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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  
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  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

  ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

 

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.  Έγκριση ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου 

Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.       

 

2.  Εξέταση ένστασης   του αναδόχου του έργου: "Βιοκλιματικές 

αναβαθμίσεις   δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

3.  Έγκριση τροποποίησης   ετήσιου σχεδίου δράσης της ΚΕ.Δ.Η.Σ.   

έτους 2016 και αναμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδότηση της 

ΚΕ.Δ.Η.Σ.,  για το έτος 2016.   

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕ.Δ.Η.Σ. κ.  Ραμπότας Ευθ.  

 

4.  Έγκριση διοργάνωσης της 12ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      

 

5.  Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας,  

σε   ιδιωτικές κατασκηνώσεις,  έτους 2016.      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

6.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 20ο Διεθνές 

Συνέδριο Διαχείρισης Κινητικότητας τον Ιούνιο του 

2016.                                                                     
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

 

7.  Έγκριση συνέχισης της πίστωσης και διάθεσης του ποσού για την 

τροποποίηση του συστήματος πληρωμής προνοιακών 

επιδομάτων.     

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλα.     

 

8.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης 

των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου -  Λυκείου Σερρών, για 

το σχολικό έτος 2016 -2017.                              

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Μερετούδης 

Δημήτριος.     

 

9.  Έγκριση ανακαίνισης γραφείων κληροδοτήματος Ι .  

Αποστολίδη.           

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

10.  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:  α) αγροτεμαχίων 

του αγροκτήματος Πεπονιάς και,  β) σχολικού α γρού Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

11.  Έγκριση   μελέτης παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και 

αυτοματισμού δικτύου φωτεινής σηματοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.       

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

12.  Έγκριση διενέργειας για την σύναψ η σύμβασης -  πλαισίου 

για την συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.      

  

13.  Έγκριση   διενέργειας παροχής υπηρεσίας:   

α) έκδοσης   πιστοποιητικών ελέγχου   των ανυψωτικών 

μηχανημάτων του Δήμου  

μας και  β) συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του 

Κινηματοθεάτρου "Αστέρια".   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.        

 

14.  Έγκριση   διενέργειας προμήθειας,  ελέγχου και συντήρησης 

πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.     

 

15.  Έγκριση   διενέργειας προμήθειας φυτικού υλικού Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος   κ.   Δούκας Γ.  

 

16.  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των 

έργων:   

α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Σκουτάρεως,  έτους 2015        β) Συντήρηση και επισκευή 

αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μητρουσίου,  έτους 2015   και,γ)  

Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ορεινής και 

Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.     
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17.   Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών των  έργων :  

α) "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Πολυζωίδη" και,  

β) "Αναβάθμιση κτιρίου γραφείων και αποθήκης Αμαξοστασίου 

Δήμου Σερρών".  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Ηλ.       

          

18.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής 

υπηρεσίας:  " 'Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

αντλιοστασίου και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη 

(ΥΔΕ) έτους 2015".   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.         

 

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου: "Ανακαίνιση στο υπ΄   αριθμ. 12 

κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου".   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Ηλ.      

 

20.  Έγκριση ολοκλήρωσης πράξης "Διοργάνωση της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών".   

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.   

 

21.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένο υ προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.                                       

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   
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22.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου, κατά 

τους μήνες    Μάιο  και Ιούνιο 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

23.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:             

α) της Αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας,  από 1 έως   2 

Απριλίου 2016  

β) του Αντιδημάρχου κ.  Στέργιου Γαλάνη, από 14 έως 15 

Απριλίου 2016   

γ) του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου, από 14 έως 15 

Απριλίου 2016 και,  

δ) του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ.  Χράπα Παντελή, 

από 5 έως 7  

Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:  

 

1.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημ. Συμ βούλου Ι .  

Νικολάου Στεργίου στις  17 -5-201 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Χρόνια πολλά, Χριστό Ανέστη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αληθώς ο Κύριος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι να έχουμε υγεία και προσωπικά και οι  οικογένειες .  Εάν υπάρχουν 

κάποιες ανακοινώσεις.  Από τον κύριο Δήμαρχο υπάρχει μια 

ανακοίνωση Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε και θα ακολουθήσουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα της Πράσινης  Κοινότητας 

για το οποίο πήγα στην Αθήνα και έγινε η συνάντηση χθες στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος,  με τους επτά δημάρχους των οποίων οι  

Δήμοι αξιολογήθηκαν θετικά στο πρόγραμμα και με τον υπουργό, με 

τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος τον κ.  Τσιρώνη.  

 Η σύσκεψη, η συνάντηση έγινε χθες 11 Μαΐου στο γραφείο του 

αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος του κ.  Τσιρώνη με τους επτά 

Δημάρχους των οποίων οι  Δήμοι αξιολογήθηκαν θετικά στο πρόγραμμα 

της Πράσινης Κοινότητας.   

 Να υπενθυμίσω και να πω ότι  είχε δημοσιευτεί  πρόσκληση για να 

καταθέσουν προτάσεις οι  Δήμοι στο πρόγραμμα αυτό τον  Φεβρουάριο 

του 2012. Είχαν καταθέσει 41 Δήμοι και αξιολογήθηκαν θετικά,  

κατέθεσαν προτάσεις το ΄12 και αξιολογήθηκαν θετικά τον Απρίλιο 

του ΄13 επτά Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Σερρών.  

 Εμείς την Κοινότητα την οποία προτείναμε για να μπει στο 

πρόγραμμα αυτό ήταν η Κοινότητα του Ελαιώνα λόγω του ότι  

πληρούσε τις  προϋποθέσεις του προγράμματος αυτού και οι  
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προϋποθέσεις ήταν η Κοινότητα να είναι αγροτο -κτηνοτροφική και 

ημιορεινή.   

 Και ενώ περιμέναμε μετά την θετική αξιολόγηση, ενώ περιμέναμε 

την οριστική ένταξη των δήμων αυτών στο πρόγραμμα, το ΄14,  το έτος 

2014 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος μας 

ανακοίνωσε ότι  δεν υπάρχουν χρήματα και είναι δύσκολο να 

υλοποιηθεί  το πρόγραμμα και ότι  θα γινόταν προσπάθειες για να 

εξευρεθούν τα χρήματα.  

 Από το ΄14 μέχρι τώρα, μέχρι και την τελευταία σύσκεψη που 

έγινε χθες,  έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος με τους επτά δημάρχους και την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες.   

 Στην χθεσινή  συνάντησή μας με τον αναπληρωτή υπουργό 

περιβάλλοντος τον κ.  Τσιρώνη διεφάνει μια αχτίδα ελπίδας για την 

εξεύρεση των χρημάτων και την υλοποίηση του προγράμματος.   

 Να πω ότι  απαιτούνται 23 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να 

υλοποιηθεί  το πρόγραμμα στις  επτά  αυτές Κοινότητες των επτά δήμων. 

Τα 13 εκατομμύρια είχαν εξευρεθεί  και μένουν τώρα να εξευρεθούν 

άλλα 10 εκατομμύρια.   

 Ο κ. Τσιρώνης έδειξε με κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική του 

βούληση και την αποφασιστικότητά του για να βρεθούν τα 10 αυτά 

εκατομμύρια και να υλοποιηθεί  το πρόγραμμα. Από ότι  μας είπε 

μάλλον θα τα βρει  από το Πράσινο Ταμείο.  Τα χρήματα αυτά, τα 10 

εκατομμύρια μπορεί να εκταμιευτούν σε δυο δόσεις.  Μια δόση το ΄17 

και μια δόση το ΄18,  όμως οι  διαδικασίες για την έναρξη του 

προγράμματος μπορούν να ξεκινήσουν και μέσα στο ΄16.   
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 Γι΄ αυτό τον λόγο στις  26 Μαΐου του τρέχοντος έτους,  σε λίγες 

μέρες δηλαδή, θα γίνει  μια συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ με τους τεχνικούς 

συμβούλους του προγράμματος των επτά Δήμων και τεχνοκράτες του 

Υπουργείου προκειμένου να συζητήσουν τις  διαδικασίες για την 

έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.   

 Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  δηλώνει την συγκρατημένη 

αισιοδοξία μου ότι  το πρόγραμμα αυτό επιτέλους μπορεί να πάρει 

σάρκα και οστά. Βρισκόμαστε στον πέμπτο χρόνο από τότε που 

ξεκινήσαμε τις  διαδικασίες και δυστυχώς λόγω της ρευστότητας που 

υπάρχει,  της πολιτικής ρευστότητας και της οικονομικής κρίσης που 

υπάρχει στην Ελλάδα βλέπετε πόσο δύσκολο είναι για να υλοποιηθεί  

ένα έργο.   

 Αυτά είχα να σας πω προκειμένου να σας ενημερώσω γι α το 

πρόγραμμα της Πράσινης Κοινότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν από άλλους συμβούλους ανακοινώσεις;  Ανακοίνωση; 

Όχι.  Θα δοθεί από τον κ.  Γκότση μια απάντηση στην προφορική 

ερώτηση από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στον κ.  Φωτιάδη 

σχετικά με τους αποταμιευτήρες του Λευκώνα, σχετικά με την 

συντήρησή τους.  Θα δώσω τον λόγο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γενικά για τους αποταμιευτήρες και ειδικά …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να ενημερώσω ότι  στο σώμα ότι  η δημοτική αρχή όπως κάθε 

χρόνο μεριμνούσε και φέτος το ίδιο και είμαστε πανέτοιμοι για την 
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αρδευτική περίοδο.  Για το Μητρούσι γινόταν κάθε χρόνο για το 

αντλιοστάσιο στην . .που βρίσκεται γινόταν κάθε χρόνο η συντήρηση 

αλλά είναι ένα πεπαλαιωμένο αντλιοστάσιο 50 και χρόνων και για το 

πότε θα σταματήσει,  όπως είναι ένα αυτοκίνητο παλαιό πότε θα 

σταματήσει δεν ξέρει  κανείς .  Άρα στην συντήρηση που πήγε να γίνει  

τώρα το ΄16 παρουσιάστηκε πρόβλημα στην πομόνα, βγήκε of  η 

πομόνα. Ενημερώθηκαν οι  αρχηγοί των παρατάξεων για να 

προλάβουμε την αρδευτική περίοδο και πήραν την πομόνα με γερανό, 

την πήγαν στην Θεσσαλονίκη, από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα στο 

χυτήριο και από εκεί  ξανά στην Θεσσαλονίκη, έχει  τοποθετηθεί και 

είμαστε εντάξει  για τα χωράφια του Μητρουσίου.  Εδώ είναι και ο κ.  

Μοσχολιός,  μπορεί να το διαπιστώσε ι.   

 Πάμε στον Λευκώνα. Επίσης στον Λευκώνα που ένα 

πεπαλαιωμένο σύστημα άρδευσης που με τους τσιμενταύλακες που 

παρουσιάζει  σε πολλά σημαία προβλήματα. Η δημοτική αρχή έκανε το 

μπάι πας σε μερικά σημεία.  Με μηχανήματα δικά μας προσπαθήσαμε 

λοιπόν να δώσουμε ζωή στο νερό και έτσι η δεξαμενή στον Λευκώνα 

που θα αρδεύσουμε τους μπαξέδες και εκεί  είμαστε έτοιμοι σύμφωνα 

με τον Πρόεδρο. Με τις  δηλώσεις του προέδρου που είχα και σήμερα 

μια επικοινωνία.   

 Πάμε λοιπόν πάλι στον Λευκώνα για το αντλιοστάσιο της . .  σ την 

Ζάχαρη. Όπως ξέρετε αυτό το αντλιοστάσιο είναι της βιομηχανίας 

Ζάχαρης.  Αυτή το χειρίζεται.  Τότε με μια συνεννόηση με τις  αρχές του 

Λευκώνα λέγαμε λοιπόν ότι  να δίνουμε,  να αρδεύουμε και το κάτω από 

την περιαστική, τα χωράφια του Λευκώνα. Υπάρχει μια μ εγάλη 

δεξαμενή εκεί .   
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 Εγώ προσωπικά προ του Πάσχα με κάποιον μηχανικό πήγαμε 

εκεί ,  δεν λειτουργεί ,  όπως ξέρετε εδώ και τρία χρόνια το εργοστάσιο,  

βγάλαμε μια προκήρυξη για να,  υπάρχει πρόβλημα εκεί .  Δηλαδή με 

τηλεχειριστήριο λειτουργούσε.  Από τα γραφεία π ατούσαν ένα κουμπί 

και έδινε νερό.  Βγάλαμε την διακήρυξη ένα μεγάλο ποσό αλλά δεν 

εγκρίθηκε αυτό το ποσό λόγω του ότι  είπαν ότι  μα το εργοστάσιο είναι 

ανενεργό.  Εμείς δεν το χρειαζόμαστε το νερό, άρα λοιπόν δεν δίνουμε 

τίποτα λεφτά. Μας είπαν να πληρώσουμε  εμείς,  να βγάλουμε την 

διακήρυξη και τα λοιπά.  

 Ένα έργο το οποίο δεν ανήκει σε μας δεν μπορούμε λοιπόν εμείς  

να κάνουμε τίποτα.  

 Τι γίνεται όμως; Μπορούμε με τα χέρια να πάμε,  να πηγαίνει  

δηλαδή ο υδρονομέας του Λευκώνα να το βάζει  μπροστά και μετά ότα ν 

θα γεμίσει  η δεξαμενή να πάει να το σβήσει.  Συμφωνήσαμε έτσι.  Αύριο 

θα πάει ο υδρονομέας να κάνει  αυτή την δουλειά,  όμως εδώ έχουμε 

μερικούς,  η ενέργεια αυτή εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά τους 

αγωγούς με την απότομη λοιπόν λειτουργία μπορεί να σπάσει κά ποιος 

σωλήνας.  Θα το δούμε αυτό στην πορεία εάν συμβεί κάτι  τέτοιο.  

 Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι  η δημοτική αρχή ήταν συνεπής και 

είναι συνεπής πάντοτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επάνω σε αυτό η δημοτική αρχή έχει  σκοπό να κάνει  κάποια μελέτη τα 

χωράφια του Μητρουσίου και  του Λευκώνα σε κάποια στιγμή να 

γίνουν ένα σωστό αρδευτικό δίκτυο; Είναι δικά μας χωράφια,  του 

χωριού του δικού μας και του Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε απαντάτε τώρα.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης,  

άρα λοιπόν θα συνεννοηθούμε μαζί εμείς ,  θα μιλήσουμε με την 

Αντιδήμαρχο τον αρμόδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να απαντήσετε τώρα….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε σκοπό και ασχολούμαστε και αυτές τις  ημέρες με αυτό το 

θέμα. Και οι  δυο υπηρεσίες τις  επόμενες ημέρες θα βρεθούμε για να  

ασχοληθούμε με αυτό το θέμα εκτενέστερα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι συναρμόδια Υπουργεία που λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν; Η κυρία Ιλανίδου. Έχετε τον λόγο.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τον Μαθητόκοσμο. Πέρυσι όταν είχε 

έρθει  το θέμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και για ποιο λόγο ο 

Μαθητόκοσμος πληρώνει,  βέβαια με μειωμένη τιμή, 100 ευρώ την 

ημέρα και δεν τον δίνουμε δωρεάν,  μας είχαν διαβεβαιώσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  τόσο η Πρόεδρος όσο και ο Δήμαρχος ότι  δεν 

έχουμε δικαίωμα να δώσουμε δωρεάν τα Αστέρια.   

 Φέτος έγινε πάλι ο Μαθητόκοσμος.  Είναι μια αξιέπαινη 

προσπάθεια τόσο των δασκάλων όσο και των παιδιών, την οποία 

νομίζω όλος ο Δήμος και του επαινεί  και τους στηρίζει  και πάλι για 

τέσσερις μέρες με απόφαση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  την οποία απόφασ η την 

έχω εδώ από τα πρακτικά της 9 η ς  Μαΐου του 2016 πληρώνουν 100 ευρώ 

την ημέρα. 400 ευρώ για τις  τέσσερις μέρες.   
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 Υπάρχει όμως μια άλλη απόφαση στις  11 Απριλίου,  πάλι του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  στην οποία απόφαση που εξετάζει  αιτήματα διαφόρων 

συλλόγων. Διαβάζω. Ελληνογαλλικής Φιλίας,  Λέσχη Lions Λεμονιάς,  

Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Ιερά Μητρόπολης Σερρών και 

. . ,  UNESCO ,  τo 18o Δημοτικό Σχολείο,  το Γενικό Λύκειο Πεντάπολις 

και το 5 ο  Γενικό Λύκειο Σερρών, έκαναν κάποιες εκδηλώσεις 

εξαιρετικές,  στις  πιο πολλές συμμετείχα και συγχαρητήρια και 

συγχαρητήρια λέω διότι  δώσατε την αίθουσα σε όλους αυτούς δωρεάν 

εκτός από την UNESCO που δώσατε ένα μειωμένο τίμημα αντί  300 

νομίζω είναι την ημέρα, 200.  Όλα τα άλλα ήταν δωρεάν και 

συγχαρητήρια.  Για ποιο λόγο όμως δεν έχετε ίδια μέτρα και ίδια 

σταθμά και στα παιδιά του Μαθητόκοσμου, τον Σύλλογο της 

Πρωτοβάθμιας αυτής εκπαίδευσης που με τόσο κόπο εθελοντικά δίνουν 

την ψυχή τους για να κάνουν αυτές τις  υπέροχες εκδηλώσεις;  Και 

μάλιστα βάζετε 100 ευρώ και δεν δίνεται δωρεά ν;  

 Διαβάζω την απόφασή σας στην οποία λέτε ότι  σύμφωνα με το 

άρθρο 4,  παράγραφος 2 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αστεριών, 

όπου αναφέρεται ότι  το Δ.Σ.  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών έχει  την 

δυνατότητα να τιμολογεί  με χαμηλότερο από το προσδιορισμένο 

κόστος ή δωρεάν τις  εκδηλώσεις εκείνες που ανταποκρίνονται στον 

ευρύτερο κοινωνικό ή κοινωφελή σκοπό της λειτουργίας των 

Αστεριών. Παραδείγματος χάρη εκδηλώσεις φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωφελούς σκοπού 

Πρωτοβάθμιας,  Δευτεροβάθμιας εκπαίδε υσης και τα λοιπά.  

 Εδώ δηλαδή γράφει ολοκάθαρα ότι  μπορούμε ή χαμηλότερη τιμή 

ή δωρεάν.  Ενώ σε όλους τους άλλους ήταν δωρεάν γιατί  δεν ήταν 

δωρεάν και στον Μαθητόκοσμο;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσετε κυρία Μπιτζίδου; Παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιλανίδου που το θέτει  το θέμα, 

γιατί  πρέπει να καθαριστεί  αυτό δια παντός επειδή κάθε χρόνο μας 

ταλανίζει  και λέμε τα ίδια και τα ίδια.   

 Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. προσπαθεί να είναι πολύ ακριβοδίκαιο 

και πολύ προσεκτικό.  Είναι εδώ και μέλη του  Δ.Σ. και το εξηγώ και 

βαδίζουμε βάσει καταστατικού με ιερή ευλάβεια.   

 Όταν είναι Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια με δωρεάν 

εισιτήριο,  μάλλον χωρίς εισιτήριο είναι δωρεάν τα σχολεία.  

Πρωτοβάθμια,  Δευτεροβάθμια.  Όχι Σύλλογος Διδασκόντων που έχει  

έσοδα. Έχει μια μικρή διαφορά.  

 Επίσης ερχόταν η ΕΛΜΕ Σερρών, η οποία έχει  έσοδα, πάλι είναι 

διαφορετική η μεταχείριση. Πρόκειται για κάποιον Σύλλογο ο οποίος 

έχει  έσοδα. Δεν είναι η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια,  δεν είναι η 

Πρωτοβάθμια που είναι τα ίδια τα σχολεί α που δεν έχουμε έσοδα και 

είναι Δήμος Σερρών ουσιαστικά. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια την 

οποία είναι ουσιαστική λεπτομέρεια και πρέπει να την προσέξουμε.   

 Αυτό σημαίνει  ότι  τα σχολεία τα οποία θα παίξουν μέσω της 

Πρωτοβάθμιας και μέσα στον Ιούνιο υπ άρχει προγραμματισμός που 

υποστηρίζονται από την Πρωτοβάθμια δεν θα πληρώσουν.  

Τώρα τι  γίνεται με τις  υπόλοιπες εκδηλώσεις και θα σας τι  πω 

μια –μια.   

Για την Δευτεροβάθμια όσα σχολεία ήρθαν και παίξανε δωρεάν 

δεν πήραμε τίποτα. Το 4 ο  Λύκειο,  το οποίο έβαλε εισιτήριο από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων πλήρωσε κανονικά 200 ευρώ. Κανονικά το 4 ο  
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Λύκειο πλήρωσε για δυο μέρες που έδωσε παράσταση, επειδή έβαλαν 

εισιτήριο για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, συγνώμη, πλήρωσε 

κανονικά. Εάν δεν έβαζαν εισιτήριο,  γιατί  ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων έχει  έσοδα, είναι ένας διαφορετικός φορέας,  δεν είναι η 

Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια που δεν έχει  έσοδα, εάν ήταν η 

Δευτεροβάθμια καθαρά χωρίς εισπράξεις δεν θα παίρνανε εισιτήριο.   

Πάμε τώρα στα σχολεία τα οποία βάλανε εισ ιτήριο και δεν 

πήραμε.  Ήταν καθαρά για κοινωφελή σκοπό. Παράδειγμα το σχολείο 

Πεντάπολις,  το οποίο μάζεψε λεφτά και τα έδωσε στην Ηλιακτίδα.  Το 

5ο  Λύκειο έπαιξε δωρεάν.  Άρα όλη, η Πρωτοβάθμια και η 

Δευτεροβάθμια που παίζουν δωρεάν χωρίς να βάλουν εισιτήριο  και 

είναι,  δεν παίρνουμε λεφτά. Εάν είναι με εισιτήριο για φιλανθρωπικό 

σκοπό επίσης δεν παίρνουμε λεφτά. Εάν βάλουμε εισιτήριο όμως για 

Σύλλογο, τότε εισπράττουμε.   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση για την Εκκλησία εννοείται ότι  

πέρασε.  Εδώ για τον Αρχιεπίσκοπο και οι  διοργανώσεις της Εκκλησίας 

νομίζω ότι  η Εκκλησία και ο Δήμος είναι ένα πράγμα. Αλλά περνάει….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Δίνει  την απάντηση. Κυρία Ιλανίδου μην διακόπτετε,  

δεν σας διέκοψε κανείς .  Θα δώσει την α πάντηση. Σας παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πάμε στον Σύλλογο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την απάντησή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη δεν χρειάζεται υποβολέας.  Μην παίρνετε αυθαίρετα 

τον λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πολύ σύντομα. Για τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας,  αυτή η 

εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Σερρών γιατί  ήταν στα 

πλαίσια της αδελφοποίησης των δυο πόλεων. Έγιναν δυο μέρες.  Δυο 

εκδηλώσεις.  Η μια έγινε στην Βιβλιοθήκη όπου ο Δήμος Σερρών ήταν 

συνδιοργανωτής με τον μπουφέ και τα λοιπά και η δεύτερη μέρα έγινε 

με την εκδήλωση στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όπου πάλι ο Δήμος ήταν 

συνδιοργανωτής.  Ήταν καθαρά απ οκλειστικά συνδιοργάνωση λόγω της 

αδελφοποίησης.  Ήρθαν διάφοροι Γάλλοι επίσημοι και τα λοιπά. Ήταν 

προσκεκλημένος και ο πρόξενος και τα λοιπά.  

 Για τον Μαθητόκοσμο. Το ποσό το οποίο αναλογικά έπρεπε να 

πληρωθεί στον Μαθητόκοσμο ήταν 1.000 ευρώ. Εάν σκεφτε ίτε ότι  

είναι ένας φορέας ο οποίος χρησιμοποίησε πρωί –βράδυ τον χώρο συν 

το φουαγιέ.   

 Εμείς είμαστε κοντά στους Συλλόγους αλλά πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί με το καταστατικό για να μην αδικήσουμε κανέναν.  

Λοιπόν,  στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως το ποσό  που αναλογούσε 
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ήταν 1.000 ευρώ. Δεν υπολογίσαμε καθόλου το φουαγέ,  υπολογίσαμε 

μόνο το σύνολο των χώρων και όχι  βέβαια για μια παράσταση αλλά για 

παραστάσεις πρωί –βράδυ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου συντομεύετε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και εδώ θέλω να πω ότι  όταν ο ι  τεχνικοί μας είναι από το πρωί στις  7 

μέχρι βράδυ στις  12 και μετά ξανά στις  6 το πρωί και μέχρι στις  12 

αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει,  θέλω να σας πω ότι  ήταν και για πρωί –

βράδυ και γι΄ αυτό η έκπτωση που αποφάσισε το Δ.Σ. ήταν 50% μόνο 

για την κύρια αίθουσα, χωρίς να υπολογίσουμε τα υπόλοιπα. Και σας 

εξήγησα ότι  είναι διαφορετικός ο Σύλλογος από την Πρωτοβάθμια,  

Δευτεροβάθμια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να υπενθυμίσω στο σώμα, όταν υποβάλλεται μια ερώτηση, η διάρκεια 

της ερώτησης δεν πρέπει να ξεπερνά σύμφωνα με το Κατ αστατικό,  το 

οποίο έχουμε ψηφίσει,  τα 2 λεπτά και η απάντηση επίσης τα 2 λεπτά. 

Θα παρακαλέσω από την επόμενη φορά να εφαρμόζεται,  για να μην 

σας διακόπτω.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  εσείς  μιλήσατε επτά λεπτά.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι  επτά λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και η κυρία Μπιτζίδου άλλα επτά λεπτά, εάν θέλετε τον πραγματικό 

χρόνο. Ας προχωρήσω λοιπόν.  Υπόψη από την επόμενη φορά να το 

σεβαστείτε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα μονάχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση έχετε να κάνετε;  Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου δεν έκανε κάτι  . .Απλώς ήθελε να μάθει για ποιο 

λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε η κυρία Μπιτζίδου και έκλεισε το θέμα. Επί του θέματος 

αυτού κ.  Αναστασιάδη προσπερνάμε.  Πάμε σε επόμενη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει ερώτηση είπαμε.  Ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης και κλείνουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επανέρχομαι πάλι στην ακρωτηριαστική κλάδευση των 

δέντρων και λέω. Πάλι χθες ο τύπος το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  εκτός εάν το 

αγνοούμε,  επιμένει  ότι  γίνεται κακοποίηση των δέντρων και μάλιστα 

λέει  ότι  γίνεται κακουργηματική κακοποίηση. Και ερωτώ, δεν πρέπει 

να συμμορφωθούμε κάποια στιγμή με αυτά που λένε οι  ειδικοί;  Δεν τα 

λέω εγώ, τα λένε οι  επιστήμονες και μάλιστα έντονα. Είναι η δεύτερο 

φορά που το κάνω θέμα. Μην μου απαντήσετε πάλι ότι  έτσι είπε η 

υπηρεσία.   
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 Επιτέλους,  πολλές φορές ο κύριος Δήμαρχος χρησιμοποιεί  το 

εξής:  λέει  ότι  πήγαμε στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, στον Σύλλογο τάδε.  

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. .  είναι μηδέν; Εδώ μέσα σας καταγγέλλει άμεσα .  

Καταγγέλλει άμεσα ότι  είναι κακουργηματική κλάδευση με πολλές 

συνέπειες.  Επανέρχομαι γιατί  με ενοχλεί  πάρα πολύ και νομίζω η 

κοινωνία βοά και το ακούτε όλοι σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να απαντήσει στο ερώτημα του κ.  

Μηλίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  κύριε Μηλίδη . .τι  λέει  το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..  Άσε τώρα το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. .  Ποιο είναι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε την ερώτηση, περιμένετε απάντηση κύριε Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός που έκανε την κλάδευση είναι δασολόγος και είναι στο 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να τον κατονομάσετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ο Τασκούδης.  Τι να τον κατονομάσω, κρυφό είναι;   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτά κρυφά είναι δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτά δηλαδή; Ένας υπάλληλος του Δασαρχείου είναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κρυφά είναι αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας υπάλληλος του Δασαρχείου είναι που τον βρίζουν όλοι στο 

Δασαρχείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι μεταξύ σας συζήτηση. Η απάντηση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα είδατε τα δέντρα; Τα πλατάνια τα είδατε;  Τα είδατε πως έγιναν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δηλαδή εσείς  ως Πρόεδρος του κορυφαίου αυτού οργάνου δέχεστε να 

λέτε ότι  ελάτε να σας πω τι  λένε κρυφά; Το δέχεστε μέσα στο 

Δημοτικό  Συμβούλιο; Ντροπή κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε μένα απευθύνεστε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ειλικρινά ντροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε μένα απευθύνεστε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ναι σαν Πρόεδρος.  Ελάτε να σας πω λέει  κρυφά και το δέχεστε εσείς  

ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Για να σου πω κατ’ ιδίαν ποιοι  είναι αυτοί.  Κατ’ ιδίαν.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα. Έδωσα τον λόγο στον Αντιδήμαρχο να 

απαντήσει.  Εάν η απάντηση δεν είναι επαρκής,  μην τα ρίχνετε στον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  Κρίνετε εσείς  την απάντηση του 

αντιδημάρχου…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέει ότι  να σας το πω κρυφά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάλογο δεν θα κάνουμε όμως; περνάμε στον κύριο Ηλία 

Αναστασιάδη. Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου απευθύνεται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα. Κύριε Γρηγοριάδη δεύτερη φορά υποβολέας.  Δεν 

ξεκινήσαμε ακόμη. Σταματήστε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου απευθύνεται …αναφέρομαι στον Λαχανόκηπο. 

Υποθέτω ότι  και ο κ.  Δήμαρχος θα είναι γνώστης του πράγματος.  
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Κυρία . .από πληροφορίες  τις  οποίες έχω ένας σεβαστός αριθμός φυτών 

δόθηκε προς χρήση στο άμεσο μέλλον γι΄ αυτούς οι  οποίοι  θα 

χρησιμοποιήσουν τον λαχανόκηπο. Τα φυτά αυτά ξέρετε που 

βρίσκονται;  Γιατί  η πληροφόρησή μου λέει  ότι  εξαφανίστηκαν αυθωρεί 

και παραχρήμα και δεν εδόθησαν  εκεί  που έπρεπε.   Αυτό είναι το ένα 

το ερώτημα.  

 Το δεύτερο. Πέρυσι ακολουθήθηκε μια διαδικασία πάλι 

προσφοράς και μάλιστα η δεύτερη κίνηση ήταν επί πληρωμή. Γιατί  δεν 

πληρώσατε αυτόν ο οποίος σας τροφοδότησε για δεύτερη φορά φυτά 

για τον λαχανόκηπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κυρία…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  δεν ξεπέρασα τα δυο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό.  

Κα   :   

Πρέπει να ενημερώσω το σώμα και σας ότι  ουδέποτε πληρώσαμε φυτά. 

Ούτε πέρυσι ούτε φέτος.  Φυτά δεν πληρώσαμε ποτέ.  Εάν πληρώσαμε 

κάτι  ήταν,  εάν θυμάστε,  η προετοιμασία του αγρού. Φυτά δεν 

πληρώσαμε ποτέ.  Πώς γίνεται…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντάει,  απαντάει η Αντιδήμαρχος.  Ακούστε την χωρίς να κάνετε 

διάλογο.  

Κα   :   
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Πώς γίνεται με τα φυτά; Επειδή πέρυσ ι παρουσία μου έγινε αυτό,  

κάποιοι  από τους επαγγελματίες της πόλης των Σερρών θέλουν να 

προσφέρουν κάποια φυτά στον Λαχανόκηπο αφενός για τον κοινωφελή 

σκοπό και αφετέρου διότι  θέλουν να έχουν πελάτες τους ανθρώπους 

αυτούς για να ξανά ψωνίσουν από αυτούς.   

 Είναι λοιπόν στην δική τους διακριτική ευχέρεια εάν θα 

προσφέρουν φυτά και πόσα θα προσφέρουν.  Δεν εμπλέκεται ο Δήμος 

Σερρών. Ουδέποτε πλήρωσε ούτε ένα ευρώ για φυτά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία,  αλλά δεν μου έχει  απαντήσει στο καίριο ερώτημα. Τα φυτά τ α 

οποία δόθηκαν φέτος εξαφανίστηκαν αυθωρεί και παραχρήμα ποιος τα 

πήρα;  

Κα   :   

Εγώ δεν έχω πληροφόρηση για φέτος ότι  δόθηκαν φυτά. Εάν κάποιος 

ιδιώτης ήρθε και μοίρασε κάποια φυτά σε κάποιους γνωστούς του,  δεν 

μπορούμε να παρέμβουμε εκεί  κύριε Αναστασιάδ η.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω απαντήθηκε η ερώτηση. Πάμε και άλλη ερώτηση κύριε 

Αντώνη; Όχι άλλη ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχω καμία ερώτηση κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε παρακάτω σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που 

αφορά:  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Δούκας κάνει  σωστά την δουλειά του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάλι ντροπή, πάλι στο προεδρείο απευθύνεστε;  Τι έχουμε πάθει 

σήμερα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ πλήρωσα πολλά λεφτά για τα δέντρα που …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χαίρομαι που κάποιοι  συνάδελφοι κατανοούν το έργο,  το μεγάλο έργο 

το οποίο ασκεί στην υπηρεσία Πρασίνου ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος και 

πραγματικά έχετε δίκαιο αξίζει  επαίνων. Συνεχίζω όμως.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού. Πρόκειται περί προσωπικής επίθεσης; 

Το καταλάβατε εσείς  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  δεν είναι …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το καταλάβατε; Εάν το καταλάβατε έτσι λυπάμαι.  Είναι προσωπική 

επίθεση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς καταλάβατε κάτι  τέτοιο;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ξέρω εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σχολιάζω αυτό το οποίο είπε ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν απευθύνομαι σε σας κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήταν προσωπική επίθεση; Είπα εγώ ότι  δεν είναι εργατικός;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να κάνουμε διάλογο. Προχωράμε στο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης που αφορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι την προσοχή σας και λίγη ησυχία από το σώμα.  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημ. Συμβούλου κ.  

Νικολάου Στεργίου στις  17 -5-201 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθατε μετά το Πάσχα μάλλον σαν τα κόκκινα αυγά, αναμμένοι.  Σαν 

τα κόκκινα αυγά αναμμένοι ήρθατε μετά το Πάσχα. Κάντε λίγη ησυχία  

να προχωρήσουμε.  Επαναλαμβάνω.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  
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Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημ. Συμβούλου  

 κ. Νικολάου Στεργίου στις 17 -5-201  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ήρθε εκτός ημερήσιας διότι  προχθές ήρθε έγγραφο από το 

Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου στο οποίο είναι μέλος ο κ.  Στεργίου 

και στις  17 Μαΐου του 2016 τον καλούν να συμμετάσχει για συζήτηση 

για τον Εσωτερικό Κανονισμού αυτού του Συμβουλίου Κοινωνικού 

Ελέγχου στην βάση των προτάσεων της ΕΡΠ και δεύτερον για την 

εκλογή προσωρινού 5μελούς προεδρείου που θα αναλάβει την εκλογή 

του Συντονιστικού Προεδρείου στην Θεσσαλονίκη.  

 Γι΄ αυτό το φέρνω, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας το θέμα 

εκτός ημερήσιας.  Συμφωνεί το σώμα διαδικαστικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ομόφωνα συμφωνεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 355/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

ΘΕΜΑ    1ο:  

Έγκριση ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Έργων και Γκότση. Παρακαλώ κ.  

Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  επειδή οι  

δημοτικές αρχές έχουν μια συνέχεια,  σήμερα είναι αυτή,  αύριο μπορεί 

να είναι κάποια άλλη και κάθε δημοτική αρχή προσπαθεί για το καλό 

του Δήμου, αυτή η δημοτική αρχή σκέφτηκε,  μάλλον σκέφτεται και 

αντιπολίτευση μπορεί,  πως μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα και 

ψάχνει  τρόπους.   

 Ένας τρόπος είναι,  σύμφωνα με επειδή ο Δήμος Σερρών είναι στο 

Σύμφωνο των Δημάρχων της Ε.Ε.,  που μιλάει για εξοικονόμηση 

ενέργειας,  σκέφτηκε λοιπόν να προχωρήσει η ιδέα και εδώ θα σας πω 

τι  θα ψηφίσουμε,  να αλλάξει τους συμβατικούς λαμπτήρες,  τον 

οδοφωτισμό δηλαδή όλου του Καλλικρατικού Δήμου με λαμπτήρες 

λεντ.   

 Ένας υπολογισμός που έγινε κατά προσέγγιση από την υπηρεσία 

είναι,  προϋπολογισμός επαναλαμβάνω, γύρω στα 5 εκατομμύρια.  Τα 

χρήματα αυτά, για να κάνει  αυτό το εγχείρημα πρέπει να βρει  αυτά τα 

χρήματα. Ένας τρόπος είναι με ιδίους πόρους πράγμα το οποίο όλοι 

γνωρίζετε δεν υπάρχουν τόσα λεφτά στον Δήμο για να μπορέσουμε να 

υλοποιήσουμε αυτό το έργο.   
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 Το άλλο είναι να πάρουμε δάνειο 5 εκατομμύρια.  Εδώ ξέρετε ότι  

υπάρχουν δυσκολίες αλλά και οι  υπάλληλοι του Δήμου, το Δ.Σ.  αλλά 

και όλοι οι  υπάλληλοι είναι αντίθετοι σε έν α τέτοιο μεγάλο ποσό σε 

δάνειο.   

 Ένας άλλος τρόπος είναι σύναψη σύμβασης ενεργειακής 

απόδοσης και ο τρίτος είναι τα Σ.Δ.Ι .Τ. .  Σύμπραξη ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα.  

 Η δημοτική αρχή κατέληξε στα Σ.Δ.Ι .Τ. .  Έστειλε ένα έγγραφο 

στην ειδική γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  που εδράζεται στο Υπουργείο 

Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και είπε τι  θέλει  να κάνει .  Να 

αλλάξουμε τους λαμπτήρες με στόχο τι ;  Με την αλλαγή θα έχουμε 

εξοικονόμηση, μεγάλη απόδοση, μεγάλη απόδοση, ενεργειακή απόδοση 

αλλά χαμηλό κόστος.  Με άλλα λόγι α να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα 

στην Δ.Ε.Η..  Άρα να έχουμε κέρδη από εδώ για να μπορέσουμε να 

εξοπλίσουμε την Καθαριότητα με τα οχήματά της και τα λοιπά. Για 

καλύτερες υπηρεσίες.  Πάλι δηλαδή θα επιστραφούν στον πολίτη.   

 Έστειλε λοιπόν,  τα έγγραφα είναι μ έσα, έστειλε στην Ειδική 

Γραμματεία και η Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας των 

Σ.Δ.Ι .Τ.  είπε,  συμφώνησε ότι  ναι,  εμείς  έχουμε αυτή την πολιτική,  

βεβαίως πρέπει να γίνεται η εξοικονόμηση ενέργειας με κάθε τρόπο, 

άρα λοιπόν μπορείτε να προχωρήσετε .   

 Σήμερα τι  συζητάμε εδώ; Πρώτον,  να πάρουμε την άδεια,  την 

ψήφο σας για την κατάρτιση του φακέλου. Δηλαδή να δώσουμε το ΟΚ 

να κάνουμε την κατάρτιση του φακέλου, με σκοπό την προώθηση 

αυτού του φακέλου στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  του Υπουργείου 

Οικονομίας.   
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 Όμως για να γίνει  αυτή η κατάρτιση του φακέλου, επειδή είναι 

ένα.  Α! Επίσης ρωτήσαμε,  ρωτήσαμε την Ειδική Γραμματεία εκεί ,  το 

Υπουργείο μάλλον,  εάν μπορεί να μας βοηθήσει στην κατάρτιση του 

φακέλου. Η απάντηση ήταν αρνητική.  

 Για να κάνουμε εμείς  αυτή την κατάρτιση όμως από μόνοι μας 

σαν υπηρεσία,  επειδή είναι εξειδικευμένο το αντικείμενο,  αδυνατούμε.  

Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να δώσουμε το ΟΚ να καταρτιστεί  ο 

φάκελος και το δεύτερο είναι να μας βοηθήσει κάποιος σύμβουλος για 

την κατάρτιση αυτού του φακέλου. Σύμβουλος με την ομάδα του που 

μέσα υπάρχουν νομικοί,  μηχανικοί και τα λοιπά.  

 Άρα λοιπόν,  αυτό που πρέπει και με την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού είναι να ψηφίσουμε και τον σύμβουλό μας,  τον 

σύμβουλο ο οποίος θα βοηθήσει σε συνεργασία με την  τεχνική μας 

υπηρεσία την κατάρτιση του φακέλου.  

 Ο προϋπολογισμός αυτού του συμβούλου είναι 54.000 χωρίς 

Φ.Π.Α..  Γύρω στις 68 νομίζω ότι  βγαίνει .  Εν πάση περιπτώσει,  εκεί  

περίπου.  

 Όταν καταρτίσει  τον φάκελο θα έρθει  πάλι εδώ, που δεν είναι 

απαραίτητο βέβαια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με διαγωνισμό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εννοείται με διαγωνισμό αφού είναι 54.000. Με πρόχειρο διαγωνισμό. 

Εννοείται.  Τα αυτονόητα μερικές φορές,  ξέρω εγώ. Εντάξει .  Δεν ξέρω 

εάν πρέπει να τα λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  επειδή είνα ι ένα θέμα μεγάλο, είναι 5 εκατομμύρια,  δεν είναι 20 

και 10 χιλιάρικα.  

 Θα έρθει ξανά εδώ που δεν είναι απαραίτητο και θα σταλεί στο 

Υπουργείο.  Εκεί θα αποφασίσει η Διυπουργική Επιτροπή εάν πρέπει να 

προχωρήσουμε ή όχι .  Να μας δώσει το ΟΚ. Εάν μας δώσει τ ο ΟΚ και 

πει  ότι  εντάξει ,  ο φάκελος αυτός όπως τον έχει  καταρτίσει  και βέβαια 

μέσα διαβάσατε τι  πρέπει να έχει  ο φάκελος,  δεν ξέρω εάν τα είδατε,  

θα γίνει  η διακήρυξη του έργου. Οι όροι που θα περάσουν από όλα τα 

όργανα. Οικονομική Επιτροπή και από το βασι κό όργανο εδώ το 

Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ ο καθένας θα πει  τις  προτάσεις του 

προκειμένου να διασφαλίσει  τα συμφέροντα του Δήμου και είναι 

υποχρέωση του καθενός να δει  και να κάνει  προτάσεις,  ούτως ώστε ο 

Δήμος να έχει  οφέλη και όχι  να χάσει από αυτή, δηλ αδή να υπάρχουν 

ασφαλιστικές δικλείδες που πάντοτε ο Δήμος να έχει  κέρδη από αυτό 

το εγχείρημα, από αυτό το έργο.   

 Θέλω να πω την συντήρηση, μάλλον πρώτα για τον σύμβουλο. Ο 

σύμβουλος από την στιγμή που θα τον προσλάβουμε θα κάνει  όλη την 

διαδικασία και θα είναι μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση. Όταν 

υπογραφεί η σύμβαση και πάρει το έργο,  το Σ.Δ.Ι .Τ.  δηλαδή, θα έχει ,  

εδώ θα αποφασιστεί  για πόσο χρόνο και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα 

αυτά εδώ είναι μέσα στην διακήρυξη, δεν είναι το θέμα μας αυτό,  θα 

έχει  την ευθύνη της συντήρησης.   

 Γιατί  λέμε ότι  θα έχει  την ευθύνη της συντήρησης; Ότι θα πρέπει 

αυτή να συντηρεί και αυτή να μας αποδίδει  τα κέρδη και όχι ,  ας πούμε,  

να πει  ότι  δεν κάνατε καλή συντήρηση άρα γι΄ αυτό δεν έχουμε 

απόδοση ή δεν έχουμε οφέλη και τα λοιπά.   
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 Νομίζω ότι  στο πρώτο μέρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο αποθετικό,  θέλετε να το πούμε στο αποθετικό; Εντάξει .  Έχουμε 

και δευτερολογία.  Βέβαια θέλω να πω ότι  οι  υπηρεσίες μας ψάχνουν 

και τα προγράμματα. Εάν ανοίξει  κάποιο πρόγρ αμμα, κύριε 

Χρυσανθίδη,  που μπορεί να μπει αυτό,  αμέσως στο αποθετικό θα το 

γράψουμε και δεσμευόμαστε να μπει στο πρόγραμμα και να 

αποδεσμευτούμε από τα Σ.Δ.Ι .Τ. .   

 Επίσης,  θέλω να πω ότι  ο σύμβουλος θα καταρτίσει  τον φάκελο. 

Εάν απορριφθεί από την Διυπουρ γική Επιτροπή θα πληρωθεί μόνο για 

την δουλειά που έκανε μέχρι εκεί .  Δηλαδή με άλλα λόγια τμηματικά θα 

πληρώνεται ο σύμβουλος.  Δηλαδή δεν σημαίνει  ότι  αυτά τα λεφτά του 

προϋπολογισμού κάνουν,  δεν ξέρω πόσο θα βγει ,  ότι  θα τα πάρει 

εφάπαξ. Όση δουλειά κάνει  τόσα λεφτά θα πάρει.   

 Νομίζω ότι  στην πρώτη φάση έχω τελειώσει.  Θέλω να πω ότι  εάν 

έχετε για πιο εξειδικευμένα πράγματα υπάρχει εδώ ο υπηρεσιακός 

παράγοντας που μπορεί να μας βοηθήσει εάν δεν σας καλύπτω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων συνάδελφοι.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Χρυσανθίδης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  η κυρία Καλώτα. Αυτοί.  Ξεκινάμε από εσάς κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά σας άκουσα με προσοχή όπως όλοι οι  συνάδελφοι.  Το 

πρώτο που γεννιέται ως  απορία είναι γιατί  δεν μας φέρατε μια έκθεση 
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που να αποτυπώνει την οικονομική δοσοληψία με την Δ.Ε.Η. για να 

ξέρουμε που είμαστε στο ανταποδοτικό;  

 Το πρώτο είναι και έπρεπε να είναι σήμερα εδώ. Μια 

προσέγγιση, μια μελέτη.   

 Το δεύτερο είναι,  γιατί  Σ.Δ.Ι .Τ.;  Τι κερδίζουμε από το Σ.Δ.Ι .Τ.;  

Και βεβαίως δεν μας κάνατε καμία ανάλυση για το Σ.Ε.Α..  Για την 

Σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.  Τι είναι αυτό σαν επιλογή;  

 Και το τρίτο ερώτημά μου είναι,  αυτή την σύμβαση, την οποία 

θέλετε να κάνουμε μέσω της Γενικής Γραμματείας,  τι  θα μας 

προσδώσει;  Δηλαδή την αγορά, την συντήρηση; Γιατί  όχι  μόνοι μας;  

Είναι εύλογες ερωτήσεις τις  οποίες κάθε δημότης θα τις  έχει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν θέλω να πω ότι  για τα ανταποδοτικά με την Δ.Ε.Η. το έχω 

ρωτήσει αυτό,  τώρα εάν  δεν υπάρχει μέσα στον φάκελο ίσα βάρκα, πως 

λέμε,  ίσα νερά. Λοιπόν,  είμαστε περίπου και ο κ.  . .  είναι εδώ, μπορεί 

να σας ενημερώσει.   Και δεν έχουμε και μάλιστα έχουμε,  δηλαδή 

είμαστε στα ίσια και ίσως και πιο κάτω και πιο κάτω, διότι  εάν είχαμε 

θα μπορούσαμε,  ας πούμε,  μέσω από αυτά τα λεφτά να πάρουμε και τα 

απορριμματοφόρα μας . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ανταποδοτικά πόσα λεφτά είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πετάγεστε.  Γράφω ονόματα σε έναν κύκλο ερωτήσεων. Εάν ο 

καθένας πετάγεται …θα γίνει  χάος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορεί να σας ενημερώσουν σε 

αυτό.  Πάμε λοιπόν στο άλλο, στο άλλο, γιατί  δεν επιλέξαμε,  βέβαια 
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σίγουρα, πάντοτε,  πάντοτε η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, το είπα 

από την αρχή, οι  δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια,  αυτό που κάνουμε 

θα το βρουν κάποιοι  άλλοι και θα το βρουν έτοιμο.  Δηλαδή η 

αντιπολίτευση πάντα πρέπει να βρίσκει.  Και καλά κάνει .  

 Γιατί  δεν μπήκαμε στα Σ.Ε.Α.;  Παράλληλοι δρόμοι είναι.   Και 

εδώ είναι ιδιώτης.  Αλλά η διαφορά ποια είναι;  Η διαφορά είναι ότι  

νομικά το ένα είναι δοκιμασμένο, τα Σ.Δ.Ι .Τ. ,  ενώ το άλλο βρίσκεται 

στην αρχή και δεν ξέρουμε τι  γίνεται,  τι  συμβαίνει .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια είναι η διαφορά τους;  Τι είναι Σ.Ε.Α.;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε.  Και εκεί  μπαίνει  ιδιώτης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς μπαίνει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως στα Σ.Δ.Ι .Τ. .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι είναι Σ.Δ.Ι .Τ.  σε ρώτησα επίσης κύριε εισηγητά. Τι είναι Σ.Δ.Ι .Τ.;  

Γιατί  Σ.Δ.Ι .Τ.;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι είναι Σ.Δ.Ι .Τ.;  Θέλετε δηλαδή εγώ να σας πω τι  είναι Σ.Δ.Ι .Τ.;  Εδώ 

πάλι θα ανεβούν τα πνεύματα. Σ.Δ.Ι .Τ. ,  Σύμπραξη Ιδιωτικού και 

Δημόσιου Τομέα. Τι είναι αυτό; Μπαίνει  ο επενδυτής ο οποίος λέει  ότι  

για 20 χρόνια,  για δεκαπέντε χρόνια λοιπόν θα τα έχω  εγώ, θα 

παίρνεις  τα κέρδη, θα τα μοιραζόμαστε 40 -50. Μάθημα θα γίνει  και 

εδώ τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε παρακαλώ κ.  Γκότση, σε παρακαλώ πολύ. Μ ε ήρεμους τόνους.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα ερωτήσεις είναι αυτές;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ…εάν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε.  Εάν θέλετε 

απαντάτε,  εάν δεν θέλετε δεν απαντάτε.  Προσπερνάτε.  Έχετε και αυτό 

το δικαίωμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και τα Σ.Ε.Α. είναι το ίδιο,  μπαίν ει  ιδιώτης μέσα αλλά επαναλαμβάνω 

είναι παράλληλοι δρόμοι,  ο ένας είναι δοκιμασμένος,  ο άλλος είναι 

τώρα. Δεν ξέρω εάν θέλει  να απαντήσει ο κύριος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Διευθυντή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας,  την κυρία Μαριν άκη, ελάτε,  Πάλας,  συγνώμη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας καθίσουν στα έδρανα διότι  από τις  ερωτήσεις θα χρειαστεί  να 

απαντήσετε και εσείς .  Ελάτε και καθίστε στις  κενές θέσεις που 

υπάρχουν.   

 Επόμενος ερωτών ποιος είναι;  Ο κ.  Μηλίδης.  Κ ύριε Μηλίδη 

ερώτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος στο τέλος ότι  ο σύμβουλος θα πληρωθεί 

τμηματικά εάν απορριφθεί.  Όταν φτάσει να απορριφθεί σημαίνει  ότι  

έχει  τελειώσει το έργο του ο σύμβουλος,  άρα το ποσό θα πρέπει να 

δοθεί .  Έτσι νομίζω εγώ.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα απαντήσετε.  Όταν φτάσει στο Διυπουργικό και πει  ότι  δεν είναι ο 

φάκελος πλήρης και τα λοιπά και απορριφθεί,  αυτός ο σύμβουλος έχει  

κάνει  μια δουλειά,  μια εργασία συνολική. Πιστεύω ότι  θα πάρει τα 

χρήματά του όλα. Το ένα είναι  αυτό.  

 Το δεύτερο βασικό στην εισήγηση και φιλοσοφία βασική είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η φιλοσοφία η βασική από ότι  έχω δει  είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 

και οικονομικά οφέλη. Και ήθελα να ρωτήσω, έχουμε κάποια ανάλογη 

εμπειρία με τέτοιο έργο στην Ελλάδα; Σε άλλο Δήμο της Ελλάδος εάν 

τυχόν υπάρχει ανάλογη εμπειρία και εάν είχε αποτέλεσμα, οικονομικό 

όφελος και ενεργειακό όφελος;  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο ερωτήσεις λοιπόν.  Απαντήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά η πρώτη φάση είναι η κατάρτιση του φακέλου. Μετά όμως 

είναι η διακήρυξη. Δηλαδή το έργο,  επαναλαμβάνω, ο σύμβουλος δεν 

είναι μόνο για την κατάρτιση του φακέλου που θα σταλεί.  Θα είναι 

παρών από την αρχή μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση και για να 

υπογραφεί η σύμβαση θα πρέπει να γίνει  διακήρυξη, να μπουν οι  

ασφαλιστικές δικλείδες,  όπως είπαμε,  τα οφέλη όλα αυτά εδώ θα 

βοηθάει συνέχεια ο σύμβουλος.  
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 Δηλαδή δεν τελειώνει με την κατάρτιση του φακέλου και φεύγει .  

Είναι ένα μέρος της κατάρτισης του φακέλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει ένα κόστος αυτό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει ένα κόστος.  Από εκεί  και πέρα η διακήρυξη που θα μπει.  Που λέει  

μέσα, προσέξτε,  τι  λέει  μέσα; Οικονομική απόδοση του έργου. Η 

βιωσιμότητα της επένδυσης καθώς και η μεταβίβαση και 

. .χρηματοδότηση και κατασκευή στον ανάδοχο , όλα αυτά εδώ, αυτά θα 

μπουν όλα στην διακήρυξη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για να φτάσει στην διακήρυξη, κύριε Γκότση, να το διευκρινίσω λίγο,  

για να φτάσει στην διακήρυξη θα πρέπει να υπάρχει ΟΚ από την 

διυπουργική απόφαση. Έτσι δεν είναι;  Πώς θα πάει παρακάτω; Άρα 

άμα πάει εκεί  δεν θα τα πάρει αυτά τα χρήματα ο …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω στην Καλαμάτα για πρώτη φορά έχει  εφαρμοστεί ,  θα σας πει  ο 

κύριος…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Μπάλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι θα σας δώσω τον λόγο.  Ο κ.  Δήμαρχος θέλει  δυο λόγια 

να προσθέσει .  ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς πάνω σε αυτό το θέμα της …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα παρακαλέσω πολύ πώς θα γίνει  να σταματήσετε να μιλάτε μεταξύ 

σας.  Είναι φοβερό αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  αρχίσει  ακόμα το συμβούλιο,  έτσι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι φοβερό, από την αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου μιλάνε 

συνεχώς κάποιοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί .  Ειλικρινά το λέω ότι  δεν μπορώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σχετικά με το εάν υπάρχει εμπειρία σε άλλο Δήμο. Πρέπει να σας πω 

ότι  αυτό το θέμα το διερευνούμε εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή πως θα 

μειώσουμε τις  δαπάνες του Δήμου και ένας τρόπος για να μειώσουμε 

τις  δαπάνες του Δήμου είναι να πληρώνουμε λιγότερα λεφτά στην 

Δ.Ε.Η..   

 Ήρθαν εταιρείες,  τέσσερις,  πέντε εταιρίες και εγώ δεν θυμάμαι,  

παρέλαση κάνουν,  οι  οποίες ιδιω τικές εταιρείες λένε ότι  κοιτάξτε,  

μπορούμε να κάνουμε αυτό το έργο,  να έχετε αυτά τα οφέλη και τα 

λοιπά και τα λοιπά. Κάποιοι  Δήμοι πήγαν να κάνουν αυτό που θέλουμε 

να κάνουμε τώρα εμείς  μέσω των προτάσεων που τους κάνανε οι  

εταιρείες και πήγαν σε διαγωνι σμούς και τα λοιπά. Τρεις,  τέσσερις 

Δήμοι.  Θα σας τα πει  καλύτερα μετά και ο κ.  Μπάλας.   

 Κανένας Δήμος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την διαδικασία,  

διότι  υπήρχαν κενά και γιατί  τον λόγο και μάλιστα ένας Δήμος,  η 

Καλαμάτα, η Μεγαλόπολη που το προχώρησε και α υτή κόλλησε τώρα. 

Στο τελευταίο στάδιο κόλλησε.   
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 Γι΄ αυτό τον λόγο σκεφτήκαμε για να γίνει  η διαδικασία όσο 

γίνεται σε πιο στέρεες βάσεις,  να επισκεφτώ την Ειδική Γραμματεία 

Σ.Δ.Ι .Τ.  του Υπουργείου Οικονομικών. Επισκέφτηκα την Ειδική 

Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  δυο,  τρεις  φορές,  μίλησα με τον Ειδικό 

Γραμματέα Σ.Δ.Ι .Τ.  τον κ.  Ματζούφα, τους είπα τι  θέλουμε να 

κάνουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε,  δηλαδή το έργο αυτό να το 

κάνουμε σε συνεργασία με ιδιώτες αλλά θέλουμε να έχουμε την 

καθοδήγηση του Υπουργείου για ν α μην γίνουν λάθη για να μπορέσει 

να προχωρήσει η διαδικασία σωστά.  

 Και μετά από αυτές τις  συναντήσεις και όλη την διερεύνηση που 

κάναμε στάλθηκε το έγγραφο στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ. ,  μας 

απάντησαν θετικά ότι  μπορούμε να προχωρήσουμε και θα έχουμε την 

στήριξή τους.  Και έτσι φτάσαμε,  γι΄ αυτό σας τα λέω εν συντομία,  εδώ 

και ένα χρόνο και εάν θα δείτε και στις  μετακινήσεις μου, στις  

μετακινήσεις μου οι  οποίες περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο,  θα 

δείτε που γράφω ότι  πάω στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  και τα 

λοιπά και τα λοιπά για το θέμα αυτό.  Λοιπόν και έτσι καταλήξαμε σε 

αυτή την οδό.  Νομίζω ότι  είναι η πιο ασφαλής οδός διότι  θα έχουμε 

την καθοδήγηση, θα έχουμε την ομπρέλα, την ασφάλεια του 

Υπουργείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μπάλα θέλετε κάτι  να προσθέσετ ε υπηρεσιακά;  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Θέλετε να σας δώσω κάποια στοιχεία από άλλους Δήμους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να μην γίνει  πρώτα ο κύκλος των ερωτήσεων και μετά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μπάλα.  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Για την διάκριση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι το Σ.Δ.Ι .Τ.  στον ηλεκτροφωτ ισμό, γιατί  το Σ.Δ.Ι .Τ.  στην 

προηγούμενη περίοδο ήταν άλλο πράγμα. . .Περίμενα τον Πρόεδρο να 

με προστατεύσει.  Θα τα πούμε μετά στην τοποθέτηση. Τι είναι Σ.Δ.Ι .Τ.  

για τον φωτισμό. Παρακαλώ πείτε μου.  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Το θέμα, η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τ ομέα είναι ένας τρόπος 

κατασκευής και λειτουργίας δημοσίων έργων με βάση τον Ν3389/2005. 

Έχει εφαρμοστεί  σε αρκετές περιπτώσεις εδώ και δέκα χρόνια.  

Παραδείγματα συγκεκριμένα λέω ενδεικτικά είναι ακόμα και σε 

σχολεία,  σε πυροσβεστικούς σταθμούς,  στα γνωστά  θέματα με τα 

εργοστάσια απορριμμάτων που όλοι ξέρουμε με τα συν και τα πλην.   

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τα θέματα αυτά, πάντως εκείνο 

που να μην μπούμε στις  απόψεις,  εμείς  είμαστε και υπηρεσία και δεν 

έχουμε τέτοιο ρόλο, εκείνο που μπορούμε να πούμε ε ίναι ότι  υπάρχει  

μια δεκαετής δοκιμασμένη εμπειρία του νόμου της εφαρμογής και 

υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις  που προστατεύουν την διαδικασία και τις  

προθεσμίες στην φάση των διαγωνισμών ως προς τις  προσφυγές στα 

ΣτΕ και τα λοιπά. Αυτό είναι στα θετικά ανεξάρτ ητα πως τοποθετείται 

ο καθένας για το Σ.Δ.Ι .Τ. .   

 Τώρα λέω μερικά πράγματα από αυτά που είπατε.  Η Σ.Ε.Α.,  οι  

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης που προέρχονται,  έχουν σαν ρίζα τις  

λεγόμενες εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών ή από τα αγγλικά 

τις  λεγόμενες  ESCO Energy Services  Company,  είναι μια σχετικά 
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αρκετά καινούργια νομοθεσία στον Ελλαδικό χώρο που ήταν μια 

νομοθεσία η οποία εφαρμόστηκε αρκετά στην Ευρώπη της 

προηγούμενες δεκαετίες.  Στην Ελλάδα εισήχθη πρόσφατα και ακόμα, 

σύμφωνα με τις  δικές μας πληροφορίες που προσπαθώ να πω και 

γενικά το τι  συμβαίνει ,  δεν έχει  εφαρμοστεί  ιδιαίτερα.  

Η γενική ιδέα είναι πάλι ότι  εμπλέκεται ιδιώτης και μπαίνουν 

ιδιωτικά κεφάλαια σε έναν τομέα που το δημόσιο δεν έχει  τα λεφτά. 

Έναντι  αυτού παίρνει   η ιδιωτική πλευρά την  λειτουργία –συντήρηση 

κάποιας εγκατάστασης για κάποια χρόνια,  όλα αυτά συζητιόνται στην 

φάση της διακήρυξης,  μπαίνουν οι  όροι οι  ανάλογοι και τα λοιπά και 

αποπληρώνεται η επένδυση από ένα μέρος της εξοικονόμησης 

ενέργειας που πετυχαίνει ,  εάν πετύχει  βέβαι α,  πρέπει να πετύχει  τους 

ανάλογους στόχους.   Και την υπόλοιπη εξοικονόμηση την παίρνει  ο 

φορέας.  Αυτή είναι η κεντρική ιδέα.  

Στην κεντρική ιδέα μοιάζουν τα δυο συστήματα. Το Σ.Δ.Ι .Τ.  

είναι άλλος νόμος γιατί  στην Ελλάδα . .για παρόμοια. .έχουμε πολλές 

νομοθεσίες,   είναι ένας άλλος νόμος ο οποίος έχει  μια δεκαετία και 

επίσης περνάει και από την Δεοντολογική Επιτροπή το οποίο εντάξει ,  

εάν το θέλετε κάπως μπαίνει  και το κράτος στην μέση και είναι λίγο 

πιο,  ας το πούμε,  θετικό και αυτό.   

Τώρα να σας πω και δυο λόγια,  εάν θέλετε,  ενημερωτικά. Τα 

τελευταία χρόνια ο Δήμος Σερρών όπως και άλλοι Δήμοι είχαν μικρά 

έργα, μεσαία έργα, αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού μέσα στο πρόγραμμα 

‘Εξοικονομώ’,  τα οποία μαζικά απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα αυτό 

λόγω έλλειψης προϋπολογισμού  τα τελευταία χρόνια.  Στην συνέχεια ο 

Δήμος μας,  όπως και άλλοι Δήμοι αναζήτησαν λύσεις και μέσα από το 
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πρόγραμμα JESSICA το οποίο δεν προχώρησε το θέμα στην Κεντρική 

Μακεδονία στον τομέα αυτό.   

Είναι γεγονός ότι  σε ημερίδες που έγιναν πέρυσι με τον κ.  

Ματζούκα τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ι .Τ.  στην Θεσσαλονίκη η Ειδική 

Γραμματεία  Σ.Δ.Ι .Τ.  ήθελε ένα από τα επόμενα αντικείμενά της να 

είναι και θέμα ηλεκτροφωτισμού δήμων και θέλει  να πάνε πολλοί 

Δήμοι μαζί,  όχι  ένας Δήμος για να πετύχουμε και κάποιες οικονομίες 

κλίμακας και πάντα με το Υπουργείο μέσα στο θέμα.  

Τώρα για άλλες πόλεις εμείς  οι  πληροφορίες που συλλέγουμε 

μέχρι στιγμής είναι ότι  υπάρχει ,  έγινε μια προσπάθεια στην Καλαμάτα, 

στην Μεγαλόπολη, στον Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη, στα Σπάτα 

Αρτέμιδας,  στην Σάμο, στην Νέα Σμύρνη. Διαβάζω ενδεικτικά.  Γενικά 

σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμής μια άλλη 

νομοθεσία,  δεν θέλω τώρα να μπερδευτούμε τώρα και να κουραστούμε,  

εάν θέλετε το Διάταγμα 60 περί παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε 

μια άλλη νομοθεσία η οποία δεν είναι το καθαρό Σ.Δ.Ι .Τ.  ούτε το 

Σ.Ε.Α.,  είναι μια άλλη διαδικασία.  Κάποιες από αυτές τις  περιπτώσεις 

κατά πληροφορίες μας αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα.  

Αυτά μπορώ να πω μέχρι στιγμής.  Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το παλαιό Σ.Δ.Ι .Τ.  είχε έναν κουμπαρά που ήταν εθνικός κουμπαράς 

και έβαζε από τον κουμπαρά για κάθε έργο που ήταν,  που εντασσόταν 

μέσω της Γραμματείας έβαζε ένα ποσό. Αυτός ο κουμπαράς στο 

Σ.Δ.Ι .Τ.  αυτό το οποίο συζητούμε εξ ου και η ερώτησή μου, υπάρχει 

τώρα ή όλα  τα κεφάλαια είναι από τον ιδιώτη;  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Εγώ δεν το ξέρω αυτό να το απαντήσω.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βασικό, πολύ βασικό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα τα κεφάλαια είναι από τον ιδιώτη. Ιδιώτης.  Εγώ σας είπα ότι  θα 

βάλετε χρήματα. Κύριε Πρόεδρε επειδή αναφέρεται σε μένα, εγώ είπα 

ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  λύθηκε.  Δεν χρειάζεται περαιτέρω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι απάντησα και νομίζω ότι  είναι και μαγνητοφωνημένα. Σ.Δ.Ι .Τ.  

σημαίνει  Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Είπα ότι  όλα τα 

χρήματα τα βάζει  ο ιδιώτης.  Αυτό είπα.  Και με τά για δέκα, δεκαπέντε 

χρόνια,  ανάλογα πως θα είναι η σύμβαση και πόσα θα είναι τα 

ποσοστά. 60-40,  50-50. Αυτό είπα και δεν ξέρω εάν έπρεπε  να πω κάτι 

περισσότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ο κύριος…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να πω πάνω σε αυτό κύριε Πρόεδρε,  για να γίνει  κατανο ητό.  Τα βάζει  

τα χρήματα ο ιδιώτης.  Ας πούμε 5 εκατομμύρια που θα στοιχίσει  το 

έργο.  Με ποιο στόχο; Με τον στόχο να μειώσουμε τις  δαπάνες μας 

προς την Δ.Ε.Η..  Να πληρώνουμε λιγότερα στην Δ.Ε.Η..   

 Παραδείγματος χάρη, εάν τώρα πληρώνουμε στην Δ.Ε.Η.,  

Χρήστο  1 εκατομμύριο πληρώνουμε; Εκεί περίπου. Ένα εκατομμύριο.  

Μπορεί,  αυτό θα μας το δείξει  η προετοιμασία του φακέλου από τον 

τεχνικό σύμβουλο τι  θα βγάλει,  μπορεί να γλιτώσουμε τα μισά λεφτά, 

500.000.  Λέω. Έτσι  παράδειγμα φέρνω.  Δεν   σημαίνει   ότι    ακριβώς   
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θα είναι.  Μπορεί να είναι περισσότερα ή και λιγότερα. 500.000. Από 

αυτά τα 500 χιλιάρικα που θα γλιτώσουμε ένα ποσό κάθε χρόνο λίγα –

λίγα θα αποπληρώνουμε από αυτό,  το κέρδος δηλαδή που θα βγάλουμε 

θα πληρώνουμε τον ιδιώτη. Δηλαδή ο Δήμος δεν θα βάλει  ούτε ένα 

ευρώ, θα κερδίσει  χρήματα, διότι  θα πληρώνει πολύ λιγότερα στην 

Δ.Ε.Η. και θα αποπληρώνει σιγά –σιγά τον ιδιώτη.  

 Αυτή είναι η φιλοσοφία.  Ακριβώς τι  θα γίνει  θα ξέρουμε,  θα 

έχουμε την εικόνα την οριστική από την κατάρτιση φακέλου που θα 

μας παρουσιάσει ο τεχνικός σύμβουλος.  Ο τεχνικός σύμβουλος με αυτά 

που θα μας παρουσιάσει θα μας πει  ποια οφέλη, εάν θα προκύψουν και 

εδώ είμαστε εμείς  να αποφασίσουμε πάνω σε αυτά που θα μας φέρει να 

κάνουμε πάλι προτάσεις για να διασφαλίσουμε ακόμα καλύτερα τα 

συμφέροντα του Δήμου. Εννοείται φυσικά ότι  θα πρέπει να κερδίσει  

και ο ιδιώτης.  Δεν θα κάνει  αγαθοεργία.   

 Αυτή είναι με πολύ απλά, απλοϊκά λόγια θα έλεγα, η όλη 

φιλοσοφία του εγχειρήματος αλλά το καλό εδώ είναι ότι  θα είναι κάτω 

από την ομπρέλα του Υπουργε ίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Κύριε Μπάλα.  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Να εξηγήσω απλώς αυτό που είπα το δεν ξέρω πριν τι  εννοούσα. Δεν 

ξέρω, δεν έχουμε δεδομένα αυτή την στιγμή. Το ελληνικό κράτος 

μπορεί να έχει  την βούληση και την πολιτ ική να χρηματοδοτήσει κατά 

διαστήματα κάποια τέτοια έργα όπως έκανε στα απορρίμματα, ας 
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πούμε,  που βάζει  ένα ποσό. Είναι θέμα επιλογών. Δεν ξέρω αυτή την 

στιγμή. Εντάξει ,  αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Γιαννακίδη έχετε τον λόγο για ερώτηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ :  

Καταρχάς να πούμε ότι  αυτή η προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης 

ηλεκτροφωτισμού είναι αξιέπαινη,  μας βρίσκει ως παράταξη 

σύμφωνους.  Φαντάζομαι κανένας δεν διαφωνεί.  Αλλά αξιότιμε 

αντιδήμαρχε δεν μας βοηθάτε να κάνουμε σωστά το έργο μας.  Τους 

δημοτικούς συμβούλους εννοώ, γιατί  έχει  σοβαρές ελλείψεις όσον 

αφορά την πληροφόρηση.  

 Είπατε,  για παράδειγμα, η λήψη δανείου,  που είναι μια από τις  

δυνατότητες την απέρριψαν οι  υπάλληλοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν είπα απέρριψαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση δεν κάνετε διάλογο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος πάντων, κάτι  σχετικό.  Δεν υπάρχει μέσα κάποια σχετική…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα τελειώσει και θα απαντήσετε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει μέσα στην εισήγηση κάποια σχετική αξιολόγηση, γιατί  

αποκλείστηκε η λήψη δανείου; υπάρχει μια άλλη δυνατότητα σύναψης 

σύμβασης ενεργειακής απόδοσης,  ο κύριος Μπάλας προηγουμένως 
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αναφέρθηκε,  που πριν την τοποθέτησή του εάν ρωτούσατε κάποιους 

από τους δημοτικούς συμβούλους εγώ βάζω στοίχημα η πλειοψηφία 

δεν θα γνώριζε τι  ήταν αυτό,  όπως δεν γνωρίζω και εγώ.  

 Πώς λοιπόν εδώ μας καλείτε να πάρουμε μια τόσο σημαντική 

απόφαση, 5 εκατομμύρια ευρώ χρήματα, χωρίς να έχουμε την 

απαιτούμενη πληροφόρηση;  Δεν ξέρω πως λειτουργούν οι  υπόλοιπες 

παρατάξεις ,  εμείς  όμως λειτουργούμε συλλογ ικά. Πριν έρθουμε εδώ οι 

δυο δημοτικοί σύμβουλοι φροντίζουν πιο μπροστά να βρεθεί  η ομάδα 

μας,  να πάρουμε τις  σχετικές αποφάσεις.  Τι απόφαση να πάρουμε όταν 

έρχεται μια τέτοια εισήγηση που ουσιαστικά είναι,  εντός εισαγωγικών, 

ένα ψηστήρι για τα Σ.Δ.Ι .Τ.;  Γ ιατί  δεν υπάρχουν μέσα οι  απαιτούμενες 

πληροφορίες.  Εμείς εδώ είμαστε πολιτικό όργανο, μην μου πείτε ότι  

πάνε στον Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία να διαβάσεις τον ογκωδέστατο 

φάκελο 1.000 σελίδες;  Έπρεπε να υπάρχει ένα ρεζουμέ για κάθε 

εναλλακτική δυνατότητα.   

 Πάω στις ερωτήσεις μου. Πρώτον,  θα ήθελα να μου πει  η τεχνική 

υπηρεσία,  οι  αξιότιμοι εδώ υπάλληλοι γιατί  είναι προβληματική η 

λήψη δανείου,  αυτή η επιλογή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  γιατί  εσείς  αναφερθήκατε.  . .σε αυτή τη ν δυνατότητα. Και 

δεύτερον,  θα ήθελα να ρωτήσω, χρειάζεται να πληρώσουμε εξωτερικό 

συνεργάτη για την μελέτη,  για ποιο λόγο; Οι υπάλληλοι του Δήμου δεν 

κατέχουν τις  εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται ή τις  κατέχουν 

απλά λόγω φόρτου εργασίας δεν προλαβαί νουν; Αυτά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη δεν είπα,  εμείς  δεν δώσαμε,  είπα ότι  ρωτήσαμε τους 

υπαλλήλους.  Αλλά εάν ξέρεις  από προηγούμενες φορές όταν πήγε να 

γίνει  κάποιο δάνειο,  ας πούμε,  υπήρχε η αντίδραση ότι  δεσμεύονται οι  

μισθοί και τα λοιπά και τα λοιπά και υπήρχε μια αντίδραση. Έχοντας 

αυτό υπόψη. Και άμα πούμε ότι  παίρνουμε 5 εκατομμύρια και 

δεσμεύουμε μισθούς και αυτά και περιουσίες του Δήμου, γιατί  κάπου 

πρέπει να βάλεις κάτι  υποθήκη, είναι αντίθετοι σε αυτό το θέμα. Άρα 

λοιπόν έτσι το είπα,  δεν είπα ότι  τους ρωτήσαμε.   

 Δεύτερον.  Η δεύτερη ερώτηση ποια ήταν; Είπα και στην 

εισήγησή μου ότι  είναι εξειδικευμένο το αντικείμενο και εάν,  δηλαδή 

αυτό τώρα δεν είναι ολόκληρο. Αυτό άμα το διαβάζατε,  δεν τρώει πολύ 

ώρα…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό λέω. Δεν είναι θέμα φόρτου εργασίας,  είναι θέμα ότι  είναι ένα 

εξειδικευμένο αντικείμενο και μάλιστα και οι  ερωτήσεις που έγιναν 

εάν έχουν γίνει ,  είναι πιλοτικό το πρόγραμμα, εάν έχουν γίνει  σε άλλες 

πόλεις,  σε άλλους Δήμους της Ελλάδος που σημαίνει  ότι  σε δυο,  τρεις  

πήγε να γίνει  και απέτυχε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, εάν οι  υπάλληλοι του Δήμου, συγκεκριμένη ερώτηση, 

μπορούν να αναλάβουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ερώτηση του κ.  

Γιαννακίδη.  Μην πάμε σε άλλα. Μπορούν ή δεν μπορούν κ αι για ποιο 

λόγο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επαναλαμβάνω. Είναι εξειδικευμένο το αντικείμενο.  Οι υπάλληλοι,  

δηλαδή σε αυτό το πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, ας πούμε,  που δεν 

έχει  δοκιμαστεί  έργο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν έναν φάκελο γι΄ 

αυτό ακριβώς έχουμε την βοήθεια  του συμβούλου. Και μάλιστα σε 

άλλες πόλεις που ήταν ελλιπέστατες οι  υπηρεσίες,  οι  παροχές 

απέτυχαν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη στο ερώτημά σας γιατί  δεν κάνουν την δουλειά του 

τεχνικού συμβούλου οι  υπάλληλοί μ ας,  εάν διαβάσετε την …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την έχω διαβάσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν διαβάσατε την εισήγηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την διάβασα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντάει.  Απαντάει.  Να το ξαναδιαβάσω. Ότι απαιτείται η παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των αρμόδιων υπηρε σιών του 

Δήμου μας τόσο στην κατάρτιση και υποβολή του φακέλου της αίτησης 

προς την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  και στην εκπόνηση των σχετικών 

τευχών δημοπράτησης,  όσο και στην επιτυχή διεκπεραίωση της 
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διαγωνιστικής διαδικασίας έως την υπογραφή της σύμβασης .  Για τον 

σκοπό αυτό θεωρείται ότι  ο σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει  ειδική 

ομάδα αποτελούμενη από στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα σε 

νομικά, χρηματοοικονομικά αλλά τεχνικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να διαθέτει  και σημαντική εμπειρία στην υλοποίησ η έργων με 

την μέθοδο Σ.Δ.Ι .Τ. .   

 Άρα το ερώτημά σας αυτό είναι απαντημένο εγγράφως μάλιστα.  

 Όσον αφορά γιατί  δεν πάμε σε δάνειο,  γιατί  είναι πολύ μεγάλο το 

δάνειο.  Δεν είναι 1 εκατομμύριο,  δεν είναι 2 εκατομμύρια.  Είναι 5 

εκατομμύρια ευρώ και είναι το θ έμα της εγγύησης των μισθών των 

υπαλλήλων. Εάν ήταν μικρό το δάνειο αυτό είναι θέμα δικό μας,  

πολιτική απόφαση. Εμείς θα παίρναμε την πολιτική απόφαση και 

ασφαλώς δεν θα ρωτήσουμε τους υπαλλήλους από την στιγμή που δεν 

κινδυνεύουν οι  μισθοί τους για να πάρ ουμε ένα έργο το οποίο θα δώσει 

κοινωνικό όφελος.  Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. 5 εκατομμύρια ευρώ.  

 Τώρα, όσον αφορά γι΄ αυτό που είπατε ότι  θέλετε ενημέρωση ή 

ξέρω εγώ, εξηγήσεις,  λοιπόν εδώ είμαστε,  εδώ φέραμε και τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες για να σας δ ώσουμε ότι  ερωτηματικά έχετε,  

να απαντήσουμε.  Αλλά εδώ, εδώ τώρα, κοιτάξτε,  παίρνουμε απόφαση 

για να καταρτιστεί  ο φάκελος.  Αυτή την απόφαση παίρνουμε.  Ο 

φάκελος τον οποίο θα καταρτίσει  η ειδική ομάδα του τεχνικού 

συμβούλου για να γίνει  αυτό το έργο.   

 Εάν  αυτά που θα μας φέρει ο τεχνικός σύμβουλος δεν αρέσουν 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  θεωρούμε ότι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που θα ξανάρθει το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Γι΄ αυτό λέω ότι  εάν δεν αρέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο,  εάν 

θεωρήσουμε ότι  δεν συμφέρει στον Δήμο, δεν το προχωράμ ε το 

εγχείρημα αυτό.  Αλλά να μην προχωρήσουμε στην διαδικασία,  στην 

προσπάθεια για να μειώσουμε τις  δαπάνες του Δήμου; Και μάλιστα 

ανταποδοτικές δαπάνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ερωτών ο κ.  Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ έλεγα εξαρχής ότι  δεν είμαι ενάντια στους Σ.Δ.Ι .Τ.  

αλλά για να πάρουμε μια τέτοια σοβαρή απόφαση νομίζω ότι  το 

ερώτημά μου θα είναι συνέχεια της ερώτησης του κ.  Φωτιάδη και του 

κ.  Γιαννακίδη.   

Θα πρέπει να έχουμε μερικά δεδομένα. Και βέβαια η υπηρεσία 

μας δεν είναι εξειδικευμένη για να κάνει  μια σύμβαση Σ.Δ.Ι .Τ. .  Εμείς 

δεν μιλάμε,  από ότι  καταλαβαίνω και από την ερώτηση του κ.  Φωτιάδη 

και του κ.  Γιαννακίδη και θέτω και εγώ την ίδια ερώτηση. Εμείς δεν 

μιλάμε για την διαδικασία της σύμβασης.  Εμείς μιλάμε εδώ ως 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι  πρέπει να έχουμε δεδομένα στοιχεία,  πόσο 

κοστίζει  σήμερα; Για ποιο λόγο κοστίζει  σήμερα; Εάν αλλάξουν αυτοί 

οι  λαμπτήρες τι  όφελος θα έχουμε; Τι εκχωρούμε στον ιδιώτη. Αυτό 

όμως δεν είναι μελέτη,  είναι συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία 

υπάρχουν.  Ο σύμβουλος χρε ιάζεται για να καταρτίσει  το σχέδιο της 

σύμβασης για να γίνει  το Σ.Δ.Ι .Τ. .  Είναι άλλο πράγμα εκείνο,  εκείνο 

το καταλαβαίνουμε.   

Για μένα λοιπόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτησή σας.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η ερώτησή μου είναι ότι  υπάρχουν πολλά ελλιπή στοιχεία.  Παράδειγμα 

ρωτώ εγώ, τι  θα εκχωρήσουμε στον σύμβουλο; Εάν εκχωρήσουμε 

πολλά τα 68 χιλιάρικα θα φύγουν τσάμπα; Δηλαδή εάν στο επόμενο 

συμβούλιο μας έρθουν και μας πουν ότι  ξέρετε κάτι ,  δεν μας συμφέρει 

αυτή η δουλειά,  τζάμπα θα είναι τα 68 χιλιάρικα; Γιατί  δεν μπορεί η 

υπηρεσία μας σήμερα να πει  ότι  έχουμε 1 εκατομμύρια κόστος σήμερα 

και με αυτή την διαδικασία που θα κάνουμε,  την αλλαγή των 

λαμπτήρων, δεν νομίζω ότι  θέλει  εξειδικευμένη γνώση αυτό,  θα έχουμε 

500 χιλιάρικα κόστος εμείς ,  250 θα επωφεληθούμε εμείς  και τα 250 ο 

ιδιώτης.  Καθαρά πράγματα για να αποφασίσουμε.   

 Ξαναλέω δεν είναι εξ αρχής αρνητικός αλλά χωρίς αυτά τα 

στοιχεία νομίζω ότι  έχουμε θέμα εδώ να πάρουμε μια τέτοια σοβαρή 

απόφαση και δεν είναι,  κατά την γνώμη μου, δύσκολο να βρεθούν αυτά 

τα στοιχεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση έχετε;  Απάντηση από τον κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω ότι  προχωράμε,  προχωράμε πολλά βήματα μπροστά. Σήμερα 

θέλουμε να πάρουμε απόφαση, μάλλον θα δώσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο το ΟΚ για την κατάρτιση του φακέλου. Και την πρόσληψη 

του τεχνικού συμβούλου με την ομάδα του.  

 Όλα αυτά που είπατε,  κ.  Γάτσιο,  τα οφέλη τα έχουμε πει ,  τα 

πολλαπλά. Εάν θα κερδίσει  ο Δήμος.  Τι θα κερδίσει .  Ασφαλιστικές 

δικλείδες και τα λοιπά, όλα αυτά θα υπάρχει το δεύτερο βήμα που θα 

μπουν οι  όροι από εμάς,  από την Ο .Ε.,  από  όλα αυτά που θα μπουν οι  

όροι,  πόσο θα κερδίζουμε εμείς;  Για πόσα χρόνια το Σ.Δ.Ι .Τ.  θα μας 
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θέλει  να διαχειρίζεται αυτό το έργο; Για Πόσα χρόνια; Εάν μας 

συμφέρει;  Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν που όλα αυτά που είπατε 

δεν είναι της παρούσης.  Όλα αυτά θα έρθουν με την μελέτη,  με την 

διακήρυξη και με τους όρους διακήρυξης και εδώ εμείς θα 

προσθέσουμε και θα αφαιρέσουμε προτάσεις για την ωφέλεια και μόνο 

την ωφέλεια του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χρειάζονται μερικές φορές να γίνονται επαναλήψεις.  Αυτά που είπε ο 

κ.  Γκότσης είναι σωστά. Έτσι είναι.  Αυτά τα δεδομένα που θέλετε,  κ.  

Γάτσιο,  αυτά όλα τα δεδομένα τα γράφουμε την εισήγηση. Είναι 

γραμμένα στην εισήγηση. Αυτά θα μας τα φέρει  ο τεχνικός σύμβουλος 

με την ομάδα του.  Δηλαδή αυτό που λέτε,  τι  οφέλη εάν αλλάξουν οι  

λαμπτήρες,  τι  οφέλη θα προκύψουν και τα λοιπά, στην εισήγηση στην 

δεύτερη σελίδα κάτω –κάτω γράφει στον φάκελο αίτησης «προς την 

Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  θα πρέπει να περιλαμβάνεται»,  έχει  οκτώ 

πράγματα. Μιλάει για αναλυτική περιγραφή του έργου. Για ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Για κόστος λειτουργίας συντήρησης.  Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης έργου. Ανάλυση τρόπου αποπληρωμής.  Προτεινόμενη 

μορφή σύμπραξης.  Τα πάντα θα περιέχοντ αι σε αυτόν τον τεχνικό,  σε 

αυτόν τον φάκελο, ο οποίος θα έρθει  εδώ, εδώ. Τότε μπορεί να γίνει  

συζήτηση γι΄ αυτά τα ερωτήματα που θέτετε.   
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 Αυτά όλα για να έρθουν χρειάζεται,  απαιτείται μια εξειδικευμένη 

ομάδα. Τότε μπορείτε θα θέσετε,  αλίμονο και θα ενημε ρωθείτε για όλα 

αυτά που λέτε τώρα αλλά και να θέσετε τα ερωτήματά σας και τις  

προτάσεις σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος είναι  η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μάλλον ως τελευταία έχω καλυφθεί από τις  ερωτήσεις.  Η αρχική μου 

ερώτηση έχει  απαντηθεί αλλά στην πορεία από την τοποθέτηση του 

Δημάρχου και του κ.  Μπάλα προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Στην ουσία 

σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν θα προχωρήσουμε την 

μελέτη,  να εγκρίνουμε την μελέτη για μια απόφαση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τον φάκελο,  συγνώμη, σε μια ήδη ληφθείσα απόφαση από την 

δημοτική αρχή ότι  κατευθυνόμαστε στον τρόπο εκτέλεσης του έργου 

Σ.Δ.Ι .Τ. .  Είναι τελειωμένη ιστορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μα ο φάκελος,  γι΄ αυτό ρωτάω, μήπως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα αποφασίζουμε.  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει  την 

κατάρτιση του φακέλου.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ μάλλον δεν ξέρω τότε τα έχω…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Καλώτα τελειώσατε για να σας εξηγήσω;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και να συνεχίσω και την ερώτηση, γιατί  εντάξει  μέχρι εδώ 

καταλαβαίνω, από την τριβή σας και την προσπάθεια που έχετε κάνει  

στο Υπουργείο και την επικοινωνία σας και με τους άλλους Δήμους και  

ότι έγινε,  έτσι αντιλαμβάνομαι αλλά θα σας το ρωτήσω, ότι  

καταλαβαίνετε πόσο βιώσιμο είναι αυτό το έργο,  πόσο 

πραγματοποιήσιμο είναι.  Νομίζω ότι  σήμερα στην ουσία καλούμαστε 

να πάρουμε μια πολιτική απόφαση και να ρισκάρουμε απλά και 

κάποιες φορές χρειάζεται ρίσκο για την μελέτη τα χρήματα αυτά, γιατί  

καταλαβαίνω ότι  οι  δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες.  Άρα 

αντιλαμβάνομαι ότι  ρισκάρουμε,  συζητάμε για τ ο ποσό ότι  πρέπει να 

δώσουμε τα 70 και να προχωρήσουμε παρακάτω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρία Καλώτα το πόσο βιώσιμο και το πόσο υλοποιήσιμο είναι 

το έργο αυτό θα προκύψει μέσα από την κατάρτιση φακέλου. Ο 

τεχνικός σύμβουλος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγνώμη σας διέκοψα. Εγώ σας ρωτάω τώρα την εμπειρία σας από όλη 

αυτή την ενασχόληση που έχετε για να το προχωράτε και να φτάσετε 

στο σημείο να το φέρνετε εδώ, άρα έχετε και μια προσωπική άποψη γι΄ 

αυτό το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Καταρχήν ο τεχνικός σύμβουλος δεν θα πάρει 56.000 από την 

κατάρτιση φακέλου. Θα πάρει ένα ποσό. Ένα μικρό ποσό. Ξέρω εγώ, 

10,  15,  δεν ξέρω πόσο είναι.  Εάν εγκριθεί ,  εάν περάσει από την 

διυπουργική απόφαση και προχώρησε η διαδικασία,  τότε θα 

πληρώνεται και τα υπόλοιπα ποσά σταδιακά. Το πόσο βιώσιμο και 

πόσο υλοποιήσιμο είναι το έργο,  θα προκύψει από τον φάκελο που θα 

καταρτιστεί  από την ειδική ομάδα.  

 Όσον αφορά για τις  εμπειρίες που υπάρχουν και σε άλλες 

περιπτώσεις,  θα σας φέρω παραδείγματα. Εργοστάσιο επεξεργασίας 

απορριμμάτων στην Κοζάνη μέσω Σ.Δ.Ι .Τ. .  Υλοποιείται τώρα. 

Εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στις  Σέρρες.  Πέρασε και από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα υλοποιηθεί .  Έχουμε παραδείγματα 

αρκετά.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μιλάμε για Σ.Δ.Ι .Τ. .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σ.Δ.Ι .Τ.  λέμε.  Κοιτάξτε,  κυρ ία Καλώτα, δεν καταλάβατε το εξής;  εμείς  

εδώ φέρνουμε μια εισήγηση και προτείνουμε,  λέμε ότι  υπάρχουν 

τρόποι του δανεισμού, ιδίους πόρους,  Σ.Ε.Α. και Σ.Δ.Ι .Τ. .  Εμείς 

προτείνουμε Σ.Δ.Ι .Τ. .  Μετά την έρευνα που κάνουμε καταλήγουμε και 

προτείνουμε.  Προτείνουμε .  Δεν αποφασίσαμε.  Τώρα θα αποφασίσουμε.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.  Και λέμε για ποιο λόγο 

καταλήξαμε στο Σ.Δ.Ι .Τ.  και όχι  στο δάνειο,  όχι  στους ιδίους πόρους 

και όχι  στο Σ.Ε.Α..  Καταλάβατε; Και τώρα θα αποφασίσουμε την 

κατάρτιση φακέλου, ο οποίος φάκελος εν συνεχεία θα έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και μετά θα πάει στην Διυπουργική Επιτροπή για 

να γίνει  ο διαγωνισμός και τα λοιπά και τα λοιπά και να προκύψει 
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ανάδοχος.  Δηλαδή υπάρχει πολύς δρόμος για να καταλήξουμε,  για να 

φτάσουμε σε ένα τέλος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να δώσω και μια απάντηση. Για όση δουλειά κάνει  και 

την κατάρτιση του φακέλου δεν πάει χαμένος ο φάκελος,  ας πούμε,  

έστω και να απορριφθεί αυτό που είπατε.  Δηλαδή δεν πάει χαμένη 

αυτή η δουλειά.  Μπορεί κάποιο πρόγραμμα να ανοίξει  και να είμαστε 

έτοιμοι με φάκελο. Δεν πάει,  δηλαδή τίποτα δεν πάει χαμένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε θα πω λόγια παραινετικά.  Κύριε αντιδήμαρχε 

είναι πράγματι αυτός είναι πολιτισμός,  διότι  θ α δώσουμε φωτισμό 

πλήρη στους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών, είναι σημαντικό.  

Αυτός είναι πολιτισμός,  βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

Πρόσεξε όμως. Εγώ έκανα Σ.Δ.Ι .Τ. ,  όταν κάναμε το εργοστάσιο 

ηλεκτρικής ενέργειας κύριε Δήμαρχε.  Θυμάστε; Ωρα ία; Έχουμε φάκελο 

πώς έχει  γίνει .  Με πολύ κόπο και πόνο το κάναμε και είχαμε μεγάλη 

επιτυχία.  Σύμφωνοι;   

 Εκατό χιλιάδες κάθε χρόνο είχαμε ωφέλεια χωρίς εμείς  να 

κάνουμε τίποτα. Αυτό τον φάκελο παρακαλώ, κ.  Μπάλα να τον 

συμβουλευτείτε.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  το κλείσαμε τότε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην παρεμβαίνετε κ.  Φωτιάδη. Ερωτήσεις επί  του 

θέματος.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη δεν απαντάτε.  Απαντάτε στο προεδρείο.  

Αυτές είναι εκτός θέματος ερωτήσεις  κ. Φωτιάδη. Εκτός θέματος 

ερωτήσεις.  Επί του θέματος παρακαλώ. Εάν έχετε κάτι  επί  του 

θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;  Επί του θέματος.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Επί του θέματος.  Κύριε Αντιδήμαρχε είναι πράγματι πολ ύ καλή 

ενέργεια,  όμως έχω κάτι  να πω, κύριε Πρόεδρε.  Μπορούμε,  κύριε 

αντιδήμαρχε να το κάνουμε σε βάθος χρόνου, σταδιακά; Δηλαδή να 

ξεκινήσουμε από απομακρυσμένα χωριά και σιγά –σιγά να 

κατεβαίνουμε στο κέντρο; Ορεινή,  Ελαιώνα, Βροντού, Βαμβακιά,  

κάπως έτσι περιαστικά και σιγά –σιγά να έρθουμε προς το κέντρο. Θα 

πάρει λίγο χρόνο, ας πάρει όμως, δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Θα 

είναι όλα ωφέλεια για τον Δήμο.  

Είναι αυτή,  κύριε Πρόεδρε,  δική μου σκέψη, και παρακαλώ πάρα 

πολύ, εγώ ψηφίζω ότι  και εάν κάνετε,  όμως να συμβουλευτείτε τον 

φάκελο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ συνάδελφοι ησυχία.  Βαρέθηκα να το λέω. Ειλικρινά 

βαρέθηκα να τα λέω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να συμβουλευτείτε τον φάκελο που έχω κάνει εγώ με τον . .για το 

εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας.  Εγώ εάν είναι να κάνω τοποθέτηση 

να την κάνω αλλά όχι  τώρα, έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι τώρα. Και ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου προς τον κ.  Γκότση, να μην κάνουμε ούτε δάνειο,  η 

ερώτησή μου να μην κάνουμε ούτε δάν ειο,  να μην κάνουμε ούτε 

Σ.Δ.Ι .Τ. ,  εάν και είναι ωφέλιμο, πολύ ωφέλιμο αυτό,  να την κάνουμε 

μόνοι μας διότι  στην υπηρεσία μας έχουμε πεπειραμένους ανθρώπους,  

να κάνουμε περιαστικά σιγά -σιγά,  σε βάθος χρόνου. Και έτσι θα είναι 

ούτε δάνειο ούτε πολλά λεφτά θ α χρειαζόμαστε.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριοι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι  δεν υπάρχει δημοτικός σύμβουλος εδώ 

μέσα ο οποίος να μην είναι προς θετική κατεύθυνση για τέτοιο έργο.  

Όμως όλα θα είχαν αποφευχθεί,  γιατί  το θέμα μας είναι συγκεκριμένο,  

σήμερα αποφασίζουμε για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου. Αυτό 

αποφασίζουμε.  Πρώτα να πάρουμε τεχνικό σύμβουλο για την υποβολή 

φακέλου.  

 Άρα λοιπόν έπρεπε,  ερώτησή μου, πως προκύπτουν τα 68.000 

ευρώ με τα οποία θα πάμε σε πρ όχειρο διαγωνισμό; Πρώτη ερώτηση. 
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Πώς προκύπτουν; Δηλαδή για να πούμε 68.000 ευρώ, 56 συν Φ.Π.Α.,  

θα κάνει ,  ένα,  δυο,  τρία.  Πώς προκύπτουν αυτά; Την περιγραφή 

καθηκόντων και όλα αυτά θα τα δούμε μετά.   Δεν το λέει  μέσα στην 

εισήγηση το πώς βγαίνουν τα 58 χ ιλιάρικα και πώς τμηματικά θα 

κατανεμηθούν; Αυτό τουλάχιστον έπρεπε να υπάρχει.   

 Και ένα ερώτημα ακόμη. Είπατε,  εκτός εάν κάνετε λάθος,  ότι  ο 

σύμβουλος,  στην τοποθέτησή σας,  ότι  ο σύμβουλος θα αναλάβει και 

την συντήρηση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη είπα την εποπτεία για την συντήρηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αναφέρατε ο σύμβουλος,  γι΄ αυτό ζητάω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπογραφή σύμβασης.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  διευκρινίστηκε.  Στην τοποθέτησή του ο κ.  Γκότσης είπε αυτό 

και λέω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσεις παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πώς βγήκε το 68 είναι προϋπολογισμός επαναλαμβάνω. Ξέρετε πολύ  

καλά ότι  δεν το βγάζω εγώ, το βγάζουν οι  τεχνικές υπηρεσίες κατόπιν 

έρευνας.  Θα μας το πούνε και πως θα πληρωθεί τμηματικά και πάλι θα 

μας το πουν οι  υπηρεσίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μπάλα έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Αυτό που αναφέρουμε στην εισήγηση σήμερα είναι ένας ενδεικτικός 

προϋπολογισμός ο οποίος θα εξειδικευτεί  στα τεύχη του συμβούλου τα 

οποία θα περάσουν από την Ο.Ε. για έγκριση το επόμενο διάστημα. Το 

ποσό για να μπει,  επαναλαμβάνω είναι ένας ενδεικτικός 

προϋπολογισμός,  συνεκτιμήθηκαν μια σειρά από δεδομένα, μπορώ να 

σας τα απαριθμήσω αλλά δεν υπάρχουν τα τεύχη αυτή την στιγμή. Τα 

τεύχη . .Ο.Ε. το επόμενο διάστημα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή 

την στιγμή γιατί  δεν είναι αντικείμενο της παρούσης εισήγησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το τμηματικό πείτε κ.  Μπάλα. Το τμηματικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η πληρωμή, η τμηματική πληρωμή.  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Στα τεύχη αυτά έχουμε και την εντολή την πολιτική να . .τις  

διαδικασίες . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Για όλα τα αντικείμενα του συμβούλου τα οποία να πω μια κουβέντα 

μόνο, είναι η υποστήριξη της υπηρεσίας σε όλη την φάση κατάρτισης 

του φακέλου από την αρχική.  Η υποστήριξη της υπηρεσίας του να 

κάνει  στην επόμενη φάση τα  τεύχη τα ειδικά του Σ.Δ.Ι .Τ.  και την 

διακήρυξη του Σ.Δ.Ι .Τ. ,  εάν πάμε στην επόμενη φάση και το τρίτο 

είναι η υποστήριξη της υπηρεσίας σε όλη την φάση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας μέχρι την σύμβαση.  
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 Αυτά θα πρέπει να είναι σταδιοποιημένα και κατά διαστή ματα να 

υπάρχουν επιμέρους αμοιβές.   

 Τώρα κατά τα άλλα και ένα τελευταίο,  πρόκειται για διαγωνισμό 

και επομένως υπάρχει και θέμα ανταγωνισμού και εκπτώσεων.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ανέφερε  ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  επιζητούμε και κάποιο πρόγραμμα που 

πιθανόν να προκύψει.  Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόγραμμα 

και εμείς  έχουμε υπογράψει σύμβαση, θα μπορέσουμε να κάνουμε 

τίποτα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι βέβαια.   

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Εμένα ρωτάτε; Εάν έχουμε υπογράψει σύμβαση, την σύμβαση Σ.Δ.Ι .Τ.  

εάν έχουμε υπογράψει;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ανοίξει  ένα πρόγραμμα το διάστημα εκείνο.   

Κος ΜΠΑΛΑΣ:  

Ανάλογα τι  θα λέει  η σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  

Γαλάνης.  Ο κ.  Μυστακίδης.  Καρπουχτσής.  Τερζής.  Και ξεκινάμε.  Εάν 

χρειαστεί  και ο κ.  Γάτσιος ο Θανάσης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και ο κ.  Μηλίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα σήμερα είναι ιδιαιτέρως 

σοβαρό. Όλοι γνωρίζουμε με την ενασχόλησή μας στα θέματα 

αυτοδιοίκησης και μετά ενταγμένα έργα ότι  το Σ.Δ.Ι .Τ.  στο παρελθόν,  

όπως είπαμε ήδη και διευκρινίσαμε,   είχε έναν κουμπαρά  και από εκεί  

ο ιδιώτης θα έπαιρνε ένα προνόμιο  και μπορούσε να μας δώσει,  

έπαιρνε χρήματα δηλαδή με μικρότερο τοκισμό και μπορούσε να μας 

δώσει μια πρόταση.  

 Σήμερα ο ιδιώτης είναι ο μοναδικός χρηματοδότης και αυτός ο 

κουμπαράς λείπει .  

 …Η παράταξή μου ότι  το όλο εγχείρημα και άλλοι συνάδελφοι… 

έπρεπε να κινηθεί σε τρία στάδια.  Εμείς πήραμε στο δεύτερο στάδιο.  

Και τούτο φαίνεται ξεκάθαρα από την τρίτη σελίδα της εισήγησης.  Να 

μην διαβάσω, λέτε ότι  ψάχνετε τόσο για την κατάρτιση και την 

υποβολή του φακέλου για την Ειδική Γραμματεία,  όσο και για την 

επιτυχή έκβαση και διεκπεραίωση του εγχειρήματος.  Καθορίζεται 

ακριβώς το θέμα που εστιάζει .  Στην τρίτη σελίδα στη δεύτερη 

παράγραφο.  

  Αφήσαμε όμως το πρώτο στάδιο.  Ποιο ήταν το πρώτο στάδιο; Το 

πρώτο στάδιο ήταν μια ενδοσκόπηση της υπηρεσίας που έπρεπε να 

είναι εδώ. Πόσα χρήματα, παρακαλώ κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη Χρήστο περάστε έξω σας παρακαλώ και κάντε ότι  

συζήτηση θέλετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα είναι τα χρήματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους ενοχλείτε,  καταλάβετέ το.  Ενοχλείτε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Πάρα πολλές φορές σήμερα ειδικά κύριε Γρηγοριάδη 

Χρήστο. Σας παρακαλώ. Και από εκεί  ακούγεστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Συνεχίζω.  Το πρώτο στάδιο,  λοιπόν,  με μια 

ενδοσκόπηση της υπηρεσίας η οποία πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρα εδώ 

γιατί  μιλούμε για ανταποδοτική υπηρεσία.  Εκχωρούμε μια 

ανταποδοτική υπηρεσία σε ιδιώτη. Σε ένα νέο τοπίο Σ.Δ.Ι .Τ. .  Όχι με 

βάση το παλαιό.  Το οποίο δεν έχει ,  όπως εξήγησε,  την ελάφρυνση του 

παλαιού Σ.Δ.Ι .Τ.  εξ ου και ερώτησή μου, τι  σημαίνει  Σ.Δ.Ι .Τ.  για τη 

νέα περίοδο;  

  Βιαζόμαστε και δεν περιμένουμε τα προγράμματα  που ήταν 

τόσα πολλά. Πήραμε ευρώ ως Δήμος,  κύριε Πρόεδρε,  προγράμματα για 

εξοικονόμηση, για την αποκομιδή και,  και.  Είναι σίγουρο ότι  θα 

έρθουν προγράμματα στα οποία θα μπορούσαμε να εντάξουμε την 

πρώτη μας αναζήτηση, όπως την είπατε την πρώτη φάση, για το αν 

πρέπει,  εύλογα πρέπει να ανακαινίσουμε τα σώματα, να πάρουμε 

καινούργια σώματα και ήδη από την πρώτη σελίδα,  την προμετωπίδα 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

της εισηγήσεως δεν ζητούμε και τίποτα τρομερό από τον σύμβουλο και 

από τον αργότερα εργολάβο μας επενδυτή.  

Τι λέμε; Να αλλάξει τα σώματα με υψηλής αποδόσεως, να γίνουν 

λέντ.  Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε -ελέγχου και 

τηλε-χειρισμού, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι  σημ αίνει .  Σε κάποιες 

περιοχές θα σβήνουμε τον φωτισμό μετά από κάποια ώρα; Μόνο αυτό 

μπορώ να καταλάβω. Αυτό θα γίνεται.  Θα σβήνουμε τον φωτισμό. Έτσι 

να το λέμε καθαρά.  

 Το τρίτο είναι,  ποιοτική αναβάθμιση και λειτουργία της 

συντήρησης του συστήματος οδοφωτισμού. Πάλι δεν το καταλαβαίνω 

αυτό.   Όταν η Δ.Ε.Η. έχει  παροχή ρεύματος έχουμε καλό φωτιστικό,  

δεν δουλεύει.   

Άρα από αυτό εδώ ως προμετωπίδα απομονώνω ότι  θέλουμε να 

αντικαταστήσουμε  τα σώματα και θα κάνουμε ρύθμιση, θα σβήνουμε 

τα φώτα σε κάποιες περιοχές.  Το εγχείρημα, κύριοι  συνάδελφοι,  είναι 

αυτό.  Και μπαίνει  κανείς  στον πειρασμό να σκεφτεί ,  μα για ποιο λόγο 

δεν το κάνουμε μόνοι μας;   Υπάρχουν ειδικοί,  έχουμε δόξα τω Θεώ 

στον Δήμο, να δούμε ποια φωτιστικά  ταιριάζουν,  να κάνουμε μια 

συνεργασία με την Δ.Ε.Η. και να πούμε ότι  παίρνουμε φέτος 1.000 

φωτιστικά,  τα τοποθετούμε με τους βραχίονες και κάνουμε σταδιακά, 

όπως είπε ο κ.  Αναστασιάδης.  

 Δεν θέλουμε να πάμε σε μια σταδιακή; Θέλουμε να πάμε σε μια 

συνολική; Μα και ο ιδιώτης θα πάει σε μια τράπεζα με κ άνει  δάνειο 

και θα έρθει  εδώ ως επενδυτής,  τι  να μας κάνει;  Να μας πάρει την 

ανταποδοτική υπηρεσία.  Να μας βάλει δηλαδή τα φωτιστικά αυτός,  θα 

είναι χρεωμένος,  θα έρθει  αυτοδίκαια η εξοικονόμηση που όλοι την 

θέλουμε και θα κερδίσουμε εμείς  και θα κερδίσει  και αυτός.  Γιατί  να 
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μην μείνει  και το δικό του κέρδος στην τσέπη, στο ταμείο του Δήμου 

λοιπόν; Και να πάμε αυτό που . .  να κάνουμε εμείς  ένα δάνειο  και όχι  

βέβαια με τους μισθούς και όχι  βέβαια οι  υπάλληλοι θα μπορούν να 

κάνουν. . ,  δεν θα μπορούν,  διότι  θα υποθηκεύσουμε,  θα εγγράψουμε τα 

ανταποδοτικά έσοδα που πληρώνουν οι  δημότες μας.  Αυτά τα οποία θα 

εγγράψει  ως εγγύηση ο επίδοξος επενδυτής.  

 Εδώ λοιπόν εμείς  τα απολέσουμε δύο πράγματα, κύριοι  

συνάδελφοι.  Πρώτον την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα 

προγράμματα που θα έρθουν.  Όπως και να γίνει  θα έρθουν.  Η 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι βασική στόχευση της νέας περιόδου. Και 

το θέλουμε όλοι.  

 Το δεύτερο είναι,  τι  θα κερδίσουμε από έναν επενδυτή; Τι θα 

κερδίσουμε; Τους όρους να πάμε στη Γενική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ . ,  να 

πάρω την καλοπροαίρετη προσέγγιση, ότι  έχει  προθεσμίες και δεν θα 

κολλήσουμε στις  ενστάσεις,  κύριε διευθυντά; Αυτό να το δω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε εάν θέλετε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όμως χάνουμε την αυτενέργειά μας,  χάνουμε την δυνατότητα 

αξιοποίησης προγραμμάτων  και βάζουμε σε μια δουλεία  τον Δήμο, τα 

ανταποδοτικά του και ξέρουμε,  όπως λέμε όλοι,  στις  λεπτομέρειες 

κρύβεται ο διάβολος που θα πάει στην τσέπη του δημότη και εμείς  δεν 

το θέλουμε όλοι μας νομίζω.  

 Γι '  αυτό και η ερώτησή μου, κύριε εισηγητά και δ εν είχα καμία 

διάθεση για ένταση, γιατί  ζητούμενο είναι να μειώσουμε,  όλοι αυτό 

θέλουμε,  τα ανταποδοτικά τέλη και να έχουμε καλύτερη απόδοση. 

Καλύτερη απόδοση καλύτερο, όπως είπατε,  το κόστος.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

 Νομίζω λοιπόν,  κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  το θέμα είναι άγουρο, δε ν 

είναι ώριμο. Πρέπει να το πάρετε πίσω, να κάνετε αυτές τις  

προσεγγίσεις ,  να περιμένουμε λίγο μιας και όπως φαίνεται πάει  η 

κυβέρνηση και σε πιο σταθερά βήματα και μέρες,  να δούμε τι  θα 

εξαγγείλει  από το πρόγραμμα Γιούνγκερ,  ποιοι  είναι οι  κατευθυντήριοι  

άξονες και εκεί  να ετοιμαστούμε.  Δεν θέλει  θα και τίποτα σπουδαίο.  

Φωτιστικά σώματα θα αλλάξουμε,  άντε να βάλουμε και έναν ρυθμιστή 

για να κατεβάζει  με τηλε -χειρισμό,  ενδεχομένως,   κάποιες παροχές σε 

κάποιες περιοχές,  εάν αυτό το κρίνουμε απαραίτητο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε  θα είμαι πολύ σύντομος γιατί  νομίζω ότι  αναλωθήκαμε 

πάρα πολλή ώρα. Θεωρώ ότι  βασικό καθήκον κάθε Δημοτικής Αρχής 

και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η μείωση των δαπανών. 

Ξεκινάω από αυτή την αρχή  και αυτό βέβαια να έχει  ως αποτέλεσμα 

τη μείωση αυτών που πληρώνουν οι  δημότες.  Αυτή πρέπει να είναι η 

βασική στόχευση.  

 Πιστεύω ότι  το έργο αυτό είναι ένα μεγάλο έργο,  βέβαια το ποσό 

που είδα των πέντε εκατομμυρίων, για να είμαι ειλικρινής,  λίγο με 

φόβισε.   Είναι αρκετά μεγάλο ποσό.  

 Από τις  προτάσεις που υπάρχουν συμφωνώ ότι  δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος πλην των Σ.Δ.Ι .Τ. .  Δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε δάνειο 5 

εκατομμυρίων, ούτε ίδιους πόρους να εξασφαλίσουμε όταν δεν 

μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια Κο ινωνική Κουζίνα.  Θεωρώ ότι  το 

Σ.Δ.Ι .Τ.  είναι ο μηχανισμός ο οποίος πρέπει να ενεργοποιηθεί ,  να 
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λύσει το θέμα αυτό,  να προχωρήσει το θέμα αυτό,  γιατί  πέραν των 

άλλων υπάρχει και μια εμπειρία με όλα τα στραβά. Θυμάστε στη 

διαχείριση των απορριμμάτων είχε πάρ α πολλά στραβά και 

προσπαθούσαμε με διάφορους τρόπους και παρεμβάσεις να τα 

βελτιώσουμε.  

 Και εδώ νομίζω όταν θα έρθει  και θα είναι  και η συντήρηση, 

όπως λέει  η κυρία Καλώτα και όλα αυτά, θα είμαστε πάντοτε σε 

επαγρύπνηση, ώστε να μην γίνουν τα λάθη που ε ίχαν γίνει  και στο 

εργοστάσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί  κάτι  ανάλογο 

είναι το έργο.  

 Θεωρώ λοιπόν ότι  πέρα από τη μείωση των δαπανών πρέπει να 

δούμε και την προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να σας πω ότι  

στο πρόγραμμα της δικής μας παρά ταξης ήταν από τα πρώτα που 

μιλούσαμε για λέντ εδώ και πολλά χρόνια.  Και νομίζω ότι  ήρθε ο 

καιρός να γίνει  αυτό το έργο.  

 Τώρα, υπάρχει ένα ρίσκο του τεχνικού συμβούλου. Αυτό 

οφείλουμε να το ομολογήσουμε,  υπάρχει ένα ρίσκο. Όμως πιστεύω ότι  

δεν μπορεί να γ ίνει  με άλλο τρόπο. Δεν νομίζω ότι  έχει  δυνατότητα η 

τεχνική μας υπηρεσία έχει  τόση εξαρτημένη γνώση  να μπορέσει να 

προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο.   Νομίζω ότι  αν μπορούσε θα το 

έκανε και ήταν ευχής έργο αλλά δεν μπορεί.   

 Άρα λοιπόν θα πάρουμε αυτό το ρ ίσκο, βεβαίως με φοβίζει ,  θα 

πρέπει τα βήματά μας να είναι ένα -ένα και προσεκτικά, γιατί  το ποσό 

είναι πολύ μεγάλο, για να δούμε και τι  όφελος θα έχει  ο Δήμος τελικά 

και ο δημότης στην τελική ανάλυση.  

 Εκείνο όμως το οποίο θα επισημάνω και εγώ είναι ότι  έπρεπε 

στην εισήγηση να υπάρχει έτσι μια γενικά οικονομική, θα το έλεγα, 
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τοποθέτηση.  Κάτι ανέφερε ο κ.  Δήμαρχος προσπαθώντας να μπαλώσει 

λίγο την εισήγηση του κ.  Γκότση, η οποία ήταν ελλιπέστατη πάλι,   

εκείνο που θέλω να πω ότι  είναι ότι  θα έπρεπε στο περ ίπου να ξέρουμε 

το κόστος -όφελος.  Αυτό είναι το βασικό όταν γίνεται ένα έργο με τη 

μέθοδο Σ.Δ.Ι .Τ. .  Όφελος –κόστος.  Εδώ υπήρχε έλλειμμα.  

 Παρόλα αυτά,  επειδή θεωρώ ότι  δεν πρέπει να βλέπουμε και θα 

πρέπει να υπάρχει συνέχεια στις  δημοτικές αρχές και δεν θα πρέπει να 

βλέπουμε μέχρι αύριο,  κοντόφθαλμα, πιστεύω ότι  είναι ένα έργο που 

πρέπει να το προχωρήσουμε,  γι '  αυτό είμαστε θετικοί στο να 

προχωρήσει το έργο με το ρίσκο, όπως είπα,  αυτών των 68.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

από αυτά τα έργα το συγκεκριμένο που αποκαλούνται διαχρονικά. 

Ίσως θα πάρει  αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.  Το ζήτημα είναι 

ότι  αυτό το έργο είναι απαραίτητο.   Τότε θα πρέπει μετά την 

τακτοποίηση των οικονομικών του Δήμου να τακτοποιήσουμε και αυτό 

το ζήτημα που έγκειται στα ανταποδοτικά, είναι δεδομένο. Με όποια 

τεχνολογία προκύψει,  την καλύτερη δυνατή.  

 Δηλαδή, σκεφθείτε ότι  τα ανταποδοτικά δεν χρειαζόμαστε να μας 

κάνει  καμία ιδιαίτερη αναφορά ο κ.  Α ντιδήμαρχος,  ξέρετε από τον 

νόμο ότι  θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Ίσα βάρκα, ίσα νερά. 

Καλά το είπε λαϊκά. Θέλοντας και μη  πρέπει τα ανταποδοτικά για την 

καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, κύριε Πρόεδρε,  να είναι 

ισοσκελισμένα. Για να μην προκύψουν όμως οι  ανάγκες και αυτή είναι,  

φαντάζομαι,  η ανησυχία όλων μας εδώ μέσα, όχι  μόνο της δημοτικής 
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αρχής,  σήμερα ή στο μέλλον αυξήσεων,  γιατί  μειώνονται,  κύριε 

Πρόεδρε,  τα έσοδα από τα ανταποδοτικά, οι  πολίτες με όλα αυτά που 

τραβάνε και ο πολύπαθος Σερραϊκός και Ελληνικός λαός δυσκολεύεται 

να πληρώσει τα ανταποδοτικά στην ΔΕΗ και μειώνονται τα έσοδα, θα 

πρέπει να βρούμε τρόπους,  το έχει  κάνει  ήδη η δημοτική αρχή με 

διάφορα προγράμματα από το ΕΣΠΑ, να βρούμε και άλλους τρόπους 

σαν και αυτόν για να προχωρήσουμε σε εξοικονόμηση ενέργειας.  

Όφελος και στο περιβάλλον και στην τσέπη όλων μας.   

 Επομένως σε άλλες λύσεις,  ο κ.  Δήμαρχος επειδή πήγε πολλές 

φορές στην Αθήνα  και είδε τον τρόπο δεν το έφερε τυχαία,  δεν το 

εισηγήθηκε τυχαία στην παράταξη το θέμα. Είδε  ότ ι  οι  άλλοι τρόποι,  

όπως είναι ο Ν3855/10 για τις  συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης,  που 

και εκεί  για να εξηγήσω στο σώμα πάλι ιδιώτες είναι,  μη νομίζει   

κανείς  ότι  τα Σ.Δ.Ι .Τ.  έχουν ιδιώτες,   οι  συμβάσεις ενεργειακής 

αποδόσεως, που είναι ένα άλλο εργαλείο δεν  έχουν ιδιώτες,  αλλάζει  η 

νομική φόρμουλα.  

Το ζήτημα είναι πρώτον,  ότι  θα έχουμε την καθοδήγηση του 

υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας,  κύριε Πρόεδρε,  πολύ σωστό, 

καλά το έπιασε ο  κ.  Δήμαρχος,  δεν θα έχουμε τον φόβο να βγούμε 

εκτός μέσα από μια διαδικασία σύμβασης ενεργειακής απόδοσης που 

δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει,  θα έχουμε τον γενικό γραμματέα 

ενεργείας που θα μας στηρίζει  και τις  αποφάσεις της διυπουργικής και 

ό,τι  άλλο έχει  σημασία από εκεί ,  οι  προθεσμίες και τελειώνω, κύριε 

Πρόεδρε,  που είναι  πολύ στενές,  δεν θα μπορεί να καθυστερήσει το 

έργο και εδώ τώρα για να τελειώσω, δεν το συζητώ για δάνειο και για 

ίδια έσοδα, μπορούμε,  εάν χρειαστεί ,  να κάνουμε και  τέσσερα και 
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πέντε και έξι  χρόνια για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και πολύ 

λίγα σας λέω .   

 Με αυτόν  τον τρόπο η χρηματοδότηση, κύριε Πρόεδρε,  θα έρθει  

από ένα τρίτο μέρος,  όπως το λέμε στα αγγλικά third part  f inancing,  

θα έρθει  να χρηματοδοτήσει ένα τρίτο μέρος αυτή τη δαπάνη μας και 

εμείς  με τον σύμβουλο που θα έχουμε,  γιατί  δεν έχουμε την  

τεχνογνωσία ούτε την τεχνική ούτε την νομική στον Δήμο για να 

κάνουμε μια τέτοια σύμβαση που θα προκύψει με το Σ.Δ.Ι .Τ. ,  να δούμε 

σε βάθος χρόνου, αφού τώρα κάνουμε το πρώτο βήμα, ποια θα είναι η 

σύμβασή μας.    

Αλλά συμφωνώ με το… το είπε πολύ καλά ο κ.  Δ ήμαρχος εάν 

προκύψει πρόγραμμα, αγαπητοί συνάδελφοι,  φυσικά και θα κάνουμε 

την σωστή στροφή για να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να 

πάρουμε τα χρήματα από εκεί .  Το τόνισε ο κ.  Αντιδήμαρχος ,  ο κ.  

Δήμαρχος,  νομίζω δεν υπάρχει κάποια σύγχυση.  

Πάμε, προχωράμε σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το όφελος από αυτή την εγκατάσταση  δεν είναι μόνο το οικονομικό 

είναι και το περιβαλλοντικό όφελος.  Ωστόσο,  έργο θέλω να είμαστε 

ξεκάθαροι εδώ μέσα το τι  ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Όπως πολύ 

σωστά  επεσήμανε η κυρία Καλώτα, ψηφίζοντας σήμερα τον σύμβουλο 

θεωρείται ότι  δεχόμαστε αυτή τη λύση των Σ.Δ.Ι .Τ.  και ψηφίζουμε τον 

σύμβουλο εκτός και αν δεν πάει καλά αυτή η δουλειά και ρισκάρουμε 

και χάσουμε αυτά τα λεφτά του συμβούλου. Κύρια Καλώτα αυτό 

ψηφίζουμε τελικά.  
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 Έργο το ψηφίζω διότι  θεωρώ αναγκαία αυτή την αλλαγή του 

τρόπου φωτισμού. Με αυτό τον τρόπο. Υπερψηφίζω αυτό τον τρόπο, 

δηλαδή  γιατί  θεωρώ ότι   με δικές μας δυνάμεις γνωρίζω ότι  είναι 

αδύνατον να συμβεί,  διότι  πρέπει να αλλάξουν τα φωτιστικά ,  να 

αλλάξουν τα εντός,  να αλλάξουν πολλά άλλα πράγματα και δεν έχει  τη 

δυνατότητα ο Δήμος να διαχειριστεί  αυτή την υπόθεση ούτε να την 

συντηρήσει.  

 Και εάν ακόμα καταφύγει στο να δώσει σε κάποιον εργολάβου τη 

συντήρηση, πάλι θα έχουμε μεγάλα έξοδα, οπότε με αυτόν τον τρόπο 

απαλλασσόμαστε από την άμεση ανάγκη χρημάτων και γι '  αυτό πρέπει 

να το ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρπουχτσής.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι  θα πω 

κάποια πράγματα  που έχουν πέσει στη δική μο υ αντίληψη. Όταν είδα 

το θέμα φρόντισα και εγώ λίγο να ενημερωθώ γιατί  είναι ένα πολύ 

σημαντικό θέμα για τον Δήμο.  

 Πράγματι,  είναι ένα μεγάλο έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ και θα 

κάνω μια σύνοψη των όσων άκουσα εδώ πέρα  σήμερα από όλες τις  

τοποθετήσεις  που ίσως βοηθήσουν λίγο την απόφαση.  

 5 εκατομμύρια ευρώ για έργα οδοφωτισμού δυστυχώς στα έργα 

του ΕΣΠΑ που είναι να βγουν ολοκληρωμένο σαν πρόγραμμα δεν θα 

υπάρχει.  Σίγουρα υπάρχουν έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 

δημοτικά κτίρια ή άλλου είδους αλλά ενιαίο πρ όγραμμα 5 

εκατομμυρίων για οδοφωτισμό,  επισημαίνω, δεν θα υπάρξει και θα 
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είναι αδύνατον να υπάρξει εάν σκεφτούμε πόσοι  οι  Δήμοι θέλουν να 

μπουν σε αυτή τη διαδικασία.  

 Βάζω στην άκρη τις  δύο πρώτες επιλογές  του δανείου,  όχι  ότι  

δεν συμφωνώ με την έννοια  ότι ο Δήμος θα μπορούσε να το κάνει ,  

αλλά είμαστε σε μια περίοδο που οι  τράπεζες αυτή τη στιγμή για να 

δώσουν ένα δάνειο των 5 εκατομμυρίων ευρώ είναι εξαιρετικά 

δύσκολο. Ειδικά σε ένα Δήμο.  

 Όσον αφορά τις  δύο άλλες επιλογές φρόντισα λίγο να ενημερωθώ 

για το κομμάτι της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης και ας με 

διορθώσει ο κ.  Μπάλας,  το μόνο που είχα εγώ ως αγωνία,  γιατί  ένα 

σημαντικό κομμάτι σε αυτά τα έργα για να επιτύχει  είναι να βρεθεί  ο 

ιδιώτης και ποια θα είναι η διεργασία που θα εξασφαλίσει  ότι  θα 

υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες,  γιατί  μπορούμε να κάνουμε όσες 

μελέτες θέλουμε αλλά εάν δεν έρθει  ο ιδιώτης,  δεν θα τελεσφορήσει 

κάτι .  

 Και στις  δύο περιπτώσεις και στο Σ.Δ.Ι .Τ. ,  γιατί  εμένα 

προσωπικά με φόβιζε το Σ.Δ.Ι .Τ.  από πλευράς διαδικασίας και στα 

Σ.Δ.Ι .Τ.  και στις  Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης το ενδιαφέρον των 

ιδιωτών είναι το ίδιο.  Το συμφέρον στα  Σ.Δ.Ι .Τ.  έχει  να  κάνει  με 

τους τύπους και την γραφειοκρατική διαδικασία που προφυλάσσει ως 

ένα βαθμό τον Δήμο.  

 Όντως οι  Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης είναι κάτι  

καινούργιο,  ο μόνος Δήμος που ξέρω ότι  έχει  προχωρήσει  πραγματικά 

είναι ο Δήμος Πυλαίας,  που δεν αναφέρθηκε,  που έχει  ξεκινήσει,   

όντως το πλαίσιο είναι πολύ καινούργιο και επειδή τέθηκε και το θέμα 

του συμβουλίου εγώ θέλω να θέσω το εξής:  είτε  στη μια περίπτωση 

πηγαίναμε είτε στην άλλη  και στις  δύο περιπτώσεις χρειάζεται 
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μελετητής,  γιατί  και στη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης να 

πηγαίναμε,  θα έπρεπε να πάρουμε έναν σύμβουλο ο οποίος θα κάνει  

την ίδια δουλειά με τα Σ.Δ.Ι .Τ. ,  απλά προς την κατεύθυ νση της Σ.Ε.Α..  

Απλά επειδή δεν ακούστηκε και θέλω να το πω.   

 Τελευταίο σημείο και κλείνω, για μένα αυτό που έχει  μεγάλη 

σημασία και έχει  να κάνει  με την προφύλαξη των συμφερόντων του 

Δήμου, γιατί  όπως είπε και ο κ.  Φωτιάδης ένας ιδιώτης μπορεί κάποια 

στιγμή μπορεί να αποφασίσει να βάλει ένα σύστημα κλείνω, κατεβάζω 

διακόπτες και πετυχαίνω έτσι μια εξοικονόμηση ενέργειας,  είναι οι  

όροι  που θα φροντίσουμε εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε στη 

διακήρυξη που θα προφυλάσσει το συμφέρον του Δήμου και θα θ έτουν 

συγκεκριμένες δικλίδες παρακολούθησης της μείωσης της ενεργειακής 

απόδοσης από τον ιδιώτη που θα μπει.   

  Και φαντάζομαι εδώ πέρα θα υπάρχουν και τα συστήματα που 

υπάρχουν στις  συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης της τηλεμετρίας και 

της on l ine παρακολούθησης λαμπτήρα –λαμπτήρα  από τη στιγμή που 

θα γίνει  μια συγκεκριμένη χαρτογράφηση σε ένα ειδικό πληροφοριακό 

σύστημα.  

 Αυτό μόνο ήθελα να πω και τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τερζή.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  δεν μπορώ να πω 

κάτι περισσότερο  ύστερα και από τις  τοποθετήσεις όλων και τις  

ερωτο-απαντήσεις,  ύστερα από μία ώρα και πλέον συζητήσεων ακόμη 

και η εισήγηση εάν δεν ήταν επαρκής,  εάν ήταν ελλιπής με τη βοήθεια 

και των υπηρεσιακών παραγόντων και με τις  ερωτήσεις και με  τις  
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τοποθετήσεις μας νομίζω ότι  πλέον γνωρίζουμε,  ξέρουμε γιατί  

συζητάμε.  

 Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Καλώτα,  είναι ένα ρίσκο. 

Γι '  αυτό είμαστε και εμείς  εδώ, να παίρνουμε ρίσκα. Εκ του ασφαλούς 

δεν θα χρειαζόταν να ήμασταν εδώ. Οι υπηρεσιακοί παρ άγοντες θα 

δούλευαν,  θα έπαιρναν την απόφασή τους και εμείς  δεν θα χρειαζόταν 

να ξενυχτάμε εδώ  για τόσες πολλές ώρες.   

 Είναι ένα ρίσκο, ένα μικρό ρίσκο τελικά, είναι ένα μικρό ρίσκο 

τελικά γιατί  δεν είναι ένα ρίσκο εξαρχής των 56.000 συν τον Φ.Π.Α, 

είναι  ένα ρίσκο το οποίο θα το πάρουμε σταδιακά, συμφωνώ και με τον 

κ.  Μηλίδη και φυσικά με την τελευταία τοποθέτηση του αγαπητού 

συναδέλφου του κ.  Καρπουχτσή, ξέρουμε και κάποιες διαδικασίες,  

κάποιες λεπτομέρειες περισσότερο.  

 Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε  αύριο ή την επόμενη 

εβδομάδα είναι,  εκτός από την ποιότητα των λαμπτήρων και τη 

χρονική τους διάρκεια λειτουργίας.  Δηλαδή θα πρέπει να δούμε,  αύριο 

κιόλας,  εάν θα πρέπει σε κάποια δημόσια κτίρια,  σε κάποιες οδούς να 

μειώσουμε την χρονική διάρκεια λειτουργ ίας αυτών των αναπτήρων 

και να εξοικονομήσουμε έστω αυτά τα λίγα χρηματικά ποσά που 

δαπανούμε ετησίως για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και τον 

ηλεκτροφωτισμό των δημοσίων κτιρίων.  

  Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ Πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε καλυφθεί κύριε Γάτσ ιο.  Έχετε καλυφθεί.  Θα τοποθετηθείτε.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε πρώτα από όλα πρέπει να τονίσουμε ότι  το έργο στη 

λειτουργία του δεν είναι εξειδικευμένο έργο,  όπως πολλά άλλα έργα 

μπορεί να είναι εξειδικευμένα και μια μη  μπορούμε να τα 

λειτουργήσουμε.  Αφού υλοποιηθεί .  

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι  εφόσον το έργο,  όπως είπε 

και ο Αντιδήμαρχος,  θα έχει  μία διαχρονική υλοποίηση σε βάθος ενός 

χρόνου, εγώ θα πρότεινα και εφόσον είναι από τους ανταποδοτικούς 

πόρους,  θα πρότεινα να πάμε σε μια πιλοτική εφαρμογή  του 

συγκεκριμένου έργου από τον Δήμο, να μετρήσουμε δηλαδή σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή μικρή, με τις  δυνατότητες αυτές,  με τις  68.000 

€,  τι  κατανάλωση κάνουμε σήμερα σε αυτούς τους λαμπτήρες,  να τους 

αλλάξουμε με λεντ για να δούμε σε ένα  βάθος ενός χρόνου ποια είναι η 

διαφορά και ποιο θα είναι το όφελος και από εκεί  και μετά να 

προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη διαδικασία.    

 Πιστεύω ότι  μέσα από μια τυφλή διαδικασία σήμερα όπως 

μπαίνει ,  νομίζω ότι  ριψοκινδυνεύουμε πράγματα και για την συνέχε ια 

και για την εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πράγματι είναι μια 

καινοτόμος πρόταση, η οποία έρχεται,  μπορώ να πω και κάπως αργά 

χρονικά. Ότι επιτέλους ο Δήμος πα ίρνει  την πολιτική απόφαση να 

ασχοληθεί με ένα μεγάλο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας,  της 

ενεργειακής αναβάθμισης και γενικά στο κομμάτι που λέγεται 

οδοφωτισμός που έχει  τεράστια κατανάλωση.  
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 Σήμερα εδώ καλούμαστε….και έχουμε εξηγήσει πιο 

εξειδικευμένα  για ποιο λόγο απαιτείται και είναι αναγκαίο,  γιατί  

διαφορετικά δεν προχωρούν αυτά τα πράγματα η σύναψη σύμβασης με 

κάποιο ειδικό μελετητικό γραφείο για την υποβολή του φακέλου, η δε 

εξοικονόμηση η οποία θα έρθει  και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, 

το ζούμε καθημερινά για όσους εμπλέκονται και σε τεχνικά θέματα 

είναι ότι  η τεχνολογία η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είμαι στο 

αποκορύφωμά, θα έλεγα, η τεχνολογία λεντ σε λαμπτήρες και το 

κράτος δίνει  μεγάλη σημασία,  είναι ότι  οι  υπολογισμοί αυτή τη στιγμή 

μιλάμε για άμεσα, ακόμη και σε κατοικία,  σε οτιδήποτε να κάνεις  μια 

αντικατάσταση είναι πάνω από το 60% η εξοικονόμηση ενέργειας σε 

σχέση με το κόστος των παλαιών.  

 Αλλά δηλαδή δεν τίθεται θέμα τέτοιων ζητημάτων, κρίνεται ως 

αναγκαία να προχωρήσει η εφαρμογ ή αυτής της απολογίας  όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα  προς όφελος των Σερραίων πολιτών,  γιατί  αυτό 

επιβάλλει η εξέλιξη της τεχνολογίας.   Επειδή όμως εξελίσσεται και τα 

κόστη αλλάζουν συνέχεια,  άρα το ύψος του κόστος μπορεί να αλλάξει 

στο τέλος,  μετά την ολοκλήρωση, εάν πάνε όλα καλά και να έχουμε 

την τελική. . .προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι.    

 Πράγματι είναι κάτι  καινοτόμο και με αυτά τα ζητήματα πρέπει 

να ασχοληθούμε.  Ήδη και στους συναδέλφους που είπαν προηγουμένως 

ότι  ήδη τα δημόσια κτήρια πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την 

αντικατάσταση των λαμπτήρων από μόνοι τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι νομίζω ότι  το θέμα 

….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθέτηση θέλετε να κάνετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ επειδή έχω ασχοληθεί με Σ.Δ.Ι . Τ. ,  σύμπραξη ιδιώτη με δημόσιο,  

ήταν μια επιτυχημένη ενέργεια.  Μιλάω συμβουλευτικά,  δεν μιλάω, 

παραινετικά μιλάω να ξέρεις .  Κάνω λόγο παραινετικό.  Έχουμε 

εμπειρία,  είδαμε πως έγινε τότε και ήσουνα και εσύ σύμβουλος,  κ.  

Γκότση, Αντιδήμαρχος ήσουνα εσύ που τ ο κάναμε,  το πετύχαμε,  

δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια.  

Τώρα γιατί  πουλήθηκε αξιότιμε κ.  Στέφανε,  είναι για μπουνιές οι  

άνθρωποι,  δεν είναι για τίποτα άλλο. Πολιτικοί εγκληματίες,  πώς να το 

πούμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τέλος πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  δεν μαλώνουμε.  Εγώ συμφωνώ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σ.Δ.Ι .Τ.  λοιπόν.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να γίνει  διότι  είναι ωφέλιμο για τα χωριά μας,  ειδικά για τα χωριά 

μας,  διότι  δεν έχουν φωτισμό πλήρη και κινδ υνεύουν ανά πάσα στιγμή 

από οτιδήποτε.  Συμφωνώ απόλυτα. Όμως εάν θέλατε την δική μου την 

γνώμη, …να σας την πω αναλυτικά κύριε αντιδήμαρχε.  Ευχαριστώ 

πάρα πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε έχετε τον λόγο.  Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι νομίζω το θέμα 

έχει  εξαντληθεί.  Θέλω να πω ότι  κανένας δεν είναι αντίθετος με αυτό 

το εγχείρημα. Η δημοτική αρχή ψάχνει ,  τολμά, διερευνά και προχωρά. 

Όσον αφορά τα οφέλη και όλα αυτά που είπατε,  θα έρθουν και σε 

δεύτερο χρόνο.  

 Θέλω να πω, το είπε και ο κ.  Καρπουχτσής,  το προηγούμενο 

ΕΣΠΑ, πρέπει να τα βάζουμε αυτά στην σειρά γιατί  μπορεί να λέγονται 

πολλά αλλά πρέπει να τα ξέρεις  κιόλας,  το προηγούμενο ΕΣΠΑ 

απέκλειε τον οδοφωτισμό με λέντ,  μόνο σε σχολεία και τα λοιπά και 

ήταν από  το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα δεν είχε τίποτα.  Και με αυτή την οδηγία δηλαδή, με αυτή την 

οδηγία περάσαμε στο άλλο ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι  εμείς  δεν 

δεχόμαστε ή αποκλείουμε τα προγράμματα. Ίσα –ίσα στο αποφαντικό 

θα γραφτεί  ότι  όποιος,  τον φάκελο αυτόν που θα καταρτίσει  ο 

σύμβουλος,  αυτόν θα τον φάκελο θα τον αξιοποιήσουμε και θα τον 

χρησιμοποιήσουμε εάν ανοίξει  κάποιο πρόγραμμα. Αυτό θα μπει και 

δεσμεύεται η δημοτική αρχή.  

 Λοιπόν,  τα οφέλη είναι πολλαπλά, χα μηλό κόστος,  μεγάλη 

ενεργειακή απόδοση και όλα αυτά που είπανε,  δεν θα σας κουράσω και 

όλα αυτά που είπαν οι  συνάδελφοι πόσο χρόνο θα είναι τα Σ.Δ.Ι .Τ. ,  για 

πόσο χρόνο θα έχουν αυτό το έργο,  την συντήρηση, ποιες θα είναι οι  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

ασφαλιστικές δικλείδες και όλα α υτά θα ξανά έρθουν εδώ και εμείς  

θέλουμε τις  προτάσεις σας γιατί  δεν είναι κάτι  δικό μας που ωφελεί 

προσωπικά εμένα ή τον Δήμαρχο, ωφελεί τον Δήμο.  

Άρα λοιπόν θα δεχθούμε όλες τις  προτάσεις οι  οποίες θα 

κατευθύνονται,  θα έχουν προορισμό την διασφάλιση των  οφειλών, των 

κερδών του Δήμου.  

Όσον αφορά εάν είναι εξειδικευμένο αντικείμενο και βεβαίως 

είναι και πολύ εξειδικευμένο διότι  ανά την Ελλάδα ακόμη δεν 

λειτουργούν λαμπτήρες λεντ στον οδοφωτισμό. Ανά την Ελλάδα δεν 

λειτουργούν.  Πως δεν είναι πρωτόγνωρο; Πώ ς δηλαδή οι  τεχνικές 

υπηρεσίες είναι άψογοι και κάνουν πολύ σωστά την δουλειά τους,  γιατί  

οι υπάλληλοι αυτοί σήμερα είμαστε εμείς ,  αύριο θα είναι μια άλλη 

δημοτική αρχή, θα έχει  τους ίδιους υπαλλήλους.  Δηλαδή τώρα οι  ίδιοι  

υπάλληλοι δεν θα κάνουν την ίδια δουλειά όπως κάνουν και σε μας,  

όπως θα κάνουν και σε σας και στους άλλους και στους υπόλοιπους; 

Δεν αλλάζουν.  Την δουλειά τους κάνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολύ σωστά, αλλά είναι ένα εξειδικευμένο, δεν έχει  εφαρμοστεί  

πουθενά, μόνο ο κ.  Καρπουχτσής είπε στην Πυλαία,  όπου πήγε απέτυχε 

και εμείς  πάμε στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ.  με την ομπρέλα της 

κυβέρνησης,  ας το πω έτσι.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν δευτερολογίες από τους προλαλήσαντες;   Ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Μυστακίδης,  ο κ.  Γαλάνης…  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε το στον κ.  Μηλίδη για να τηρήσουμε την διαδικασία.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι σοβαρό γιατί  έχει  προκύψει από αυτά που ακούστηκαν και είναι 

ένα ερώτημα που πρέπει να το κάνουμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  το.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  κύριε Δήμαρχε λέτε ότι  πείτε το;  Συγνώμη, αλλάζουμε την θέση 

μας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ έρχομαι εκεί  και εσείς  έρχεστε εδώ. Άντε σας παρακαλώ. Όχι,  δεν 

θα το πείτε κυρία Καλώτα. Με όλο τον σεβασμό. Ας το πει  ο κ.  

Μηλίδης…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι πολύ σημαντικό όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάρα πολύ σημαντικό,  θα το πείτε στον επικεφαλή της παράταξής σας 

ο οποίος θα το θέσει στην δευτερολογία του.  Κατέγραψες ποιοι  θα 

μιλήσουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  συμπερασματικά, το εισαχθέν θέμα 

πάσχει ως προς την προετοιμασία.  Δεν υπάρχει τεχνοοικονομική 

μελέτη,  τα νούμερα τα οποία εμφανίζονται ως προς άθροισμα, ως προς 

το συνολικό ποσό αλλά και στην διαδικασία είναι αυθαίρετα.  Δε ν 

χρειάζεται να τα αναφέρω.  

Το δεύτερο που επισημαίνουμε,  μέσω Σ.Δ.Ι .Τ.  και με την 

σημερινή κατάσταση δεν παίρνουμε αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν,  

την επιδότηση του 40%,άρα δεν υπάρχει καμία διευκόλυνση. Άρα ο 

ιδιώτης θα πάει σε μια τράπεζα όπως θα πάμε  και εμείς .   

Το τρίτο που θέλουμε να επισημάνουμε.  Ρωτήσαμε τις  τράπεζες 

τοπικά; Το 5 εκατομμύρια δεν είναι μας δεδομένο. Είναι ένα νούμερο. 

Πήγαμε στις  τράπεζες;  Πήγαμε στην δική μας την τοπική να τους 

πούμε ότι  σας εκχωρούμε τα ανταποδοτικά, θα μας δώσετ ε τόσα 

χρήματα;  

Και το τελευταίο και σημαντικό,  δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε 

την διαδικασία,  κύριοι  συνάδελφοι,  κακά τα ψέματα. Σας το λέω 

ευθέως.  Σαν παράταξη το λέμε.  Άπαξ και η διαδικασία δρομολογηθεί,  

θα κλείσει  μετά.  Άπαξ και δια παντός χάνουμε την δυνατότητα της 

πρόσβασης,  γι΄ αυτό τον σημαντικό πράγματι αγαθό, εγχείρημα, 

προσφορά, όπως θέλετε να το πούμε,  του οδοφωτισμού για να το 

επικαιροποιήσουμε,  να το ενισχύσουμε μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και να ελαφρύνουμε τους δημότες.   

Θα κάνουμε μια δουλεία σε βάθος πολλών χρόνων και όλα αυτά 

τα προνόμια τα παίρνει  ο ιδιώτης.   
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Εμείς λέμε ξεκάθαρα το θέμα δεν είναι ώριμο, το θέμα το 

αντιμετωπίζουμε βεβιασμένα, πρέπει να δούμε το πρόγραμμα. Όπως 

είπε και ο κ.  Γάτσιος πρέπει να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματ α, 

διότι  αυτά τα οποία θα μας κάνει  ο ιδιώτης είναι εύκολα. Πολύ 

συγκεκριμένα. Στην προμετωπίδα φαίνεται τι  ζητούμε.   

Και βεβαίως εμείς  τον ιδιώτη σε αυτή την λογική, την εύκολη 

λογική του να αλλάξουμε και να έχουμε την ωφέλεια,  δεν τον θέλουμε.  

Δεν τον θέλουμε,  διότι  ξαναλέω δεν έρχεται ο ιδιώτης επενδυτής με 

εκείνο το ποσό το οποίο θα βοηθούσε.   

Η Γενική Γραμματεία αυτή την στιγμή στο Υπουργείο δεν έχει  

κεφάλαια να μας τα δώσει ως μπόνους,  ως επιδότηση, άρα επιδότηση 

δεν παίρνουμε γιατί  να πάμε στην Γραμμ ατεία Σ.Δ.Ι .Τ.  και να έχουμε 

στο κεφάλι μας τα ανταποδοτικά έναν ξένο; Εκπλήσσομαι με την 

προσέγγιση πολλών συναδέλφων. Είναι φαινόμενο των καιρών.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης έχει  τον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ξέρετε ότι  εμείς  σαν παράταξη π άντοτε ήμασταν υπέρ 

των προγραμμάτων και συνέχεια το επισημαίναμε και μάλιστα πολλές 

φορές κάναμε και κριτική ότι  τα προγράμματα θα πρέπει να τα 

κυνηγήσετε περισσότερο.  

 Λέω λοιπόν και πιστεύω ότι  θα πρέπει εδώ να δεσμευτείτε,  το 

έχετε πει ,  να δεσμευτείτε  ότι άπαξ και θα κυνηγήσουμε,  ούτως ή άλλως 

πρόγραμμα, το θέμα αυτό τελειώνει εδώ. Γιατί  το Σ.Δ.Ι .Τ.  έχει  πολλές 

παραμέτρους.  Το τονίζω, κ.  Γκότση, γιατί  θυμάμαι,  θυμάστε και εσείς  
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πόσο μεγάλη ταλαιπωρία και διάφορες εμπλοκές είχαμε με το θέμα των 

απορριμμάτων, επειδή είναι ίδιος ο τρόπος,  Σ.Δ.Ι .Τ. .  Ένα είναι αυτό.   

 Το δεύτερο που είναι λίγο ρητορικό και ίσως θα έπρεπε να 

απαντηθεί στον κύκλο των ερωτήσεων, αλλά νομίζω καλά είναι εάν θα 

πάρει τον λόγο ο κ.  Δήμαρχος θα το απαντήσει,  αυτό το 5 εκατομμύρια 

που το είχαμε πει  στην αρχή είναι υπερβολικό.  Πώς προκύπτει;  Είναι 

αυθαίρετο; Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι τελείως αυθαίρετο; Μας 

αναγκάζουν έτσι για να μπούμε στο Σ.Δ.Ι .Τ.;  Μήπως γίνεται κάτι  άλλο 

από πίσω; Είναι ο ιδιώτης; Είναι έτσι ρητορικά τα ερωτήμ ατά μου 

αλλά νομίζω ότι  θα έπρεπε να δοθεί  απάντηση.  

Παρόλα αυτά εμείς  πιστεύουμε ότι  πρέπει να τολμήσουμε.  

Πρέπει να τολμήσουμε γιατί  υπάρχει  και μέλλον και το ρίσκο, το 

επαναλαμβάνω, υπάρχει.  Δεν μπορεί να μην υπάρχει ρίσκο. Βεβαίως με  

την επισήμανση κα ι την κρατάω κ.  Γκότση αυτή, ότι  θα είναι 

τμηματική η αμοιβή. Όχι να κάνει  έναν φάκελο και να πει  ότι  δώστε 

μου τώρα 68 χιλιάρικα με το ΦΠΑ.  Εντάξει;   

Αυτά ήθελα να πω. Είμαστε θετικοί με τις  δυο αυτές 

επισημάνσεις που έκανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  γι΄ 

αυτό ακριβώς τον λόγο βρισκόμαστε εδώ, για να τολμήσουμε,  να 

τολμήσουμε διερευνώντας και με πολύ προσοχή την κάθε λεπτομέρεια 

της συγκεκριμένης προσπάθειας.   

 Εγώ από την εμπειρία του κ.  Μυστακίδη στον συγκεκριμένο 

τομέα και όταν ακούω από τα λόγια του,  εγώ δεν είμαι και διευθυντής 
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φυσικά της τεχνικής διεύθυνσης να λέει  ότι  δεν μπορούμε να το 

κάνουμε αυτό.  Ποιος θα κάνει  την μελέτη κόστους –οφέλους; Αυτή την 

τεχνοοικονομική μελέτη;  Φυσ ικά θα την κάνει  ο μελετητής με την 

ομάδα του.  Πρέπει να είναι εξειδικευμένη και πολύ σωστά βάλαμε ότι  

θα πρέπει να έχει  νομικούς,  τεχνικούς,  πρέπει να είναι μια ομάδα η 

οποία θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτή την μελέτη.  Δεν μπορεί 

με τίποτα ο Δήμος να την κάνει .  Εδώ οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν 

ούτε επιχειρησιακά σχέδια.  Δυσκολεύονται να κάνουν ένα ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης.  Δεν υπάρχει τεχνογνωσία.   

 Και εάν μη τι  άλλο, κύριοι  συνάδελφοι,  εδώ βλέπω η 

συμπολίτευση πρέπει να δείξει  σύμπνοια.  Είναι ένα έρ γο διαχρονικό.  Ο  

κ. Δήμαρχος πολλές φορές το έχει  τονίσει .  Είναι έργα που προχωράνε,  

ξεκινάνε,  ξεκινάνε κάποια χρονική περίοδο και προχωρούν και 

τελειοποιούνται στο μέλλον.  Αυτό μπορεί η επόμενη δημοτική αρχή, η 

μεθεπόμενη να το βρει  το έργο έτοιμο,  ώριμο.  Καθόλου άγουρο δεν 

είναι,  ούτε φαινόμενο των καιρών. Φαινόμενο των καιρών είναι ότι  

κατέρρευσε η χώρα και . .έξυπνους τρόπους βάζοντας και τον ιδιωτικό 

τομέα. Ανάπτυξη λέμε όλοι.  Πώς θα έρθει  η ανάπτυξη; Από που;  

Όταν ένας ιδιώτης θα έρθει  σαν τρίτο μέλος  και θα 

χρηματοδοτήσει την προσπάθειά μας και θα εξασφαλίσει  την μη 

αύξηση τους πολίτες,  . .ένα μέρος της αντιπολίτευσης κρύβεται πίσω 

από το δάκτυλό της.  Λέει  να προσπαθήσουμε μόνοι ναι.  Μετά από 

δέκα, είκοσι χρόνια θα έχουμε αλλάξει εμείς  τις  λάμπες λεντ όταν θα 

έχουμε κάνει  χίλιες δυο αυξήσεις στους πολίτες.  Γιατί  εάν δεν 

προχωρήσουμε γρήγορα και με σοβαρά βήματα, με μια …και η Γενική 

Γραμματεία έχει  την εμπειρία,  την τεχνογνωσία,  ο κ.  Δήμαρχος την 

επισκέφτηκε και πολύ καλά έκανε πολλές φορές,  τότε θα 
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αναγκαστούμε,  κύριοι  συνάδελφοι,  ο κύριος Χράπας να φέρει εδώ 

αυξήσεις στα ανταποδοτικά και τότε να δω τι  θα λέμε όλοι.  Γιατί  σας 

λέω ότι  τώρα είμαστε  ισοσκελισμένοι οριακά. Αύριο θα είμαστε; Με 

ποιον τρόπο επομένως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα;  

Ολοκληρώνοντας λέω ότι  θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς  

μεταξύ μας,  είναι διαχρονικό το έργο,  θα το βρούμε όλοι μπροστά μας 

και θα πρέπει να συμβάλλουμε,  μπράβο στον κ.  Μηλίδη έτσι όπως 

σκέφτεται,  θα πρέπει να συμβάλλουμε για να μπορέσει να γίνει  με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε.  Και ο 

Αντιδήμαρχος και η τεχνική διεύθυνση είναι εδώ. Εγώ άκουσα με 

σοβαρότητα τις  απόψεις τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα μιλήσω λίγο τεχνικά αλλά νομίζω ότι  θα απα ντηθούν και το 

ερώτημα του κ.  Γάτσιου και του κ.  Μηλίδη. Για το ποσό του κ.  Μηλίδη 

και του κ.  Γάτσιου που λέει  να το κάνουμε αποσπασματικά το έργο για 

να κάνουμε δοκιμές και να δούμε τα αποτελέσματα.  

 Καταρχήν δεν επιτρέπεται στα όρια του Δήμου να υπάρχει  μια 

χαρτογράφηση που σήμερα υπάρχει η τεχνική δυνατότητα με τα μέσα 

που έχουμε,  που στην οποία θα φαίνεται που είναι αυτό το δίκτυο.  Πώς 

κατανέμεται αυτό το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού; Που είναι τα 

φωτιστικά; Πόσα είναι τα φωτιστικά; Τι ισχύ έχουν;  

 Αυτό  είναι κάτι  που πρέπει να το απαιτήσουμε από την δουλειά 

που θα κάνει  ο σύμβουλος αφού θα είναι . .και αυτό θα μας μείνει  

ακόμα και στο ρίσκο μέσα θα μας μείνει  σαν δουλειά.  Δηλαδή θα 

έχουμε την χαρτογράφηση και πλήρη εικόνα του τι  υπάρχει  έξω στο 
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έδαφος.  Και εφόσον έχουμε το τι  υπάρχει  και τις  ώρες που ανάβουν 

αυτά και την ισχύ,  επομένως,  κ.  Γάτσιο μπορεί να υπολογιστεί  εύκολα 

η κατανάλωση.  

 Η κατανάλωση υπολογίζεται σήμερα και με τα καινούργια λεντ 

που είναι πολύ σύγχρονα και βελτιώνονται συνέχεια και φθη ναίνουν 

συνέχεια,  πάλι θα μπορούν να . .την μικρή κατανάλωση που διατείνεται 

ότι  έχουν αυτά τα λεντ και το πιστεύω και επομένως θα μπορούμε να 

βγάλουμε αμέσως την διαφορά και να βγάλουμε το όφελος που θα 

έχουμε,  αυτό που ρωτήσατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται διάλογος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό για να γίνει  θέλει  κάποιον να το αποτυπώσει που δεν νομίζω ότι  

υπάρχει ,  ούτε καν η  ΔΕΗ έχει  το δίκτυο με τις  κολώνες νομίζω τόσο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στο  χωριό ναι,  δεν είναι μόνο το χωριό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και είναι και τα αγροκτήματα όπου επεκτείνονται μέσα στις  οδούς τις  

αγροτικές.  Και εκεί  έχουμε φωτισμό και στα βουνά και παντού. Δεν 

είναι μόνο τα χωριά.  Δεν είναι τόσο απ λό. Στα χωριά είναι φυσικά 

απλό, στις  ρυμοτομίες.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ θα πω κάτι ακούγοντας τον κ.  Μυστακίδη,  ότι  όντως σημαντικό 

στην δουλειά που θα κάνει  ο σύμβουλος τώρα είναι να μην κάνει  μια 

απλή μελέτη κόστους –οφέλους,  όπως έγινε στο Jessica ,  γ ιατί  . .  ένας 

φάκελος στο Jessica και υπάρχουν κάποια στοιχεία,  αυτό που δεν έγινε 

τότε και φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει  τώρα και εάν είναι με 

διορθώνετε,  είναι αυτή η χαρτογράφηση στύλο -στύλο, κορμό –κορμό 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι  τα ανταποδοτικά οφέλη τα οποία 

αναφέρονται ισχύουν και στις  δυο περιπτώσεις.  Και στην Σ.Ε.Α. και 

στα Σ.Δ.Ι .Τ.  πάλι τα ανταποδοτικά παίρνει  ο ιδιώτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση θα μιλήσετε εσεί ς;  Όχι.  Ο κ.  Δήμαρχος για να κλείσουμε 

το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα κλείσει  ο Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα. Ειπώθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. 

Αυτό που θέλω να απαντήσω στον κ.  Μηλίδη για το πώς βγαίνουν τα 5 

εκατομμύρια.  Όπως βλέπετε την εισήγ ηση, επειδή η εισήγηση είναι 

τεχνοκρατικού περιεχομένου, εμείς  ερχόμαστε να πάρουμε πολιτική 

απόφαση, στην εισήγηση, στην πρώτη σελίδα γράφει ότι  η αρχική 
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εκτίμηση για το κόστος της υλοποίησης του έργου, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τις  προαναφερθείσες παρεμβά σεις,  θα ανέρχεται στο 

ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.  

 Οι υπηρεσίες μας έχοντας κάποια δεδομένα έχουν κάνει  μια 

αρχική εκτίμηση περίπου σε αυτό το ποσό. Είναι καθαρά τεχνοκρατικό 

αυτό το θέμα και αυτό το ποσό το έχει  βγάλει  η υπηρεσία βασιζόμενη 

σε κάποια δεδομένα.  

 Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ.  Γάτσιος ότι  τμηματικά να πάμε 

να αλλάξουμε τον οδοφωτισμό, τα συμβατικά φωτιστικά σώματα με 

λεντ σε κάποιο τομέα, να δούμε τα οφέλη και τα λοιπά, μα αυτό 

γίνεται,  κύριε Γάτσιο.  Ήδη έχει  γίνει .  Το κάνουμε και βλέπου με 

μεγάλα οφέλη. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε όλο τον Δήμο διότι  

απαιτούνται πολλά χρήματα. Το κάνουμε εδώ, τα τελευταία χρόνια το 

κάνουμε.  Λίγες –λίγες οδούς και το βλέπετε δηλαδή, αλλάζουμε τα 

συμβατικά φωτιστικά σώματα, βάζουμε λαμπτήρες λεντ με πάρα πο λύ 

καλά αποτελέσματα. Και όσον αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος και όσον αφορά τον φωτισμό, άρα και την 

εξοικονόμηση ενέργειας.   

 Σήμερα τι  ψηφίζουμε εδώ; Εάν δείτε στο τέλος της εισήγησης 

λέει  ότι  ψηφίζουμε την έγκριση κατάρτισης φακέλου. Αυτό ψηφίζο υμε 

με σκοπό, αφού έρθει  δηλαδή ο φάκελος εδώ, αφού έρθει  αυτός ο 

φάκελος,  με σκοπό να τον πάμε στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ. .  

Μετά θα τον πάμε στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ. .  Το λέμε από τώρα 

γιατί  εμείς  ξεκαθαρίσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε .   

Απορρίπτουμε τον δανεισμό, ίδιοι  πόροι δεν υπάρχουν,  5 εκατομμύρια 

και καταλήξαμε σε αυτό.  Δεν αποφασίζουμε όμως σήμερα Σ.Δ.Ι .Τ. .  
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Σήμερα αποφασίζουμε την κατάρτιση φακέλου με σκοπό να πάει στην 

Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ. .   

 Αυτά για να ξεκαθαριστούν τα θέματα και να ξέρουμε τι  

ψηφίζουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  εννοείται.  Για να καταρτιστεί  ο φάκελος θα πρέπει να γίνει  

διαγωνισμός,  πρόχειρος διαγωνισμός,  θα βγει  ο τεχνικός σύμβουλος.  Ο 

τεχνικός σύμβουλος θα μας φέρει τον φάκελ ο. Εκεί όταν φέρει τον 

φάκελο ο τεχνικός σύμβουλος και ο φάκελος αυτός θα έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  εκεί  θα φαίνεται από την δουλειά που έχουν 

κάνει  ποια θα είναι τα οφέλη, πώς θα ωφελείται ο Δήμος και τα λοιπά 

και το πώς μπορούμε εμείς  με τον καλύτερο  τρόπο να διασφαλίσουμε 

τα συμφέροντα του Δήμου.  

 Και εάν πιστεύομε ότι  διασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τα 

συμφέροντα του Δήμου, τότε στέλνουμε τον φάκελο στην Ειδική 

Γραμματεία Σ.Δ.Ι .Τ. .  Και αλήθεια,  ποιος θα ήταν αυτός που θα έλεγε 

όχι  σε ένα τέτοιο  εγχείρημα εάν διασφαλίζονται με τον καλύτερο 

τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου από την στιγμή που ο Δήμος δεν θα 

βάλει ούτε ένα ευρώ, θα έχει  κέρδη, θα μειώσει τις  δαπάνες του προς 

την ΔΕΗ και θα αποπληρώνει σιγά –σιγά τον επενδυτή; Δεν νομίζω ότι  

θα υπάρξει λογικός άνθρωπος που θα πει  όχι  σε μια τέτοια κατάληξη, 

εάν υπάρξει φυσικά τέτοια κατάληξη.  

 Ασφαλώς δεσμευόμαστε και θα γραφτεί  στην απόφαση, εάν βγει  

πρόγραμμα, εάν ανοίξει  πρόγραμμα και μπορούμε να εντάξουμε τον 
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φάκελο στο πρόγραμμα, στρέφουμε το τιμόνι  και πάμε στο πρόγραμμα. 

Εννοείται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή την οδηγία θα την έχει  ο σύμβουλος.  Θα το γράψουμε αυτό μέσα. 

Θα γραφτεί  στην απόφαση αυτό.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  ένα είναι ξεκάθαρο.  Έργα μπορούν να 

γίνουν μόνο μέσω προγραμμάτων και μόνο μέσα από την συνεργασία 

μας με τους ιδιώτες.  Και εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας με ιδιώτες,  

εφόσον φυσικά υπάρχει το πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων 

του Δήμου με τον καλύτερο τρόπο και ασφαλώς θα κερδίσει  και ο 

ιδιώτης.  Ο ιδ ιώτης δεν θα κάνει  αγαθοεργία.  Έτσι δεν έγινε το 

παρκινγκ; Το υπόγειο παρκινγκ; Εμείς ήμασταν στην αντιπολίτευση 

τότε και το ψηφίσαμε με δυο χέρια.  Εγώ είμαι λάτρης της φιλοσοφίας 

της συνεργασίας με τους ιδιώτες για να κάνουμε έργα αλλά με αυτό το 

πλαίσιο,  μέσα σε αυτό το πλαίσιο.  Αλλιώς οι  Δήμοι δεν πρόκειται να 

κάνουν ποτέ έργα. Εάν είμαστε αγκυλωμένοι σε ιδεοληψίες ή σε άλλες 

σκοπιμότητες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και το υδροηλεκτρικό βεβαίως και εκείνο τότε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν,  ο τεχνικός σύμβουλος δεν θα πάρει με την κατάρτιση φακέλου 

όλο το ποσό. Δεν θα πάρει τα 58 χιλιάρικα ολόκληρα. Θα πάρει ένα 

μέρος του ποσού. Και εάν τυχόν δεν προχωρήσει η διαδικασία,  αυτή η 

δουλειά που θα μας έχει  κάνει  δεν πάει χαμένη. Θα μας χρειαστεί ,  θα 

την αξιοποιήσουμε και πάλι.  Γι΄ αυτό πιστεύω ότι  δεν θα βρεθεί  

κανένας δημοτικός σύμβουλος που να πει  όχι  σε αυτή την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα συνάδελφοι ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Κύριε Γαλάνη ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  ναι.  Ναι ο κ.  Χαρίτος.  Ναι ο κ.  Χρήστος Γρηγοριάδης,  

ναι ο κ.  Δούκας,  ναι η κυρία Καλώτα, ναι ο κ.  Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.   

 Παρακαλώ κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφει από την γραμματεία;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα; Ομοίως όχι .  Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι γιατί  δεν υπάρχουν επαρκή τεχνοοικονομικά στοιχεία για την λήψη 

της απόφασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Χρυσανθίδης;  Το ίδιο.  Ο κ.  Φωτιάδης το ίδιο.   Η κυρία Ιλανίδου; 

Ως έχει  η παράταξη δηλαδή. Δηλαδή ο κύριος Πρόεδρος,  ναι,  ναι,  ναι  

και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 325/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Εξέταση ένστασης   του αναδόχου του έργου: "Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις   δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελ φοι,  αφορά τις  

βιοκλιματικές αναπλάσεις.  Ο ανάδοχος έχει  κάνει  μια ένσταση με δυο 

αντικείμενα. Δυο προτάσεις.  Το ένα είναι,  όχι  πρώτο, το ένα είναι ότι  

τα ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή αυτά που βγάζει ,  τα μπάζα και τα 

λοιπά και τα πάει στο σύστημα, έτσι υποχρ εούται,  να τα πληρωθεί 

έξτρα. Όμως η υπηρεσία μας απορρίπτει  αυτή την πρόταση, διότι  είναι 

στην αρμοδιότητα και βάσει της μελέτης,  της διακήρυξης του 

Υπουργείου,  του νόμου, ότι  είναι ευθύνη του έργου για το 
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περιβαλλοντικό μέρος.  Ότι αυτά θα πρέπει να τα πη γαίνει  ο ίδιο στο 

σύστημα μέσα από την σύμβαση.  

 Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση απορρίπτεται.   

 Το δεύτερο είναι ο εργολάβος ζητάει να πληρωθεί επιπλέον,  

δηλαδή για να δώσουμε λιγάκι,  να καταλάβει το σώμα, όποιος δεν το 

ξέρει .  Εκτός από την συμβατική άσφαλτο πο υ θα πέσει,  μετά θα πέσει 

ένα υλικό ψυχρό επάνω και επάνω φωτο -καταλυτικό υλικό.  Δηλαδή 

συμβατική άσφαλτος,  ψυχρό υλικό,  φωτο -καταλυτικό υλικό,  φωτο -

καταλυτική επίστρωση δυο χιλιοστών.  

 Θέλει λοιπόν ο εργολάβος να πληρωθεί και για το ψυχρό υλικό 

και αυτή η πρόταση απορρίπτεται από την τεχνική μας υπηρεσία.   

 Γιατί  θέλει  να πληρωθεί;  Όταν γίνεται η μελέτη στα τεύχη που 

υπάρχουν,  υπάρχει το τεύχος των τιμολογίων και τα άλλα τεύχη που 

έχουν την τεχνική περιγραφή του έργου. Στα τιμολόγια λείπει  η λέξη 

ψυχρό υλικό αλλά σε όλη την μελέτη,  σε όλη την προδιαγραφή, σε όλα 

τα άλλα τεύχη αναφέρεται το υλικό αυτό,  το οποίο συνδέεται με τα 

τιμολόγια,  δεν είναι ανεξάρτητο.   

 Άρα λοιπόν και αυτή εδώ την πρόταση την απορρίπτει  η 

υπηρεσία μας.  Όμως εδώ θέλω να επισημάνω κάτ ι,  γιατί  καταλήγει 

κάπου και θα απαντήσουμε στις  ερωτήσεις,  επισημαίνει  στο τέλος η 

τεχνική υπηρεσία και λέει  το εξής:  επειδή υπάρχει το ψυχρό υλικό 2 

χιλιοστών από το Υπουργείο αυτό και επειδή,  επαναλαμβάνω, σήμερα 

συζητούνται δυο θέματα, ας πούμε,  πολύ ε ξειδικευμένα και 

πρωτόγνωρα για όλους τους Δήμους,  για όλη την Ελλάδα, …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Τι υλικό είναι αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το υλικό αυτό το βγάζουν δυο εταιρείες στην Ελλάδα. Δυο εταιρείες 

και θα σας πω. Λοιπόν,  και από την έρευνα που έχουν κάνει ,  έγ ινε 

στην Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα τώρα είναι στην διαδικασία.  Στην 

Θεσσαλονίκη που έγινε με δυο χιλιοστά είχε αστοχία.  Δηλαδή είχε,  να 

μην πω χάλασε,  εν πάση περιπτώσει,  ξεφλουδίστηκε.   

 Έρχεται η σύμβουλος,  γιατί  υπήρχε και σύμβουλος και σε αυτό 

το έργο με την ομάδα και προτείνει  και λέει  ότι  θα πρέπει,  μάλλον στα 

τιμολόγια έλεγε ότι  το ψυχρό υλικό πρέπει να είναι περισσότερο από 2 

χιλιοστά. Περισσότερο από 2 χιλιοστά. Το περισσότερο είναι και 3 και 

4 και τα λοιπά.  

 Έρχεται λοιπόν  η σύμβουλος,  βλέποντ ας ότι  τα 2 χιλιοστά έχουν 

πρόβλημα, λέει  λοιπόν ότι  θα πρέπει να γίνουν 4 χιλιοστά.  

 Άρα να τα βάλουμε στην σειρά.  Απορρίπτει  τις  δυο ενστάσεις η 

υπηρεσία μας και λέει  λοιπόν στο τέλος το εξής:  ότι  θα ερευνήσει 

νομικά να βάλουμε 4 χιλιοστά, άρα τα δυο χι λιοστά τα επιπλέον θα τα 

πρέπει να τα πληρωθεί ο εργολάβος μέσα από τον ανακεφαλαιωτικό 

πίνακα, δηλαδή από το ίδιο πρόγραμμα. Όμως αυτά  η υπηρεσία θα τα 

εξετάσει,  τα έρθει  πάλι το θέμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,  θα πάει 

στο Τεχνικό Συμβούλιο,  θα περάσει από όλα τα όργανα και θα 

εξετάσει νομικά εάν μπορεί,  να πληρωθεί τα επιπλέον δυο χιλιοστά ο 

εργολάβος,  γιατί  πρέπει να γίνει  με τέσσερα χιλιοστά γιατί  από την 

έρευνα που έγινε τα δυο χιλιοστά θεωρήθηκαν αστοχία.  

 Θα επανέλθουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας τι  ψηφίζουμε; Απορρίπτουμε τις  ενστάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην διακήρυξη προβλέπονταν δυο χιλιοστά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περισσότερο από δυο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε δικαιούται να πάρει τα άλλα δυο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περισσότερα από δυο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων και μην πετιέστε ένας από εδώ και ο άλλος από 

εκεί .  Ονοματεπώνυμα. Αντώνης Αναστασιάδης ερώτηση. Άλλος; 

Κανείς;  Κανείς.  Κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ρωτώ, η υπηρεσία πολύ καλά έκανε για τις  δυο ενστάσεις τις  απέρριψε.  

Πάρα πολύ καλά έκανε.  Αλλά για το τρίτο ότι  υλικό και να είναι θα 

διαλυθεί.  Τουλάχιστον να πάρουμε 4,  το λιγότερο 5 να πάρουμε.  

Τέσσερα, πέντε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση μην πετιέστε σας παρακαλώ.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πόσο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περισσότερο από τέσσερα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περισσότερο από τέσσερα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι λέει  η σύμβουλος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ πέντε είπα,  δεν είπα τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ελάχιστο τέσσερα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  το ελάχιστο είναι γιατί  αλλιώς θα χαλάσει κύριε Πρόεδρε.  Εγώ 

τέτοιο υλικό δεν έχω δει .  Εκατό χρόνια εργολάβος είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος υπάρχουν; Όχι.  Συγνώμη, ο κ.  

Μυστακίδης θέλει  να τοποθετηθεί.  Πολύ σύντομα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα. Καταρχήν να θυμίσω ότι  αυτές οι  αναπλάσεις από την 

μελέτη οι  βιοκλιματικές έχουν σκοπό να ρίξουν την θερμοκρασία της 

περιοχή κατά 1 με 1,5 βαθμό. Γι΄ α υτό και τα πλακάκια είναι με 

μικρότερη θερμοχωρητικότητα από τα συμβατικά και επειδή να ξέρουν 

οι  σύμβουλοι τι  σημαίνει  αυτό το υλικό το στρώμα . .ή τεσσάρων ή έξι  

χιλιοστών.  

  Είναι ένα στρώμα που έχει ,  αφορά την θερμοκρασία να μην είναι 

τόσο ζεστή η άσφαλτος,  δηλαδή να ανακλά και επιπλέον,  θυμάμαι από 
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την μελέτη,  η μελετήτρια έλεγε ότι  απορροφάει και μια μορφή . .αυτή η 

άσφαλτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην δεχτούμε να γίνει  4 ή 6 χιλιοστά. 

Ακόμα και  6, μακάρι να είναι 6 χιλιοστά, εφόσον με τον 

ανακεφαλαιωτικό θα τα πληρωθεί ο εργολάβος.  Εάν εγκριθεί  από την 

Διαχειριστική Αρχή δεν έχουμε κανέναν λόγο.  απορρίπτουμε τις  άλλες 

ενστάσεις και αυτό το δεχόμαστε και κατά μείζον λόγο,  εφόσον δεν θα 

πληρώσει τ ίποτα ο Δήμος αλλά θα πληρωθούν από το πρόγραμμα, το 

δεχόμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον δεν υπάρχουν τοποθετήσεις άλλες και τα λοιπά, ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;  Ναι.  Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 326/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση τροποποίησης   ετήσιου σχεδίου δράσης της ΚΕ.Δ.Η.Σ.    

έτους 2016 και αναμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης προς το  

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδότηση της 

ΚΕ.Δ.Η.Σ.,   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕ.Δ.Η.Σ. κ.  Ραμπότας  Ευθ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ να κάνω μια επισήμανση συνάδελφοι,  ότι  πρόκειται επί  της ουσίας 

σε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ο κ.  Ραμπότας εισηγητής.  Έχετε 

τον λόγο.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πρόκειται να αναμορφωθεί ο κωδικός των εξόδων της . .λόγω της 

αναγκαιότητας να βελτ ιώσουμε την εικόνα σε αυτή την γιορτή η οποία 

γίνεται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και τις  αρχές του έτους 

στο Κεντρικό Πάρκο, διότι  η εκτίμησή μας είναι ότι  είναι αρκετά,  να 

το πούμε ότι  μετά από μια εμπειρία τριών ετών χρειάζεται μια αλλαγή 

όψης προκειμένου να γίνει  πιο ποιοτική αλλά και να αποτελεί  και πόλο 

έλξης περισσότερων πολιτών τόσο της πόλης όσο και του Νομού και 

έξω από τον Νομό ότι  πετύχουμε.  

 Η αναγκαιότητα αυτή . .και είναι αυστηρά η χρηματοδότηση και 

γι΄ αυτό τροποποιείται το ετήσιο  σχέδιο δράσης μόνο, όπως είπαμε 

για την πολιτεία των . . ,  ώστε οι  παρεμβάσεις οι  οποίες θα γίνουν εκεί  

να βελτιώσουν την εικόνα, να την κάνουν πιο ποιοτική γιατί  εκτίμηση 

τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής αλλά και του Δ.Σ. που συζητήθηκε 

το θέμα και γι΄ αυτό ζητάμε την έκτακτη χρηματοδότηση, για 

συγκεκριμένο λόγο το οποίο θα πάρουμε μόνο γι΄ αυτό τον σκοπό τα 

χρήματα αυτά και όχι  για οτιδήποτε άλλο.  

 Η τροποποίηση του σχεδίου δράσης στο συγκεκριμένο θέμα και 

αλλάζει ,  εάν θέλετε και η χρηματοδότηση στον Δήμο από 4 30.000 

πηγαίνει  στα 480, υπάρχει και ισοσκελισμός αντίστοιχος,  στοχεύει  με 
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τις  αυστηρές προϋποθέσεις στην συγκεκριμένη δράση, ώστε τα 

χρήματα να ξοδευτούν εκεί .   

Κρίθηκε αναγκαίο γιατί  το χρωστάμε και στους Σερραίους 

πολίτες και του ευρύτερου Δήμου αλλά κα ι του Νομού που 

επισκέπτονται προκειμένου να γίνει  ελκυστικότερο και να έχει  ένα 

πολύ καλύτερο περιβάλλον.   

Το τι  ακριβώς περιλαμβάνει αφορά την αλλαγή, να το πω έτσι,  

αφορά σκηνικές κατασκευές οι  οποίες αφαιρούνται,  καθώς και 

βελτίωση του αντίστοιχου φωτισμού των . .στον υπάρχοντα χώρο.  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ζητούμε την έγκριση της τροποποίησης.  Κύριε Πρόεδρε ζητάμε την 

έγκριση της επιπλέον χρηματοδότησης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με αυτό το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Χρυσανθίδης και ουδείς  άλλος.  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα, είναι ερώτηση –τοποθέτηση αλλά νομίζω για 

να διαφυλάξω και το σώμα, το θέμα όπως έρχεται νομίζω ότι  θα 

εκτεθούμε όλοι εάν το ψηφίσουμε και πρέπει να αποσυρθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Το θέμα όπως έχει  έρθει  νομίζω πάσχει και εάν το ψηφίσουμε έτσι θα 

εκτεθεί  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.   Γιατί  τι  λέω αυτό; Εάν θέλετε να 

το πω από τώρα πριν συνεχίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο στον κ.  Μηλίδη για ερώτηση και μετά ξεκινάμε 

τοποθετήσεις.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν είναι τεκμηριωμένο στο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται,  μετά θα πάμε στις  τοποθετήσεις.  Κύριε Μηλίδη ερώτηση 

εάν έχετε.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  στην σημερινή εποχή τα 50 χιλιάρικα είναι ένα 

σημαντικό ποσό. Βέβαια εγώ επειδή επισκέφτηκα αρκετές φορές την 

Πολιτεία των Ευχών, δεν μπορώ να πω ότι  ήμουνα ικανοποιημένος από 

το θέαμα. Σαν να ήμουν σε ένα πανηγύρι με κούνιες και τα λοιπά. 

Εκτός από λίγες εξαιρέσεις.   

 Από ότι  είδα στην εισήγηση . .και τα λοιπά. Θα γίνει  ελκυστικό; 

Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ερώτημά μου δηλαδή είναι,  πιστεύω 

αφορά όλη την Σερραική κοινωνία,  θα γίνει  ελκυστικό; Γιατί  50 

χιλιάρικα δεν είναι σήμερα ένα μικρό ποσό.  
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 Λέω την εμπειρία μου παρόλο ότι  το τίμησα και ήρθα. Δεν είναι 

ελκυστικό έτσι που είναι.  Είναι όπως ήταν οι  κούνιες στα πανηγύρια.  

Το ίδιο πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι,  δεν είναι πανηγ ύρι,  με συγχωρείτε.  Η Ονειρούπολη δεν 

είναι πανηγύρι.  Κάτι άλλα που έχουμε δει .  Στα Τρίκαλα που είναι 

εκείνο και τα λοιπά, δεν είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα εξωτικά δεν είναι πανηγύρι.  Αυτό για να γίνει  ελκυστικό πρέπει να 

γίνει  κάτι  άλλο.  Αυτό είναι.  Επειδή είναι περασμένη η ώρα δεν θέλω 

να επεκταθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα απαντήσετε στην ερώτηση του κ.  Μηλίδη.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν έχετε άδικο σε αυτό το οποίο λέτε,  γι΄ αυτό και κάνουμε ένα μικρό 

βήμα. Κάνουμε ένα βήμα αυτή την στιγμή το να βελτιώσουμε εκεί  την 

συνολική εικόνα. Με πολύ, εάν θέλετε,  προσοχή στο ύψος της 

δαπάνης.  Εκτιμάται και προϋπολογίζεται σε αυτό το ποσό. 

Προκειμένου να βελτιώσουμε,  σε αυτό το οποίο είπατε και εσείς ,  . .δεν 

είναι ικανοποιητική.  Πώς να το κάν ουμε; Άρα θα κάνουμε έναν 

βηματισμό περισσότερο στο να γίνει  ελκυστικότερη όλη αυτή η 

προσπάθεια,  η οποία γίνεται για τους Σερραίους,  με μεγάλη προσοχή, 

εάν θέλετε,  στα χρήματα τα οποία πρόκειται να ξοδευτούν.   
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 Γι΄ αυτό και μέσα στην εισήγηση μιλάμε για α υστηρές 

προϋποθέσεις,  μόνο σε αυτόν τον κωδικό,  σε αυτό εδώ το πλάνο το 

οποίο έχουμε να κάνουμε.  Γι΄ αυτό το ξεκινάμε τόσο νωρίς εδώ 

προκειμένου να προλάβουμε όλες τις  διαδικασίες προκειμένου να μην 

έχουμε κανένα πρόβλημα. Και να δώσουμε μια καλύτερη εικόν α σε 

όσους θα επισκεφτούν την φετινή Πολιτεία του . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης.  Άλλος 

κανείς;  Ο κ.  Γιαννακίδης και ο κ.  Γαλάνης.  Ξεκινώ από εσάς κ.  

Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ξεκίνησα προηγουμένως να τοποθετηθώ σ το θέμα. Το θέμα πάσχει και 

νομίζω όπως έχει  έρθει  εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα νομίζω θα 

ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Και γίνομαι συγκεκριμένος.   

 Επειδή,  κύριε Πρόεδρε και δεν ξέρω επειδή είσαι πολύ 

προσεκτικός,  πως σας διέφυγε αυτός εσάς δεν μπό ρεσα να το 

καταλάβω, η πρόσκληση την οποία έχουμε λάβει για Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι στις  5 του μηνός.  5 Μαΐου. Έχει ημερομηνία.  Η 

πρόσκληση που έχει  μπει  το θέμα ώριμο για να συζητηθεί.  Οι 

αποφάσεις της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι στις  5 -5, ίδια ημέρα, το απόγευμα στ ις  

18:30΄ η ώρα. Ένα αυτό.  Η εισήγηση, υπάρχει μέσα εισήγηση του 

Δήμου για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου. Τι σχέση μπορεί 

να έχει  αυτό και με ημερομηνία 6 -5 με την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Άρα είναι 

αναμόρφωση του Δήμου . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη εάν με ακούσα τε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Μην με διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας ολοκληρώσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επίσης η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  πάρει απόφαση για τροποποίηση του ετήσιου 

σχεδίου δράσης χωρίς καν να έχει  την έγκριση του ποσού από τον 

Δήμο και προχώρησε και σε αναμόρφωση δηλα δή των 50.000 πριν 

εμείς ,  ως Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσουμε την αναμόρφωση του Δήμου.  

Πώς θα γίνει  αυτό; Πώς δηλαδή ψήφισε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και μάλιστα ψηφίζει  πρώτα την αναμόρφωση και μετά 

ψηφίζει  το σχέδιο δράσης σύμφωνα με τους . .Αυτά  δεν στέκουν,  όπως 

και να το δούμε.  Πρέπει πρώτα εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο να 

ψηφίσουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ότι  

δίνουμε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 50.000 ευρώ και μετά να έρθει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

να αποφασίσει για τα υπόλοιπα και να είναι σύννομη όλ η η διαδικασία.  

Έτσι όπως είναι δεν είναι σύννομη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε την διευκρίνιση, κύριε Χρυσανθίδη,  ότι  επί  της ουσίας ο τίτλος 

όπως έχει  μπει  δεν είναι ο σωστός.  Το έκανα, το ξεκαθάρισα νομίζω. 

Έτσι δεν είναι;  Και είπα ότι  επί  της ουσίας είναι αναμόρφω ση 

προϋπολογισμού του Δήμου. Το είπα; Δεν το ακούσατε; Το ακούσανε 

οι  υπόλοιποι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως δεν το ακούσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι.  Είστε μάλλον ο μόνος που δεν το ακούσατε.  Άρα προτρέξατε.  

Λοιπόν,  επαναλαμβάνω…  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχετε κάνει  λάθος εδώ. Γράφετε Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη προσέξτε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ προέτρεξα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας λέω …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Φέρνετε θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν ολοκληρώσω, μισό λεπτάκι,  διορθώνουμε τον τίτλο.  Εδώ εμείς 

έχουμε δικαίωμα από τον Κανονισμό να διορθώσου με τον τίτλο και το 

ξέρετε αυτό.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν σας είπα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας είπα,  επί  της ουσίας είναι αναμόρφωση προϋπολογισμού του 

Δήμου. Αυτόν ψηφίζουμε.    

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα επί της ουσίας δεν ισχύει  τίποτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο τότε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα γιατί  έκανα την διευκρίνιση;  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα γιατί  γίνεται η εισήγηση τότε;  Με συγχωρείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας λέω ότι  κάνω την διευκρίνιση. Νομίζω όλοι το καταλάβαμε.  

Ψηφίζουμε αποκλειστικά και μόνο την αναμόρφω ση του 

προϋπολογισμού του Δήμου. Τελεία,  παύλα. Τίποτα άλλο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  δέχομαι αυτό που λέτε,  άρα λοιπόν κάνατε το λάθος,  

αφού είναι έτσι και δίνετε τον λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να 

τοποθετηθεί.  Δεν χρειάζεται.  Έπρεπε να πει  ο κ.  Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  κύριε Γαλάνη, στις  αναμορφώσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  κύριε Πρόεδρε,  λέω πολύ ωραία.  Εισηγητής όλων των 

αναμορφώσεων, θα τρελαθούμε,  στον Δήμο δεν είναι ο κ.  Γαλάνης; 

Σας παρακαλώ κύριε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να πάμε επί της ουσίας και όχι  επί  της διαδικασίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή πράγματι η παρέμβασή σου είναι προς το καλύτερο, για να 

εγκριθεί  το θέμα και να προχωρήσει καλά, ο κ.  Πρ όεδρος ίσως,  δεν 

ξέρω εάν εκείνη την ώρα δεν τον πρόσεξες,  επισήμανε ότι  πράγματι το 
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θέμα ενώ είναι μια αναμόρφωση ενεγράφη στον τίτλο με αυτόν τον 

τρόπο.  

 Ο λόγος που ο κ.  Ραμπότας πήρε τον λόγο πριν από εμένα είναι 

ότι  ήθελε να αναδείξει  αυτή την πρωτοβο υλία του κ.  δημάρχου και της 

δημοτικής αρχής ναι,  πράγματι,  τώρα στις  αρχές του έτους,  στα μέσα 

του έτους,  να ενισχύσει την Πολιτεία των Ευχών, έτσι όπως 

παρατήρησε και ο κ.  Μηλίδης και άλλοι συνάδελφοι,  το prestige και 

την καλυτέρευσή της.   

Αυτό δεν μπορεί να γίνει  με κανέναν άλλο τρόπο παρά με την 

ενίσχυση την οικονομική. Ας μην γελιόμαστε.  Οι άλλες πόλεις δεν 

ξέρω που τα βρίσκουν,  εμείς  το κάνουμε με πολύ συμμαζεμένο τρόπο, 

χρησιμοποιούν πάρα πολλά περισσότερα χρήματα και δεν ξέρω σε τι  

οικονομική κατάσταση βρίσκονται αλλά ο κ.  Δήμαρχος είπε φέτος και 

αυτή ήταν η συνεννόησή μας,  να ενισχύσουμε κάπως κάτι  και δεν είναι 

καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, 50.000 ευρώ την Πολιτεία των Ευχών.  

Αλλεπάλληλες συσκέψεις με πολύ προσοχή και φτάσαμε στο 

σημείο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον κ.  Πρόεδρο, να 

βρεθούμε,  είναι από τα πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  να μιλήσουμε όμως με τους ανθρώπους των 

υπερκείμενων οργάνων έτσι ώστε να μας καθοδηγήσουν για τον τρόπο 

που θα πρέπει να υλοποιήσουμε όλη αυτή την αλλαγή ρότας,  γιατί  

σωστά το παρατηρήσατε,  αλλιώς είχαμε προϋπολογίσει ,  άλλο σχέδιο 

δράσης είχε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  τώρα πάμε σε μια τροποποίηση.  

Και ο κ.  Πρόεδρος,  γι΄ αυτό πήρε πρώτος τον λόγο,  ανέφερε στο 

σώμα ότι  εμείς  σαν Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πήραμε αυτ ές τις  αποφάσεις γιατί  έτσι 

μας κατεύθυνε διαδικαστικά και η υπερκείμενη αρχή, να πάμε με αυτόν  

τον τρόπο και οφείλαμε φυσικά εμείς  και σωστά, εγώ έπρεπε να κάνω 
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την εισήγηση της αναμόρφωσης,  να εισηγηθούμε εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε και την  αναμόρφωση για να κουμπώσουμε 

και την αλλαγή του . .δράσης,  την τροποποίηση και την απόφαση της 

Κοινωφελούς.   

Προβληματίζομαι και εγώ γι΄ αυτά που λέτε,  είμαι 

συγκρατημένος,  ξέρετε γιατί;  Γιατί  όταν συζητάμε προφορικά με 

όργανα τα οποία είναι υπερκείμενα κ αι δεν δίνουν γραπτές απαντήσεις,  

αλλά δίνουν μια προφορική κατεύθυνση, προβληματίζομαι και εγώ ο 

ίδιος για το πώς θα εξελιχθεί  η όλη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και η τροποποίηση της Κοινωφελούς.  Προβληματίζομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  έγινε σαφές…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αλλά επειδή είναι μόνο αναμόρφωση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε αποκλειστικά και μόνο αναμόρφωση προϋπολογισμού και 

τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι  το καλύψαμε το θέμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν το θέμα θα επανέλθει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .είναι άκυρες πλέον όπως έχουν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.  Εννοείται.  Γι΄ αυτό έκανα και την διευκρίνιση. Δεν έπρεπε 

λίγο-λίγο το σώμα να ενημερωθεί.  Άρα λοιπόν ψηφίζουμε την 

αναμόρφωση; Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Γιαννακίδη,  συγνώμη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν πειράζει ,  αργά είναι.  Εμείς Πρόεδρε δεν θα το ψηφίσουμε,  θα το 

καταψηφίσουμε.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Ραμπότα εάν θέλετε να κάνετε 

ποιοτική αναβάθμιση του εγχειρήματος,  θα πρέπε ι να ξεκινήσετε,  

νομίζω από το περιεχόμενο των δράσεων και να αφήσετε στο τέλος τις  

υποδομές.  Αλλά είναι κοινός τόπος πλέον για όλους ότι  αυτός ο 

θεσμός ξεκίνησε στραβά και πλέον δεν έχει  τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει .  Το λέω πολύ ευγενι κά, δεν έχει  

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γιατί  άμα το έλεγα ωμά θα έλεγα ότι  είναι 

εξαιρετικά κακόγουστος ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται.  

 Όπως ξέρουμε επίσης ο Δήμος μας πάει να αναμετρηθεί τώρα με 

Δήμους που παίζουν στο ίδιο πλαίσιο,  δηλαδή έχουν . .θεσ μούς πολύ 

πιο ανταγωνιστικούς γιατί ,  επειδή είναι πολύ περισσότερα χρήματα.  

Άρα, κατά την γνώμη μας,  είναι λανθασμένη αυτή η ενέργεια,  

αυτή η πρόθεση να πάμε να ανταγωνιστούμε και να προσελκύσουμε και  

μάλιστα εξωτερικούς επισκέπτες όταν στο γειτονικό νομό  της Δράμας 

έχουν έναν αντίστοιχο θεσμό πολύ καλύτερης ποιότητας,  γιατί  λοιπόν 

να προτιμήσουν να έρθουν στις  Σέρρες;   

Άρα εμείς προτείνουμε να εγκαταλείψετε την ιδέα αυτού του 

θεσμού και να επενδύσετε αυτά τα χρήματα σε άλλους θεσμούς που 

ήδη έχουμε,  όπως είναι η Πανεπιστημιάδα, η κυρία Μπιτζίδου εκεί  
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θέλει  να κάνει  Φεστιβάλ Μουσικής ή γιατί  όχι  να προτείνουμε αυτά τα 

χρήματα να επενδυθούν σε μια παιδική χαρά, που όλοι ξέρουμε ότι  

εκλείπουν,  δεν έχουν πλέον καμία παιδική χαρά, ας κάνουμε μια 

παιδική χαρά τουλάχιστον να την έχουν τα παιδάκια να την χαίρονται.   

Ευχαριστώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο με ένα πολύ μικρό . . ,  να το πω έτσι κόστος,  . .  και 

ούτε μπαίνουμε ανταγωνιστικά σε αυτό το κ ομμάτι που συμβαίνει  με 

τους Δήμους ανά την Ελλάδα. Και εάν δείτε τα ποσά που ξοδεύονται 

ανά την Ελλάδα από τους Δήμους είναι εξωφρενικά μερικές φορές και 

δεν λογαριάζουν ούτε παιδικές χαρές.  Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι   η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν έχει  δικαίωμα υποδο μών να δημιουργήσει υποδομές,  

γιατί  βέβαια εάν είχαμε τα χρήματα από τον Δήμο . .και 

εξοικονομήσαμε κάτι  να πάμε και να κάνουμε μια υποδομή.  

Αυτή η παρέμβαση που πρόκειται να γίνει  εκεί  δεν είναι μόνιμης 

κατάστασης,  είναι προσθαφαιρούμενα. Θα αφαιρούνται,  θα 

αποθηκεύονται και θα ξανά χρησιμοποιούνται.  Άρα ούτε 

ανταγωνιστικά…απλώς θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα γιατί  

πράγματι η κατάσταση όπως έχει  με όλη την προσπάθεια η οποία 

γίνεται με τόσο χαμηλά ποσά μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την 

ποιότητα. Κάνουμε ένα βήμα να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα σε ότι  

αφορά την παρουσία και το κλίμα και ειδικά για τα μικρά παιδιά 

περισσότερο  και όχι  τόσο για τους μεγάλους γι΄ αυτή την 

συγκεκριμένη χρονική  περίοδο που είναι ένας μήνας.  Αυτό 

επιδιώκουμε.  Αξιοποιούμε κάθε χρόνο βήμα -  βήμα το  τι    ακριβώς 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

συμβαίνει .   Διαπιστώθηκε ότι  χρειάζεται μια παρέμβαση . .Θα το δούμε 

στην πράξη πως θα το εισπράξουμε.  

Εάν δεν πάρουμε το αποτέλεσμα ή εάν δεν κάνουμε παρέμβαση 

δεν μπορούμε να αξιολογούμε μια –μια δουλειά και να την 

μηδενίζουμε.  . .δεν έχουμε αυτές τις ,  εάν θέλετε,  ανησυχίες ή . .  

ανταγωνιστικά με κόστη τεράστια που συμβαίνει  σε άλλους Δήμους με 

τον τρόπο με τον οποίο γίνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ, ωραία.  Εάν θέλετε δευτερολογία;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δευτερολογία βασικά. Έχουμε κάνει  στο παρελθόν μια πρόταση. Η 

πρόθεσή σας είναι αγαθή, εννοώ ότι  ο σκοπός είναι να χαίρονται τα 

μικρά παιδάκια.  Από ότι  αντιλαμβάνομαι.  Σας προτείναμε,  γιατί  δεν 

νοικιάζετε εκεί  τον χώρο στους ιδιώτες που φέρνουν αυτά τα 

παιχνίδια,  να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος χωρίς να . .χρήματα. 

Αφού τα παιδάκια εκεί  πάνε ουσιαστικά για να παίξουν,  γιατί  όλα αυτά 

τα χρήματα εμείς  τα υπόλοιπα να τα επενδύουμε; Θα μπορούσαμε απλά 

να νοικιάζουμε τον χώρο, την περιοχή εκεί ,  να υπάρχουν οι  ανάδοχοι,  

να φέρουν τα παιχνίδια τους και να τελειώνει η ιστορία.  Να μην βάζει  

ούτε ένα ευρώ ο Δήμος από την τσέπη του.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Προσέξτε κύριε Γιαννακίδη.  Επειδή εκεί  γίνονται κάποιες ενέργειες 

και κάποια κοστολόγια και τα λοιπά, τα οποία τα εισπράττουμε,  να το 

πω έτσι,  το κόστος το οποίο βάζει  ο ιδιώτης εκεί  το εισπράττουνε μέσα 

από τα εισιτήρια τα οποία έχουνε.  Τα υπόλοιπα όλα εκείνα τα 

πράγματα έχουν κάποια κοστολόγια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πέρυσι ήταν 37.500. Με 37.500 που ξοδεύει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε όλες τις  

παρεμβάσεις,  σκηνικές παρουσίες,  θέλετε να το πω έτσι,  οτιδήποτε 

εκεί  περιλαμβάνει,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τα ηχητικά… όλα αυτά πληρώνονται από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Εκεί για να 

νοικιάσουμε τον χώρο και να τον αφήσουμε α νεξέλεγκτο δεν μπορεί να 

υπάρξει.  Επιχειρήθηκε στο παρελθόν και εδώ στις  Σέρρες και το 

ξέρετε,  νοικιάζανε σε ιδιώτες  30,  40.000 ευρώ να βάλουν ένα 

καρουζέλ σε ένα χώρο χωρίς ενοίκιο,  χωρίς να εισπράττει  αυτός.  

Ξέρετε πόσο είναι αυτό το κοστολόγιο;  Ένα καρ ουζέλ να το νοικιάσεις 

για 20.000 πηγαίνει  στις  30.000. Εμείς με 30 χιλιάδες κρατάμε και ένα 

μην συν και κάτι  και ο καθένας ξοδεύει  αυτό το οποίο μπορεί να 

ξοδέψει …Τα υπόλοιπα, αυτά χρήματα ξοδεύετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  κύριε Γιαννακίδη ως παράταξη αναφέρατε 

δυο πράγματα. Εάν επιμένετε στο πρώτο ότι  θέλετε να εγκαταλείψουμε 

αυτή την δράση και αυτή την εκδήλωση, εντάξει  είναι άποψή σας.  Εάν 

θέλετε όμως να διαμορφώσουμε ένα άλλο είδος και έναν άλλο τύπο 

εκδηλώσεων, η κυρία Τάνια Γεωργούλα είνα ι μέλος στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

επίσης είναι μέλος στην 5μελή Επιτροπή που συσκέπτεται ένα χρόνο 

πριν για το πώς θα διαμορφώσουμε τον χώρο, τον τύπο των 

εκδηλώσεων και των δράσεων. Μπορεί λοιπόν να φέρει προτάσεις της 

παράταξής σας.  Μέχρι τώρα δεν έφερε ούτε μια.  Μπορεί λοιπόν να 
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φέρει,  να αξιολογηθεί η πρότασή της και να περάσει και έτσι να έχει  

και άρωμα της παράταξής σας αυτή η εκδήλωση.  

 Αυτό ήθελα να πω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πάντως, συγνώμη Πρόεδρε,  όπως γνωρίζετε οι  προτάσεις της 

αντιπολίτευσης και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις 

σπανίως εισακούγονται.  Έτσι για να λέμε την πραγματικότητα όπως 

είναι,  γιατί  τώρα αυτό που είπατε είναι κάπως προσχηματικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην κάνουμε διάλογο όμως σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,  

ψηφίζουμε την αναμόρφωση του πρ οϋπολογισμού και τα υπόλοιπα σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εκτός . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης και η κυρία Γεωργούλα είπαν όχι .  Οι υπόλοιποι 

ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός  Απόφασης 327/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο επόμενο θέμα το τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ    4ο:  
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Έγκριση διοργάνωσης της 12ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα γίνει  από 28 -5, κύριε Γρηγοριάδη;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ :  

28-5 έως 8 Ιουνίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μόνο να ακουστεί  το εξής:  ότι  από φέτος θα ψηφίσουμε και τους 

όρους συμμετοχής και τους όρους λειτουργίας για να μην έχουμε 

κάποια προβληματάκια εκεί  που έχουμε κάθε χρόνο. Φέρ νουμε τους 

όρους,  τους γνωρίζουν οι  συμμετέχοντες και είμαστε ξεκάθαροι.  Για 

να ενημερωθείτε κάθε φορά ερχόταν για παράταση, για παράταση, 

είχαμε κόσμο που ήταν εκτός Δήμου Σερρών, τους απορρίψαμε αυτούς.  

Έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα λυθούν άπαξ δια πα ντός 

φαντάζομαι και θα είμαστε όλοι καλυμμένοι.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 328/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.  
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ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας,   

σε   ιδιωτικές κατασκηνώσεις,  έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη; Ομόφωνα ναι;  Κάθε χρόνο το ψηφίζουμε αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τέσσερα παιδιά με έξι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 329/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 20ο Διεθνές  

 Συνέδριο Διαχείρισης Κινητικότητας τον Ιούνιο του 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

1, 2,  3 Ιουνίου θα πάει η κυρία Μίκικα και ο κ.  Γκότσης ως πολιτικό 

πρόσωπο. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση του Δήμου μας αυτή που θα παρουσιάσει ο κ.  Γκότσης 

μπορούμε να την έχουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι θα παρουσιάσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα παρουσιάσει μια πρόταση ο Δήμος μας.  Α υτή την θέλουμε,  

μπορούμε να την έχουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα την έχετε από την υπεύθυνη, την κυρία Μίκικα. Θα την ετοιμάσει.  

Εκτός από την κυρία Μίκικα θα είναι και όλο το team ,  το team που 

έχουν κάνει  την μελέτη της αστικής κινητικότητας στον Δήμο μας.   

 Θέλω να πω ότι  γίνεται,  μισό λεπτό,  υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ 

και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης,  το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης,  Αθηνών, Πειραιά και τα λοιπά.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 330/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο συνάδελφοι.  

 

ΘΕΜΑ    7ο:  
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Έγκριση συνέχισης της πίστωσης και διάθεσης του ποσού  

 για την τροποποίηση του συστήματος πληρωμής  

προνοιακών επιδομάτων.  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ξέρετε τι  είναι αυτό.  Νομίζω.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 331/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας  

 σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου -  Λυκείου Σερρών,  

για το σχολικό έτος 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Μερετούδης 

Δημήτριος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 332/2016)  

………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο.  

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση ανακαίνισης γραφείων κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό βγήκε τρεις  φορές σε δημοπρασία,  δεν έρχεται κανείς .  Σας δίνω 

και τις  φωτογραφίες σε τι  κατάσταση βρίσκεται.  Θέλει βελτίωση. 

Θέλει ανακαίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα συνταχθεί μελέτη.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 333/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο.  

 

ΘΕΜΑ   10ο:  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:  α) αγροτεμαχίων  

 του αγροκτήματος Πεπονιάς  

β) σχολικού αγρού Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι καταρχήν απόφαση. Τα τοπικά έχουν αποφασίσει για τέσσερα 

χρόνια.  Θα έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή. Σε μας,  στους 

συναδέλφους θα έρθει .  Με τους όρους της δημοπρασίας θέλω να πω, 

έτσι;  Καταρχήν απόφαση είναι αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαρίστως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο σύνολο τα αγροκτήματα, τα αγροτεμάχια τα οποία ήρθαν από την 

Πεπονιά έχουν ταυτότητα όπως είδατε.  Ένα εξ αυτών και ψάξτε το σας 

παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί.   Νομίζω ότι  είναι το  85 

και είναι 4,5 στρέμματα. Εάν θυμάμαι καλά. Το είχαμε απορρίψει στον 

Δήμο Σκουτάρεως τότε.  Ρωτήστε σας παρακαλώ την Τοπική. Δεν 

θυμάμαι το νούμερο, γι΄ αυτό σας λέω.  

 Το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  με συγχωρείτε,  επειδή ο συνάδελφος  θέλει  

να με βοηθήσει,  ποιο ακριβώς να ψάξω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα από αυτά τα αγροκτήματα που έχουν ταυτότητα είναι μη 

καλλιεργήσιμο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν με καταλάβατε.  Αυτά μου τα στέλνει  η τεχνική δ ιεύθυνση έτοιμα 

με τοπογραφικά. Εάν μπορείτε να με βοηθήσετε,  σας ευχαριστώ πολύ, 

ποιο από όλα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το επιχειρήσω στον επόμενο χρόνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυστυχώς επειδή το βίωσα αυτό,  το βίωσα αυτό…και μετά 

επιστρέφουμε τα χρήματα.  

 Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, όπως είδατε έχουν όλα 

ταυτότητα. Τελικώς τι  γίνεται με τα 9.000 στρέμματα του Δήμου 

Σερρών; Αυτά ποτέ δεν θα ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το δεύτερο που αναφέρεται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άκουσέ με λίγο.  Ερώτημα θέλω να κάνω. Και έχω και το δι καίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τα 9.000;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για αυτά. Το δεύτερο που αναφέρουν στο σχολικό…τιμή εκκίνησης δεν 

υπάρχει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  γιατί  οι  σχολικοί. .είναι με άλλη διαδικασία και έρχονται οι  όροι 

στην Ο.Ε..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα λοιπόν Πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφήστε τα στην άκρη.  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:   

 

α) αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πεπονιάς  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης  334/2016)  

………………  

 

β) σχολικού αγρού Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 335/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση   μελέτης παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης  

και αυτοματισμού δικτύου φωτεινής σηματοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με δυο κουβέντες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα βγει  με πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Ορισμένοι σηματοδότες που 

είναι εκτός θα διορθωθούν. Οι άλλοι θα συγ χρονιστούν και τα λοιπά 

και τα λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα γνωστά προβλήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και λέω με πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Θα αναρτηθεί και τώρα ξέρεις  

την διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν συμφωνούμε εμείς ,  κύριε Πρόεδρε,  με την αναμόρφωση. Τα 6.000 

ευρώ για τις  Ενότητες είναι άκρως απαραίτητα. Τα χωριά,  στα χωριά 

υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις στις  πινακίδες.  Στοπ 

δεν υπάρχουν.  Είναι σε πολλούς οικισμούς πάρα πολλές π ινακίδες.  

Πρέπει να δούμε τις  εισόδους,  να δούμε τα στοπ. Τα έξι  χιλιάρικα να 

τα πάρετε από αλλού. Και σε αυτά να γίνουν οι  απαραίτητες δουλειές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Προφανώς, εδώ είναι ο κ.  Αντιδήμαρχος που είναι και εισηγητής,  

φαντάζομαι ότι  με κάποιον άλλο τρόπ ο και χρηματοδότηση έχει  

προχωρήσει για την υλοποίηση της κάλυψης τις  πινακίδες.  Δεν νομίζω 

δηλαδή να πήραμε τα 6 από εκεί  για να τα βάλουμε σε αυτό το πράγμα 

και να μην έχουμε για πινακίδες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει άλλη προμήθεια που θα καλύψουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή την μελέτη που έχει  κάνει  ο κ.  Αντιδήμαρχος…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν την έκανα εγώ την μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σαφές.  Άρα μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα για την έγκριση 

μελέτης.  Ναι,  ναι.  Ναι.  Κύριε Χαρίτο; Ναι.  Κύριε Γρηγοριάδη Χρήστο; 

Κύριε Χρήστο Γρηγοριάδη, ναι;  Ο κ.  Δούκας ναι.  Ναι,  ναι,  κύριε 

Αντώνη; Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σε αυτή την αναμόρφωση η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  

ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 336/2016)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση διενέργειας για την σύναψη σύμβασης –  πλαισίου  

 για την συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης έχει  τον λόγο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

είστε όλοι ναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το ξέρετε το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Διευκρινιστική ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα χρήματα είναι για την αποκατάσταση βλαβών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έγινε μια συμφωνία,  κύριε Πρόεδρε,  με δυο λόγια,  Πλαίσιο λέγεται,  ο 

κ.  Τσακιρίδης μου τα εξήγησε πολύ αναλυτικά, στο άρθρο 4 μάλιστα 

λέει  ότι  ο Δήμος Σερρών δεν υποχρεούται να κα λύψει το συμβατικό 
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ποσό, τα 10.000 όλα, το οποίο θα προσαρμόζεται εντός των . .της 

σύμβασης ανάλογα με τις  βλάβες.   

 Έχουμε μια με δυο βλάβες αυτή την ώρα για υλικά που ο Δήμος 

έβαλε στο παρελθόν,  οι  οποίες,  όπως μου είπε ο Γιώργος είναι δυο με 

τρεις  χιλιάδες ευρώ οι βλάβες.  Εάν μείνουμε με αυτές,  θα πληρώσουμε 

αυτά στον Ο.Τ.Ε.,  ο οποίος έχει ,  με διαγωνισμό που έγινε από την 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριών έχει  το μητροπολιτικό δίκτυο του 

Δήμου. Εκεί μέσα είναι κουμπωμένα τα σχολεία,  η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη επίσης,   η Περιφέρεια,  η Εφορία.  Δηλαδή μέσα από αυτό 

το μητροπολιτικό δίκτυο, το οποίο ο Ο.Τ.Ε. έχει  αναλάβει με 

διαγωνισμό από την Γενική Γραμματεία και εμείς  τώρα για τις  βλάβες 

αυτές των δικών μας υλικών μας λέει  η Γενική Γραμματεία ότι  πρέπει 

εσείς  να τα αποδώσετε για φέτος.   

Του χρόνου, του παρά χρόνου, δηλαδή τα επόμενα τρία χρόνια 

μας έστειλε έγγραφο που σας το επισυνάπτω, σας το δίνω, έχω 

εξασφαλίσει  λέει  η Γενική Γραμματεία,  1.237 για το ΄17,  ΄18 και ΄19 

και δεν χρειάζεται να πληρώνετε οι  Δήμοι.  Για φέ τος,  δυστυχώς, 

πρέπει να προβλέψουμε ένα ποσό μικρό για τα δικά μας υλικά 

ξαναλέω. Όχι γι΄ αυτά που βάζει  ο Ο.Τ.Ε..  Αυτά που βάζει  ο Ο.Τ.Ε. τα 

καλύπτει  ο ίδιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 337/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση   διενέργειας παροχής υπηρεσίας:  

α) έκδοσης   πιστοποιητικών ελέγχου   των ανυψωτικών  

μηχανημάτων του Δήμου μας  

β) συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας  

του Κινηματοθεάτρου "Αστέρια".   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση   διενέργειας παροχής υπηρεσίας:  

 

α) έκδοσης   πιστοποιητικών ελέγχου   των ανυψωτικών  

μηχανημάτων του Δήμου μας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 338/2016)  

………………  

 

β) συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας  

του Κινηματοθεάτρου "Αστέρια".   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(Αριθμός Απόφασης 339/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση   διενέργειας προμήθειας,  ελέγχου και συντήρησης  

πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 340/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση   διενέργειας προμήθειας φυτικού υλικού Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος   κ.   Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς για τον τρόπο έχουμε επιφυλάξεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα έρθει στην Οικονομική;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο τρόπος στην Οικονομική Επιτροπή.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 341/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.  

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:  

α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  

Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2015  

β) Συντήρηση και επισκευή αγ ροτικής οδοποιίας  

Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 2015  

γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  

Τ.Κ. Ορεινής και Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

Ομόφωνα ναι;   

 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έρ γων:  

 

α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  

 Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 342/2016)  

………………  

 

β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  

Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 343/2016)  

………………  

 

γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  

Τ.Κ. Ορεινής και Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 344/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

 

ΘΕΜΑ    17ο:  

Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών των έργων :  

α) "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Πολυζωίδη"  

β) "Αναβάθμιση κτιρίου γραφείων και αποθήκης  

Αμαξοστασίου Δήμου Σερρών".  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση το πρώτο αποσύρεται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρώτο αποσύρεται και για να σας πω τον λόγο,  ότι  εκεί  έχουμε 

προβλήματα και άλλα, εντοπίσαμε και άλλα προβλήματα, ήρθαν 

πολίτες και θέλουμε να κάνουμε μια συνολική  μελέτη,  ούτως ώστε,  να 

μην κάνουμε κατάτμηση του έργου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολυζωίδη και πιο πέρα, εκεί  που πάει το σχολείο εκδρομή, που πάνε 

τα παιδιά από το 3 ο  Γυμνάσιο από εκεί ,  έχουμε προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αποσύρεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

Το ξέρω, αποσύρεται για να το κάνουμε,  δεν μπορούμε να κάνουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλει πολύ προσοχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  θέλει .   

 

α) "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη ν οδό Πολυζωίδη"  

 

ΠΡΑΚ. 1-9-2016  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το β,  το οποίο συζητάμε.   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης του έργου: 

"Αναβάθμιση κτιρίου γραφείων και αποθήκης Αμαξοστα σίου Δήμου 

Σερρών".  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Ηλ.      

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε,  αυτό περνάμε μόνο τροποποίηση του προυπολογισμού, δεν 

λέμε,  μόνο αυτό και το τι  χρειάζεται θα μας το πουν στις  αποθήκες και 

αυτά τι  έργο χρειάζεται ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή την στιγμή περνάμε τροποποίηση. Τίποτα άλλο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη και  βλέπω εσάς,  αναμόρφωση προυπολογισμού 

  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.   Δεν βάζουμε την έγκριση 

προυπολογιστικού που θα περάσει από την Οικονομική. Είμαι σαφής;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ξανάρθει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα. Στο Β από ότι  είδα και διάβασα από τις  ασφαλτοστρώσεις 

Δ.Ε. Σκουτάρεως το ΄15 παίρνετε 7.100 και πάνω σε αυτό γίνεται 

αναμόρφωση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τοποθέτηση συγχρόνως 

Πρόεδρε,  συμπληρώνω,   ότι το πρόβλημα των δρόμων είναι 

σοβαρότατο.  Ιδιαίτερα στην Δ.Ε. Σκουτάρεως και όχι  μόνο. Γιατί  αυτά 

τα χρήματα δεν  τα τοποθετείτε πάλι στις  Ενότητες,  έτσι ώστε να 

λύσουμε ένα σοβαρό θέμα και να πάρετε από κάπου αλλού τα χρήματα; 

Γιατί  . .περισσεύουν και άλλα έργα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά είναι τα χρήματα που είναι να πάνε από τον προϋπολογισμό, 

αυτά πάνε από εκπτώσεις,  τα λεφτά από εκπτώσεις η νομοθεσία λέει  

ότι  δεν πάνε πίσω ακριβώς,  μπορούμ ε να τα χρησιμοποιήσουμε παντού, 

όπου υπάρχει ανάγκη. Βγάλαμε ασφαλτοστρώσεις για το ΄16 στην 

Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως,  υπάρχει ανάγκη να κάνουμε στο 

αμαξοστάσιο ορισμένα έργα, θα μας τα πουν οι  άνθρωποι που είναι 

εκεί .  Αυτά.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 345/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής  

υπηρεσίας: "'Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

 αντλιοστασίου και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατασ τάτη  

(ΥΔΕ) έτους 2015".  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 3465/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικ ής παραλαβής  

 του έργου: "Ανακαίνιση στο υπ΄   αριθμ. 12 κατάστημα του  

 Δημοτικού Μεγάρου".  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Ηλ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 347/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό.  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση ολοκλήρωσης πράξης "Διοργάνωση της  

 Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών".  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι η φετινή,  είναι παλαιότερη. Πρέπει να εγκρίνουμε την 

ολοκλήρωση της πράξης παλαιότερων. Έτσι δεν είναι κυρία Μπιτζίδου;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Εκτός του κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 348/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 349/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ   22ο:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου,  

κατά τους μήνες    Μάιο  και Ιούνιο 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι,  ο κ.  Δήμαρχος ήταν να μεταβεί στην 

Βουλγαρία για τον ΦΟΔΣΑ εκεί πέρα υπάρχει έν α συνέδριο,  τι  

υπάρχει ,  αντί  για 22 και 23 Μαΐου οι  ημερομηνίες μετατίθενται 29,  για 

29 και 30 Μαΐου.  

 Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 350/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ακόμα μια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η άλλη  μένει  όπως ήταν.  Δεν αλλάζει  τίποτα,  απλώς αλλάζουν οι  

ημερομηνίες για την Βουλγαρία.   

 Και το εικοστό τρίτο και τελευταίο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ    23ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

α) της Αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας,  από 1 έως   2 

Απριλίου  2016.  

β) του Αντιδημάρχου κ.  Στέργιου Γαλάνη, από 14 έως 15 Απριλίου 

2016.  

γ) του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου, από 14 έως 15 

Απριλίου 2016.  

δ) του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ.  Χράπα Παντελή, από 

5 έως 7  

Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

 

α) της Αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας,  από 1 έως   2 

Απριλίου 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 351/2016)  

………………  

 

β) του Αντιδημάρχου κ.  Στέργιου Γαλάνη, από 14 έως 15 Απριλίου 

2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

(Αριθμός Απόφασης 352/2016)  

………………  

 

γ) του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου, από 14 έως 15 

Απριλίου 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 353/2016)  

………………  

 

δ) του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ.  Χράπα Παντελή,  

από 5 έως 7 Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 354/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό βράδυ. Λήξη της συνεδρίασης.   

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2016  

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ          ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ        

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ        ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

 ……………..  

 

 ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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