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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 12/21-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

ύστερα από το αρ. πρωτ. 8940/19-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, που πρωτοκολλήθηκε στον Δήλο µας µε αρ. πρωτ. 26743/21-06-2017, 

περί ¨Ακύρωσης της αριθµ. 370Α/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (αρ. 

Συνεδρίασης 10/31-05-2017)¨, και δεδομένου ότι η συµµετοχή του Δηµ. Συμβούλου 

Παναγιώτη Γρηγοριάδη, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή αργίας ενός (1) μηνός από 

τη θέση που κατέχει, µε την αρ. πρωτ. ΕΜΠ. 17/3-4-2017 απόφαση του ,.,. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, δημιούργησε κακή σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

επέφερε ακυρότητα όλων των πράξεων της 10ης/31-05-2017 συνεδρίασής του. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 26, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

 

 Στη συνέχεια, μετά από προφορική πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., το Σώμα δέχτηκε 

ομόφωνα να ανακληθούν όλες οι ειλημμένες αποφάσεις της 10ης/31-05-2017 συνεδρίασής 

του, λόγω ακυρότητάς τους εξαιτίας κακής σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου και να 

επανεκδοθούν νέες σχετικά µε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω 

συνεδρίασης όπως αυτά εγκρίθηκαν στις 31-05-2017. 

 

  

………………………………….…….. 

………………………….….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 1.το με 

αρ. πρωτ. 8940/19-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας με αρ. πρωτ. 26743/21-06-2017, περί ¨Ακύρωσης της 

αριθμ. 370Α/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (αρ. Συνεδρίασης 10/31-

05-2017)¨, για το λόγο ότι, η συμμετοχή του Δημ. Συμβούλου Παναγιώτη Γρηγοριάδη, στον 

οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή αργίας ενός (1) μηνός από τη θέση που κατέχει, με την 

αρ. πρωτ. ΕΜΠ. 17/3-4-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, δημιούργησε κακή σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και επέφερε ακυρότητα των 

πράξεών του, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» 

του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2017, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, για την επανέκδοση αποφάσεων σχετικά με τα ακόλουθα 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 
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ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 519/2015 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση εξώδικου  

  συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με την Εκκλησία της Ελλάδος.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση διεύρυνσης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 

  Εισηγητές: Ο πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μερετούδης  και ο πρόεδρος 

  του Δημ. Συμβ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός επιτροπής εκκαθάρισης του αρχείου της Δ/νσης Κοινωνικής  

  Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Αντικατάσταση μελών: 

  α) στο Δ/κό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  

  Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

  Και 

  β) στο Δ/κό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  

  Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την   

  αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στην Αγία Νάπα της 

  Κύπρου για πραγματοποίηση τελετής αδελφοποίησης με το Δήμο Αγίας  

  Νάπας Κύπρου (Β’ φάση). 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής δύο υποψηφιοτήτων στη διοργάνωση των βραβείων Best 

  City Awards 2017 και έγκριση σχετικής δαπάνης.  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/1017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της  

  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Περί μη βεβαίωσης οφειλής σε επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών, λόγω 

  ανωτέρας βίας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

  της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ για το έργο: ¨Εκσυγχρονισμός  

  αυτοκινητοδρομίου  Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας των δομών παροχής συσσιτίου και  

  κοινωνικού φαρμακείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Δομές παροχής 

  βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ 

  (ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης των  

  μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 

  2017-2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  

  έτους 2017 για τις Δ.Ε. Μητρουσίου - Λευκώνα - Ορεινής - Βροντούς και  

  Σκουτάρεως Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ευπρεπισμός - συντήρηση - 

  καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου  

  Σερρών, πλην της Δ.Κ. Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση δαπάνης για την παραγωγή βίντεο προβολής του Δήμου μας. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 
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ΘΕΜΑ 17ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την Δ/νση Καθαριότητας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 715/2014 Α.Δ .Σ. ¨Έγκριση διοικητικής 

  αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση, του κ. Τσανάκα Αθανασίου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος για το υπ’ αριθμ. 24 κατάστημα του Δημ.  

  Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 9 καταστήματος του 

  Δημ. Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 17668/05-05-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Σχετικά με την μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη στην περιοχή Σφαγεία 

  (ΠΕ 15) και 40 Μαρτύρων (ΠΕ 16) του Δήμου Σερρών στο Ο.Π. 437. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου  

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Διαγραφή ακινήτου από το κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Περί δωρεάν παραχώρησης του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού θερινού 

  θεάτρου, κατά χρήση, στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

  α) για την συντήρηση πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου Σερρών, 

  β) ενοικίασης μικροφωνικής-φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών, αθλητικών 

  και επετειακών εκδηλώσεων του έτους 2017 του Δήμου Σερρών, 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  Και 

  γ) Δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων για τα έτη 2016-2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια, 

  β) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 .Ε. 

  Λευκώνα, 

  γ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014, δ) Βελτίωση  

  κοινοτικών οδών Τ.Κ. Ορεινής και 

  ε) Κατασκευή σωληνωτών αγωγών-φρεατίων και αρδευτικής τάφρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:  

  ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: 

  α) Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016 και 

  β) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ.  728/2016  Α. .Σ.  και  εκ  νέου  λήψη απόφασης 

  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5226/28-4–2017 απόφαση του Αποκεντρωμένης 

  Διοίκησης, για την παράταση του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  

  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακό 

  επίδομα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου  
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ΘΕΜΑ 34ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούνιο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. 

  Χράπα Παντελή και του Δημ. Συμβούλου κ. Μυστακίδη Παύλου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης μέλους της ομάδας του   

  δικτύου MAPS – στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι, που   

  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  

  URBACT 3. 

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο στρατόπεδο 

Εμμ. Παπά 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την μίσθωση ιδιωτικών 

μηχανημάτων για την πολιτική προστασία λόγω έντονων καιρικών συνθηκών.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

1

 

12Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καθίστε ,  σας  παρακαλώ  στην  θέση  σας  να  

ξεκινήσει  η  συνεδρίαση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  είκοσι  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  σύντομη  ενημέρωση  για  την  επανάληψη  του  σημερινού  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

Έχοντας  υπόψη:  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87 ΤΑ) «Νέα  

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – 

Πρόγραμμα  Καλλικράτης» και  1.το  με  αρ .  πρωτ .  8940/19-06-2017 

έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης ,  που  

πρωτοκολλήθηκε  στον  Δήμο  μας  με  αρ .  πρωτ .  26743/21-06-2017, περί  

¨Ακύρωσης  της  αριθμ .  370Α /2017 απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

Σερρών  (αρ .  Συνεδρίασης  10/31-05-2017)¨,  για  το  λόγο  ότι ,  η  

συμμετοχή  του  Δημ .  Συμβούλου  Παναγιώτη  Γρηγοριάδη ,  στον  οποίο  

επιβλήθηκε  πειθαρχική  ποινή  αργίας  ενός  (1) μηνός  από  τη  θέση  που  

κατέχει ,  με  την  αρ .  πρωτ .  ΕΜΠ .  17/3-4-2017 απόφαση  του  Γ .Γ .  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης ,  δημιούργησε  κακή  

σύνθεση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  επέφερε  ακυρότητα  των  

πράξεών  του .  
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Καλούμαστε ,  κύριοι  συνάδελφοι  να  κάνουμε  συνολική  ανάκληση  

όλων  των  θεμάτων .  Εάν  συμφωνείτε  να  μην  διαβάσω  τα  θέματα  ένα  –

ένα .  Ακριβώς  τα  ίδια  θέματα .  Εάν  συμφωνείτε  εκτός  εάν  θέλετε  να  τα  

διαβάσω  ένα  –ένα  τα  θέματα .  Νομίζω  ότι  είναι  περιττό  αυτό  για  την  

συντομία  του  χρόνου .   

Θα  ζητήσω  την  επανέκδοση  όλων  των  αποφάσεων .  Με  τις  

αποφάσεις  θα  διαβαστούν ,  εάν  θέλετε ,  μια  –μια .  Νομίζω  ότι  θα  

παραμείνουν  όπως  ψηφιστήκανε  με  τις  ίδιες  προτάσεις  που  είχατε  

κάνει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  είναι  νομότυπο  και  να  μην  ξανά  έρθουμε  πάλι ,  

μια  –μια  να  τις  αναγνώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  αναγνωστεί  και  εάν  χρειαστεί  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  ξανά  έρθουμε  πάλι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  τοποθέτηση  από  κάποιους  συναδέλφους ,  εγώ  δεν  είμαι  

αρνητικός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Για  να  είναι  νομότυπο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε ,  ενδεχομένως  και  η  σύνθεση  του  συμβουλίου  τώρα  να  μην  

είναι  ίδια  με  την  προηγούμενη .  Άρα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  αυτοί  που  

απουσίαζαν  την  προηγούμενη  φορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  σας  ακούω .  Κύριοι  συνάδελφοι  σας  παρακαλώ .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  Πρόεδρε ,  ενδεχομένως  και  η  σύνδεση  αυτού  του  συμβουλίου  να  

μην  είναι  η  ίδια  με  την  προηγούμενη .  Εάν  υπάρχουν  συνάδελφοι  που  

ήρθαν  σήμερα  ενώ  απουσίαζαν ,  αυτοί  οφείλουν  να  τοποθετηθούν  με  

την  ψήφο  τους  για  κάθε  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  είπα  ότι  εάν  χρειαστεί  να  επανατοποθετηθούν .   

 Επίσης  ενημέρωση  προς  το  σώμα ,  έχουμε  δυο  προ  ημερησίας .  

Είναι  το  ένατο  θέμα  των  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  που  δεσμευτήκαμε  να  το  φέρουμε  

σήμερα  και  από  την  Οικονομική  μου  έχει  έρθει  για  μια  έγκριση  

παραλαβής  υπηρεσιών  για  μισθωτών  ιδιωτικών  μηχανημάτων .  Αφορά  

για  τις  καιρικές  συνθήκες ,  κ .  Χαρίτο  για  τον  χειμώνα  για  τον  

αποχιονισμό ;   

 Υπάρχει  μια  δέσμευση ,  μια  ενημέρωση  από  τον  κ .  Καρπουχτσή .  

Κύριε  Καρπουχτσή  προτού  ξεκινήσει  η  συνεδρίαση  έχετε  τον  λόγο .  και  

εάν  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος  κάποιες  ανακοινώσεις  ή  από  τους  συναδέλφους  

κάποια  ανακοίνωση .  Κύριε  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είχε  ζητηθεί  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  μια  ενημέρωση  για  το  

τι  έγινε  όσον  αφορά  το  πρόγραμμα  MAPS και  την  επίσκεψη  που  είχε  

κάνει  η  ομάδα  δράση  στο  Εσπίνιο .  Δεν  είναι  κάποιος  εδώ ,  φαντάζομαι  

ότι  θα  το  μεταφέρετε  αλλά  το  έχω  και  εγγράφως  να  σας  το  δώσω ,  

παρόλα  αυτά  εγώ  οφείλω  να  κάνω  την  ενημέρωση  σήμερα .   

 Έγιναν  παρουσιάσεις  από  διάφορα  στρατόπεδα  που  έχουν  

επαναχρησιμοποιηθεί  έξω ,  όπως  το  Ford Motion,  το  οποίο  βρίσκεται  

στην  Ουγγαρία  και  ένα  στην  Σλοβακία .  Συζητήθηκαν  διαφορετικές  

περιπτώσεις  στο  Μιλάνο  με  διαφορετικά  μοντέλα  διακυβέρνησης  και  
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επιτυχημένες  λύσεις  για  την  επαναχρησιμοποίηση  παλαιών  

στρατοπέδων .  Ακολούθησαν  παρουσιάσεις  από  κάθε  εταίρο  για  το  

προσχέδιο  ολοκληρωμένου  σχεδίου  δράσης .  Μια  από  τις  παρουσιάσεις   

έγινε  και  από  τον  Δήμο  μας .   

 Μετά  έγιναν  ανοικτές  συζητήσεις  αναφορικά  με  το  

ολοκληρωμένο  σχέδιο  δράσης  για  την  επανάχρηση  των  στρατοπέδων  

και  κατέληξε  στην  δεύτερη  μέρα  σε  μια  δομή  που  θα  περιλαμβάνει  το  

σχέδιο  δράσης ,  που  θα  είναι  και  το  τελικό  παραδοτέο  που  θα  πρέπει  να  

παραδώσουμε ,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  το  κομμάτι  της  αξιολόγησης ,  

που  έχει  να  κάνει  με  το  όραμα  των  Σερρών ,  παρουσίαση  των  δυο  

στρατοπέδων ,  τις  ανάγκες  και  τις  προκλήσεις  που  πρέπει  να  

καλυφθούν  σε  αυτά  τα  στρατόπεδα ,  συγκεκριμένες  δράσεις  που  έχει  

επιλεγεί  και  θα  προταθούν  για  τα  συγκεκριμένα  κτήρια  και  τους  

χώρους ,  το  κομμάτι  της  διακυβέρνησης  και  των  εμπλεκόμενων  φορέων  

και  μελών ,  όπως  είναι  δημόσιοι  φορείς ,  επιστημονικά  επιμελητήρια ,  

Εμπορικό  Επιμελητήριο ,  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι ,  διάφορα  τμήματα  του  

Δήμου ,  το  μοντέλο  διακυβέρνησης  που  θα  αναπτυχθεί .  

 Οι  οικονομικοί  πόροι  αποτελούν  ένα  κεφάλαιο  που  θα  αναπτυχθεί  

και  έχει  να  κάνει  από  το  που  θα  βρούμε  χρηματοδότηση  για  να  

υλοποιηθούν  όλες  αυτές  οι  δράσεις  και  στο  τέλος  ένα  κεφάλαιο  θα  

περιλαμβάνει  δείκτες  αξιολόγησης  και  αποτελέσματα  για  το  

συγκεκριμένο  σχέδιο .   

 Αυτά  είναι  πράγματα  για  τα  οποία  κατέληξαν  στο  Εσπίνιο  και  θα  

δώσουν  τον  οδηγό  για  τα  επόμενα  βήματα  και  τις  επόμενες  

συνεδριάσεις  που  θα  γίνουν .   

 Αυτό  έχει  να  κάνει  με  την  ενημέρωση  και  θα  σας  το  δώσω  και  

γραπτώς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  κρίμα  για  την  πόλη  των  Σερρών  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπαίνουμε  στην  ουσία  τώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .  Δεν  έχουν  γνώση  αλλά  έχουν  γνώμη .  

Καταστρέφετε  μια  πόλη  ολόκληρη  και  μιλάει  αυτός  ο  άνθρωπος  

ανεύθυνα ,  διότι  δυο  στρατόπεδα  το  ένα  το  παίρνει  όλο  ο  Στρατός .  Το  

παίρνει  εξ  ολοκλήρου  το  Εμμ .  Παπά .  Το  άλλο  το  έχουμε  

κτηματολογήσει  εμείς .  Ο  Στρατός  δεν  έχει  καμία  σχέση .  Τι  πάτε  να  

κάνετε  τώρα ,  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλώς  έχετε  την  άποψή  σας  αλλά  δεν  είναι  το  θέμα   μας  αυτό .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε   όμως  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  πράγματα  είναι  αυτά  που  πάτε  και  κάνετε ;   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  έναρξης  διαδικασίας  εκμίσθωσης  δημοτικής  

έκτασης  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  προ  ημερησίας  εκτός .  Ο  κ .  Γκότσης  για  το  θέμα  της  δημοτικής  

έκτασης  στο  Εμμ .  Παπά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λόγω  της  ιδιαίτερης  σχέσης  που  έχω  με  την  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  περάστε  κύριε  Χατζημαργαρίτη ,  περάστε  σας  παρακαλώ  έξω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κρατάμε  τους  τύπους ,  αγαπητέ  Αντιδήμαρχε .  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

το  θέμα  το  γνωρίζετε .  Το  είχαμε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  ο  Πρόεδρος  για  τις  λίγες  αμφιβολίες  που  είχε ,  το  1% 

θεώρησε  να  το  ξανά  φέρει .   

Πλην  όμως  και  γιατί ;  Γιατί  είπαμε  εδώ  της  αντιπολίτευσης  της  

μείζονος  ότι  χρειαζόταν  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Όχι ,  δεν  

χρειάζεται .  Γιατί ;  Εμείς  σήμερα  καλούμαστε  να  δώσουμε  εντολή  το  

τμήμα  της  Ακίνητης  Περιουσίας  έλεγε  ή  εκμίσθωση  ή  διοικητική  

αποβολή .   
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Απόφαση  της  Δημοτικής  Αρχής  εκφραζόμενη  δια  του  Δημάρχου  

είναι  η  εκμίσθωση .  Εμείς  δίνουμε  την  εντολή ,  παίρνουμε  απόφαση  για  

εκμίσθωση  με  δημοπρασία .   

Τώρα ,  η  εντολή  αυτή  θα  πάει  στο  αρμόδιο  τμήμα ,  το  οποίο  

αρμόδιο  τμήμα  θα  κάνει  όλη  την  διαδικασία ,  όλο  τον  φάκελο  της  

εκμίσθωσης ,  όλους  τους  όρους  μέσα  που  θα  περιέχει  ο  φάκελος  και  

τότε  αυτός  ο  φάκελος  θα  πάει  για  έγκριση ,  μάλλον  όχι ,  για  

γνωμοδότηση  στο  Τοπικό  Συμβούλιο .   

Άρα  λοιπόν ,  εμείς  σήμερα  δίνουμε  εντολή  για  εκμίσθωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά  πρόταση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατά  πρώτον .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά  πρόταση  είπα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  η  πρόταση  είναι  ότι  δίνουμε  εντολή .  Η  εντολή  αυτή ,  η  γραμματεία  

θα  το  στείλει  στο  αρμόδιο  τμήμα ,  το  αρμόδιο  τμήμα  θα  ετοιμάσει  τον  

φάκελο ,  τους  όρους  και  τότε  πλέον  αρχίζει  οι  όροι  της  εκμίσθωσης  για  

να  περάσει  από  όλα  τα  όργανα .   

 Στην  εκμίσθωση ,  στην  πρόταση  αυτή  συμφωνεί  και  το  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  Εδώ  είναι  ο  δικηγόρος ,  συμφωνεί ,  οπότε  δεν  ξέρω  εάν  

έχετε . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  παράλληλα  με  την  εκμίσθωση  παίρνουμε  και  απόφαση  για  

ανάκληση  των  αποφάσεων  του  2004,  470 απόφαση  και  995 απόφαση  το  

2004.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  θα  ξεκινήσει  κύκλος  ερωτήσεων .  Ερωτήσεις .  Ορίστε  κύριε  

Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για  τις  εγκαταστάσεις  οι  οποίες  έχουν  γίνει  και  προέκυψε  και  το  θέμα ,  

όσον  αφορά  για  το  πρατήριο  που  έχει  γίνει .  Τι  γίνεται  με  αυτές ;  Εάν  

υπάρχει  νομιμοποίηση  των  εγκαταστάσεων  που  υπάρχουν  εκεί  εάν  

δικαιούνται  τελικά  αυτές  οι  δεξαμενές  που  έγιναν  στον  υπόγειο  χώρο  

ενός  πάρκου ,  εάν  είναι  νόμιμες  ή  όχι  για  να  προχωρήσουμε  στην  

εκμίσθωση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  εσείς  κ .  Κυρτάσογλου ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ο  κ .  Στεργίου  είναι  εκτός  θέματος .  Σήμερα  το  θέμα  μας  είναι ,  εάν  

παραχωρούμε  την  έκταση  στο  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  δωρεάν  ή  με  εκμίσθωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ή  διοικητική  αποβολή .  Και  εγώ  είμαι  υπέρ  της  αναδρομικής  ισχύος .  

Από  τότε  που  δεν  πλήρωνε  να  πληρώσει .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  όσον  

αφορά  το  θέμα  των  κατασκευών  που  έχουν  γίνει  στο  χώρο  του  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  η  Πολεοδομία  έκανε  αυτά  που  έπρεπε  να  κάνει ,  έγινε  

αυτοψία ,  βρέθηκαν  αυθαίρετε  κατασκευές ,  όμως  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  

προχώρησε  στην  νομιμοποίηση  των  αυθαιρέτων  στηριζόμενο  στον  

Ν4178.  
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 Από  εκεί  και  πέρα ,  η  Πολεοδομία  ζήτησε  στοιχεία  επίσημα  που  

να  αποδεικνύουν  ότι  οι  κατασκευές  έγιναν  πριν  το  ΄11, γιατί  τότε  μόνο  

ισχύει  η  προσφυγή  στον  4178.  Όταν  λοιπόν  θα  προσκομίσει  το  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  αυτά  τα  στοιχεία  που  θα  αποδεικνύουν  την  παλαιότητα ,  

τότε  η  Πολεοδομία  θα  προσφύγει  στο  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ .  για  το  εάν  είχε  την  

δυνατότητα  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  να  υποβάλλει  δήλωση  για  την  νομιμοποίηση  

των  αυθαιρέτων .   

 Υπάρχει  περίπτωση  να  μην  δικαιούνται  να  υποβάλλει  αίτηση  γι '  

αυτή  την  δήλωση .  Το  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ .  εάν  αποφασίσει  ότι  απεντάσσεται  

αυτή  η  δήλωση ,  τότε  η  Πολεοδομία  θα  προσφύγει  στο  ΤΕΕ .   

 Αυτή  είναι  η  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τον  νόμο  και  δεν  

μπορούμε  και  ούτε  πρόκειται  να  την  παραβούμε  κατά  κεραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Στεργίου ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης .  Και  εσείς  κ .  Μηλίδη ;  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να  μακρηγορούμε  στο  θέμα .  Εφόσον  έχουμε  

εδώ  τον  νομικό  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  που  συμφωνεί ,  πιστεύουμε  όλοι  εδώ  

μέσα  και  όλοι  οι  Σερραίοι  πολίτες  ότι  πραγματικά  επιτελεί  κοινωνικό  

έργο .  Δεν  πρέπει  να  φέρουμε  προσκόμματα .  Εντάξει ,  πρέπει  να  

είμαστε  νόμιμοι ,  συμφωνούμε .  Νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  λόγος  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  έλεγα  ότι  θα  ήταν  καλό  να  είναι  και  ομόφωνα  η  απόφασή  μας ,  γιατί  

το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  έχει  δώσει  δείγματα  γραφής  και  εξυπηρετεί .  Εγώ  δεν  θα  
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ξεχάσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  φέτος  που  είχαμε  τα  πολλά  τα  χιόνια ,  

όλοι  με  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  πηγαίναμε .  Δεν  μπορούσαμε  να  κατεβούμε  με  

τα  ΙΧ .   Δηλαδή  σε  δύσκολες  συνθήκες  πάντα  το  Αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  είναι  

κοντά  μας .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  ξέρω  γιατί  κάνουμε  τόσο  πολύ  συζήτηση  και  

τόσες  εντάσεις  καμία  φορά  που  δεν  χρειάζονται .  Εφόσον  συμφωνούμε  

για  εκμίσθωση  και  μάλιστα  πιστεύω  ότι  θα  είναι  και  σχετικά  χαμηλό  

το  ποσό  γιατί  και  αυτοί  δεν  έχουν  τα  πλούτη .  Και  αυτοί  έχουν  ζημιές ,  

από  ότι  αντιλαμβάνομαι .   

 Είμαστε  υπέρ  της  πρότασης  για  εκμίσθωση  με  το  ποσό  αυτό  σαν  

χωράφι  που  λέτε .  Πραγματικά  συμφωνώ  απόλυτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εξακολουθώ  να  είμαι  εκτός  θέματος  και  μου  αρέσει  να  είμαι  μερικές  

φορές .  Βέβαια  δεν  θέλω  να  καταχράζομαι  τον  χρόνο  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Θέλω  να  πω  ότι  αυτές  οι  ενέργειες  οι  οποίες  έγιναν  στο  

συγκεκριμένο  χώρο ,  που  είναι  δημοτικός  χώρος  και  οι  κατασκευές  και  

οι  παρεμβάσεις ,  όσον  αφορά  το  βενζινάδικο  και  τα  λοιπά ,  είναι  

δράσεις  που  δεν  ενημερώθηκε  ο  δήμος ,  δεν  πήρε  καθόλου  υπόψη  τις  

υπηρεσίες  του  Δήμου ,  έγιναν  κατ’  αυθαίρετο  τρόπο ,  έτσι  λοιπόν  εγώ  

προσωπικά   και  ενώ  θα  έπρεπε  να  έχει  φύγει ,  υπάρχει  η  απόφαση  αυτή ,  

επί  δημαρχίας  Μωυσιάδη  που  είναι  προσωρινή  η  μετακόμιση  στο  Εμμ .  

Παπά ,  εγώ  είμαι  υπέρ  της  διοικητικής  αποβολής  και  θα  ψηφίσω  την  

διοικητική  αποβολή  από  τον  χώρο  αυτό .  

 Να  πάει  να  βρει  κάποιο  χώρο  δικό  του ,  όπως  προέβλεπε  τότε  η  

αγορά  σε  κάποιο  άλλο  διαφορετικό  οικόπεδο  και  να  φύγει  από  τον  
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χώρο  εκείνο ,  ο  οποίος  είναι  χώρος ,  κάνει  μια  προσπάθεια  η  Δημοτική  

Αρχή  να  πάρει  τα  στρατόπεδα  και  εκείνος  ο  χώρος  ήταν  χώρος  για  να  

μπορούν  να  βόσκουν  τις  αγελάδες ,  τα  πρόβατά  τους  οι  κάτοικοι  του  

Αγίου  Ιωάννου .    

 Αυτή  είναι  η  ιστορία .  Εγώ  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  γίνει  διοικητική  

αποβολή .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεργίου ,  ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κάποιοι  βιάζονται  να  κλείσουν  την  υπόθεση  και  έχω  την  εντύπωση  ότι  

με  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  υπάρχει  μια  εύνοια  από  την  αρχή ,  από  ιδρύσεώς  τους  

από  την  κεντρική  εξουσία  αλλά  υπάρχει  και  μια  εύνοια  από  την  τοπική  

εξουσία .  Από  τις  δημοτικές  αρχές  διαχρονικά .   

 Έχω  τον  φάκελο  και  όλα  τα  συνημμένα .  Να  πούμε  δεν  θέλω  να  

φτάσω  στον  τρόπο  πώς  δόθηκαν  οι  πρώτες  άδειες  μετά  τον  Εμφύλιο  

Πόλεμο  και  ποιοι  τις  πήραν  και  πως  τις  πήραν ,  γιατί  κάποιοι  θα  μου  

πουν  ότι  κάνεις  αναδρομή  που  προσβάλει  μνήμες .   

 Θέλω  να  πω  όμως  ότι  το  ΄02 έγινε  το  πάρκινγκ  βαρέων  

οχημάτων .  Το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  ήταν  μέτοχος .  Δεν  πήγε  καθόλου  προς  τα  

εκεί  και  το  ΄04 παίρνει  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τους  λέει  

ότι  σας  παραχωρώ  έναν  χώρο  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ,  χώρο  

δημοτικό  μέχρι  που  να  γίνει  η  πράξη  εφαρμογής  του  πολεοδομικού  

σχεδιασμού  της  πόλης .   

 Αυτό  έγινε  τον  Φλεβάρη  του  ΄05. Τότε  υπογράφτηκε  το  

χρησιδάνειο .  Και  τον  Μάιο  του  ΄05 ή  τον  Ιούνιο ,  επικυρώνεται  η  

πράξη  εφαρμογής .  Όφειλε  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  τότε  να  κινήσει  την  

διαδικασία  απαλλοτριώσεων  και  το  730 πολύγωνο  που  ήταν  για  
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πάρκινγκ  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  να  γίνει  ο  σταθμός  και  η  αφετηρία  του  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  

 Δεν  έκαναν  καμία  κίνηση .  Ενδεχομένως  κάποιοι  πολιτικοί  να  

τους  έκλεισαν  το  μάτι .  Τοπικοί  παράγοντες  να  τους  έκλεισαν  το  μάτι .  

Αυτοί  βολεύτηκαν  εκεί .  Αυτοί  βουλεύτηκαν .   Στο  χρησιδάνειο  πουθενά   

δεν  αναφέρεται  ότι  μπορούν  να  κάνουν  εγκαταστάσεις  και  βενζινάδικο  

και  με  υπόγειες  εγκαταστάσεις .  Πουθενά ,  γιατί  επικαλούνται  στην  

απάντησή  τους ,  λέει  ότι  εμείς  επενδύσαμε .  Επενδύσαμε  και  κάναμε  και  

το  βενζινάδικο .  Και  μόνο  γι '  αυτό  τον  λόγο  είχαν  ακυρώσει  ουσιαστικά  

το  χρησιδάνειο ,  έπρεπε  να  γίνει  διοικητική  αποβολή .  Τότε ,  σε  πρώτο  

χρόνο ,  μόλις  υπέπεσε  στην  αντίληψή  μας .   

 Ερχόμαστε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε ,  εντάξει  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  σας  παρακαλώ  και  συντομεύεται .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  κράτησα  τον  χρόνο  Αντιδήμαρχε ,  αλλά….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κράτησα  εγώ  χρόνο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  απευθύνομαι  στον  Πρόεδρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  ξέρω  ο  ρόλος  του  καθενός . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  Στην  δευτερολογίας  σας  

μπορείτε  να  συνεχίσετε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακόμα  δεν  άρχισα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  έχετε  κάποιο  συγκεκριμένο  χρόνο .  Δεν  έχει  απεριόριστο  

χρόνο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Την  διακοπή  δεν  θα  την  πάρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφαιρούμε  την  διακοπή  αλλά  σας  παρακαλώ  ολοκληρώστε .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είναι  μια  καλή  τακτική ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  για  να  διακόψετε  τον  

ειρμό  των  σκέψεων  αλλά  δεν  θα  χάσω  τον  ειρμό  των  σκέψεων  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είμαι  πολύ  έτοιμος  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  εγώ  να  πω  ότι  το  ΄05 υπογράφεται  η  πράξη  εφαρμογής  και  το  ΄07 

ξεκινάει  η  τροποποίηση  του  Γενικού  Πολεοδομικού  και  η  θέση  της  
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υπηρεσίας ,  εγώ  μίλησα  και  με  την  υπηρεσία  γιατί  πώς  ξεκίνησε  η  

διαδικασία  και  μου  είπαν  ότι  τους  έκλεισαν  το  μάτι  κάποιοι  πολιτικοί .  

Ονόματα  δεν  λέω .   

 Ξεκινάει  η  τροποποίηση  του  Γενικού  Πολεοδομικού  και  λέει  ότι  

δεν  χρειάζεται  αυτό  το  πολύγωνο  να  γίνει ,  ο  σταθμός  των  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  

γιατί  βολεύτηκαν  σε  εκείνο .  Θεωρούσαν  δεδομένο  εκείνο  το  πράγμα  

ότι  είναι  των  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  

 Αυτά  είναι  απαράδεκτα  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Χασαπίδης .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν  και  πολιτικές  ευθύνες  και  υπηρεσιακών  ευθύνες  για  όλη  

αυτή  την  ιστορία .   

Δεν  είμαι  από  αυτούς  που  θα  πω  να  πάνε  να  βρουν  κάπου  

οικόπεδο ,  αλλά  όλα  αυτά  πρέπει  να  γίνουν ,  να  καταγραφούν ,  να  

καταγραφούν ,  γιατί  κάθε  φορά  που  παίρνουμε  μια  απόφαση  οι  

Εισαγγελείς  περιμένουν  και  εγώ  δεν  θέλω  να  μπλέξω  με  εισαγγελείς .  

Τόσο  ελαφρά  τη  καρδία  δεν  θα  πω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  μπορείτε  να  συνεχίσετε .  Κύριε  Αναστασιάδη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήμουνα  και  τότε  δημοτικός  σύμβουλος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αξιότιμοι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  ο  οποίος  εγώ  μειοψήφησα  στην  απόφαση ,  γιατί  

είχα  πει  ότι  επειδή   παθαίνουν  ζημιά  τα  μαγαζιά ,  έπρεπε  να  

συμβουλευτούμε  και  αυτούς .  Αλλά  από  ότι  φάνηκε  πολύ  καλά  κάναμε ,  

γιατί  ανακουφίστηκε  όλη  η  περιοχή .  Δεν  μπορούσαν  οι  άνθρωποι  να  
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κοιμηθούν ,  το  καυσαέριο  πλέον  είναι  πολλαπλασιαστεί ,  λειτουργούσαν  

με  πετρέλαιο  και  έπρεπε  να  φύγουν  από  εκεί  οπωσδήποτε ,  πάση  θυσία .   

 Επειδή  αυτοί  έχουν  ένα  οικόπεδο  που  συνορεύει ,  κ .   Χασαπίδη  με  

την  εθνική  οδό  και  χρειάζεται  ειδικός  κόμβος  για  να  γίνει ,  πολύ  καλά  

πήγανε  και  καθίσανε  σε  δημοτικό  χώρο .  Πάρα  πολύ  καλά .  Πολύ  καλά  

κάνανε ,  διότι  η  πόλη  ανέπνευσε ,  ησύχασαν  οι  καταγγελίες  οι  

καθημερινές ,   και  θα  μας  πηγαίνανε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στα  

δικαστήρια .  

 Επειδή  βλέπουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ακούτε ;  Εκτελούν  κοινωφελές  

έργο ,  ένα  πούλμαν  τεράστιο ,  κύριε  Δήμαρχε  το  βλέπεις  να  πηγαίνει  

στην  Κομοτηνή  με  έναν  μέσα .  Εάν  και  ένα  πολίτη  μέσα  να  πληρώσει  

ένα  εισιτήριο ,  μια  δεκάρα .  Είναι  ντροπή  αυτό  που  λέμε ,  διότι  δεν  είναι  

Καβάλα  εδώ ,  δεν  είναι  εδώ  άλλες  πολιτείες  που  έχουν  πληθώρα  

κόσμου ,  Θεσσαλονίκη  και  Αθήνα .  Ένας  πολύ ,  δυο ,  τρία  άτομα ,  

παραπάνω  δεν  βλέπεις  κύριε  Δήμαρχε .   

 Εγώ  βλέπω  κάθε  μέρα  και  τους  λυπάμαι  πραγματικά ,  βγάζουν  

χρήματα  αυτοί  οι  άνθρωποι  ή  δεν  βγάζουν ;  Το  βλέπεις  και  εσύ ,  από  

την  Καμενίκια  είσαι ,  βλέπεις  ένα  άτομο ,  δυο  άτομα ,  τρία .  Αυτοί  οι  

άνθρωποι  πως  θα  βγάλουν  λεφτά ;  Από  που ;   

 Και  εάν  σταματήσουν  αυτοί  οι  άνθρωποι  θα  μπορεί  ένας  πολίτης  

να  πληρώνει ,  ένας  γέροντας  3 ευρώ  και  3,5 για  να  πάρει  ταξί ;  Δεν  

γίνονται  αυτά  τα  πράγματα  κύριε .  Πολύ  κάνατε .  Πολύ  καλά  κάνουν  και  

το  δώσανε  και  το  επικυρώνω  και  παρακαλώ  ο  μισθός  που  θα  δώσουν ,  

όχι  αναδρομικά .  Τι  θα  πει  αναδρομικά  δηλαδή ;  Πήρε  απόφαση  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  τότε ,  όλοι  Σερραίοι  ήταν  εκεί  μέσα ,  ψηφίσανε  και  

θα  έρθετε  τώρα  εσείς  να  το  αλλάξετε ;  
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 Από  εδώ  και  πέρα  να  πληρώσουν  τι  μίσθωμα  ζητάει  το  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  

να  συμφωνήσουμε  και  να  προχωρήσουμε ,  γιατί  κύριε  Δήμαρχε  εάν  

σταματήσουν  τα  αστικά  οι  γειτονιές  μας ,  Σαράντα  Μάρτυρες ,  

Καμενίκια ,  Ομόνοια  θα  υποφέρουν .  Ο  Άγιος  Ιωάννης  θα  υποφέρουν .  

Πάνε  στην  Οινούσα  με  έναν  άνθρωπο .  Κύριοι  δεν  είναι  έτσι  τα   

πράγματα  που  τα  θέλουμε .  Πρέπει  να  είμαστε  δίκαιοι  δηλαδή ,  πώς  να  

το  κάνουμε ;  Εγώ  δεν  υπερασπίζομαι  κανέναν  και  δεν  έχω  κανέναν  

ανάγκη ,  εγώ  κάθομαι  στο  κέντρο  της  πόλης  αλλά  βλέπω  συνέχεια  και  

λέω ,  πώς  τα  βγάζουν  πέρα  αυτοί  οι  άνθρωποι ;   

 Η  γνώμη  μου  είναι  να  παραμείνουν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   με  μίσθωμα  αγρού  και  εάν  έχουν  κάνει  εγκαταστάσεις  οι  

άνθρωποι  καλά  κάνανε ,  διότι  πως  θα  βουλευτούν  δηλαδή ;  Βρέχει ,  

χιονίζει  που  θα  πάνε  αυτοί  οι  άνθρωποι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  συμφωνώ  με  την  πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Δευτερολογία .  Ο  κύριος  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πραγματικά  δεν  ήθελα  να  μιλήσω ,  νόμιζα  ότι  το  θέμα  θεωρείται  λήξαν  

αλλά  βλέπω  κάποιες  αντιδράσεις  συζητήσεις .  Νόμιζα  εφόσον  υπήρξε  

συμφωνία .   

 Δυο  πράγματα  μόνο  θα  πω  για  να  τεκμηριώσω  αυτά  που  είπα  και  

προηγουμένως .  Όλοι  συμφωνούμε  ότι  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  έπρεπε  να  φύγει  

από  την  πλατεία  Εμπορίου .  Δεν  γινόταν  άλλο ,  δεν  μπορούσε  να  μείνει ,  

εκεί  ασφυκτιούσε  όλη  η  περιοχή  και  παρακωλυόταν   πάρα  πολύ  η  
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κυκλοφορία .  Πόσω  μάλλον  τώρα  που  έγιναν  και  οι  αναπλάσεις  

φαντάζεστε  τι  θα  γινόταν .  Άρα  έπρεπε  να  πάει  κάπου .  

 Το  δεύτερο  που  θέλω  να  πω ,  γιατί  επικαλέστηκε  ο  κ .  Χασαπίδης  

ότι  είδε  τα  έγγραφα  και  εγώ  τα  είδα  τα  έγγραφα .  Όταν  λοιπόν  το  ΣτΕ ,  

ο  Άρειος  Πάγος ,  το  Νομικό  Συμβούλιο  του  κράτους  σε  διάφορες  

τέτοιες  υποθέσεις  λέει  ότι  πράγματι  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  για  πολλές  

υποθέσεις ,  για  την  Θεσσαλονίκη ,  για  την  Αθήνα  επιτελεί  κοινωνικό  

έργο  με  την  ευρύτερη  έννοια  του  όρου ,  τώρα  εμείς  που  θα  το  

εκμισθώσουμε  και  άλλο  πρέπει  να  επιμένουμε ;  Στο  κάτω-κάτω  δεν  θα  

το  χαρίσουμε ,  δεν  θα  κάνουμε  δωρεάν  παραχώρηση .  Έληξε  αυτό  το  

θέμα .  

 Άρα  το  εκμισθώνουμε ,  επομένως  που  έγκειται  η  παρατυπία  μας  ή  

οτιδήποτε  άλλο ,   όταν  τα  μεγαλύτερα  συμβούλια ,  τι  περισσότερο  από  

τον  Άρειο  Πάγο  και  το  ΣτΕ ,  λένε  στις  αποφάσεις  τους  ότι  επιτελείται  

κοινωνικό  έργο .  Και  σας  είπα  το  παράδειγμα  το  είδαμε  φέτος  με  τα  

χιόνια .  Στο  νοσοκομείο  που  πηγαίναμε  φέτος  με  τα  χιόνια ,  σας  

πληροφορώ  ότι  το  αστικό  ήταν  γεμάτο ,  γιατί  δεν  μπορούσαμε  να  πάμε  

με  κανέναν  άλλο  τρόπο  ή  όσοι  δεν  μπορούσαν  να  πάρουν  ταξί  και  τα  

λοιπά .  Και  ταξί  δεν  υπήρχε  μπροστά .  Ένα  ήταν  μπροστά ,  ποιος  θα  το  

έπαιρνε  πρώτα ;  Μπροστά  στην  πλατεία  Ελευθερίας  ένα  ταξί  στάθμευε .  

Και  αυτοί  δεν  ήθελα  να  πάνε .  Φοβόντουσαν .  

 Λοιπόν ,  εγώ  νομίζω  ότι  πρέπει ,  συμφωνώ  με  την  πρόταση  της  

Δημοτικής  Αρχής  και  να  προχωρήσουμε  και  ειλικρινά  λυπάμαι  που  

πήρα  τον  λόγο  για  δεύτερη  φορά ,  δεν  ήθελα  να  τον  πάρω ,  νόμιζα  ότι  

το  θέμα  δεν  χρειαζόταν  περαιτέρω  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Θα  μιλήσει  ο  κ .  Χασαπίδης  και  αμέσως  θα  σας  

δώσω  τον  λόγο  κύριε  για  να  δευτερολογήσετε .  Κύριε  Χασαπίδη  για  δυο  

λεπτά  και  ο  κ .  Στεργίου  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ειπώθηκε  ότι  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  επιτελεί  κοινωνικό  έργο .  

Κοινωνικό  έργο  επί  πληρωμή  και  κοινωφελές  έργο  επί  πληρωμή  και  ο  

μπακάλης  κάνει  και  ο  κουρέας  κάνει  και  άλλοι  κάνουν .   

 Είπε  ο  κ .  Αναστασιάδη  ότι  πώς  επιβιώνουν ;  Την  υπεραξία  των  

αδειών  πως  την  απέκτησαν ;  Πόσα  λεφτά  παίρνουν  από  το  κράτος ;  

Πόσα  λεφτά  παίρνουν  από  τα  δημόσια  ιδρύματα ;  Το  κράτος  ασκεί  

κοινωνική  πολιτική  μέσω  των  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  Δεν  ασκούν  αυτά  κοινωνική  

πολιτική .  Αυτά  πληρώνονται  και  κοινωνική  πολιτική  επί  πληρωμή  από  

ιδιώτες  δεν  υπάρχει .   

Να  τα  λέμε  ξεκάθαρα  τα  πράγματα  εδώ .  Κάποιοι  αρέσκονται  να  

χαϊδεύουν  οποιαδήποτε  αιτήματα  και  να  τα  υιοθετούν .  Εγώ  δεν  είμαι  

από  αυτούς .   

Ξέρετε  τα  μέσα  συγκοινωνίας  είναι  καλοί  προπαγανδιστές  σε  

όλες  τις  καταστάσεις .  Προπαγανδίζουν  μια  χαρά  και  προωθούν  αυτούς  

που  θέλουν .  Είναι  οι  ψίθυρός  τους  και  όλα  αυτά  παίζουν  τον  ρόλο  

τους .  Γι '  αυτό  και  κάποιοι  αρέσκονται  να  έχουν  καλές  σχέσεις  μαζί  

τους .  Εγώ  δεν  είμαι  από  αυτούς .  

Για  έναν  πρακτικό  λόγο  δεν  μπορούμε  να  πάμε  σε  εκμίσθωση  

χωρίς  διοικητική  αποβολή .  Πώς  θα  κάνουμε  εκμίσθωση  δια  

δημοπρασία  ενώ  αυτοί  θα  είναι  μέσα ;  Εάν  έρθει  κάποιος  άλλος  τι  θα  

γίνει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  έτσι  Αντιδήμαρχε .  Πρέπει  να  προηγηθεί  η  διοικητική  

αποβολή  και  να  πάμε  μετά  σε  εκμίσθωση  δια  δημοπρασίας .  Αυτό  θα  

ψηφίσω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα  δηλαδή  πρώτα  το  ΣτΕ  και  ο  Άρειος  Πάγος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Μηλίδη ,  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθύνεστε  στον  Πρόεδρο .  Όχι ,  παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Παρακαλώ  

κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάποιοι  παράγοντες  ότι  με  έκλεισαν  το  μάτι .  Εγώ  μειοψήφησα  κύριε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είπα  για  σένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .  Κύριε  Χασαπίδη  σεβαστείτε  τον  συνομιλητή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μειοψήφησα  εγώ  αγαπητέ  μου ,  σύμφωνοι ;  Άρα  αυτό  το  πράγμα  δεν  

ισχύει  εδώ  μέσα .  Ήμουνα  σύμβουλος  την  ημέρα  εκείνη  και  ψήφισα .  

Κυρίαρχο ,  είναι  συνδεδεμένο  το  οικόπεδο  που  έχουν  με  εθνική  οδό .  
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Δεν  μπορούν  να  μπουν  από  εκεί  πούλμαν .  Πρέπει  να  υπάρχει  μια  

παρακαμπτήριος .  Που  θα  την  βρουν ;   

 Τρίτον .  Δεν  είναι  Θεσσαλονίκη  να  περιμένουν  οι  άνθρωποι  στην  

ουρά  να  μπουν  μέσα  στο  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  μέσα  στο  λεωφορείο .  Εδώ  ένα  

πολίτη  παίρνει ,  δυο  πολίτες ,  εάν  πάρει  τρεις .  Έχει  τεράστια  σημασία .  

Και  βέβαια  επιτελούν  κοινωνικό  έργο  κ .  Χασαπίδη .  Επειδή  εσύ  έχεις  

αυτοκίνητα  και  αυτά ;  Υπάρχουν  άνθρωποι  που  δεν  έχουν  να  φάνε  ψωμί  

σήμερα  εδώ .   

 Κύριε  να  προχωρήσετε  τάχιστα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  ησυχία  λιγάκι  για  να  προχωρήσει  η  

διαδικασία  γιατί  καθυστερούμε  χωρίς  λόγο .  Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  κυρίαρχο  όργανο  για  τα  του  Δήμου  είναι  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Και  εάν  θέλαμε  να  τους  διώξουμε  από  την  

πλατεία  Εμπορίου  το  κάναμε  όποτε  θέλαμε .  Λοιπόν ,  κυρίαρχο  και  αυτό  

που  αποφασίζει  για  την  πόλη  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μόνο .   

 Δεύτερον ,   η  πρόταση  για  την  εκμίσθωση  πάσχει  νομικά  και  το  

ξέρετε  αυτό  γιατί  ο  Δήμος  για  να  δώσει  κάποιο  ακίνητο  πρέπει  να  το  

δώσει  . .δημοπρασία  και  για  να  κάνεις  δημοπρασία  δεν  είναι  συμμετοχή  

ενός ,  είναι  συμμετοχή  πολλών .   
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 Εγώ  είπα  κάτι  χωρίς  να  θέλω  να  αντιδικήσω  ούτε  και  να  

αναιρέσω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

. .το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  προσφέρει  αλλά  πήγε  σε  δική  του  

χώρου .  Εγώ  ανοίγω  έναν  δρόμο  προς  τους  επιχειρηματίες  να  

αποδεσμευτούν  από  τον  Δήμο ,  να  βρουν  κάποιο  χώρο  δικό  τους  να  

πάνε  εκεί  και  να  μείνουν  για  πάντα ,  γιατί  εκείνος  ο  χώρος  πόσο  καιρό  

θα  το  νοικιάζουμε ;   Πόσο  καιρό  θα  το  νοικιάζουμε ;   Είναι  ένας  χώρος  

που  είναι  για  αθλητισμό  και  έχουμε  μάλιστα  και  καταστρώσει  σχέδιο  

και  που  θα  το  κάνουμε  αργότερα .   

 Λοιπόν ,  είναι  περαιωμένος  ο  χρόνος  στον  οποίο  πρέπει  να  φύγει  

το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  νομίζω  αυτό  πρέπει  να  κάνουμε  και  έχουμε  χρέος  

σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τους  υποδείξουμε  να  πάνε  σε  κανένα  άλλο  

χώρο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό  

εμείς  όταν  αναλάβαμε  βρήκαμε  μια  κατάσταση .  Το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  

ήταν  εκεί .  επίσης ,  βρήκαμε  μια  κατάσταση  να  έχει  αποχαρακτηριστεί  η  

έκταση  δίπλα  εκεί  στου  Αποστολίδη ,  για  να  καταλαβαίνουμε  σαν  

χώρος  αφετηρίας  αστικών  και  δρομολογούνταν  ο  χαρακτηρισμός  της  
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έκτασης  ως  αφετηρία  αστικών  που  είναι  αυτή  την  στιγμή  τα  αστικά .  

Άρα  έχουμε  βρει  μια  κατάσταση .   

 Μετά  από  τις  καταγγελίες  που  έγιναν  ανακαλύψαμε  αυτό  που  

ανακαλύψαμε ,  ότι  είχε  τελειώσει  η  σύμβαση  και  τα  λοιπά .  Ερχόμαστε  

τώρα  να  πάρουμε  αποφάσεις  για  να  είναι  τα  πάντα  νόμιμα .  Και  τι  λέει  

η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  που  σας  καλούμε  να  την  ψηφίσετε ;  

Να  παραχωρήσουμε ,  να  εκμισθώσουμε  την  έκταση  αυτή  προκειμένου  

να  σταθμεύουν  αστικά  λεωφορεία .   

 Λέω  είναι  η  μοναδική  έκταση  που  εκμισθώνει  ο  Δήμος ;  Δεν  είναι  

η  μοναδική .  Άλλες  εκτάσεις  δεν  τις  εκμισθώνουμε ;  Και  σε  ιδιώτες  

εκμισθώνουμε  και  ιδιώτης  αξιοποιούν  δημοτικές  εκτάσεις ,  τις  

εκμεταλλεύονται  με  συμβάσεις .  Άρα  δεν  είναι  κάτι  το  πρωτοφανές .   

 Τώρα ,  το  εάν  θέλουμε  να  αποδώσουμε ,  εάν  υπάρχουν ,  δεν  ξέρω  

εάν  υπάρχουν  ευθύνες  στο  παρελθόν ,  να  ανατρέξουμε  στο  παρελθόν  

για  να  δούμε  εάν  υπάρχουν  ευθύνες ,  εάν  δεν  υπάρχουν  και  τα  λοιπά ,  

δεν  ξέρω  εάν  πρέπει  να  γίνει  και  εάν  θα  βγει  τίποτα .   

 Εμείς  ερχόμαστε  τώρα  να  δώσουμε  λύση .  Νομίμως  τα  αστικά  

λεωφορεία  να  έχουν  την  αφετηρία  τους  εκεί .   

 Τώρα  εμείς  τι  παίρνουμε  απόφαση ;  Να  εκμισθώσουμε .  Η  

διαδικασία  της  εκμίσθωσης ,  το  τι  προβλέπει  αυτό  θα  έρθει  μετά .  Θα  το  

κάνουν  οι  υπηρεσίες  και  σε  στάδιο  θα  μας  λένε  ότι  ελάτε  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ή  το  κάθε  θεσμικό  όργανο  να  πάρετε  την  ανάλογη  απόφαση  

προκειμένου  να  προχωρήσει  η  εκμίσθωση .   

 Όσον  αφορά  τις  εγκαταστάσεις  που  υπάρχουνε  εκεί ,  οι  

εγκαταστάσεις  αυτές  θα  μας  πει  το  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ .  τώρα ,  το  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ .  

πως  θα  νομιμοποιηθούν .  Εμείς  θέλουμε  να  νομιμοποιηθούν  οι  

εγκαταστάσεις .  Το  πώς  θα  νομιμοποιηθούν  θα  μας  το  πει  το  
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ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ . .  Θα  νομιμοποιηθούν  μέσω  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ .  η  θα  

νομιμοποιηθούν  μέσω  του  Δήμου  ή  δεν  ξέρω  αν ,  μπορεί  να  μας  πουν  ή  

μήπως  μπορεί  να  μας  πουν  ότι  κάπου  υπάρχει  πρόβλημα .  Αλλά  αυτά  θα  

μας  τα  πουν  κάποια  θεσμικά  όργανα  βασιζόμενοι  στην  νομοθεσία .  Δεν  

θα  πάρουμε  αποφάσεις  αυθαίρετα  εμείς .  Θα  γίνουν  τα  πάντα  νόμιμα .   

 Δεν  νομίζω  ότι  πρέπει  να  δημιουργηθεί  στα  ξαφνικά ,  στα  καλά  

καθούμενα  να  δημιουργηθεί  πρόβλημα  με  την  αστική  συγκοινωνία  από  

την  στιγμή  που  υπάρχει  αυτή  η  λύση .  Απλώς  αυτή  την  λύση  την  

νομιμοποιούμε  με  τον  καλύτερο  τρόπο .   

 Αυτή  είναι  η  δική  μου  η  άποψη  και  σας  προτρέπω  να  ψηφίσετε  

την  εκμίσθωση  της  έκτασης  αυτής  με  παράλληλα  ανάκληση  των  δυο  

αποφάσεων  που  αναφέρει  και  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως  έχει .  Κύριε  Καρπουχτσή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Αγιαννίδου ;  Κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  506/2017 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την   

μίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  πολιτική  προστασία  

 λόγω  έντονων  καιρικών  συνθηκών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  την  περίοδο  των  χιονοπτώσεων .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  να  

συμπληρώσετε  κάτι ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  θέμα  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  θέμα  τι  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  τα  προ  ημερησίας ,  αφορά ,  θέλετε  να  πείτε  δυο  κουβέντες ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τα  χιόνια  είναι  να  πληρωθούν  τα  μηχανήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  όλοι  συμφωνούμε  Πρόεδρε .  Να  μην  καθυστερούμε  τώρα ,  

δεν  υπάρχει  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  ρώτησε  κάτι ,  έπρεπε  να  απαντηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  507/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωρούμε  στα  θέματα .  Θα  διαβάσουμε  τα  θέματα  κανονικά .  

Κάποια  έχουν  ψηφιστεί  κατά  πλειοψηφία .  Θα  ενημερώνω  το  σώμα  ποια  

έχουν  ψηφιστεί  κατά  πλειοψηφία  και  κάποια  που  συμφωνήσαμε  όλοι .  

  

 Το  πρώτο  θέμα :  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθ .  519/2015 ΑΔΣ  και  εκ  νέου  

 έγκριση  εξώδικου  συμβιβασμού  του  Δήμου  Σερρών  

 με  την  Εκκλησία  της  Ελλάδος .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .΅  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε  περάσει  κατά  πλειοψηφία  το  θέμα .  Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Επειδή  απουσίαζα  και  εγώ  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε .  Μάλιστα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  απουσίαζα  και  εγώ  ναι  Πρόεδρε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  κάποιοι  οι  οποίοι  δεν  ήταν  παρόντες  όμως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι  θέλετε  να  συμπληρώσετε  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  επειδή  και  εγώ  απουσίαζα ,  η  πρότασή  μας  ισχύει  όπως  ήταν  και  

την  ψηφίζω  και  εγώ  επειδή  απουσίαζα  εκείνη  την  ημέρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  είπα  όχι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραταξιακά  ήταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισχύει  αυτό  που  είχατε  δηλώσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Παραταξιακά  ήταν  αλλά  όπως  λέει  ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  του  κ .  

Παπαβασιλείου  ήταν  παραταξιακά .  Τώρα  δεν  μπαίνει ,  δεν  

ενσωματώνεται  η  δική  μας  η  ψήφος ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  δεν  έχουμε  αντίρρηση  Θόδωρε ,  είναι  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  μια  στιγμή  λίγο  για  να  μην  δημιουργηθεί  παρεξήγηση ,  στα  

θέματα  διαβάζει  ο  Πρόεδρος  το  κάθε  θέμα .  Αυτοί  που  ήταν  παρόντες  

και  σε  εκείνο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λένε  ότι  εμμένουμε  στις  θέσεις  

που  είχαμε .  Οι  καινούργιοι ,  αυτοί  που  ήρθαν  τώρα  λένε  ότι  ή  

διαφωνούν  ή  συμφωνούν .  Αυτό  σε  κάθε  θέμα  και  τελειώνουμε .  Για  να  

μην  υπάρξει  παρεξήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  μια  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  το  ξανά  συζητήσουμε  πάλι  κ .  Αναστασιάδη .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συντάσσεστε  με  την  πρόταση  της  παράταξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  εάν  θέλετε  να  κουβεντιάσουμε  όλα  τα  θέματα .  

Καταγράφεται  η  θέση  σας  εδώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Αντώνη  αυτά  έχουν  ήδη  γραφτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  διαφοροποιείστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  παραμείνουν  όλα  ότι  είπατε .  Ότι  είπε  ο  καθένας  παραμένει  ως  έχει .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  461/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο   θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης   

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  ομόφωνο .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  462/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα  

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση  διεύρυνσης  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών .  

Εισηγητές:  Ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  κ .  Μερετούδης   

και  ο  πρόεδρος  του  Δημ .  Συμβ .  κ .  Αραμπατζής  Θ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  είχε  περάσει .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  463/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  
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Ορισμός  επιτροπής  εκκαθάρισης  του  αρχείου  της  

 Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας ,  Υγείας ,  Παιδείας  και  Πολιτισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τέταρτο  θέμα  ήταν  ομόφωνα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ήταν  ομόφωνα  κ .  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι  των  μεταναστών ,  το  επόμενο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  464/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Αντικατάσταση  μελών:  

α)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   
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Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

Και  

β)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

 Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  465/2017 )  

…………………………  

 

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  

 Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  466/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  . .προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  ήρθε  ίδιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  ωραία .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  467/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών   

στην  Αγία  Νάπα  της  Κύπρου  για  πραγματοποίηση  τελετής   

αδελφοποίησης  με  το  Δήμο  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  (Β’  φάση) .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ  αφαιρείται  η  συμμετοχή  των  δυο  δημοτικών  συμβούλων  που  ήταν  

σε  αργία ,  γιατί  δεν  δικαιούνται  να  αποζημιωθούν  για  τα  έξοδα .  Αυτή  

είναι  η  μόνη  διαφοροποίηση .  Κατά  τα  άλλα  η  απόφαση  παραμένει  ως  

έχει .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  468/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  υποβολής  δύο  υποψηφιοτήτων  στη  διοργάνωση   

των  βραβείων  Best City Awards 2017 και  έγκριση  σχετικής  

δαπάνης .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  εν  τάχει  με  δυο  κουβέντες .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  βράβευση  από ,  τα  Best  City Awards γίνονται  κάθε  χρόνο ,  

γίνονται  στην  Αθήνα  και  έχει  μια  συμμετοχή  εκατό  ευρώ… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Είναι  μια  ανεξάρτητη  Επιτροπή  που  βραβεύονται ,  πρακτικές  δήμων  

βραβεύονται .  Δήμοι  βραβεύονται ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιοι  βραβεύουν ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  ανεξάρτητη  Επιτροπή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .  Έχετε  να  προσθέσετε  τίποτα  κ .  Αναστασιάδη ;  Την  

προηγούμενη  φορά  το  ψηφίσατε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  καλώς .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  469/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθ .  71/1017 απόφασης  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

 της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  περί  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2017.  
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Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως  έχει .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  470/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια   

λαϊκών  αγορών ,  λόγω  ανωτέρας  βίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως  έχει .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  471/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   
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ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του   

Δήμου  Σερρών  και  της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  για  το  έργο:   

¨Εκσυγχρονισμός  αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  προσθέτουμε  ότι  τριμελή  Επιτροπή  με  τον  κ .  Γκότση ,  με  

αναπληρωτή  τον  κ .  Παπαβασιλείου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  λίγο  να  πω  τα  ονόματα  και  ότι  θέλετε  να  συμπληρώσετε .  Ο  

κ .  Πάλλας  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Μαρινάκη  και  από  την  πλευρά  

που  θα  μας  δώσουν  τα  ονόματα  από  την  Εγνατία .   

 Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  κ .  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  Την  σύμβαση  αυτή  που  συνάπτουμε  με  την  Εγνατία  Οδό  θα  την  

παρακολουθεί  μια  τριμελής  Επιτροπή ,  η  οποία  τριμελής  Επιτροπή  

αποτελείται  από  δυο  άτομα  του  κυρίου  έργου ,  δηλαδή  του  Δήμου  μας  

και  έναν  από  την  Εγνατία  Οδό .  Από  τα  δυο  άτομα  του  κυρίου  έργου  ο  

ένας  θα  είναι  ο  Προέδρος .  Τα  άτομα  αυτά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ο  

υποφαινόμενος ,  εγώ  ως  Πρόεδρος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Παπαβασιλείου  και  το  άλλο  μέλος  θα  είναι  ο  Διευθυντής  των  Τεχνικών  

Υπηρεσιών ,  ο  κ .  Πάλλας  με  αναπληρωτή  την  κυρία  Μαρινάκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό  λεπτό  να  τελειώσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  οποίο  μας  λέει  ο  κ .  Γκότσης… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  καινούργιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήδη  έχει  αποφασιστεί… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  υπήρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είχαμε  αποφασίσει  για  την  Επιτροπή .  Είναι  πρόσθετο  η  Επιτροπή  

που  μπαίνει  μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  δεν  αναφέρεται ,  κ .  Γκότση  στο  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  υπήρχε ,  γι '  αυτό  σας  λέω .  Γιατί  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Προστίθεται  η  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μα  γι '  αυτό  πήρα  και  τον  λόγο .  Εάν  ήταν  το  ίδιο  δεν  θα  έπαιρνα  τον  

λόγο .  προστίθεται  αυτή  η  Επιτροπή ,  διότι  συνεδρίασε  και  το  μέλος  το  

όρισαν  νομίζω ,  χθες  Δευτέρα .  Της  Εγνατίας  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

συνεδρίασε  και  έδωσε  ένα  άτομο  χθες .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Κύριε  Γκότση  συγνώμη  για  την  παρέμβαση ,  μέσα  στο  σύμφωνο  αυτό  

υπάρχει  άρθρο  το  οποίο  ορίζει  ότι  πρέπει  να  λειτουργήσει  αυτή  η  

Επιτροπή .  Ήταν  παράλειψη  επί  της  ουσίας  στο  προηγούμενο  

συμβούλιο  που  δεν  αποφασίστηκε  η  Επιτροπή .  Καταλάβατε ;   

 Υπάρχει  άρθρο  μέσα  στην  σύμβαση  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προτείνονται  αυτά  τα  άτομα  για  να  τα  αποδεχθούμε  γιατί  αλλιώς  δεν  

στέκει  αυτό  το  οποίο  λέμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Υπάρχει  πρόταση ,  περιγράφεται  στην  σύμβαση ,  σε  άρθρο  της  

σύμβασης  όπου  πρέπει  να  λειτουργήσει  αυτή  η  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε  δυο  τινά .  Έγκριση  και  αποδοχή  της  πρότασης .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα  κύριοι ;  Κύριοι  συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  472/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  Κανονισμών  Λειτουργίας  των  δομών  παροχής  συσσιτίου  

 και  κοινωνικού  φαρμακείου  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης   

¨Δομές  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό   

φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  (ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  είχε  περάσει .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  473/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  ανάθεσης  σε  τρίτους  διαγωνισμού  της  υπηρεσίας   

σίτισης  των  μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  -  Λυκείου  Σερρών  

 για  το  σχολικό  έτος  2017-2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  474/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων  και  ηλεκτρολογικού   

υλικού  έτους  2017 για  τις  Δ .Ε .  Μητρουσίου  – Λευκώνα  

 -  Ορεινής  -  Βροντούς  και  Σκουτάρεως  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  475/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  
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Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:   

¨Ευπρεπισμός  -  συντήρηση  -  καθαριότητα  των  Δημοτικών   

Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών ,  πλην  της   

Δ .Κ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  476/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  δαπάνης  για  την  παραγωγή  βίντεο  

 προβολής  του  Δήμου  μας .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  477/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  478/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  

 Δ /νση  Καθαριότητας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  479/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  715/2014 Α .Δ .Σ .   

¨Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  από  κατεχόμενη  δημοτική   

έκταση ,  του  κ .  Τσανάκα  Αθανασίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .  Στην  Ραχω  βίτσα  είναι  ενημερωτικά .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  480/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  για  το  υπ’  αριθμ .  24 κατάστημα   

του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Στο  είκοσι  εγώ  επειδή  έλειπα  όχι .  Για  το  είκοσι  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  να  σημειωθεί .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το  έχω  πει  στην  γραμματέα ,  το  είκοσι  όχι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ήταν  ομόφωνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  είπα .  Ως  έχει .  Να  προστεθεί  και  του  κ .  Στεργίου .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  481/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  αριθμ .  9  

καταστήματος  του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  482/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  από  όλες  τις  πλευρές  να  ακούγονται  συζητήσεις .  

Παράκληση  για  τελευταία  φορά .  Για  μια  ακόμη  φορά .  Υπομονή  πέντε  

λεπτά  και  θα  ολοκληρωθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  έρχονται  από  τρεις  κατευθυνόμενες  περιοχές .   

 Εικοστό  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  17668/05-05-2017 ένστασης  του   

αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

 ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ήταν  ομόφωνα  κ .  Αναστασιάδη .  Δείτε  λίγο  το  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπαμε  όχι .  Όχι  στην  ένσταση  του ,  αυτό  είναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνο  ήταν  το  όχι  Αντώνη .  Ομοβροντία  ήταν  το  όχι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  483/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Σχετικά  με  την  μετατροπή  εισφοράς  χρήματος  σε  γη  στην  περιοχή   

Σφαγεία  (ΠΕ  15) και  40 Μαρτύρων  (ΠΕ  16) του  Δήμου  

 Σερρών  στο  Ο .Π .  437.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  Εικοστό  τέταρτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   Κυρτάσογλου  εάν  μου  επιτρέπετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Για  το  είκοσι  τρία .  Καταρχήν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  ενημέρωση ,  δεν  ήταν  λήψη  απόφασης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,   έχετε  τον  λόγο  κ .  Κυρτάσογλου .  Θέλετε  να  συμπληρώσετε  

κάτι ;  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Νομίζω ,  κύριε  Αναστασιάδη  ότι  το  εξαντλήσαμε  πέραν  του  …  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  απευθυνθείτε  στον  Πρόεδρο  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  ήταν  ενημέρωση .  Δικό  μου  λάθος .  Δική  μου  απόφαση .  Ήταν  

ενημέρωση  κ .  Αναστασιάδη .   

 

ΠΡΑΚΤ .  1/12/2017  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Διαγραφή  ακινήτου  από  το  κτηματολόγιο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  ομόφωνα .  Διαφωνώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Διαφωνία  του  κυρίου… 

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  484/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Περί  δωρεάν  παραχώρησης  του  περιβάλλοντος  χώρου  του   

δημοτικού  θερινού  θεάτρου ,  κατά  χρήση ,  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Αποσύρθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρθηκε .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ    

(ΠΡΑΚΤ .  2/12/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  αποσύρθηκε  παιδιά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εικοστό  πέμπτο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  το  αποσύραμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποσύρθηκε  αυτό  κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

α)  για  την  συντήρηση  πυροσβεστήρων  των  κτηρίων  του  

 Δήμου  Σερρών ,  

β)  ενοικίασης  μικροφωνικής-φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών ,   
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αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του   

Δήμου  Σερρών ,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

Και  

γ)  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  

 συντήρηση  πυροσβεστήρων  των  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  486/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ενοικίασης  

μικροφωνικής-φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών   

και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  487/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  488/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  δημοτικά  κτήρια ,  

β)  Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  

 έτους  2014 .Ε .  Λευκώνα ,  

γ)  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2014,   

δ)  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  Ορεινής  και  

ε)  Κατασκευή  σωληνωτών  αγωγών-φρεατίων  και  αρδευτικής  

τάφρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .    

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  Επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  δημοτικά  

κτήρια  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  489/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  

δρόμων  έτους  2014 Δ .Ε .  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  490/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2014  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  491/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  Ορεινής  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  492/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  
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 του  έργου:  Κατασκευή  σωληνωτών  αγωγών-φρεατίων   

και  αρδευτικής  τάφρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  493/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση   1ου   Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   του   

 έργου:  ¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  494/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  των  έργων:  
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α)  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας  

 έτους  2016 και  

β)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Ανάκληση  της  404/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας   

εκτέλεσης  του  έργου:  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σκουτάρεως   έτους  

2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  495/2017 )  

…………………………  

 

Ανάκληση  της  405/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας   

εκτέλεσης  του  έργου:  εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωσης   

προσβασιμότητας  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  496/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  
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Ανάκληση   της   υπ’   αριθμ .   728/2016  Α .Δ .Σ .   και   εκ   νέου   λήψη   

απόφασης  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .  5226/28-4–2017 απόφαση   

του  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης ,  για  την  παράταση  του  έργου:   

¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο   

Δήμο  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Διαφοροποιείται  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αφού  ήταν  ομόφωνη  πάλι  Αντώνη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχει  την  άποψή  του .  Δεν  χρειάζεται  να  εξηγήσετε .  Το  

γνωρίζει  το  θέμα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  611/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   
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ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  498/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

 χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  499/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  500/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  501/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

για  το  μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  18 έως  20 Ιουνίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  502/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του   

αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  και  του  Δημ .  Συμβούλου  

 κ .  Μυστακίδη  Παύλου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

Ανάκληση  της  413/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  καταβολής  εξόδων   

κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Αντιδημάρχου  Χράπα  Παντελή    

από  τις  2 έως  6 Μαΐου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  503/2017 )  

…………………………  

 

 

Ανάκληση  της  413/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  καταβολής  εξόδων  

 κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Μυστακίδη  Παύλου   

από  τις  2 έως  6 Μαΐου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  504/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  μέλους  της  ομάδας  του   

δικτύου  MAPS – στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  

 χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  

Συνεργασίας   

URBACT 3.  
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Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  505/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλό  μεσημέρι .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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461-2017:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθ .  519/2015 ΑΔΣ  και  εκ  νέου  έγκριση  

εξώδικου     συμβιβασμού  του  Δήμου  Σερρών  με  την  

Εκκλησία  της  Ελλάδος .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

462-2017:  Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

Διαβούλευσης  του  Δήμου    Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

463-2017:  Έγκριση  διεύρυνσης  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών .  

  Εισηγητές :  Ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  κ .  Μερετούδης   και  

ο  πρόεδρος     του  Δημ .  Συμβ .  κ .  Αραμπατζής  Θ .  

 

464-2017:  Ορισμός  επιτροπής  εκκαθάρισης  του  αρχείου  της  Δ /νσης  

Κοινωνικής     Προστασίας ,  Υγείας ,  Παιδείας  και  

Πολιτισμού .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

465-2017:  Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

466-2017:  Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  
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467-2017:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την      αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  

χαρακτήρα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

468-2017:  Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  

στην  Αγία  Νάπα  της    Κύπρου  για  πραγματοποίηση  τελετής  

αδελφοποίησης  με  το  Δήμο  Αγίας     Νάπας  Κύπρου  (Β’  

φάση) .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

469-2017:  Έγκριση  υποβολής  δύο  υποψηφιοτήτων  στη  διοργάνωση  

των  βραβείων  Best    City Awards 2017 και  έγκριση  σχετικής  

δαπάνης .   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  

Κ .  

 

470-2017:  Έγκριση  της  υπ’  αριθ .  71/1017 απόφασης  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της     Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  περί  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  έτους  2017.   

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

471-2017:  Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια  

λαϊκών  αγορών ,  λόγω    ανωτέρας  βίας .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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472-2017:  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

Δήμου  Σερρών  και    της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  για  το  έργο :  

¨Εκσυγχρονισμός   

  αυτοκινητοδρομίου   Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

473-2017:  Έγκριση  Κανονισμών  Λειτουργίας  των  δομών  παροχής  

συσσιτίου  και     κοινωνικού  φαρμακείου  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομές  παροχής    βασικών  αγαθών :  

Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨   

 (ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020).  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

474-2017:  Έγκριση  ανάθεσης  σε  τρίτους  διαγωνισμού  της  υπηρεσίας  

σίτισης  των     μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  -  

Λυκείου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος    2017-2018. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

475-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων  και  

ηλεκτρολογικού  υλικού     έτους  2017 για  τις  Δ .Ε .  

Μητρουσίου  -  Λευκώνα  -  Ορεινής  -  Βροντούς  και    

 Σκουτάρεως  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

476-2017:  Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  

¨Ευπρεπισμός  -  συντήρηση  -    καθαριότητα  των  Δημοτικών  
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Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου     Σερρών ,  πλην  

της  Δ .Κ .  Σερρών¨ .    10665  5/7/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

477-2017:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  παραγωγή  βίντεο  προβολής  του  

Δήμου  μας .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος     10666   7 

/7/2017 

 

478-2017:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού    οικον .  έτους  2017 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

479-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  Δ /νση  

Καθαριότητας .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .   10985 

12/7/2017 

 

480-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  715/2014 Α .Δ  .Σ .  

¨Έγκριση  διοικητικής    αποβολής  από  κατεχόμενη  δημοτική  

έκταση ,  του  κ .  Τσανάκα  Αθανασίου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

481-2017:  Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  για  το  υπ’  αριθμ .  24 

κατάστημα  του  Δημ .     Μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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482-2017:  Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  αριθμ .  9 

καταστήματος  του    Δημ .  Μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

483-2017:  Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  17668/05-05-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :    ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚΤ:   Σχετικά  με  την  μετατροπή  εισφοράς  χρήματος  σε  γη  στην  

περιοχή  Σφαγεία  1/12/2017  (ΠΕ  15) και  40 Μαρτύρων  (ΠΕ  16) του  

Δήμου  Σερρών  στο  Ο .Π .  437.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου

  

 

484-2017:  Διαγραφή  ακινήτου  από  το  κτηματολόγιο  του  Δήμου  

Σερρών  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚΤ:   Περί  δωρεάν  παραχώρησης  του  περιβάλλοντος  χώρου  του  

δημοτικού  θερινού  2/12/2017  θεάτρου ,  κατά  χρήση ,  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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485-2017:  Ανάκληση  της  394/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  παραλαβής  

πρωτοκόλλου  υπηρεσίας  για  την  συντήρηση  

πυροσβεστήρων  των  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

486-2017:  Ομοίως  της  395/2017 ΑΔΣ  ενοικίασης  μικροφωνικής-

φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  

επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

487-2017:  Ομοίως  της  396/2017 ΑΔΣ  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  

απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

488-2017:  Ομοίως  της  397/2017 ΑΔΣ  της  Διαχείρισης  ογκωδών  και  

αποβλήτων   

 

489-2017:  Ανάκληση  της  398/2017 ΑΔΣ  Έγκριση  πρωτοκόλλων  

προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  

Επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  δημοτικά  κτήρια  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

490-2017:  Ομοίως  της  399/2017 ΑΔΣ  του  έργου :  Συντηρήσεις  οδικού  

δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2014 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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491-2017:  Ομοίως  της  400/2017 ΑΔΣ  του  έργου :  Τσιμεντοστρώσεις ,  

συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014 Δ .Ε .  

Λευκώνα  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

492-2017:  Ομοίως  της  401/2017 ΑΔΣ  του  έργου :  Βελτίωση  κοινοτικών  

οδών  Τ .Κ .  Ορεινής   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

493-2017:  Ομοίως  της  402/2017 ΑΔΣ  του  έργου :  Κατασκευή  

σωληνωτών  αγωγών-φρεατίων  και  αρδευτικής  τάφρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

494-2017:  Έγκριση   1ου   Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   του   

έργου :     ¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  

2016¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

495-2017:  Ανάκληση  της  404/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  παράτασης  

προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  

Σκουτάρεως   έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

496-2017:  Ανάκληση  της  405/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  παράτασης  

προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  εργασίες  οδικής  

ασφάλειας  και  βελτίωσης  προσβασιμότητας  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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497-2017:  Ανάκληση   της   406/2017 και  ανάκληση  της  υπ’   αριθμ .   

728/2016  Α .Δ .Σ .   και   εκ   νέου   λήψη  απόφασης   σύμφωνα  

με  την  υπ’  αριθμ .  5226/28-4–2017 απόφαση  του  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης ,  για  την  παράταση  του  έργου :  

¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  

στο  Δήμο  Σερρών¨  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

498-2017:  Ανάκληση   της   407/2017 και  Έγκριση  επιστροφής  

χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

499-2017:  Ανάκληση   της   408/2017 και  Έγκριση  είσπραξης  

αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  από  προνοιακό  

 επίδομα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

500-2017:  Ανάκληση   της   409/2017 και  Έγκριση  Διαγραφή  

χρηματικών  καταλόγων  έτους  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου   

 

501-2017:  Ανάκληση   της   410/2017 και  Έγκριση  Διαγραφή  οφειλετών  

από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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502-2017:  Ανάκληση  της  411/2017 και  έγκριση  μετακίνησης  εκτός  

έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  18 έως  20 Ιουνίου  2017.  

 

503-2017:  Ανάκληση  της  413/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  καταβολής  

εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Αντιδημάρχου  Χράπα  

Παντελή   από  τις  2 έως  6 Μαΐου   

 

 

504-2017:  Ανάκληση  της  413/2017 ΑΔΣ  και  έγκριση  καταβολής  

εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Μυστακίδη  Παύλου  από  

τις  2 έως  6 Μαΐου   

 

505-2017:  Ανάκληση   της  414/2017 και  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  

μετάβασης  μέλους  της  ομάδας  του  δικτύου  MAPS – 

στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  

χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  

Συνεργασίας  URBACT 3.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

506-2017:  Έγκριση  έναρξης  διαδικασίας  εκμίσθωσης  δημοτικής  

έκτασης  στο  στρατόπεδο   

ΚΑΤ .  Εμμ .  Παπά  

 

507-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την  

μίσθωση  ιδιωτικών   
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ΚΑΤ .  μηχανημάτων  για  την  πολιτική  προστασία  λόγω  έντονων  

καιρικών  συνθηκών .   

 

……………………………………  

………………………  

 

-  Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ .  Γαλάνης  Στέργιος  και  Ηλιοπούλου  

Σταλακτή ,  αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

…………………………………….  

………………………  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ………………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………….  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………….  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………….  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………….  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………….  
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………….  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………….  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………….  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………….  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………….  

 


