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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

    

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

   

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

   

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

   

    

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

    

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

    

   

    

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

 

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 παρόντες δεν ήταν κανείς.     

………………………… .  

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

 

1.  Αποδοχή ή μη του προτεινόμενου από την Εθνική Τράπεζα 

συμβιβασμού που αφορά την διαφορά του Δήμου Σερρών για 

τους τόκους καταθέσεων κληροδοτήματος  ‘Αποστολίδη’.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

2.  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

του έργου: Έργα υποδομής στο τέως στρατόπεδο Παπαλουκά .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

3.  Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Α΄ τριμήνου 2016 για τον 

έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

4.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 50/2016 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.  

 

5.  Έγκριση ανανέωσης προγράμματος σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για 

υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησ ης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

6.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

7.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) ασφαλτομίγματος  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Β) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου     

Σερρών.  

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

 

8.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

Α) καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγίων Αναργύρων έτους 

2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Β) συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

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

 

9.  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Θεοδωρίδη Σπύρου για 

κατάληψη τμήματος αγροτικής οδού του αγροκτήματος Λευκώνα 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

10.  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: 

Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Ε. Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων;  

Α) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 20 ο  Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών. (υποέργο 4)  

Β) Εργασίες ανακαίνισης –συντήρησης στο ανοικτό δημοτικό 

θέατρο  

Γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής και Άνω 

Βροντούς.   

Δ) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητόδρομου και πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών.  

Ε) Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων 

Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα.  

Στ.)  Ανακατασκευή δρόμων στα αγ ροκτήματα Δ.Ε. Λευκώνα και  

Ζ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Μητρουσίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

12.  Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

13.  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύ ου 

στον κ.  Μπαχαρούδη Δημήτριο του Θεοδώρου στην Τ.Κ. 

Κωνσταντινάτου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα. Ξεκινάμε και την τελευταία συνεδρίαση 

προ του Πάσχα, με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Αποδοχή ή μη του προτεινόμενου από την Εθνική Τράπεζα  

συμβιβασμού που αφορά την διαφορά του Δήμου Σερρών  

για τους τόκους καταθέσεων κληροδοτήματος  ΄Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο οικονομικών και διοίκησης τον κ.  

Γαλάνη. Δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο λόγια,  κύριε Πρόεδρε.  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι με πολύ 

προσοχή μετά από σχεδόν ένα,  ενάμιση χρόνο δουλειάς φέραμε θέμα 

στην Ο.Ε. με γνωμοδότηση οικονομικού συμβούλου για να  ουσιαστικά 

εισπράξει ο Δήμος αυτά που θα έπρεπε υποχρεωτικά και εκ του νόμου 

να καταβάλει το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα.  

 Έγιναν όλες οι  ενέργειες  απευθυνόμενοι στο τραπεζικό ίδρυμα 

για να κατατεθούν αυτοί οι  τόκοι.  Εννοείται ότι  σήμερα που μιλάμε 

εδώ και χρόνια οι  τόκοι μας βρίσκονται σε . .  με επιτόκιο έντοκα. 

Δηλαδή ο λογαριασμός μας είναι έντοκος και μετά από όλες αυτές τις  

ενέργειες και σειρά εγγράφων μας δίνει  η Εθνική, εάν το λέω και 

επακριβώς,  περίπου για 20 χρόνια τους τόκους που είναι 16.709, 05 

μείον τον φόρο επί των τόκων που είναι γύρω στις  2.506,36,  θα 

εισπράξει ο Δήμος 14.202,69 ευρώ.  
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 Η απόφασή μας δε αυτή, γιατί  θέλω να το γνωρίζουν οι  

συνάδελφοι,  θα πάει στα αρμόδια υπερκείμενα όργανα, θα διαβιβαστεί  

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κληροδο τημάτων σίγουρα και μετά από  

γνώμη εκεί  του Συμβουλίου που θα εκφραστεί  για την συγκεκριμένη 

περίπτωση θα προχωρήσει η διαδικασία μέχρι τέλους.   

 Να είστε σίγουροι ότι  έχουν υπολογιστεί  με πάρα πολύ σωστό 

τρόπο και μάλιστα κάτι  που παρατηρήσαμε με τον Διευ θυντή 

Οικονομικών και με τους υπόλοιπους συνεργάτες το επανα -

προωθήσαμε στην Εθνική Τράπεζα έγινε επανυπολογισμός και βγήκε 

αυτό το ποσό που σας λέω. Δηλαδή θα πάρουμε τους τόκους των 

προηγουμένων ετών. Σίγουρα πριν από το ΄10,  όπως σας είπα,  θα 

πάρουμε τους τόκους τους οποίους έπρεπε υποχρεωτικά και μόνη της,  

χωρίς να της το πει  κανένας,  να καταβάλει το τραπεζικό ίδρυμα. Αυτό.  

 Η Ο.Ε. το αποφάσισε ομόφωνα και θα ήθελα και οι  συνάδελφοι 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  εάν έχουν την καλοσύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στο ταμείο του Δήμου ως κέρδος,  ως 

όφελος; Ως τι  πάνε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρήματα αυτά, κύριε Αντώνη, …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από ότι  φαίνεται μάλλον ο Δήμος είναι ο χαμάλης της υπόθεσης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Θέλουμε να μας το εξηγήσετε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας το εξηγήσω ευχαρίστως και ευχαριστώ…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μας το εξηγήσετε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Τα κληροδοτήματα έχουν διαχ είριση 

ξεχωριστή. Όπως θα έχετε δει  ενσωματώνονται και στον 

προϋπολογισμό μας με πολύ σωστό τρόπο ως αυτοτελές κεφάλαιο και 

διατηρούνται οι  λογαριασμοί ξεχωριστοί,  κύριε Πρόεδρε.  Δηλαδή στην 

. .έχουμε ξεχωριστό λογαριασμό για το συγκεκριμένο κληροδότημα. Τα  

λεφτά θα πάνε εκεί .  Ο ταμίας μας θα κλείσει ,  αφού πάρει με τον 

νόμιμο τρόπο είτε με επιταγή είτε με ηλεκτρονική συναλλαγή τα 

χρήματα στον λογαριασμό μας που διατηρεί ο Δήμος μας,  

συνεταιριστική έντοκο συνεταιριστική έντοκο, επαναλαμβάνω, θα 

κλείσει  τον λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και έτσι θα ολοκληρωθεί 

η διαδικασία.  Πάντοτε φυσικά μετά,  κύριε Πρόεδρε και από την 

έγκριση που θα τύχει  η απόφασή μας και η απόφαση της Ο.Ε. από τα 

αρμόδια υπερκείμενα όργανα με πολύ προσοχή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρήματα πηγαίνουν σε λογαριασμό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας απάντησε κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ξανά θα λέμε τα ίδια;  Τα χρήματα αυτά του 

κληροδοτήματος αυτού βγαίνει  η διαδικ ασία της διακήρυξης της 

Επιτροπής,  της οποίας είστε και μέλος και εσείς  λόγω της θέσεώς σας 

…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιΔήμαρχε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για να διατεθούν για υποτροφία.  Τι άλλο να σας πω; Τα χρήματα 

πηγαίνουν σε λογαριασμό του κληροδοτήματος.  Τρ απεζικό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιΔήμαρχε άλλο πράγμα σας ρωτάω. . .  ή κάνει  τον χαμάλη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα με ρωτάτε εμένα, κ.  Αντώνη και …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη αυτά τα κληροδοτήματα είναι τρι άντα ετών 

κληροδοτήματα στον Δήμο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάλι δεν καταλάβατε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .  οι  συμπολίτης μας η συχωρεμένοι αποφάσισαν να δώσουν στον Δήμο 

αυτά τα κληροδοτήματα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Τι θα πει  ότι  κάνω 

τον χαμάλη; Εγώ θα σας πω τον χαρακτηρισμό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι ωφέλεια αυτή για τον Δήμο;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  είναι ωφέλεια αυτή κ.  Αντώνη γιατί  . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωφέλεια για άπορους δημότες,  κύριε Αναστασιάδη. Ωφέλεια για 

συγκεκριμένους άπορους δημότες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ αντιλαμβάνομαι κλείνω εδώ, τι  θέλει  να πει  ο 

συνάδελφος.  Γνωρίζω πολύ καλά ότι  η διαδικασία των 

κληροδοτημάτων είναι επίπονη, είναι επίπονη. Καταλαβαίνω τι  λέει  ο 

συνάδελφος. ,  όμως εφόσον οι  συμπολίτες μας αυτοί θέλησαν να 

προσφέρουν αυτή την δωρεάν και την αποδέχθηκε ο Δήμος κατά το 

παρελθόν,  όχι  τώρα, είμαστε καλώς ή κακώς θα το κρίνει  η ιστορία,  

εμείς  είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριζόμαστε με τον σωστό τ ρόπο, 

να αποδίδουμε λογαριασμό, να προβαίνουμε σε όλες τις  νόμιμες 

ενέργειες,  κύριε Πρόεδρε,  ισολογισμού, απολογισμού, προϋπολογισμού 

και τακτοποιούμε,  όπως βλέπετε και υποθέσεις πέραν της εικοσαετίας 

για να είμαστε εντάξει  με τον νόμο. Διεκδικούμε τα νόμι μα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος εάν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω εγώ μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Και ο κ.  Φωτιάδης και ο κύριος.  Ναι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά πολύ σύντομα, στο τι  συνίσταται η διατύπωση 

συμβιβασμός θέλετε να μας πείτε.     

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ουσιαστικά έχετε δίκαιο να το σκεφτείτε αυτό.  Δεν πρόκειται για 

συμβιβασμό. Είναι για απόδοση των τόκων της 20ετίας αλλά η τράπεζα 

ως ένα ίδρυμα το οποίο θέλει  και αυτό να πάρει μια απόφαση και να 

μην έχει  να τρέχει  στο μέλλον,  σου λέει  ότι  εγώ θα σου αποδώσω τους 

τόκους της 20ετίας,  γιατί  στην αρχή εάν δείτε όλη την αλληλογραφία 

έλεγε ότι  θα σου δώσω της 5ετίας.   

Επιμέναμε εμείς  με τον κ.  Αμαξόπουλο, τον νομικό σύμβουλο 

του Δήμου και διεκδικήσαμε όσα μπορούσαμε από τον νόμ ο, κύριε 

Πρόεδρε.  Και πήγαμε στην 20ετία.  Έγιναν οι  υπολογισμοί,  

παρατηρήσαμε κάτι  στους υπολογισμούς,  επανυποβλήθηκε το αίτημά 

μας,  έγινε ακόμη καλύτερος ο υπολογισμός και θα πάρουμε τα χρήματα 

για είκοσι χρόνια των τόκων. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει ,  τ ώρα δεν 

θέλω να περιαυτολογώ. Ερχόμαστε και παίρνουμε τα λεφτά του 

παρελθόντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δηλαδή ουσιαστικά μας αποδίδει  τα νόμιμα, αλλά επειδή δεν θέλει  η 

τράπεζα να έχει  να τρέχει  στο μέλλον,  σου λέει  ότι  θα γίνει  υπό τύπου 

συμβιβασμού. Μα δεν πρόκειται για συμβιβασμό. Εμείς διεκδικούμε 

και παίρνουμε αυτά που μας οφείλονται.  Αυτά που μας οφείλονται.  

Απλά έχει  το όνομα, ονοματίζεται,  κύριε Πρόεδρε,  σαν συμβιβασμός 

γιατί  εδώ κλείνει  το θέμα, να το πω αλλιώς.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή, εάν τελικά τα λεφτά του 

κληροδοτήματος πάνε σε άτομα τα οποία . .σκοπό. …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .σχετικό με το θέμα μας σήμερα…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι σχετικό με  το θέμα μας σήμερα, σήμερα σας έχω θέμα μόνο 

τους τόκους.  Την διεκδίκηση των τόκων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν τελικά εμείς  ήταν προς όφελος να αποδεχθούμε την όλη ιστορία 

αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  νομίζω ότι  το θέμα όφελος Δήμου έχει  ολοκληρωθεί.  Και 

μην  το θέτετε έτσι.  Δεν έχει  κανένα όφελος ο Δήμος.  Ο Δήμος ως 

Δήμος.  Ως οντότητα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ούτε οι  πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.  Ο 

συγκεκριμένος Αποστολίδης άφησε το κληροδότημα και έθεσε ως 

θεματοφύλακα τον Δήμο Σερρών. Λοιπόν,  ο Δήμος Σερρών …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κακώς αποδέχθηκε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλει .  Τώρα απευθυνθείτε,  κύριε Αναστασιάδη προ 20ετίας στους 

τότε.  Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην ξανά ερχόμαστε στα ίδια.  Νομίζω ότι  εξυπηρετεί  ο Δήμος.  

Εξυπηρέτηση προσφέρει σε συγκεκριμένους σπουδαστές που αφορούν 

Σέρρες και . .Σκοπό και έχω, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσω ότι  προέκυψε, γιατί  μέχρι χθες δεν είχε προ κύψει 

σπουδαστής.  Αυτό μου ανέφεραν από το τμήμα Προσόδων και σύντομα 

θα έχουμε το άτομο που πληροί τις  προϋποθέσεις για να πάρει την 

υποτροφία του Αποστολίδη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι  μόνο τους τόκους έφερα σαν θέμα σήμερα. 

Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους,  είμαι στην διάθεσή τους 

για όλες αυτές τις  πτυχές του συγκεκριμένου θέματος,  όχι  μόνο των 

τόκων και όλου του κληροδοτήματος,  γιατί  γίνονται πολλές ενέργειες.  

Είναι έτοιμη η προσφυγή μας στο Διοικητικό Εφετείου Θεσσαλονίκης 

για να αλλάξουμε τους όρους.  Είμαστε ήδη στην τρίτη διακήρυξη για 

την προσφορά της υποτροφίας και έχουμε,  ενδεχομένως,  έχουμε. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δηλαδή θέλω να πω ότι  υπάρχουν πολλές πτυχές.  Δεν είναι ένα θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Επί του θέματος όμως ψηφίζει  το σώμα ομόφωνα;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ανοικτή η ημερομηνία εάν υπάρχει και άλλος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ανοικτή.  Πάντα θα είναι ανοικτή.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  άλλο σας ρώτησε ο κύριος συνάδελφος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θα είναι ανοικτή η ημερομηνί α κάθε έτος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κάθε έτος την βγάζουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βγαίνει  η υποτροφία και είναι ανοικτή για τα επόμενα χρόνια συνεχώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θυμάμαι καλά απέξω, επειδή σας ανακοίνωσα και εγώ ο ίδιος σε 

Δημοτικό Συμβούλιο,  στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε 

Πρόεδρε,  είπα ότι  η υποτροφία έχει  βγει  στον αέρα, όποιος έχει  

κάποιον,  το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το ανακοίνωσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν την θυμάμαι  απέξω, νομίζω ότι  ήταν μέχρι αρχές Απριλίου ή μέσα 

Απριλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όποιος γνωρίζει  κάποιον που πληροί τους όρους να το αναφέρει 

απευθείας στην κυρία Αμαλία Κελεφού, στο τμήμα προσόδων.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι πολύ αυστηρές οι  προϋποθέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι για το πρώτο θέμα;  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 301/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Θέμα 2 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή του έργου: Έργα υποδομής στο τέως  

 στρατόπεδο Παπαλουκά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά από την κλήρωση έχουν επιλεγεί  η κυρία Στίκα Ελένη ως 

Πρόεδρος και η κυρία Νίκη Φωτεινή ως μέλος και ως αναπληρωματικά 

αυτών ο κ.  Δασκαλόπουλος Πέτρος ως Πρόεδρος και ο κ.  Πασιάς 

Ιωάννης ως μέλος.   

 Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 302/2016)  

………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Α΄ τριμήνου 2016  

 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού  

έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι μια διαδικασία που την ακολουθούμε κάθε 

τρίμηνο. Οι συνάδελφοί μου και ο υποφαινόμενος είδαμε στην Ο.Ε. ότι  

είμαστε μέσα στους στόχους.  Οι στόχοι,  να θυμίσω, στο πρώτο τρίμηνο 

πάντα της χρονιάς είναι σχετικά συ μμαζεμένοι.  Είμαστε πολύ 

προσεκτικοί.  Δεν βάζουμε στόχους πολύ μεγάλους στο πρώτο τρίμηνο. 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού μιλάμε πάντοτε και είμαι στην 

ευχάριστη θέση να σας πω ότι  με βάση αυτούς τους στόχους που 

βάλαμε στα ίδια έσοδα δείχνουμε μια ει σπραξιμότητα στο 80%, 

δηλαδή είμαστε θετικοί πέραν των στόχων και είναι καλό αυτό,  καλό 

σημάδι για την αρχή της χρονιάς,  θα δούμε πως θα πάει το δεύτερο και 

το τρίτο τρίμηνο, δεν βιάζομαι να πανηγυρίσω, είναι ευχάριστο ότι  

πάμε καλά και έχουμε αυξημένη εισ πραξιμότητα, ωστόσο αυτό που με 

κάνει  να είμαι μέσα σε αυτές τις  συνθήκες που ζούμε ικανοποιημένος 

είναι ότι  μειώθηκαν και μειώνονται ακόμη περισσότερο και οι  οφειλές,  

αυτές οι  λίγες που έχουν εναπομείνει .   
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Θα θυμίσω ότι  είχαμε ξεκινήσει από ένα δυσθεώρητο  ποσό των 

11,  12 εκατομμυρίων ευρώ και σήμερα το λογιστήριο,  με ενημέρωσε  ο 

κ.  Κατεριτζόγλου ότι  στο πρώτο τρίμηνο, στο τέλος του πρώτου 

τριμήνου έχουμε,  κύριε Πρόεδρε,  περίπου 800.000 ευρώ οφειλές.   

Ενημερώσαμε με δελτίο δηλαδή το κράτος ότι  οι  οφειλές τ ου 

Δήμου, οι  τρέχουσες,  είναι περίπου 800.000 ευρώ. Σκεφτείτε πως 

ξεκινήσαμε δηλαδή και που βρισκόμαστε.  Έχουμε πέσει και κάτω από 

το εκατομμύριο και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και βαίνουν 

μειούμενες.  Εγώ πιστεύω ότι  είμαστε δηλαδή εκεί  που πρέπει,  πάρα 

πολύ καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;    

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε αυτό το θέμα, λέει  ότι  τα έσοδα ανήλθαν 7.351 

ευρώ. Ο στόχος ήταν 57.000. Απόκλιση 86,68%. Δεν ξέρω γιατί  θεωρώ 

ότι  είναι πάρα  πολύ μεγάλη απόκλιση. Στα έξοδα πάλι για το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  τα έξοδα 105.562 ευρώ. Ο στόχος ήταν 95.000. Αρνητικό 

μείον 11,11.  Θεωρώ, τουλάχιστον για το πρώτο, ότι  η απόκλιση είναι 

πάρα πολύ μεγάλη  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα απαντήσει,  φαντάζομαι,  η κυρία Πρόεδρος.  Απλά να πω μόνο ότι  οι  

παρουσίαση που έκανα για έσοδα –έξοδα ήταν μόνο του Δήμου, του 

πυρήνα, του σκληρού πυρήνα του Δήμου Σερρών. Υπάρχουν 
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συνακόλουθα με την στοχοθεσία του Δήμου και των νομικών 

προσώπων. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία συνάδελφο, την κυρία 

Αντιδήμαρχο για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σε γενικές γραμμές να πω, κύριε Μηλίδη, ότι  ο πολιτισμός δεν έχει  

ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.  Το ζούμε 

συνεχώς.  Όταν υπάρχει ελεύθερη είσοδος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. γεμίζει   η 

αίθουσα, όταν όμως γίνονται συνεχείς  εκδηλώσεις στις  οποίες θα 

πρέπει να δώσουν οι  πολίτες μας έστω και ένα μικρό αντίτιμο,  λίγοι  

μπορούν και το κάνουν.  Και αυτό φαίνεται έντονα κάθε χρονιά ακόμη 

περισσότερο.  

 Τώρα είναι γεγονός ότι  πρέπει να κάνουμε εμείς  τις  παραγωγές 

τις  οποίες κάνουμε ως οφείλουμε για να δικαιολογούμε και τις  

χρηματοδοτήσεις και την ύπαρξή μας.  Τα έσοδα, δυστυχώς, αυτή την 

χρονιά δεν ήταν ανταποδοτικού χαρακτήρα και αυτό οφείλεται στην 

οικονομική δυσπραγία που υπάρχει.  Εκεί.  Ενώ άλλες χρονιές πάει 

καλά το παιδικό,  το οποίο γίνεται οργανωμένα, όμως οι  άλλες 

παραστάσεις ο κόσμος δεν έχει  την δύναμη να ανταποκριθεί  σε όλες 

και γι΄ αυτό γίνεται και η επιλογή και η επισκεψιμότητα μειώνεται.   

 Το μικρό εισιτήριο,  ενδεχομένως,  να είναι μια λύση αλλά πάλι 

δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και με ποια λογική τα έξοδα αυξήθηκαν, αφού βλέπουμε ότι  τα έσοδα 

είναι τόσο μειωμένα; Υπάρχει τέτοια μεγάλη απόκλιση.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Παλαιές οφειλές.  Είναι παλαιές οφειλές.  Δεν αυξάνονται τα έξοδα. 

Δυστυχώς αυτή ε ίναι η αλήθεια.  Αυτή είναι η αλήθεια.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Αναστασιάδη …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην ανεβάζετε τους λόγους χωρίς λόγο,  χωρίς να 

πάρετε τον  λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το σύστημα που παίρνουμε όλοι μαζί  τον λόγο …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Συγνώμη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλέσω λοιπόν συνάδελφοι …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε για να το κλείσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάει η Αντιδήμαρχος και απαντά στον κ.  Μηλίδη.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτές οι  αγανακτήσεις του τύπου αυτού σας παρακαλώ να είμαστε λίγο 

προσεκτικοί.  Ελάτε να ελέγξετε και να δείτε ακριβώς αυτά που σας 

λέμε.  Παλεύουμε για να κλείσουμε όλες τις  παλαιές οφειλές,  τα έξοδα  

δεν αυξάνονται και να είστε σίγουρος ότι  ένα θέατρο το οποίο έχει  από 

τις  απλές υποδομές μέχρι από την αγορά πιάνου, από το να 
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αντικαταστήσουμε τις  φθαρμένες κουρτίνες,  από το να κάνουμε τα 

σχοινιά τα οποία κόβονται,  λοιπόν αυτά όλα τρέχουν και όταν θα δε ίτε 

πραγματικά τις  δαπάνες θα καταλάβετε που πηγαίνουν τα λεφτά. Είναι 

ένα θέατρο το οποίο προϋπολογιστικά έχει ,  ο Δήμος μπορεί να το 

συντηρήσει στα βασικά αλλά και εμείς  από πίσω τρέχουμε.   

Όταν παραλάβαμε ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να στάζει  η στέγη και αυτή 

την στιγμή  είναι ένα κτήριο το οποίο είναι αρτιότατο και δεν έχει  

θέμα, όλα αυτά που τρέχουν τα καθημερινά και οι  απλές φθορές όλες 

φαίνονται μέσα από τα τιμολόγια που κόβονται και φυσικά μόλις 

μηδενιστούν όλες οι  παλαιές οφειλές θα είμαστε στην θέση να σας 

πούμε  ότι δεν οφείλουμε τίποτα, άρα όλα αυτά τα διαθέτουμε σε έργο 

και έχουμε θετικό πρόσημο.  

Τώρα εάν δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα ο πολιτισμός,  αυτό 

το ξέρετε πολύ καλύτερα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε,  μου 

επιτρέπετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως σας είπα αυτό το εργαλείο που λέγεται στοχοθεσία και 

ελέγχεται,  εάν όχι  ελέγχεται,  είναι γιατί  η Αυτοδιοίκηση δεν δέχεται 

τον έλεγχο από το Παρατηρητήριο,  θα σας θυμίσω ότι  εκεί  υπάρχει  

δικαστής,  Αντιπρόεδρος μάλιστα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  την οποία 

είχα την τύχη να έρθω σε επαφή μαζί της στην διημερίδα που έγινε 

στην Αθήνα, ανάμεσα στην Κ.Ε.Δ.Ε, μαζί   μάλλον Κ.Ε.Δ.Ε. και 

Ελεγκτικό Συνέδριο,  είχα την τύχη να συζητήσω μαζί της,  αυτή η 
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στοχοθεσία έχει  το εξής νόημα. Να μπορούμε εμείς ,  που είμαστε 

κυρίαρχο όργανο, να ελέγχουμε πως εξελίσσεται ο προϋπολογισμός του  

Δήμου και των νομικών μας προσώπων.  

 Προφανώς η κυρία Αντιδήμαρχος εκεί  έχει  και το εξής ζήτημα, 

κύριε Πρόεδρε.  Από που παίρνει  λεφτά όλα και όλα; Παίρνει  από τον 

Δήμο και από την γνωστή προγραμματική σύμβαση με το  Υπουργείο.  

Εάν καθυστερήσει η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο να 

δώσει λεφτά, η κυρία Αντιδήμαρχος φαίνεται στην στοχοθεσία εσόδων 

να μην τα πηγαίνει  καλά. Εάν δώσει τα λεφτά το Υπουργείο ξαφνικά η 

στοχοθεσία της είναι θετική.   

 Θέλω να εξηγήσω λίγο το χάσμα στα έσοδα. Αυτό το ζήτημα.  

 Όσον αφορά τα έξοδα, που αναφέρθηκε ο συνάδελφος,  νομίζω, 

εάν δεν κάνω λάθος,  είπε ένα 11%. Και πάλι εκεί  είναι μέσα στα 

προβλεπόμενα όρια,  γιατί  υπάρχουν κ άποια όρια,  κύριε Πρόεδρε.  Εάν 

ξεφύγεις  από αυτά έχεις  πρόβλημα και πρέπει να κάνεις  αναμόρφωση 

στην στοχοθεσία σου. Αλλά θέλω να πω ότι  τουλάχιστον εμείς  και 

φαντάζομαι και οι  συνάδελφοί μου θα πράξουν το ίδιο και στο μέλλον,  

είμαστε πολύ συγκρατημένοι στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς γιατί ,  

όπως αντιλαμβάνεστε,  το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς μέχρι να εγκριθεί  

ο προϋπολογισμός,  να αρχίσουν να τρέχουν οι  χρηματοδοτήσεις,  δεν 

πάει με τόσο γρήγορους ρυθμούς η αρχή της χρονιάς.  Μετά αρχίζουν 

τα πράγματα και είναι τα πράγματα και κινούνται γοργότερα. Στο 

δεύτερο προς το τρίτο τρίμηνο.  

 Αυτό θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην πάμε στα επιμέρους πάλι.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να σας 

εξηγήσω ότι  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από την επιχορήγηση συντηρείται αυτή την 

στιγμή με τα περσινά λεφτά και τώρα μπήκαν τα πρώτα λεφτά από την 

φετινή επιχορήγηση του ΄16.  Εάν αυτό έχει  κάποια σημασία με τα 

προϋπολογιστικά εσείς  το είπατε.  Πάντως τώρα μπήκαν τα λεφτά, τα 

πρώτα λεφτά και από εδώ και πέρα χρησιμοποιούμε τα λεφτά του 2016.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό είναι γεγονός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις να προχωρήσουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ άλλος κανείς;  Ωραία.  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ θερμά να μην λέτε ότι  αυτό το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. παράγει 

πολιτισμό. Είναι ντροπή για μας και προσβολή. Μην το ξαναπείτε αυτό 

το πράγμα ότι  παράγει πολιτισμό. Που παράγει πολιτισμό; Τι κάνει;  

Πολιτισμός,  σας το έχω πει ,  κύριε Πρόεδρε,  ποιο είναι.  Ένα καλό 

σπίτι ,  έναν καλό δρόμο, ένα καλό φαγητό να φάνε οι  άνθρωποι και 

καθαρό νερό και ότι  διευκολύνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτός είναι  

ο πολιτισμός.  Αυτό το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τι  παράγει;  . .  σας προσβάλει 

δημόσια και σας λέει  ότι  είστε απολίτιστοι άνθρωποι και δεν θα τους 

πετάξετε έξω με τις  κλωτσιές;   
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 Μην ξανά τολμήσετε και πείτε εδώ μέσα ότι  παράγει πολιτισμό 

το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. Όταν υπήρχε παλαιά κύριοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό.  Είχαμε έσοδα γύρω στα 8 εκατομμύρια κάθε χρόνο, 

αγαπητοί μου δημοτικοί σύμβουλοι.  Οκτώ εκατομμύρια είχαμε 

συνέχεια πλεόνασμα. Που είναι αυτά τα λεφτά κύριε Δήμαρχε; Θα το 

θυμάσαι καλά. Τέλος πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κυρίου Αντώνη Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…συγκεκριμένα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. διότι  θεωρούμε ότι  οι  αποκλίσεις  

είναι τεράστιες.  Υπάρχει προϋπολογισμός…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα άλλα ναι,  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στην έγκριση εσόδων –εξόδων Α΄ τριμήνου εκτός του θέματος που 

αφορά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Ωραία.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κακώς έρχονται τα θέματα μαζί με τα έσοδα της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται αλλιώς.  Είναι και αυτά Δήμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Δεν γίνεται διαφορετικά κύριε Χρυσανθίδη.  Και ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης όχι .  Συνολικά όχι  ή ότι  αφορά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  όχι  τα άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οκ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

(Αριθμός απόφασης 303/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 50/2016 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.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι μια συνήθης,  να 

το πω έτσι,  αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Υπάρχει 

συγκεκριμένος λόγος που έρχεται.  Είναι ισοσκελισμένος σε ότι  αφορά 

τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και ο λόγος ο οποίος 

πραγματοποιείται αυτή η τροποποίηση είναι για τα έξοδα των υπό 

δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που 

πρόκειται να γίνει  στην πόλη των Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις;  Ερώτηση. Εκτός του κυρίου 

Χρυσανθίδη και της κυρίας Ιλανίδου; Κανείς.  Έχετε τον λόγο κ.  

Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τι ήταν αυτό το οποίο προέκυψε και στα μηχανήματα και λοιπός 

εξοπλισμός μέσα σε τέσσερις μήνες να τριπλασιαστεί  ο κωδικός;  Και 

επίσης στον άλλο κωδικό,  Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού τον. .από 

6.000 να γίνει  18 και το άλλο από  8 να γίνει  16.500; Τι ήταν αυτό το 

οποίο δηλαδή δεν προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό και ξαφνικά μέσα 

στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο τριπλασιάζονται τα ποσά;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πάμε από την αρχή. Η απόφαση και η όλη ολοκλήρωση 

της διαδικασίας που ήρθε στο προηγούμενο Δ.Σ. για την απόφαση για 

να δημιουργήσουμε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην 

πόλη των Σερρών είναι κάτι  που προκειμένου να υλ οποιηθεί  από τον 

Ιούλιο και μετά απαιτούνται μια σειρά τροποποίησης προϋπολογισμού, 
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ένα ποσό που αφορά υλικά και υποδομές που έχουμε ανάγκη σε 

περίπτωση που δημιουργηθούν τα ΚΔΑΠ στην πόλη των Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εννοείται ότι  είναι για την λειτουργία.  Νομίζω ότι  είναι,  κύριε 

Αναστασιάδη Ηλία,  μπορώ να πω ότι  αφορά, είναι ήδη γνωστό ότι  η 

λειτουργία τους αφορά απογευματινή βάρδια.  Άρα γι΄ αυτό το 

προσαυξάνουμε,  γιατί  στον προϋπολογισμό του ΄16 δεν έχουμε 

ξεκινήσει ακόμα ούτε τον γύρω, να το πω έτσι,  ενημερώσεων όλων των 

εμπλεκομένων φορέων σε αυτό το εγχείρημα σχετικά με το εάν τελικά 

θα γίνει ,  με ποιο τρόπο θα γίνει  και τι  περίπου προϋπολογισμό 

μπορούμε να βάλουμε.  Γι΄ αυτό και το αφήνουμε στην τροποποίηση 

αυτή που αφορά μόνο για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών.  

 Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις όσον 

αφορά τον εξοπλισμό. Για να μπορέσουμε να επανδρώσουμε με πάγιο 

εξοπλισμό τα υπό δημιουργία ΚΔΑΠ στα δημοτικά σχολεία της πόλης 

των Σερρών, τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ μειώνετε τα φάρμακα κατά 2.000, ήταν 8 και το πάτε 6.  Θέλω να 

ρωτήσω, αυτά τα φάρμακα τι  συμπεριλαμβάνουν; Τι φάρμακα είναι;  

. .διαγωνισμό τώρα με φάρμακα…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Σωστά κυρία Ιλανίδου. Η προμήθεια φαρμακευτικού υλικού που αφορά 

περισσότερο τον εξοπλισμό το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  για ιατρική 

παρακολούθηση των ασθενέστερων συμπολιτών μας και μια υποδομή 

που αφορά τον εξοπλισμό των ΚΔΑΠ σε φαρμακευτικό υλικό.  Αυτός 

όμως ο διαγωνισμός έχει  τρέξει ,  έχει  υλοποιηθεί ,  έχει  βγει  ανάδοχος 

και άρα μπορούσαμε να πάρουμε τις  2.000 ευρώ από το κομμάτι αυτό 

και να το βάλουμε,  να το τροποποιήσουμε και να το φέρουμε,  εάν 

θέλετε,  στον εξοπλισμό για τα ΚΔΑΠ.  

Κος ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δηλαδή όταν λέμε στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ ,  το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  τι  

θέλουμε αντιβιοτικά,  τι  φάρμακα;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν έχει  φάρμακα, έχει  εξοπλισμό, φαρμακευτικό υλικό.   

Κος ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συγνώμη λίγο.  Επειδή είναι εξειδικευμένα υλικό,  εί χαμε ζητήσει και 

το ξέρει  αυτό,  εν γνώσει του Δ.Σ. και της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είχαμε ζητήσει 

την εξαίρεση από τον διαγωνισμό του Δήμου λόγω καθυστερήσεων και 

το κομμάτι αυτό επειδή είναι συγκεκριμένο κομμάτι υλικών, που 

αφορά, εάν θέλετε και λεπτομέρειες μπορώ να σας πω, το 6% Φ.Π.Α.,  

το 13% το Φ.Π.Α.,  το 23% Φ.Π.Α.,  γιατί  ως σήμερα γινόταν 23% και 

μόνο, έκλεισαν οι  ανάδοχοι του διαγωνισμού την προηγούμενη 

εβδομάδα, έρχεται στο επόμενο Δ.Σ. για έγκριση γι΄ αυτό και πήραμε 

και τις  2.000 ευρώ από το φαρμακευτικό υλικ ό που αφορά, το 

επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, το φαρμακευτικό υλικό το ‘Βοήθεια 
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στο Σπίτι’  και το ΚΔΑΠ που χρειάζεται να έχουμε ένα συγκεκριμένο 

φαρμακευτικό υλικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τι υλικό περιλαμβάνει,  αυτό με ρωτάτε;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Από σάκχαρο -μετρητές,  από κάποια φάρμακα που έχουν σχέση με την 

πίεση, αυτά που λέμε έκτακτης ανάγκης,  κάποιες βασικές ινσουλίνες.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ ήμουνα σε ένα φαρμακείο,  δεν το ήξερα αυτό και σε ένα 

φαρμακείο ήμουνα  και μου είπαν ότι  έγινε αυτός ο διαγωνισμός και 

λέει  ότι  τόσα πολλά φάρμακα…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αντιβιοτικά και φάρμακα και φάρμακα δεν είναι ασφαλισμένοι για το 

‘Βοήθεια στο Σπίτι’ ;   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κυρία,  το ‘Βοήθεια στο Σπ ίτι’  όταν πηγαίνει  στα σπίτια και έχει  να 

αντιμετωπίσει  προβλήματα έχει  μαζί  του τα βασικά είδη 

φαρμακευτικού υλικού προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει  

οποιοδήποτε θέμα.  Όταν πηγαίνει  σε ένα σπίτι  το οποίο είναι σε άθλια 

κατάσταση, να το πω έτσι και χρειάζεται απολύμανση ή οτιδήποτε,  

χρειάζεται να έχει  μαζί  της φαρμακευτικό υλικό προκειμένου να μπει 
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μέσα. Όταν ένας άπειρος συμπολίτης μας έχει  πρόβλημα εκείνη την 

στιγμή για ζητήματα υγείας και απαιτείται μια σακχαρο -μέτρηση, που 

θα πάμε να γράψουμε στο φαρμακείο ή στον γιατρό …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για φάρμακα μιλάμε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Για ινσουλίνη.  Απαιτείται ινσουλίνη,  χρειάζεται ινσουλίνη.  Ξέρετε 

πολύ καλά ότι  το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  έχει  προσωπικό και νοσηλευτές 

που γνωρίζουν για παροχή τέτοιων βοηθειών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις προχωράμε.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 304/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση ανανέωσης προγράμματος σύμβασης μεταξύ  

Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης  

 Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ας πούμε δυο λόγια.  Θέλω να ξέρουν οι  συνάδελφοι 

πως προχώρησε η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης.   

 Είμαι στην ευχάριστη θέση, κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  να σας ανακοινώσω ότι  από αυτή την συνεργασία μας του 

Δήμου Σερρών, να ευχαριστήσω και τον κ.  Χαρίτο εδώ γιατί  ο οδηγός 

που προσφέρει ο Δήμος,  ο Δήμος προσφέ ρει σε αυτή την 

προγραμματική τον οδηγό και μετακινείται αυτή η μονάδα της 

Βιβλιοθήκης με τους 8.000 τίτλους βιβλίων που διανέμει.   

Έχουν μέσα σε μια χρονιά,  κύριε Πρόεδρε,  σε αυτό το διάστημα 

δηλαδή της προγραμματικής,  διατέθηκαν, δανείστηκαν 1.432 βιβλία  

από το βιβλιο -αυτοκίνητο αυτό στην περιφέρεια του Δήμου μας.  

Δηλαδή στα χωριά μας,  αυτά πρέπει να το πούμε για να ξέρουμε ποιο 

είναι το νόημα της προγραμματικής σύμβασης,  1.432 βιβλία.  Και αυτό 

είναι πολιτισμός,  να διαβάζουν τα παιδιά στην περιφέρεια,  για τί  η 

πρόσβαση είναι δύσκολη στην δημόσια βιβλιοθήκη.  

Εμείς δεν προσφέρουμε σε αυτή την προγραμματική χρήματα, 

μόνο τον οδηγό και ο κ.  Μπασδάνης τον ευχαριστώ και αυτόν δημόσια 

για την συνεργασία και την Διευθύντρια και όλο το Δ.Σ..  Έχει  γίνει  

πολύ καλή δουλειά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  ψηφίσει για μια φορά τον μήνα και 

τελικά φτάσαμε κάθε εβδομάδα βάζουμε οδηγό και επειδή τα χωριά 

είναι πολλά για να γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα; Παρακαλώ ερώτηση;  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ερώτηση, τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή ερώτηση ή τοποθέτηση κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ θέλω να συγχαρώ ότι  ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Πήγε για 

πρώτη φορά σε χωριά.  Τα Δημοτικά, τα παιδιά των σχολείων έχουν 

κατακλείσει  το αυτοκίνητο αυτό και θέλω να συγχαρώ και τον Δήμο 

και την Δημόσια Βιβλιοθήκη γιατί  δανείστηκαν πάρα πολλά βιβλία και 

το βιβλίο μπήκε στα σπίτια των παιδιών και των σχολείων. Αυτό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πάρα πολλά χρόνια.  Είχε κοπεί για πάρα πολλά χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Κύριε Ηλία Αναστασιάδη. Δεν ζητήσατε 

τον λόγο κ.  Αντώνη. Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε μόνο. Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να μάθω τι  βιβλία πάτε στα παιδιά να διαβάσουν; Τι βιβλία θα 

πάτε;  Αυτό είναι πολύ σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δεν είναι τοποθέτηση, είναι ερώτηση. Τα βιβλία πάντως,  κύριε 

Αντώνη Αναστασιάδη είστε ο παλαιότερος δημοτικός σύμβουλος,  
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οφείλατε να γνωρίζατε ότι  τα βιβλία περνούν από Επ ιτροπή, είναι 

ελεγχόμενα και είναι αποκλειστικά για μάθηση. Δεν είναι βιβλία άλλου 

στυλ που πήγε κάτι  να πει  το μυαλό σας και η γλώσσα σας.  Βιβλία 

βιβλιοθήκης σημαίνει  πολιτισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;  Τα πάντα. Τα πάντα.  Ομόφωνα ναι επί  του θέματος;  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 305/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

Θέμα 6 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

200 ευρώ είναι.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 306/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) ασφαλτομίγματος  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Β) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του  

 Δήμου Σερρών.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

 

Α) ασφαλτομίγματος  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 307/2016)  
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………………… .  

 

Β) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλ ος κ.  Χαρίτος Χ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 308/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

Α) καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγίων Αναργύρων  

έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Β) συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

 και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

 

Α) καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγίων Αναργύρων  
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 έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 309/2016)  

………………… .  

 

Β) συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων  

 του Δήμου Σερρών.  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 310/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Θεοδωρίδη Σπύρου  

για κατάληψη τμήματος αγροτικής οδού του αγροκτήματος  

 Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα αυτό,  συνάδελφοι,  μετά από πρόταση του αντιδημάρχου 

αποσύρεται.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Να το αποσύρουμε το θέμα διότι  οι  ενδιαφερόμενοι θέλουν να 

εκφράσουν τις  απόψεις τους μέσω του δικηγόρου τους ο οποίος λείπει  

και για  διάφορα τεχνικά θέματα θα το εξετάσουμε σε άλλο συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποσύρεται ομόφωνα.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου:  

Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Ε. Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 311/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ενδέκατο.   

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων;  

Α) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών  

ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 20 ο  Δημοτικό  

Σχολείο Σερρών. (υποέργο 4)  

Β) Εργασίες ανακαίνισης –συντήρησης στο ανοικτό δημοτικό 

θέατρο  

Γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής κα ι Άνω 

Βροντούς.  

Δ) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητόδρομου και πάρκου  

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών.  

Ε) Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων 

Δημοτικής  

Κοινότητας Λευκώνα.  

Στ.) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Λευκώνα και  

Ζ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Μητρουσίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Φωτιάδης.  Άλλος;  Ερώτηση; Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε εισηγητά, στην τελευταία σελίδα είμαστε για 

την περίπτωση του Δ, για την περίπτωση Δ που αφορά το  

αυτοκινητοδρόμιο και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,  λέω στην 

τελευταία σελίδα έχουμε κάποια ποσά. Η ερώτησή μου είναι 

συγκεκριμένη, να μην τα αναφέρω όλα, στην περίπτωση Ζ όπου αφορά 

αμοιβή αναδόχου με απόφαση 52.100 και εάν αυτό το σύνολο των 

χρημάτων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη κατάταξη με αριθμό Α  

έως Δ είναι από τον προϋπολογισμό του έργου ή εάν πληρώνονται από 

ποσά του Δήμου;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από ποσά του Δήμου αλλά αυτά θα διεκδικηθούν από την υπηρεσία 

μας.  Διεκδικούνται δηλαδή μέσω δικαστηρίων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα χρήματα αθροιστικά; Πόσα είναι τα χρήματα που θα 

διεκδικήσουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά που βλέπετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλα αυτά; Που τα διαβάζω;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε το πρωτόκολλο κύριε εισηγητά;  Να μην κουράζουμε και το 

σώμα, είμαστε στην τελευταία σελίδα.   «Α, σύνολο εργασιών 326.058, 

άσφαλτος 330, αναθεώρηση 9.900».  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις έκανα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Δ είναι του αυτοκινητοδρομίου και το Ζ είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε στην περίπτωση Δ και διαβάζω από την τελευταία σελίδα,  έχει  

άλλη αρίθμηση. Α έως …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω όλα αυτά, αυτά που λέτε τα έχει  δώσει,  δηλαδή είναι 

από χρήματα του Δήμου τα οποία,  επαναλαμβάνω, διεκδικούνται στα 

δικαστήρια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από ποιον θα τα διεκδικήσουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από τον εργολάβο. Τον Γαλάνη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τότε γιατί  φέρατε το  πρωτόκολλο; Τι να καταλάβουμε; Αφού ζητούμε 

από τον εργολάβο να μας επιστρέψει τόσα χρήματα τι  φέρατε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλά παράλληλα διεκδικούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό δεν γίνεται κύριε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πώς δεν γίνεται;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έργο ολοκληρώθηκε.  Τελείωσε το έργο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ ρώτησα κάτι  συγκεκριμένο.  Δεν υπάρχει λόγος να 

το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Πρ όεδρε,  περί ποίου πρόκειται.  

Και εμείς  ρωτήσαμε ως παράταξη δυο συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

Είπαμε,  τι  αφορά η περίπτωση από το πρωτόκολλο στην τελευταία 

σελίδα με την σημείωση Ζ; Και εάν όλο αυτό το ποσό το τελικό 

δηλαδή ως σύνολο, ως άθροισμα από ποιον θα τ α διεκδικήσουμε; Εάν 

τα πληρώσαμε στον εργολάβο και από πού πληρώθηκαν; Αυτά τα 

χρήματα πληρώθηκαν. Από πού πληρώθηκαν; Από το ταμείο του 

Δήμου; Από τους δικούς μας πόρους ή από τον προϋπολογισμό του 

έργου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ΣΑΤΑ Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του Δήμου .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Βρισκόμαστε σε μια δικαστική μάχη, διαμάχη, όπου διεκδικούμε αυτά 

τα λεφτά. Μπορεί να τα πάρουμε,  μπορεί όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την στιγμή που υπάρχει δικαστική διεκδίκηση, ένας δικαστ ικός 

αγώνας,  ποια είναι η λογική της οριστικής παραλαβής; Οριστική 

παραλαβή σημαίνει  ότι  η υπόθεση κλείνει  πλέον.  Από εκεί  και πέρα, 

εμείς  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και άλλη φορά έτυχε κατά το παρελθόν παρόμοια περίπτωση, κύριε 

Πρόεδρε,  επιτρέψτε μου και έχω βιωματική γνώση επ αυτού. Από την 

στιγμή που κλείνει ,  οριστική παραλαβή σημαίνει  ότι  εμείς  ως Δήμος 

αποδεχόμαστε ότι  έχει  γίνει ,  το κλείνουμε και όποιο όπλο έχουμε στην 

φαρέτρα μας το βγάζουμε και το πετάμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την πεποίθηση πως ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε λάθος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μακάρι να κάνω λάθος.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε λάθος,  σας το λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή δεν κάνω λάθος γι΄ αυτό στην ψήφιση θα είμαι ιδιαίτερα 

επιφυλακτικός.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ήταν σαφές.  Από την στιγμή που οριστική,  από την στιγμή που 

θα κάνουμε οριστική παραλαβή ο Δήμος δεν είναι εκτεθειμένος;  Δεν 

χάνει  τα όπλα της διεκδίκησης; Απλά πράγματα είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν χάνει  διότι  έκανε όλες τις  νόμιμ ες διαδικασίες,  ξέρετε ότι  το θέμα 

αυτό έχει  πάει ,  δικαιώθηκε εν μέρει  στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια,  

ξανά εμείς  διεκδικήσαμε,  ξανά κάναμε προσφυγή στο άρθρο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς βρισκόμαστε,  παραλαμβάνουμε το έργο,  πλ ηρώνουμε αλλά 

διεκδικούμε πίσω τα λεφτά. Απλά πράγματα. Τι άλλο να σας πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας πέρασε το έργο,  από παντού. 

Από όλες τις  διαδικασίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι οριστική.  Εάν ήταν προσωρινή παραλαβή, Πρόεδρε εντάξει .  

Επειδή είναι οριστική…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

Μην επαναλαμβάνετε,  έγινε κατανοητή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε το θέμα. Τοποθετήσεις υπάρχουν; Επί του θέματος; 

Θέλετε να τοποθετηθείτε μήπως;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θα πρέπει να εκληφθεί ως τοποθέτη ση αυτό το οποίο θα πω είναι 

το εξής:  ότι  εμείς  επειδή ακριβώς φοβούμαστε για το μέλλον,  

δεχόμαστε την προσωρινή παραλαβή του έργου, όχι  όμως την οριστική,  

γιατί  αυτό εγκυμονεί κινδύνους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είμαστε στην φάση των ερωτήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσανε οι  ερωτήσεις και είπα ότι  εάν θέλει  κανείς  να τοποθετηθεί.  

Θέλετε να τοποθετηθείτε και εσείς .  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,   υπάρχουν για μας κάποια θέματα τα οποία πρέπει 

να τα διευκρινίσουμε.  Δεχόμαστε,  ενδεχομένως,  ότι  ο κ.  Αντιδήμαρχος 

δεν είναι προετοιμασμένος,  όμως μπαίνουν θέματα τα οποία πρέπει να 

τα δούμε καθαρά. Στο τελευταίο,  ξαναλέω φύλλο, στην τελευταία 
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σελίδα συγκεκριμένα υπάρχουν ποσά και δεν είναι μικρά. Θέλετε να 

σας τα διαβάσω; Νομίζω τα έχετε μπροστά σας.  Είναι 320.000, είναι 

58.700,  300.030 και ούτω καθεξής.  Είναι  ένα τεράστιο ποσό αυτό το 

οποίο αναγράφεται με αριθμήσεις,  όπως σας είπα στην τελευταία 

σελίδα.   

 Εμείς ρωτήσαμε αλλά δεν πήραμε ευκρινή απάντηση. Το 

πρωτόκολλο να το διευκρινίσουμε,  ξεκαθαρίζει  για κάθε έργο δυο 

πράγματα. Πρώτον,  εάν έγιναν οι  εργασίες όπως ήταν ακριβώς στη 

σύμβαση και μέχρι ποιου σημείου έγιναν και αποτυπώνεται και 

δεύτερον,  με την οριστική παραλαβή του έργου ξεκαθαρίζεται εάν ο 

ανάδοχος του έργου, ο εργολάβος δηλαδή, έχει  απαιτήσεις από εμάς.   

 Επειδή εδώ υπήρξε πλοκή και του Δήμου και υπήρξαν και 

εντολές και υπήρξε λοιπόν μια πρωτόγνωρη πλοκή όσον αφορά ποιος 

δίνει  εντολή, εννοώ από την διαχειριστική αρχή, από τον Δήμο, η 

Επιτροπή, ο Δήμαρχος; Εδώ έχουμε μια κατάσταση πολύ σύνθετη.   

 Εμείς επισημαίνουμε ξεκάθαρα, κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  τις  

εργασίες ως εργασίες εμείς  δεν τις  αμφισβητούμε.  Είναι εκεί .  Και το 

αυτοκινητοδρόμιο λειτουργεί  και προφανώς η Επιτροπή τις  έχει  

παραλάβει.  Επ’ αυτού δεν υπάρχει αντίρρηση και είναι ξεκάθαρο. 

Όμως τα άλλα θέματα δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε,  διότι  δεν είναι 

ξεκάθαρα. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρα να μας πει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια είναι τα άλλα θέματα που αναφέρετε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε τα θέματα τα οποία είναι εκτός από την οριστική παραλαβή.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε νομίζω ότι  θα πρέπει να με αφήσετε να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε τα άλλα θέματα για να καταλαβαίνουμε και εμε ίς  τι  λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι διατύπωση της απορίας σας . .να την δεχθώ. Έλεγα λοιπόν ότι  

αυτά εδώ τα ποσά είναι πέραν της σύμβασης που είχε υπογράψει;  

Δηλαδή ο ανάδοχος πήρε αυτά από την διαχειριστική αρχή που είχε 

υπογράψει συν αυτά από εμάς; Από το τ αμείο του Δήμου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια ποσά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω τα είπαμε τρεις  φορές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξανά ρωτούμε εμείς ,  εάν θέλετε και επιστρέφουμε πίσω την 

διαδικασία,  τα ποσά που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του 

πρωτοκόλλου, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  κύριε Πρόεδρε,  διάβασα. Θέλετε,  λέει  Α…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η τελευταία σελίδα είναι αυτή που λέει  ότι  σύνολο εργασιών 336.000;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ρώτησα το εξής;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησα από την αρχή το εξής στον εισηγητή. Λέει  ότι  η συνολική 

δαπάνη, εφόσον θέλετε να το πάμε έτσι,  λέει  ότι  «Α: Σύνολο εργασιών 

326.280.  Β, ΓΕ και Οργανωτική Επιτροπή 58.700.  Άσφαλτος 330.  

Αναθεώρηση 9.900. Μείον η αμοιβή 20.710. Ζ.  Αμο ιβή αναδόχου με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Προφανώς από προσφυγή 52.100. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί  πρέπει να τα διαβάζω εγώ αυτά και να μην τα 

ξέρετε οίκοθεν.  Και ΦΠΑ 173.900, 174».  

 Εμείς ρωτήσαμε από την αρχή, ξεκαθαρίστε μας αυτά τα ποσά 

όλα τα παίρνει ,  αυτή ήταν η ερώτησή μας,  άμα μας απαντούσατε,  τα 

παίρνει  από πού ο ανάδοχος; Και  είπε ο κ.  εισηγητής ότι  τα 

πληρώνουμε εμείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι όλα αυτά, με συγχωρείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας ρώτησα και ειδικά με την υποσημείωση Ζ το ποσό τ ων 52.100 πώς 

προκύπτει;  Δυο ερωτήσεις είχε,  δυο σκέλη είχε η ερώτησή μου ή δυο 

ερωτήσεις διατυπώσαμε. Ήμασταν σαφείς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλες οι  νόμιμες διεργασίες,  ότι  προβλεπόταν από τον νόμο, δεν 

υπάρχει κάτι  το οποίο δεν είναι νόμιμο. Άλλωστε γι΄ αυτό και η 
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υπηρεσία κάνει  εισήγηση θετική.  Έχει ήδη η Επιτροπή παραλάβει και 

έρχεται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Έγιναν τα πάντα. 

Αυτά τα λένε οι  υπηρεσίες,  δεν τα λέμε εμείς .  Εδώ έρχεται για 

έγκριση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η τοποθέτησή μου διακόπηκε,  κύριε Πρόεδρε.  Εμείς ρωτήσαμε,  γι΄ 

αυτό το πάμε πίσω, επανέρχομαι στην τοποθέτηση, ρώτησα όμως ως 

παράταξη, πόσα χρήματα πέραν της συμβάσεως πληρώνει ο Δήμος από 

δημοτικούς πόρους,  ο οποίοι  βεβαίως,  όλα είναι νόμιμα και η 

προσφυγή εδώ, μήπως είναι η προσφυγή του εργολάβου προς τον 

ανάδοχο για τον πληρώσει ο Δήμος; Κανείς δεν λέει  ότι  δεν είναι 

τίποτα νόμιμο. Εξάλλου  δεν θα εμφανιζόταν εδώ.  

 Εμείς ρωτήσαμε ποια είναι τα χρήματα που πληρώνει η 

διαχειριστική αρχή; Δηλαδή ευρωπαικά χρήμα τα και ποια είναι τα 

χρήματα που πληρώνει ο Δήμος με τις  αλλεπάλληλες εντολές;  Αυτό 

ζητήσαμε να μας διευκρινίσετε και εάν υπάρχει άλλη απαίτηση που 

είναι ανοικτή του εργολάβου σήμερα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει καμία άλλη απαίτηση από τον εργολάβο. Γι΄ αυτό κα ι το 

έργο έρχεται εδώ για οριστική παραλαβή. Το έχει  ήδη παραλάβει η 

Επιτροπή και ερχόμαστε εδώ να επιβεβαιώσουμε,  να εγκρίνουμε ή όχι  

εμείς  όπως γίνεται και στα άλλα έργα. Η Επιτροπή είχε ήδη υπογράψει.  

Οι υπηρεσίες εισηγούνται αυτά που εισηγούνται θετικά ,  τα ποσά όπως 

βλέπετε,  το έργο αυτό πόσο βγαίνει;  900.000; Είναι δυνατόν 930.000, 

αυτό είναι από πρόγραμμα.  

 Τώρα το εάν εκεί  που λέει  «Αμοιβή αναδόχου με εντολή Γενικού 

Γραμματέα εκείνο το ποσό το 52.000» εάν . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό εάν είναι από τον Δήμο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση αλλά και 

αυτό είναι με εντολή του Γενικού Γραμματέα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να κάνω μια τοποθέτηση για να τελειώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα είναι το εξής:  το πρωτόκολλο αποτυπώνει δυο πράγματα 

είπαμε.  Το πρώτο είναι ο όγκος των εργασιών που δεν είναι 

αμφισβητήσιμο μέγεθος και το δεύτερο είναι τι  ποσά πληρώνουμε,  

πληρώνουμε θα πω και θα πω ποιοι  πληρώνουμε για το συγκεκριμένο 

έργο.   

 Η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη και υπόλογη, γιατί  εμείς  

παραλαμβάνουμε το έργο,  όχι  η Επιτροπή που μας προτείνει .  Απαντώ 

στον κ.  Αγγελίδη.  Το δεύτερο που έχω να πω, εμείς  λοιπόν είμαστε 

υπεύθυνοι και υπόλογοι κύριοι  συνάδελφοι.  Όχι η Επιτροπή.  Η 

Επιτροπή παρέλαβε ποσότητες.  Εμείς τακτοποιούμε οικονομικά το 

έργο.   
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 Λοιπόν,  στο θέμα τώρα το επίμαχο, εμείς  ρωτήσαμε πόσο 

στοίχισε το έργο για την διαχειριστική αρχή και εάν εμείς  βάλαμε 

χρήματα, θυμάστε τις  αστοχίες και τις  εντολές και τις  παρεμβάσεις.  

Η αναφορά στον Γενικό Γραμματέα πάλι ο κ.  Αγγελίδης,  δεν 

θέλω να χαρακτηρίσω, λέει  ότι  έδωσε εντολή. Ο Γραμματέας δεν δίνει  

εντολή, κύριοι  συνάδελφοι.  Ο Γραμματέας εγκρίνει  εντολές ή 

προσφυγές.  Κυρώνει διαδικασίες.  Δεν δίνει  εντολές.  Από πουθενά δεν 

έχει .  Ο κύριος Αγγελίδης έδωσε εντολή, εάν θυμάστε και η Επιτροπή η 

αρμόδια της Εποπτείας είχε δώσει εντολή μια και άλλη μια.   

Η τοποθέτησή μας είναι η εξής λοιπόν.  Εάν όλα τα ποσά πλην 

του Ζ είναι αυτά που πλήρωσε η διαχειριστική αρχή, με βάση τον όγκο 

και το φυσικό αντικείμενο,  εμείς  αυτά θα τα ψηφίσουμε.  Και 

προτείνουμε να το δεχθούμε αλλά το ποσό Ζ, όπως αναφέρεται,  με 

πλημμελή αιτιολόγηση, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε,  διότι  εκεί  

υπήρξαν εξωτερικά θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

52 χιλιάρικα συν Φ.Π.Α..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συν Φ.Π.Α..  Και βεβαίως εμείς  θα θέλαμε εδώ, επειδή το έργο έχει  

αυτή την πλοκή, την δέσμευση του εργολάβου ότι  δεν έχει  καμία 

απαίτηση πλην ενδεχομένως των 52.   

 Θα θέλαμε εδώ και μια βεβαίωση παραίτησ ης,  μια δήλωση 

παραίτησης του εργολάβου, γιατί  το έργο –κακά τα ψέματα -  δεν είχε 

μια συνηθισμένη πλοκή και επειδή είναι και ευρωπαϊκό και γνωρίζουμε  

κάποιοι  από τις  πλοκές με τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις,  έπρεπε να 

υπάρχει και αυτό.   

 Είμαστε σαφείς.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ακόμη μια φορά θα πω πόσοι σαφείς είμαστε και πόσο ξεκάθαρο το 

θέμα. Όλα τα ποσά πληρώθηκαν από το πρόγραμμα. Τελεία παύλα. 

Πλην των 52.000 ευρώ που έδωσε, που πήρε απόφαση ο Γενικός 

Γραμματέας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς. Δικαιώθηκε η προσφυγή. Απόφαση Γενικού Γραμματέα που 

δεν ήταν δυνατόν να μην την εκτελέσουμε εμείς .  Καταλάβατε; Πλην 

από αυτό το ποσό. Όλα τα άλλα είναι από το πρόγραμμα. Και ότι  

μπορούμε εμείς  να διεκδικήσουμε δικαστικά, άλλωστε εκκρεμεί και 

δικαστήριο διότι  εμείς  το πήγαμε το θέμα στο δικαστήριο,  λοιπόν,  θα 

το διεκδικήσουμε.  

 Τώρα, το να αφήνουμε υπονοούμενα ξανά από την αρχή και να 

θέλουμε να σπιλώσουμε τον Δήμαρχο δεν θα το κατορθώσετε.  Αυτό το 

θέμα έχει  τελειώσει.  Έχει  λάμψει η αλήθεια.  Μην επ ανέρχεστε,  διότι  

πίσω έχει  η αχλάδα την ουρά. Αυτό έχω να σας πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω και εγώ κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ότι  είδατε συνάδελφοι ο κ.  Φωτιάδης ήθελα να θολώσει τα νερά 

και άρχισε να αναφέρει ποσά 300.000, 250.000, ποιος τα έδωσε  λέει  

αυτά τα λεφτά. Μα είναι δυνατόν; Αυτά βγαίνουν 900.000. Είναι 

δυνατόν όλα αυτά να τα έδωσε ο Δήμος; Δηλαδή λογικά πράγματα. Για 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

τις  52.000 απαντήσαμε.  Αυτό είναι το ποσό που δικαιώθηκε,  εν μέρει ,  

επαναλαμβάνω, ο εργολάβος πλην όμως η δική μας υπηρεσί α δεν 

αφήνει έτσι το θέμα, το πάει παραπάνω και βρισκόμαστε σε μια 

δικαστική διαμάχη να πάρουμε και αυτά τα λεφτά. Δηλαδή να τα 

επιστρέψει αυτά τα λεφτά ο εργολάβος.  Αυτό έτερον εκάτερον.  Άλλο 

θέμα η παραλαβή και άλλο θέμα ότι  εμείς  διεκδικούμε.  Στην 

διεκδίκηση μπορεί,  ας πούμε,  να πάρουμε τα λεφτά, μπορεί και όχι .  

Αυτή είναι η αλήθεια.   

 Ο κ. Φωτιάδης ανέφερε όλα τα ποσά. Είναι δυνατόν ένα έργο το 

οποίο είναι από πρόγραμμα να το πληρώσει ο Δήμος; Και τα υπόλοιπα 

λεφτά που πήγανε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ορίστε.  Ρώτησε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησε για 900.000, δεν ρώτησε για 52.  Αυτή είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε όλα τα έγγραφα, όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για μια οριστική παραλαβή υπάρχουν εδώ από τι ς  

υπηρεσίες.  Τα έφεραν όλα τα έγγραφα. Ότι απαιτείται από τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε προς . .των λόγων του κ.  Δημάρχου και του κυρίου 

συναδέλφου, εμείς  πράγματι δεν απεμπολούμε κάποιο δικαίωμά μας 

επειδή τεχνικά ή διοικητ ικά παραλαμβάνουμε το έργο.  Δεν 

απεμπολούμε κάποιο δικαίωμά μας και ήδη νομίζω, αυτό το γνωρίζει  ο 

κ.  Δήμαρχος και οι  άλλοι συνάδελφοι,  βρίσκεται το θέμα για όσα 

μπορούμε να διεκδικήσουμε εκεί  που πρέπει.  Δεν στερούμε από τον 

εαυτό μας κάποιο δικαίωμα. Αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν πρέπει κάποια 

στιγμή να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του έργου. Δεν 

παραιτείται ο Δήμος από κάποιο δικαίωμά του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Σύντομη σας παρακαλώ. Ο κ.  Φωτιάδης μόνο; 

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και ζητούμε γραμματέα ευκρινώς να διατυπωθεί αυτό,  

τελική παραλαβή σημαίνει  τελική παραλαβή. Και επί  της ουσίας το 

δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε την επιστροφή των χρημάτων τα οποία 

κατεβάλαμε χάνεται.  

 Το δεύτερο που έχουμε να επισημάνουμε είναι το εξής:  εσείς ,  

κύριε Αγγελίδη,  δώσατε εντολή κατ’ εξαίρεση και καθ’ υπέρβαση και 

γίνανε παρεμβάσεις,  δημιουργήσατε απορία στην Επιτροπή, δώσατε 

την δυνατότητα με την αστοχία που προήλθε να πάει  στην Επιτροπή 

και να διεκδικήσει ο εργολάβος,  κωδικοποιήθηκε αυτό,  προσέφυγε 

στον Γενικό Γραμματέα και ο Γενικός Γραμματέας προφανώς δέχθηκε 

αυτό το αναπάντεχο το οποίο εσείς  δρομολογήσατε.  Τώρα προσπαθείτε 

να τα συσκοτίσετε.   

Τα πράγματα είναι καθαρά. Εμείς αυτό το ποσό των 52 συν 

Φ.Π.Α.,  που θα είναι  γύρω στις 60 και,  δεν μπορούμε  να το 
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ψηφίσουμε.  Όσο δε για αυτά που είπε ο κ.  Γκότσης,  τον αφήνω στην 

κρίση σας.  Δεν χρειάζεται να απαντήσω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα το ξεκαθάρισε ο κ.  Φωτιάδης.  52 συν Φ.Π.Α..  Μέχρι τώρα τι  

έλεγε,  κύριε Πρόεδρε; 300 συν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση δεν πήρατε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας δίνω τον λόγο.  Δεν ζητήσατε τον λόγο.  Στην δευτερολογία 

σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε για να σας δώσω τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει.  Πρέπει να κλείσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Ζητώ το στοιχειώδες,  να με 

διαφυλάξετε από τον κ.  Γκότση. Πρώτον,  εγώ ρώτησα, στην τελευταία 

σελίδα και είναι γραμμένα στα πρακτικά και είναι και οι  τηλεοράσεις,  

ρώτησα τον συγκεκριμένο.  Εάν δεν κατάλαβε,  αφού ρώτησα τρ εις  

φορές,  δεν φταίω εγώ και εάν την τέταρτη κατάλαβε και μου 

επιτίθεται.  Εύλογο είναι λοιπόν να μην αφήνετε όποιον αποφασίζει  την 

τέταρτη φορά να επιτίθεται σε συνάδελφο.  
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 Ρώτησα στο τι  αφορά η αρίθμηση 1,  με ελληνική αρίθμηση είπα,  

έτσι δεν είπα συνάδελφοι;  Α,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει τώρα κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και είπα δεύτερη ερώτηση και είπα τρίτη ερώτηση. Παρακαλώ αυτές οι  

επιθέσεις  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε.  Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν,  χωρίς …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν θα δώσω τον λόγο στον κ.  Γκότση, 

όμως όταν είμαστε σαφείς στην ερώτηση και χρειάζεται δεύτερη και 

τρίτη φορά να επαναλαμβάνουμε την ερώτηση, διότι  ο εισηγητής δεν 

την κατάλαβε,  υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν θέλει  να  την καταλάβει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ήμασταν σαφείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια στις  ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχει τον λόγο ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι όλοι ακούσα τε με μεγάλη ασάφεια για να μας 

μπερδέψει και εγώ σε κάποια φάση, σε κάποια φάση λέω ότι  μα τι  λέει  

τώρα ο άνθρωπος;  Μίλησε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ τώρα. Μα κύριε Πρόεδρε είναι δυνατόν;.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση. Μην διακόπτετε.  Ηρεμήστε,  ηρεμήστε,  ηρεμή στε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .τα πρακτικά εκεί  είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην πετάγεστε.  Μισό λεπτάκι,  περιμένετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν ο κ.  Φωτιάδης δεν είναι σαφής σε αυτά που λέει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για δείτε τα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε όμως.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι σαφής σε αυτά που λέει  και όλα τα περνάει επιδερμικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ σταματήστε.  Μην διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ να σταματήσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα τα περνάει επιδερμικά και με έναν ξ ύλινο λόγο,  χωρίς να δώσει να 

καταλάβει 52.000 κύριοι ,  52.000 συν ΦΠΑ, αυτό το ποσό ποιος το 

πληρώνει;  Είπε έτσι την ερώτηση; Σας λέω, είπε έτσι την ερώτηση; 

Όχι.  Ανέφερε ποσά που αγγίζουν τα 900.000 και ήθελε να δώσουμε 

απάντηση. Και λέω ότι   μα ο άνθρωπο ς ή δεν κατάλαβε αυτά που 

διαβάζει  ή θέλει  εμάς να μας μπερδέψει.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το θέμα είναι ξεκάθαρο όσο και εάν θέλει  κάποιος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε και εσείς ,  κύριε Δήμαρχε την τοποθέτησή σας για να 

μπει σε ψηφοφορία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι αλλά Πρόεδρε πριν ξεκινήσω δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Πρέπει 

να ξεκινήσω για να ολοκληρώσω και δεν πρέπει να με διακόψετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς δεν σας διακόπτει .  Έχετε τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με διακόψατε πρώτος –πρώτος.  Πριν πω ούτε μια λέξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .να πάρετε τον λόγο.  βιάζεστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όσο και εάν θέλει  κάποιος να ρίξει  λάσπη ή να αμαυρώσει συνειδήσεις 

και υπολήψεις δεν μπορεί να το καταφέρει,  εκτίθεται αυτός που 

επιχειρεί  τέτοιες καταστάσεις για μια ακόμη φορά δυστυχώς και μυαλό 

δεν μπορεί να βάλει λόγω του ότι  δεν μπορεί να διαχειριστεί  την ήττα 

του.  Το θέμα είναι ξεκάθαρο, παντελώς ξεκάθαρο. Όλα έγιναν νόμιμα. 

Μα εάν κάτι  δεν γινόταν νόμιμα πρώτοι και καλύτεροι θα με είχαν στα 

δικαστήρια τώρα. Δεν μπορούν.  Δεν μπορούν να με πάνε.  Εάν 

μπορούσαν θα με πηγαίνανε στα δικαστήρια.  Δεν μπορούν.  Τους 

προκαλώ. Εάν είναι έτσι όπως τα λένε να με πάνε στα δικαστήρια.  

Είναι όλα νόμιμα, έχει  λάμψει η αλήθεια,  έχει  λάμψει η αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα τα ακούτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα τα ακούτε δυνατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη γιατί  διακόπτετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι αλήθειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραπονιέστε εάν κάποιος σας διακόπτει .  Παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα τα ακούτε εφόσον τα λέτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα τα ακούτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το έργο έγινε από πρόγραμμα, τα 900 και χιλιάδες.  Οι 50.000 δίνονται 

από το ταμείο του Δήμου με απόφαση της Αποκεντρωμένης,  του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης που δεν είναι δυνατόν να μην 

εκτελέσουμε εμείς .  Εμείς ότι  μπορούμε να διεκδικήσουμε θα το 

διεκδικήσουμε,  αλλά για να δούμε όταν έρθει  και το αποχετευτικών 

των Καλών Δέντρων που είναι ένα λάθος έργο,  για να δούμε τότε τι  θα 

λένε αυτοί που λένε τώρα αυτά τα πράγματα και έχουν ευθύνες για το 

λάθος αποχετευτικό έργο των Καλών Δέντρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν αλλάζω, θα τα πούμε.  Εδώ είμαστε.  Δεν υπάρ χει τίποτα,  σε όλα 

υπάρχουν εισηγήσεις από τις  υπηρεσίες,  βάζουν τις  υπογραφές τους,  

όπως και στα προηγούμενα έργα που παραλαμβάνουμε τώρα. Βλέπετε 

δεν λένε τίποτα,  προσπαθούν το θέμα του αυτοκινητοδρομίου πάλι 

προσπαθούν να σπιλώσουν. Δεν τα καταφέρανε.  Ο  κόσμος κατάλαβε,  
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είχε δώσει την απάντηση και στις  εκλογές.  Δεν μπορούν να 

καταφέρουν να σπιλώσουν τον Δήμαρχο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία συνάδελφοι.  Ναι,  

ναι,  ναι .  Ο κ.  Δούκας ναι.  Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γραμματέα γράψε. Ναι σε όλα, με επιφύλαξη στο Δ για την παράγραφο 

που αφορά το ποσό αυτό μέχρι να διευκρινιστεί .  Το Δ με 

υποπαράγραφο Ζ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο πρωτόκολλο είναι το Ζ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μιλάμε γ ια το συγκεκριμένο.  Δεν έχω μπροστά μου την παράγραφο. 

Δέχομαι αυτό που λέει  ο κ.  Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό το ποσό το οποίο θεωρούμε ότι  χρειάζεται …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Κύριε Αντώνη Α ναστασιάδη; 

Ναι.  Κύριε Γάτσιο; Το ίδιο και εσείς .  Όλη η παράταξη. Κύριε 

Ραμπότα; Ναι,  ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι.  Ναι και ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων;  
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Α) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων  

πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο  

 20ο  Δημοτικό Σχολείο Σερρών. (υποέργο 4)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 312/2016)  

………………… .  

 

Β) Εργασίες ανακαίνισης –συντήρησης στο ανοικτό δημοτικό 

θέατρο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 313/2016)  

………………… .  

 

Γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής  

 και Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 314/2016)  

………………… .  

 

Δ) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητόδρομου και πάρκου  

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(Αριθμός απόφασης 315/2016)  

………………… .  

 

Ε) Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων  

 Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 316/2016)  

………………… .  

 

Στ.) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Λευκώνα και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 317/2016)  

………………… .  

 

Ζ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Μητρουσίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός απόφασης 318/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε εμείς  ψηφίζουμε όπως είπαμε όλα εκτός του  Ζ. Έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το ίδιο και ο κ.  Μηλίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης είπε με επιφύλαξη και εμείς  είπαμε όχι .  Παρακαλώ να 

γραφτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η γραμματέας θα τα καταγράψει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπαμε,  κύριε Πρόεδρε ναι με επιφύλαξη. Εντάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι με επιφύλαξη ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  

Όχι στο Ζ ο κ.  Φωτιάδης και η παράταξή του.   

 Θέμα δωδέκατο.   

Θέμα 12 ο  :  

Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Έγκριση αντικατάσταση είκοσ ι (20) φωτιστικών σωμάτων απλών με 

φωτιστικά σώματα Να στην Τ.Κ. Κωνσταντινάτου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 319/2016)  

………………… .  

 

Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με την τοποθέτηση τριών 

φωτιστικών σωμάτων Να στην οδό τέρμα Καραϊσκάκη στις  Σέρρες.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(Αριθμός απόφασης 320/2016)  

………………… .  

 

Ομοίως με την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός απλού φωτιστικού 

σώματος στην Τ.Κ. Α. Καμήλας.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 321/2016)  

………………… .  

 

Ομοίως κατά ένα στύλο και την τοποθέτηση ενός φωτ ιστικού σώματος 

Να στην οδό Κωστή ΙΒ του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 322/2016)  

………………… .  

 

Ομοίως κατά ένα στύλο και την τοποθέτηση ενός απλού φωτιστικού 

σώματος και ενός μετρητή ΦΟΠ -ΔΑΣ στην Ε.Ο. Σερρών Νιγρίτα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός απόφασης 323/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο.   

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

στον κ.  Μπαχαρούδη Δημήτριο του Θεοδώρου στην  

Τ.Κ. Κωνσταντινάτου.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης όχι  στο δέκατο τρίτο θέμα. Ο 

Πρόεδρος,  παρών.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός απόφασης 324/2016)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρας της συνεδρίασης.  Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σ ε όλους και σε 

σας και στις  οικογένειές σας.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………  

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ        ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

 ……………..  

 

 ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                                          ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ……………. .  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ       ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………..  
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ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ             ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ              ……………..  

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

………………………… .  

……………… . .  
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