. Άρα στην ουσία το ποσό που μειώνεται 

κάθε χρόνο με την απόφαση θα είναι το ίδιο.  Δεν θα πέσει και άλλο το 

μίσθωμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  αλλιώς πραγματικά σε τέσσερα χρόνια θα μηδενιστεί  το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή προσέχω πάντα τις  παρατηρήσεις σας και εμένα με 

προβληματίζει  γιατί  ο νόμος έτσι όπως το διαβάζω λέει  για ανανέωση 

της υφιστάμενης απόφασης.  Της ληφθείσας απόφασης.  Δηλαδή ο νόμος 

λέει  ότι  η διάθεση της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και 

δύναται να ανανεώνεται με όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ανά έτος.   

 Εμείς αυτή την απόφαση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν διαφωνούμε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι η ίδια η παλαιά …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.  Η παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφός μου είναι στην 

σωστή λογική. Δεν πάμε σε μείωση του σημερινού,  του ήδη μειωμένου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη για την παρέμβασή μου. Γι΄ αυτό ρώτησα τον κ.  Γαλάνη, το 

ενοίκιο από 8 -1-2016 ξεκίνησε με το ποσό των 1.229,88 ευρώ. Επ’ 

αυτού του ποσού θα μειωθεί 20%. Επ αυτού του ποσού. Του χρόνου 

τέτοιο καιρό πάλι,  εάν υπάρχει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το πρώτο ήταν 1.000. Είχε αναπροσαρμογή κατ’ έτος 3% πάνω στο 

κεφάλαιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό λέω κάθε χρόνο θα πρέπει να έρχεται αυτό στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Εάν δεν έρθει  δηλαδή του χρόνου τέτοιο καιρό,  ας πούμε,  

το  ενοίκιο αυτό θα πάρει το 3%, όπως είναι η σύμβαση. Εντάξει;  Εάν 

όμως ο ενοικιαστής διαπιστώσει ότι  δεν θα καταφέρει να βγάλει ούτε 

το ενοίκιο ή θα το παρατήσει και θα κάνει  αίτηση παραίτησης ή θα 

ζητήσει νέα μείωση.  

 Αυτά είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαγορεύεται νέα μείωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην το λέτε αυτό.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να βοηθήσω, πιστεύω ότι  πρέπει να γίνει  η μείωση . .στο ποσό που 

κάναμε την πρώτη φορά, το ΄12.  Επί εκείνου του ποσού του αρχικού. 

Όπως επίσης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει και τρόπος και άλλος να μειωθεί περαιτέρω…διαδικασία 

διαφορετική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ συμφωνώ ότι  όπως το λέει  ο νόμος η απόφαση πρέπει να 

ανανεώνεται όπως είχε ληφθεί.  Να το δει   η υπηρεσία.  Έχει δίκαιο και 

στην παρατήρησή του και  ο Βασίλης και ο Παύλος.  Θα το δούμε 

ακριβώς το ποσό που πρέπει να  ανανεώνεται η μείωση κατ’ έτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  η εισήγηση της υπηρεσίας είναι σαφέστατη και πολύ 

συγκεκριμένη και απορώ, απορώ ειλικρινά γιατί  έχετε κάποιους 

ενδοιασμούς και τα λοιπά.  Λέει η εισήγηση ότι  να διαγράψουμε το υπ΄ 

αριθμόν 1691 χρηματικό κατάλογο που συντάχθηκε στις  8 -1-2016 με 

συγκεκριμένο ενοίκιο.  Γι΄ αυτό ρώτησα, ποιο ενοίκιο πληρώνει;  Ποιο 

θα πληρώσει δηλαδή ο ενοικιαστής από 8 -1-2016; Το ποσό των 

1.229,88.  Γι΄ αυτό αναφέρεται ότι  πρέπει να το διαγράψει αυτό και να 

βάλει το καινούργιο που εμείς  θα αποφασίσουμε.  Θέλουμε 20%; Μέχρι 

20%. Θέλουμε 18,  θέλουμε 15,  θέλουμε 5,  τα αφήνουμε όπως είναι;  

Αυτό θα αποφασίσουμε εμείς .  Εντάξει;  Επί του συγκεκριμένου 

ενοικίου,  όπου έχει  φτάσει.  Όχι στην αρχική. Αυτό ψηφίζουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήμουνα σαφέστατος.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας εξήγησα προηγουμένως κύριε Μερετούδη. Του χρόνου εάν και 

εφόσον τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή της συγκε κριμένης 

ενοικιάστριας …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να σας πω παραπάνω, αυτά γράφει η εισήγηση και σε αυτά επάνω 

θα κινηθούμε.  Αυτή είναι η νομοθεσία.  Του χρόνου εάν είναι καλά τα 

οικονομικά της συγκεκριμένης ενοικιάστριας δεν θα πρ οβεί σε αίτηση 

μείωσης ενοικίου.  Θα πάρει το 3%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει ότι  δεν είναι καλά και θα έρθει  ξανά για να κάνουμε μείωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε θα συναποφασίσουμε εάν θα ξανά μειώσουμε 5,  10,  15 ή 20%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρωτήσαμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση , να κάνουμε μείωση 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν λέει  αυτό η εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τα 1.200 να μειώσουμε ή από τα 1.000 που θα είναι τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρίτη φορά θα το επαναλάβω, το ενοίκιο είναι 1.229.88 και ισχύει  από 

8-1-2016. Επ’ αυτού του ποσού θα πληρώσουμε το ποσοστό που θα 

αποφασίσετε εσείς .  Τελεία και παύλα. Έχει άλλος απορίες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κολλήσαμε σε ένα θέμα στο οποίο δεν έπρεπε να κολλήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αυτή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μου επιτρέπεις;  Ενώ στο δεύτερο μέρος που μιλάει για . . ,  

νομίζω ότι  θα πρέπει να μας προβληματίσει .   Ότι έχει  σχέση με την 

μείωση νομίζω ότι  έγινε αρκετή συζήτηση. Ερώτημα . .εμείς  έχουμε το 

δικαίωμα ένα τέτοιο ποσό να το διαγράψουμε,  λαμβανομένου υπόψη 

ότι  πρόκειται για ακίνητο,  για χρήση ακινήτου, χωρίς να πάμε πάλι σε 

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την χρήση; Έχουμε αυτό το δικαίωμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε το δικαίωμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κάθε μισθωμένο ακίνητο βγαίνει  χρηματικός κατάλογος για όλη την 

χρονιά.  . .Εσόδων βγάζει  έναν χρηματικό κατάλογο, ξεκινάει  από 1 -1 

κάθε έτους και χρεώνει τα ενοίκια κάθε μήνα για να μπορεί να τα 

εισπράττει .  Αυτό λέει  …  

 Μας λέει  με λίγα λόγια να διαγράψουμε τον χρηματ ικό κατάλογο, 

να πάρουμε απόφαση για μείωση του τιμήματος.  Έχει έναν χρηματικό 

κατάλογο με 1.200… και το έχει  χρεωμένο. Δεν πρέπει να το 

διαγράψουμε για να δώσουμε τον καινούργιο;  Να βγάλουμε τον 

καινούργιο με μειωμένο μίσθωμα;   

 Και όπως λέει  και ο Βασίλης πολύ σωστά, θα πάει η απόφαση και 

για έγκριση στην Αποκεντρωμένη. Εάν εγκριθεί  εγκρίθηκε.  Εάν δεν 

εγκριθεί  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ας αποφασίσουμε εδώ ομόφωνα, το ποσοστό ομόφωνα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως η εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς προτείνατε το μάξιμουμ, κύριε Γαλ άνη, 20%. Συμφωνεί το σώμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για ένα έτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ένα έτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ παρών γιατί  έχω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  δικαίωμά σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με το όλο σκεπτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα. Οπότε κατά πλειοψηφία.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός απόφασης 218/2016)  

……………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω. Θέμα εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 40/2016 ΑΔΣ περί Έγκριση  

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2016  

και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

5931 8-4-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γκότσης,  ο οποίος έχει  και τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εν τάχει  παιδιά,  παρακολουθείστε με.  Λοιπόν,  με την 730/2015 

περάσαμε στο τεχνικό πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεις 400.000. 200.000 

στους Αγίους Αναργύρους και τα άλλα 200 για τους δρόμους που 

βρίσκονται έξω από τους Αγίους Αναργύρους.  Πέρασε αυτή η απόφαση 

σαν ενιαίο έργο.  Δηλαδή 200 και 200,  400,  όπου αναλογικά τα 200 θα 

πήγαιναν στο υπόλοιπο της πόλης και τα άλλα 200 θα πήγαιναν στους 

Αγίους Αναργύρους.   

 Με την 40/2016, όπου τα λεφτά αυτά από.. .από εισφορά εις  

χρήμα θα τα δίναμε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν έγινε αποδεκτό αυτό από τον 

Επίτροπο και τα λοιπά, θεώρησε ότι  ήταν παράνομο, έρχονται τα λεφτά  

ξανά στον Δήμο και περνάμε εμείς  τροποποίηση 700.000 τώρα, 400 και 

άλλα 300 για ασφαλτοστρώσεις και τα βγάζουμε,  από ότι  ξέρετε,  σαν 

ενιαίο έργο,  ασφαλτοστρώσεις.   
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 Όμως ένας κάτοικος από εκε ί ,  από την περιοχή..  έκανε ένσταση 

στην Αποκεντρωμένη ότι  τα 300 χιλιάρικα λέει  είναι δικά μας και ο 

Δήμος να τα χρησιμοποιήσει,  ο Δήμος Σερρών, η Δημοτική μάλλον 

Κοινότητα Σερρών θα τα χρησιμοποιήσει για όλους τους δρόμους,  όχι  

αποκλειστικά τα 200 χιλιάρικα για την περιοχή…που δεν ήταν έτσι 

κανονικά.  

 Μας στέλνει  η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ένα έγγραφο και μας 

λέει  ότι  υπάρχει  μια ένσταση και τα λοιπά. Η υπηρεσία μας στέλνει  

και λέει  ότι  όχι ,  τα 300 χιλιάρικα είναι αποκλειστικά για την 

περιοχή… Οπότε η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια,  εδώ είναι τώρα, τι  

λέει;  Άρα αφού είναι έτσι θα φτιάξετε το έργο.  Σπάστε το έργο.  300 

για την . .200 για τους Αγίους Αναργύρους και τα 200 δικά σας.   

 Λέει η δική μας υπηρεσία ξανά ότι  ναι αλλά εσείς  το πρώτο που 

ήταν Αγίους Αναργύρους και Σερρών το κάναμε ένα,  δεν μας είπατε 

τίποτα.  Τώρα μας λέτε να το κομματιάσουμε.  Θα θεωρηθεί κατάτμηση; 

Ο γενικός γραμματέας λέει  ότι  θα κάνετε αυτό που σας λέμε.  Αυτή 

είναι η εισήγηση με έγγραφο.  

 Άρα λοιπόν εμείς  αυτή την στιγμή τι  περνάμε; Τελειών ει το 

τεχνικό πρόγραμμα, η τροποποίηση, όλο περνάει εκτός από αυτό που 

πρέπει η κυρία Ιωαννίδου, σύμφωνα με την πρόταση του Γενικού 

Γραμματέα, πειράζει  που λέω το όνομά σου; Εμμένει  σε αυτό που μας 

λέει  ότι  σπάστε το έργο σε τρία κομμάτια και αυτό θα κάνου με.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας εξήγησα καλώς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Μόνο ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα γίνει  διαγωνισμός και στα τρία έργα και δεν είναι κατάτμηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη που διακόπτω, επειδή είναι στην ίδια Δημοτική Κοινότητα …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν είναι κατάτμηση όμως, είναι διαγωνισμός.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας θυμίζω, όταν ήρθε η τροποποίηση η προηγούμενη 400 χιλιάρικα 

εδώ είπε ο κ.  Φωτιάδης ότι  τα 300 χιλιάρικα πρέπει να πάνε στις  . .  να 

γίνει  διαγωνισμός για τις  . .  και η έκπτωση που θα δοθεί  από τον 

διαγωνισμό πάλι να πάει στις  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 219/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου:  

Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων του Δημαρχείου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής πάλι ο κ.  Γκότσης.  Έχετε τον λόγο εάν θέλετε κάτι  να πείτε.  

Θέτω υπόψη των συναδέλφων ότι  έχει  εγκριθεί  αυτό από το τεχνικό 

πρόγραμμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγκρίθηκαν 150.000 για την ανακαίνιση εν μέρει  του Δημαρχείου.  

…20 χιλιάρικα τα 150 γίνανε 170 και περάσανε με την 40 την 

τροποποίηση στον προυπολογισμό. Άλλα 20 χιλιάρικα. Δηλαδή θα 

διαθέσουμε 170 χιλιάρικα για το Δημαρχείο.  Σήμερα περνάμε την 

προσαρμογή της μελέτης στα 170 χιλιάρικα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Σαφής.  Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 220/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα εικοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση προϋπολογισμού πίνακα εργασιών του έργου:  

 Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού 29 η ς  Ιουνίου.  

5933 8-4-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με την πεζοδρόμηση που κάναμε και τα λοιπά, . .το πρόβλημα βέβαια,  

ακριβώς . .και 29 η ς  Ιουνίου γωνία.  Δίπλα από το φαρμακείο.  

Ερχόντουσαν πολλές φορές και μας λέγανε ότι  όλα τα νερά, είναι το 

πεζοδρόμιο που έχει  καθίσει  και πάνε στα μαγαζιά τους και τα λοιπά.  

Τώρα που κάναμε και αυτό μας λένε ότι  επιδεινώθηκε η κατάσταση και 

απλά κάνουμε μια κατασκευή να ανεβάσουμε λίγο τα πεζοδρόμια για 

να μην έχουν πρόβλημα οι  άνθρωποι  πλημμύρας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον ίδιο εργολάβο γιατί  οι  άνθρωποι είναι εντάξει .  Αυτό μόνο έχω να 

σας πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε διαγωνισμός.  Τώρα άλλο να μπει δεύτερος,  τρίτος,  αρ χίζουν οι  

κακοτεχνίες μιλάμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν και αυτό τώρα δεν είναι,  η Οικονομική Επιτροπή θα το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε,  είναι ο ίδιος εργολάβος,  ο ίδιος έκανε το έργο και ο ίδιος 

θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος ,  διότι  ένας άλλος εργολάβος σε 

ένα άλλο έργο που έχει  κάνει  άλλος δεν μπορεί να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος εργολάβος είναι αυτός;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι δυο παιδιά νέα.  Ξέρετε τι  θέλω να πω παιδιά; έρχονται και 

κτυπάνε τα έργα με  45%, 47 και έρχονται μετά και ξέρετε τι  μου λένε;  

Λένε ότι  δεν βγαίνουμε,  δώστε μας καμία δουλειά.  Λέω ότι  γιατί  τα 

κτυπάτε έτσι παιδιά αφού δεν βγαίνετε και τα λοιπά; Σήμερα 

συγκεκριμένα ήρθε ο εργολάβος,  σας λέω αλήθεια,  ένα,  δυο,  τρία.  

Τρία έργα. Το ΄14,  το ΄15…το ένα το κτύπησα 45,  47 λέει  και αυτό 

πάλι 48 του ΄16,  τις  ασφαλτοστρώσεις.  Λέω ότι  καλά έκανες.  Μου λέει  

ότι  δεν βγαίνω και πρέπει να με βοηθήσεις.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για εκεί  μιλάμε.  29 η ς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διευκρίνιση για … είναι 61 μέτρα αυτό εάν θυμάμαι καλά από την 

εισήγηση. Έτσι δεν είναι;  Γι΄ αυτό της 29 η ς  Ιουνίου; Πόσο είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εικοστό τέταρτο ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 221/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πέμπτο.   

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

Α) Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15 ο  -21ο  Νηπιαγωγείο 

Σερρών  

Β) Έργα υποδομής στο δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο 

Εμ. Παπά,  

Γ) Αποκατάσταση φθορών στα κτήρια του 2 ο υ  Βρεφονηπιακού 

Σταθμού και του 1 ο υ  Παιδικού Σταθμού,  

Δ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Προύσσης και Εφέσου,  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Ε) συντήρηση του κοινοχρήστου καταστήματος Άνω Καμήλας 

(Ελαιοχρωματισμός) διαμόρφωση του αύλειου χώρου και 

πλακόστρωσή του  

Στ.) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού και  

Ζ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

 

Α) Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15 ο  -21ο  Νηπιαγωγείο 

Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 222/2016)  

……………………………  

 

Β) Έργα υποδομής στο δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο  

 στρατόπεδο Εμ. Παπά  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 223/2016)  

……………………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Γ) Αποκατάσταση φθορών στα κτήρια του 2 ο υ  Βρεφονηπιακού  

Σταθμού και του 1 ο υ  Παιδικού Σταθμού  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 224/2016)  

……………………………  

 

Δ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Προύσσης και Εφέσου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 225/2016 )  

……………………………  

 

Ε) συντήρηση του κοινοχρήστου καταστήματος Άνω Καμήλας  

 (Ελαιοχρωματισμός) διαμόρφωση του αύλειου χώρου  

και πλακόστρωση του  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 226/2016)  

……………………………  

 

Στ.) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού κ αι  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 227/2016)  

……………………………  

 

Ζ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις  

 οδικών αξόνων Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 228/2016)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έκτο.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσ ης του έργου:  

Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων  

 έτους 2014 Δ.Ε. Μητρουσίου.  

5944 8-4-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 229/2016)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων  

 κ. κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας και Μυστακίδη Παύλου  

κατά τον μήνα Απρίλιο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμπληρωματικά του κ.  Χράπα Παντελή κατά τον μήνα Απρίλιο.  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου   

κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας από 1 έως και 2 Απριλίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 230/2016)  

……………………………  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Πα ύλου  

 από 14 έως 15 Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 231/2016)  

……………………………  

 

Ομοίως του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Χράπα Παντελή  

από 5 έως 7 Απριλίου  2016.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 232/2016)  

……………………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ΦΟΠ κατά ένα στύλο και  

τοποθέτηση ενός φωτιστικού Να  σώματος επί των οδών Λαιπιά  

και Μαλαράκη του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 233/2016)  

……………………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης πέντε φωτιστικών σωμάτων Να στην  

Ε.Ο. Σερρών Οινούσας του Δήμου Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 234/2016)  

……………………………  

 

Ομοίως ενός φωτιστικού σώματος Να στην οδό Σωκράτους  

στην Δ. Κοινότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 235/2016)  

……………………………  

 

Έγκριση αντικατάστασης ενός φωτιστικού σώματος με 

φωτιστικό  

σώμα Να στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 236/2016)  

……………………………  

 

Ομοίως ενός φωτιστικού σώματος απλού με σώμα Να  

στην Τ.Κ. Αναγέννησης του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 237/2016)  

……………………………  

 

Ομοίως στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 238/2016)  

……………………………  

 

Έγκριση σύνδεσης  νέας παροχής με το δίκτυο χαμηλής τάσης  

 στην Τ.Κ. Κουβουκλίου του Δήμου Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 239/2016)  

……………………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

 

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την υποδοχή  

της Φλόγας και της τελετής λήξης της Μαθητιάδας 2016  

5914 11-4-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 240/2016 ΚΑΤ)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται  η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………..  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ    ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  
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