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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 15/24-08-2017 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». 

 

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 37, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

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. 

 

………………………………….………….. 

…………………….. 
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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», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων. 

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο του  

  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών. 

                              Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε θεματικό συνέδριο της Κ.Ε. .Ε. που  

 θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα από 8 έως 9 Σεπτεμβρίου 2017 και 

έγκριση μετακίνησης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης της Χριστουγεννιάτικης αγοράς  

  ¨Πολιτεία των Ευχών¨ και έγκριση διαδικασίας χορήγησης των αδειών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση ¨Ευρωπαϊκή Εβδομάδα  

  των Περιφερειών και Πόλεων¨ που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις  

  12 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. 

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

 

 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στις εργασίες του 4ου  

  Διακρατικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του δικτύου MAPS που θα  

  πραγματοποιηθεί 18-19 Οκτωβρίου 2017 στο Telsiai της Λιθουανίας. 

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

 

 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα  
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  Κινητικότητας, για το έτος 2017 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διοργάνωσης τεχνικών συναντήσεων και ανοιχτής ημερίδας στο  

  πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) στις 4-5/10/2017.

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

 

 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατροφικός  

  τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨ που θα διεξαχθεί από 24-27  

  Μαΐου 2018 στις Σέρρες και ψήφιση σχετικής δαπάνης.  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ 

 

 ΘΕΜΑ 10ο:       Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.  

   ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.   

     Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου  

 

ΘΕΜΑ 11ο:     Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων: 

 α) ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨ έτους 2018 και 

                         β) ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨ έτους 2018. 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος χορήγησης υποτροφίας σε μαθητές 

του Δήμου Σερρών στα πλαίσια πρωτοβουλίας των ΙΕΚ ΑΛΦΑ και 

Mediterranean College για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 και 

συγκρότηση επιτροπής ανάδειξης των υπότροφων-μαθητών του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση τροποποίησης της πράξης με τίτλο: ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου της πράξης: ¨Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 

Σερρών¨ (διορθωμένη), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ψύκτη νερού δικτύου για τις ανάγκες του 

Δημαρχείου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας-υπηρεσίας με τίτλο: ¨Συντήρηση και 

εξοπλισμός των γραφείων Δημάρχου – Προέδρου Δημ. Συμβουλίου – Γεν. 

Γραμματέα – αίθουσας συνεδριάσεων του Δημ. Μεγάρου, του Δήμου 

Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενσύρματου τερματικού αποδοχής καρτών 

πληρωμών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για το σχεδιασμό και τοποθέτηση μαρμάρινων 

πλακών αναγραφής ονομάτων διατελεσάντων Δημάρχων της πόλης των 

Σερρών, από την απελευθέρωσή της στις 29 Ιουνίου 1913 μέχρι σήμερα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δήμου Σερρών: 

α) για την παροχή υπηρεσιών ¨με χημικές τουαλέτες¨ και 

β) για την παροχή υπηρεσιών ¨φύλαξη  αντλιοστασίου υδροληψίας 

τάφρου Μπέλιτσας¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης 500 τ.μ. στην περιοχή της πρώην Κοινότητας 

Ορεινής που εκμίσθωνε η Cosmote και λήψη απόφασης περί εκ νέου 

μίσθωσης της ίδιας έκτασης. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Εξέταση της από 25-11-2016 ένστασης των Ελένης Κουτούζη και Ειρήνης 

Κοντούζη κατά της υπ’ αριθμ. 480/2016 Α. .Σ. με θέμα: ¨Τροποποίηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με το αποχαρακτηρισμό 

τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ 

και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου  

  

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση επιβολής τέλους για χρήση του Κεντρικού Πάρκου για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης 

τραπεζοκαθισμάτων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

των Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση άδειας διέλευσης – τομής του έργου ¨Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού 

Αερίου (TAP) με διασταυρωμένες ασφαλτοστρωμένες, μη ασφαλτοστρωμένες 

οδούς και χάνδακες στην Κ/Ξ Bonnati J & P - ΑΒΑΞ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση παραλαβής μελετών των έργων: α) Μελέτη διάνοιξης οδού μεταξύ 

των Ο.Π. 713 και 714 στο λόφο Μαρούλη του Δήμου Σερρών και β) 

Γεωτεχνική διερεύνηση – μελέτη στην περιοχή του Ο.Π. 552 του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου 

Σερρών έτους 2017¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 31231/21-7-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 31768/26-7-2017 ένστασης του αναδόχου κατά του 

3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 

δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ και έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 

του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων 

ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 32291/31-7-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨, 

κατά της υπ’ αριθμ. 30751/19-7-2017 ειδικής διαταγής της υπηρεσίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Εργασίες συντήρησης – επισκευές κατασκευές στα: 19ο Δημ. Σχολείο, 3ο 

Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο και 6ο Γυμνάσιο Δήμου Σερρών¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: 

¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016¨ και 

β) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου EASY TRIP.  

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

 

ΘΕΜΑ 39ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ.κ. Νικολάου Ελένη, Ξάνθου Βαΐα 

και Χαραλαμπίδη Νικόλαο, πρώην δημοτικών υπαλλήλων λόγω 

συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αραμπατζή 

Θεοδώρου, Παπαβασιλείου Βασιλείου και Στεργίου Νικολάου, κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του 

εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, για τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Παπαδόπουλο Ηλία, στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης και τροποποίησης των όρων 

διακήρυξης για  την προμήθεια (παροχή) έτοιμων γευμάτων για τους μαθητές 

του Μουσικού Σχολείου 2017-2018 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  

 

 

……………………. 

…………….. 

 

 

 

15Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι  καθίστε  στις  θέσεις  σας  για  να  

ξεκινήσουμε  γιατί  έχουμε  και  πάρα  πολλά  θέματα  σήμερα .   

 Καλησπέρα  σας .  Μία  ανακοίνωση ,  μια  υπενθύμιση ,  εάν  θέλετε ,  

για  τους  συναδέλφους .  Παρακαλώ  κύριοι  καθίστε  στις  θέσεις  σας  σας  

παρακαλώ .   

 Για  τους  συναδέλφους  που  δεν  έχουν  μέιλ  αφορά  την  δήλωση  

περιουσιακής  κατάστασης ,  τα  δικαιολογητικά  να  απευθυνθούν  στην  

γραμματεία  για  να  πάρουν ,  διότι  σίγουρα  αφού  δεν  έχουν  μέιλ  δεν  

έχουν  πάρει  και  τις  ειδοποιήσεις .  Στην  γραμματεία  για  την  δήλωση  

περιουσιακής  κατάστασης .  Ενδιαφέρει  αυτούς  που  δεν  έχουν  

ειδοποιηθεί .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλο  παιδιά ,  έχει  έρθει  καινούργια  ειδοποίηση  για  το  ΄16. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Υπάρχουν  κάποιες  ανακοινώσεις ,  κάποιες  ερωτήσεις  πριν  ξεκινήσουμε  

την  διαδικασία  του  συμβουλίου ;    Ορίστε  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Φωτιάδης  

κάτι  έχει  να  πει ;  Ναι ,  θα  πάρει  τον  λόγο  αμέσως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  θέλω  να  σας  υπενθυμίσω  ότι  έχουμε  τον  νεότερο  σύμβουλου  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  εορτάζει  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παράλειψη .  Χρόνια   πολλά ,  πολύχρονος .  Τις  ευχές  όλου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  να  πηγαίνουν  όλα  καλά .  Να  δώσω  τον  λόγο  

στον  κ .  Φωτιάδη  κύριε  Ραμπότα ;  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε   κάτι  να  

τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Το  διαδίκτυο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  θέλετε  λίγο  δεν  σας  ακούω ,  το  μικρόφωνό  σας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Ναι ,  βεβαίως .  Κύριε  Πρόεδρε  από  το  διαδίκτυο  είδαμε  ότι  κάτι  έγινε  

με  έναν  καλλιτέχνη  και  αναφέραμε  το  όνομα ,  το  λογότυπο   του  Δήμου .  

Μήπως  μπορεί  κάποιος  να  μας  ενημερώσει ;  Ήταν  μια  ατυχής  βέβαια  

εξέλιξη  από  κάθε  άποψη  αλλά .  Αντιλαμβάνεστε  τι  λέω ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως ,  βεβαίως .  Δεν  είναι  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εδώ ,  εάν  έρθει  

κατά  την  διάρκεια  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   μπορεί  να  απαντήσει ,  

αλλιώς  θα  σας  απαντήσει  σε  επόμενο  συμβούλιο .  Κύριε  Ραμπότα  

ζητήσατε  τον  λόγο ;  Συγνώμη  έχετε  κάτι  άλλο  να  ρωτήσετε  κύριε  

Φωτιάδη ;  Κάτι  άλλο  έχετε  να  ρωτήσετε  εκτός  από  το  θέμα  αυτό ;    



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι  δεν  έχω  κάτι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντάξει ,  ευχαριστώ .  Κύριε  Ραμπότη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  προς  τον  συνάδελφο  τον  κ .  Ηλία  Γκότση ,  εάν  

μπορεί ,  εάν  είμαστε   

σε  θέση ,  να  προσδιοριστεί  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  των  

παιδικών  χαρών  εντός  της  πόλης  των  Σερρών  και  επίσης ,  το  δεύτερο  

κομμάτι  όπου  υπάρχει  παντελής  έλλειψης  διαγράμμισης  του  οδικού  

δικτύου  της  πόλης ,  όπου  επειδή  υπάρχει  και  προσωπική  εμπειρία ,  εάν  

αυτό  θα  υλοποιηθεί  άμεσα .  Η  διαγράμμιση  του  οδικού  δικτύου  εντός  

του  αστικού  ιστού  της  πόλης .  

 Το  δεύτερο  αφορά  τον  κ .  Τερζή ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  τον  

Βασίλη ,  σχετικά  με  την  παραχώρηση  του  δημοτικού  χώρου  σε  μια  

γυμναστική  ακαδημία  που  θα  ήθελα  περισσότερες  πληροφορίες  για  το  

ποιο  είναι  το  νομικό  καθεστώς  που  διέπει  την  λειτουργία  αυτής  της  

γυμναστικής  ακαδημίας  γιατί  αφορά  ίδρυση  ιδιωτικού  ΚΔΑΠ .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε   Γκότση   θα  απαντήσετε ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως  θα  απαντήσω .  Θέλω  να  ξέρουν  όλοι  οι  συνάδελφοι  ότι  με  την  

αλλαγή  του  Ν4412 τα  πράγματα  έχουν  δυσκολεύσει  στο  διπλούν  και  

στο  τριπλούν  και  στο  πολλαπλού .  Δηλαδή  τι  θέλω  να  πω ;  Ότι  ζητάνε  

χαρτιά  συνέχεια  από  τους  εργολάβους .  Από  την  Οικονομική  Επιτροπή  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ήταν  μια  φορά  να  περάσουν ,  τώρα  να  περνάνε  τρεις  φορές  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή .  Δυστυχώς ,  δεν  ξέρω  γιατί  τα  έχουν  κάνει  αυτά  

όλα  η  κυβέρνηση  και  ενώ  ο  εργολάβος   έχει  αναδειχθεί  από  τον  Μάιο ,  

ακόμα  είμαστε  στο  τέλος  δηλαδή ,  λέω  για  τις  παιδικές  χαρές  αλλά  και  

για  τα  άλλα  έργα ,  είμαστε  να  υπογράψει  σύμβαση  και  τον  Σεπτέμβριο  

θα  αρχίσουν  οι  παιδικές  χαρές  και  θα  αρχίσουμε  από  την  πλατεία  του  

Ι .Κ .Α . .   

 Θέλω  να  γνωρίζετε ,  το  γνωρίζουν  μόνο  οι  εργολάβοι ,  οι  οποίοι  

κάθε  φορά  πάνε  στα  δικαστήρια  του  Πρωτοδικείου  και  λένε  ότι  θα  σας  

διώξουμε  γιατί  δεν  σας  αντέχουμε  άλλο  πια .  Μπορείτε  αυτό  να  το  

επιβεβαιώσετε  από  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  αναλάβει  τα  έργα .  

 Όσον  αφορά  το  δεύτερο  τις  διαγραμμίσεις ,  το  ίδιο  ισχύει  και  

εκεί .  Όλα  τα  έργα  οι  ανάδοχοι  είναι  από  τον  Μάιο  και  όμως  δεν  

μπορούμε  να  υπογράψουμε  συμβάσεις  λόγω  του  νόμου .  Πιστεύουμε  

όμως  ότι  βρισκόμαστε  στο  τέλος  και  θα  υλοποιηθεί  το  έργου  του  ΄17. 

Το  τεχνικό  πρόγραμμα .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Τερζή .  Κύριε  Πρόεδρε  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  θα  ρωτήσω  κάτι  όσο  ετοιμάζεται  ο  Πρόεδρος ;   Επί  

αυτού  θα  απαντήσει  ο  κ .  Τερζής .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  ρωτήσουμε  εάν  είναι  έτοιμος  να  απαντήσει  ή  θα  απαντήσει  σε  

κάποιο  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Να  ρωτήσω  κάτι .  Βλέπω  ότι  ο  κ .  Δήμαρχος  δεν  είναι  εδώ .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  λείπει  στην  Ρόδο  σε  κάποιο  συνέδριο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Έχετε  προετοιμαστεί  θα  μας  κάνετε  κάποια  ενημέρωση  για  την  εξέλιξη  

με  τα  στρατόπεδα   ή  θα  το  αφήσουμε  για  το  επόμενο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  γίνει  πολύ  σύντομα  ένα  Ειδικό  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  θέμα  

των  στρατοπέδων .  Έχετε  πάρει ,  νομίζω ,  σήμερα  μια  νέα  αγωγή  που  

κατατέθηκε  για  το  στρατόπεδο  του  Παπαλουκά ,   πολύ  σύντομα  θα  

γίνει ,  πιθανόν  την  ερχόμενη  εβδομάδα  ή  την  μεθεπόμενη  θα  γίνει  ένα  

ειδικό  συμβούλιο  για  το  θέμα  αυτό  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  να  μην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  δεν  έχω  τίποτα  και  ούτε  έχω  εξουσιοδότηση .  Κύριε  Τερζή  το  

ερώτημα  του  κ .  Φωτιάδη  όσον  αφορά  την  εκδήλωση ,  παρακαλώ  κύριοι  

συνάδελφοι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ποια  εκδήλωση ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  μπορείτε  να  απαντήσετε  για  μια  εκδήλωση  που  έγινε  στο  Θεατράκι  

την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  δημιουργήθηκαν  κάποια  θέματα .  Έχει  

κάποια  σχέση  με  τις  αρμοδιότητες  τις  δικές  σας ;  Η  ΚΕΔΗΣ  έχει  

ανάμειξη  στο  θέμα  αυτό ;   Μπορούμε  να  απαντήσουμε  ή  σε  κάποιο  

άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Ναι ,  μπορούμε  να  απαντήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  συγνώμη ,  κύριε  Ραμπότα ,  τι  ερώτημα  κάνατε   για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  διπλή  ιδιότητα .  Η  παραχώρηση  του  γυμναστηρίου  του  

Γυμνασίου  του  Λευκώνα  σε  μια  Γυμναστική  Ακαδημία ,  ένα  νομικό  

πρόσωπο ,  δεν  ξέρω  τι  ακριβώς ,  ποια  υπόσταση  είναι ,  εάν  είναι  

Μ .Κ .Ο . ,  εάν  είναι  Σύλλογος ,  εάν  είναι  Σωματείο ,  για  την  δημιουργία  

ιδιωτικού  Κ .Δ .ΑΠ . ,  όταν  ιδιωτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  δημιουργεί  η  ίδια  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  υλοποιεί  προγράμματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπορείτε  να  απαντήσετε  σήμερα ,  κύριε  Τερζή  για  τα  δυο  ερωτήματα ;  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όσον  αφορά  το  πρώτο  ερώτημα ,  σε  μισή  ώρα  στο  ΤΕΙ  Σερρών  έχει  μια  

εκδήλωση  την   Λυσιστράτη  με  μια  γνωστή  παραγωγή ,  με  γνωστούς  

ηθοποιούς .  Δεν  ελέγχει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εάν  είναι  σφραγισμένα  τα  

εισιτήρια ,  εάν  θα  αποδώσουν  το  Φ .Π .Α . ,  εάν  θα  έχουν  σεκιούριτι .  

Εμείς  παραχωρούμε  τον  χώρο ,  το  συμφωνητικό  υπογράφεται  την  ημέρα  

της  εκδήλωσης ,  γιατί  εκείνη  την  ημέρα  έρχονται  οι  υπεύθυνοι .  Έτσι  

κάναμε  και  στην  εν  λόγω  εκδήλωση .  Μας  έγινε  το  αίτημα ,  την  ημέρα  

της  εκδήλωσης  υπογράψαμε  την  σύμβαση .   

Από  εκεί  και  πέρα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όπως  λέει  και  το  συμφωνητικό ,  

σύμφωνα  με  το  συμφωνητικό  και  σύμφωνα  με  τις  υποχρεώσεις  αυτού  

που  αναλαμβάνει  να  κάνει  την  εκδήλωση  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  δεν  συμμετέχει  

στα  εισιτήρια  και  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  γίνεται  η  εκδήλωση .  Όμως ,  
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επειδή  την  Παρασκευή  έχει  οριστεί  δικάσιμος  εναντίον  του  

συγκεκριμένου  ατόμου  στο  όνομα  του  οποίου  έγινε  η  εκδήλωση ,  

νομίζω  δεν  θέλω  να  επεκταθώ  περισσότερο  για  ευνόητους  λόγους ,  

γιατί  ίσως  αυτό  να  είναι  υπέρ  ή  και  εις  βάρος  του  κατηγορουμένου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στο  ερώτημα  του  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  μην  γίνει  διάλογος  όμως  κ .  Φωτιάδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  εμείς  είμαστε  κυρίαρχο  όργανο .  Εγώ  ήμουν   εκτός  της  

πόλης ,  το  είδα  στο  διαδίκτυο  και  με  ρώτησαν  ότι  τι  έγινε  στις  Σέρρες ;  

Μήπως  θα  πρέπει  να  μας… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εμείς  ως  οφείλαμε  παραχωρήσαμε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  έκανε  το  αίτημα ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ο  ίδιος  ο  κύριος .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Φυσικό  πρόσωπο  είναι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Ο  ίδιος  ο  κύριος  ο  οποίος  μέχρι  το  ΄14 ήταν  εργαζόμενος… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι .  Το  άτομο  για  το  οποίο  θα  γινόταν  η  εκδήλωση .  Το  άτομο  για  το  

οποίο  θα  γινόταν  η  εκδήλωση ,  η  φιλανθρωπική  εκδήλωση .  Το  ίδιο  το  

άτομο  έκανε  το  αίτημα  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Όχι  ο  καλλιτέχνης .  Ο  

δικαιούχος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

…κάτω  από  ειδικές  ανάγκες  ξεκίνησε  την  διαδικασία  να  κάνει  μια  

εκδήλωση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Και  κάλεσε  τον  συγκεκριμένο  καλλιτέχνη .  Κάτι  δεν  πήγε  καλά  και  δεν  

έγινε  η  εκδήλωση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι .  Η  εκδήλωση  ολοκληρώθηκε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Έγινε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  με  την  ολοκλήρωση  της  εκδήλωσης  επενέβη  ο  διοικητής  της  

ασφαλείας  και  πήραν  στο  αστυνομικό  τμήμα  για  καταθέσεις  και  το  

άτομο  για  το  οποίο  έγινε  η  εκδήλωση  και  κάποιους  καλλιτέχνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στο  ερώτημα  του  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  κάποιος  Σύλλογος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  είπα  τώρα ,  επειδή  έχει  οριστεί  δικάσιμος  την  Παρασκευή  δεν  

πρέπει  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι  όχι  διάλογο .  Σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  

παρακαλώ  έχει  τον  λόγο  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ο  οποίος  νομίζω  

ότι  μπορεί  να  απαντήσει .  Παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Φωτιάδη  να  το  

κλείσουμε  σας  παρακαλώ .  Νομίζω  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  ενημερώνω  αυτό  που  ξέρω  και  αυτό  που  έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  έκλεισε ,  μην  επαναλαμβάνετε  το  ίδιο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Έγινε  το  αίτημα  σε  μας  από  το  φυσικό  πρόσωπο ,  μας  είπε  ότι  στην  

εκδήλωση  αυτή  οικειοθελώς ,  αφιλοκερδώς ,  εθελοντικά  θα  συμμετέχουν  

κάποιοι  καλλιτέχνες  ανάμεσα  στους  οποίους  και  ο  γνωστός  σας  

Ζαφείρης  Μελάς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  τα  κινητά  σας  εάν  είναι  δυνατόν  να  τα  απενεργοποιήσετε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

20

Η  εκδήλωση  αυτή  θα  γινόταν  με  όλους  τους  τρόπους  τους  νόμιμους .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  εμείς  δώσαμε  την  άδεια  και  την  έγκριση .  Από  ότι  

φαίνεται  κάτι  δεν  ακολούθησε  όσον  αφορά  τις  διαδικασίες  αυτό  το  

πρόσωπο  και  συνελήφθη  μετά  το  πέρας  της  εκδήλωσης ,  δεν  διακόπηκε  

η  εκδήλωση  και  έχει  οριστεί  για  την  Παρασκευή ,  μεθαύριο ,  1η  

Σεπτεμβρίου  δικάσιμος  στην  οποία  έχουμε  κληθεί  να  καταθέσουμε  ως  

μάρτυρες  και  εγώ  ως  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  η  κυρία  Βούλα  

Ιωαννίδου  ως  Διευθύντρια  και  η  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  που  είπε  η  

κυρία  Ιλανίδου  και  ο  κατηγορούμενος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  λόγος ,  νομίζω  δοθήκανε  οι  

εξηγήσεις .  Στο  ερώτημα  του  κ .  Ραμπότα  έχετε  να  απαντήσετε ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  ο  Αθλητικός  Σύλλογος  Λευκώνα ,  είναι  Σύλλογος  κανονικά  από  το  

Πρωτοδικείο ,  μας  έκανε  το  αίτημα  να  του  παραχωρηθεί  το  κλειστό  

γυμναστήριο  του  Λευκώνα  για  την  δημιουργία  ιδιωτικού  Κ .Δ .ΑΠ . .   

Ως  όφειλα  το  έφερα  τα  θέμα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

ΕΣΕΔΕ  και  αφού  συζητήθηκε  παρουσία  και  των  εκπροσώπων  των  

νομίμων  του  Συλλόγου  και  αφού  θέσαμε  κάποιους  όρους ,  ομόφωνα  

παραχωρήσαμε  για  ένα  έτος ,  διότι  η  ΕΣΕΔΕ  βάσει  νόμου  δεν  μπορεί  να  

παραχωρεί  αθλητικούς  χώρους  που  βρίσκονται  μέσα  σε  σχολεία  πέραν  

του  ενός  έτους .   

 Και  με  κάποια  ανταλλάγματα  όπως  είναι  η  έκδοση  πυρασφάλειας ,  

η  διαμόρφωση  των  αποδυτηρίων ,  οι  διάφορες  ηλεκτρολογικές  

επισκευές  και  διάφορα  άλλα ,  κόστους  άνω  των  20.000 ευρώ  και  με  

τους  όρους ,  οποιοσδήποτε  Σύλλογος  Σερραϊκός ,  του  Δήμου ,  θελήσει  να  
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εντάξει  μέσα  στο  πρόγραμμά  του ,  στις  προπονήσεις  του  αυτό  το  

Γυμναστήριο ,  να  του  παραχωρηθούν  ώρες  για  να  μέσα  εκεί  να  κάνει  

την  αθλητική  του  δραστηριότητα .   

 Επιπλέον ,  αυτός  ήταν  ο  δεύτερος  όρος ,  ο  πρώτος  όρος  τον  

κυρίαρχο  ρόλο  στο  συγκεκριμένο  γυμναστήριο  να  τον  έχει  το  σχολείο  

και  το  μαθητικό  δυναμικό  εάν  θελήσει  να  κάνει  αθλητικές  ή  άλλες  

πολιτιστικές  ή  κοινωνικές  εκδηλώσεις .   

 Δεχθήκανε  αυτούς  τους  όρους  και  αφού  τους  δεχθήκανε  ομόφωνα  

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  να  του  παραχωρηθεί  αυτός  ο  

χώρος  για  ένα  έτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  απευθυνθώ  προς  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Θα  ήθελα  να  ήταν  

και  ο  Δήμαρχος  παρών .  Εάν  είναι  στις  προθέσεις  της  νέας  διοίκησης  

της  επιχείρησης  να  αναθεωρήσει  την  τιμολογιακή  πολιτική  που  

ψηφίσαμε ;   

 Μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό  να  ολοκληρώσω  την  ερώτηση .  Γιατί  σε  

ρεπορτάζ  που  παρακολούθησα ,  σε  αίτημα  κάποιων  κατοίκων  του  

Ελαιώνα  για  τροποποίηση  της  τιμολογιακής  πολιτικής ,  ο  Πρόεδρος  

είπε  ότι  το  θέμα  θα  το  φέρει  για  συζήτηση  στο  Δ .Σ .  της  επιχείρησης .   

 Είναι  στις  προθέσεις  τους  δηλαδή  να  αναθεωρήσουν  την  

τιμολογιακή  πολιτική  που  ψηφίσαμε  πριν  από  δυο  χρόνια ;  Γιατί  και  η  

απάντησή  τους  στο  ερώτημα  των  δημοσιογράφων  "Τι  έχετε  να  πείτε  για  

την  τιμολογιακή  πολιτική ;  "  ακόμα  δεν  έχει  πειστεί  ότι  ήταν  

απαραίτητη  η  αναθεώρηση  της  τιμολογιακής  πολιτικής ;  Γιατί  η  
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απάντησή  του  ήταν  ότι  η  πλειοψηφία  αποφάσισε  και  εγώ  αποδέχομαι .  

Δηλαδή  από  δημοκρατικό  καθήκον  αποδέχεται ;  Δεν  έχει  πειστεί  ακόμα  

ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ότι  εκείνη  η  παρέμβασή  μας  ήταν  

απαραίτητη  για  να  διασωθεί  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  

 Και  κάτι  ακόμα .  Είχε  γίνει  πολύ  κουβέντα  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σε  σχέση  με  το  αποχετευτικό  των  Καλών   Δέντρων .  Εγώ  

ξέρω  ότι  ή  έκθεση  του  πραγματογνώμονα  έχει  παραδοθεί .  Θα  

ενημερωθεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Θα  συζητηθεί ;  Τι  θα  γίνει ;   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  θα  απαντήσετε ;  Ωραία .  Έχετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΕΥΑΣ:  

Όσον  αφορά  για  την  τιμολογιακή  πολιτική ,  αυτό  που  είπα  και  δημόσια  

θα  το  ξανά  πω  και  τώρα  ισχύει .  Σέβομαι  την  πλειοψηφία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Ένα  αυτό .  Δεύτερο .  Για  τον  Ελαιώνα .  Εκεί  

πήραν ,  το  Τοπικό  Συμβούλιο  πήρε  μια  απόφαση  ομόφωνα  και  ζητά  

κάποια  πράγματα  σε  σχέση  με  την  τιμολογιακή  πολιτική  για  τον  

Ελαιώνα .  Λοιπόν ,  εγώ  οφείλω  να  το  φέρω  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

και  από  εκεί  και  μετά  ότι  αποφασιστεί  εκεί .  Δεν  μπορώ  να  το  πετάξω  

και  να  το  αφήσω  στο  πλάι  το  αίτημα  μιας  Τοπικής  Κοινότητας  ή  μια  

ομόφωνη  απόφαση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  

 Τρίτον .  Για  το  πόρισμα  για  το  αποχετευτικό  για  τα  Καλά  Δένδρα ,  

την  μια  μέρα  το  πήρα ,  την  επόμενη  μέρα  το  πρωί  το  έστειλα  με  e-mail  

σε  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  για  ενημέρωση .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Προχωρούμε  στα  θέματα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Ορίστε .  Ερώτηση  έχετε ;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  να  απαντήσει .  Εάν  μπορεί  ο  Πρόεδρος  να  απαντήσει  για  το  

θέμα  αυτό ;   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  μπορεί  θα  σας  απαντήσει .  Εάν  δεν  μπορεί  ξέρετε  την  διαδικασία  

κύριε  Αναστασιάδη .  Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Κύριε  Τερζή  

έχετε  στοιχεία ;  Μπορείτε  να  απαντήσετε  στον  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σύμφωνα  με  το  καταστατικό  παραχωρήσεων  του  θερινού  θεάτρου  του  

Δήμου  Σερρών ,  το  οποίο  παραχωρήθηκε  προς  χρήση  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

από  την  περσινή  περίοδο ,  εκδηλώσεις  φιλανθρωπικού  χαρακτήρα  

καθώς  και  σε  Τοπικούς  Συλλόγους  του  Δήμου  Σερρών  παραχωρείτε  

δωρεάν .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  σε  οποιοδήποτε  άλλο  ο  οποίος  έχει  

επιχειρηματική  δραστηριότητα  παραχωρείται  με  το  αντίτιμο  των  100 

ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  ένα  λεπτό .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  δεν  κάνουμε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  έχουμε  σαράντα  πέντε  

θέματα  διάλογο  δεν  κάνουμε .  Κάνατε  ερώτηση .  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .  Είστε  αρκετά  έμπειρος  και  

παλαιός  στην  Αυτοδιοίκηση ,  ξέρετε  ότι  η  ερώτηση  απαντήθηκε ,  

σταματάμε .  Εάν  δεν  σας  κάλυψε  είναι  θέμα  δικό  σας .  Μπορείτε  να  

επανέλθετε  σας  παρακαλώ .  Λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  με  την  άδειά  σας  προ  ημερησίας  έχουμε ,  

ζητούμε  την  έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης ,  επειδή  κρίθηκε  

άγονος  ο  διαγωνισμός  και  αφορά  την  σίτιση  έτοιμων  γευμάτων  για   

τους  μαθητές  του  Μουσικού  Γυμνασίου .  Συμφωνείτε  να  συζητηθεί  το  

θέμα ;  Ομόφωνα ;   

 Κύριε  Μερετούδη  σας  παρακαλώ  σύντομα .  Επειδή  τρέχουν  οι  

ημερομηνίες  γι '  αυτό  το  φέραμε  προ  ημερησίας .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  και  τροποποίησης   

των  όρων  διακήρυξης  για  την  προμήθεια  (παροχή)  έτοιμων  

γευμάτων  

 για  τους  μαθητές  του  Μουσικού  Σχολείου  2017-2018 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  επειδή  έγινε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  τα  κινητά  σας  εάν  είναι  δυνατόν .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν  παρουσιάστηκε  κανείς  ενδιαφερόμενος ,  ούτε  ο  ανάδοχος  που  ήταν  

πέρυσι ,  κανείς  και  κάνουμε  αυτή  την  διαδικασία ,  ώστε  ξεκινώντας  το  

σχολείο  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  την  σίτιση  στο  Μουσικό  Σχολείο .  

Εάν  θέλετε  κάτι  άλλο  Πρόεδρε ,  δεν  νομίζω  ότι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Είναι  γνωστή  η  διαδικασία .  Πάλι  θα  πάει ,  με  

ποιον  τρόπο  θα  γίνει  αυτή  η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  κ .  

Μερετούδη ;  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πρόεδρε  είναι  οι  διαδικασίες  τις  οποίες  θα  κάνει  το  τμήμα  

Προμηθειών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ηλεκτρονικά  θα  γίνουν .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ηλεκτρονικά  θα  γίνουν  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Όπως  σε  όλους  τους  διαγωνισμούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  επί  της  διαδικασίας  κύριε  Αναστασιάδη  το  γνωρίζω .  Ευχαριστώ .  

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  674/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πρώτο  θέμα .  

 

Θέμα  1ο  :  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή   

και  οριστική  παραλαβή  έργων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Γκότσης  είναι  ο  εισηγητής  του  θέματος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  επιτροπών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  συμφωνούμε ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ομόφωνα .   

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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του  έργου:  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας  

 ΔΕ  Σκουτάρεως  έτους  2015 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  597/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής   

οδοποιίας  ΔΕ  Μητρουσίου  έτους  2015 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  598/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής   

οδοποιίας  ΔΕ  Σερρών  και  ΔΕ  Λευκώνα  έτους  2015 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  599/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας  

 Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Τοπικής  Κοινότητας  

Άνω  Βροντούς   έτους  2015 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  600/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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οδού  Ανδρούτσου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  601/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Επισκευές  συντηρήσεις  στο   

Δημοτικό  Σχολείο  Καλών  Δέντρων  του  Δήμου  Σερρών  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  602/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Επισκευές  συντηρήσεις  κεραμοσκεπών  

 στα  Δημοτικά  Σχολεία  Λευκώνα ,  2ο  Γυμνάσιο ,   Ειδικό  Σχολείο   

και  Δημοτικό  Σχολείο  Προβατά  

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  603/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Επέκταση  δικτύου  πεζοδρόμων  

πόλης  Σερρών  έτους  2015 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  604/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Ανακατασκευή  γέφυρας  στην   

Τοπική  Κοινότητα  Κάτω  Καμήλας  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  605/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι .  Δεύτερο  θέμα .  

 

Θέμα  2ο  :  

                    Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι  από  τον  Κυνηγητικό  Σύλλογο  κύριε  Πρόεδρε .  Είναι  τυπική  

διαδικασία .  Αντικαταστείτε  ο  κ .  Απαρδάνης  και  μας  προτείνεται  να  

συμμετέχει  στο   Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ο  κ .  Παρατσουκίδης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έχει  οριστεί .  Ωραία .   Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  606/2017 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τρίτο  θέμα .  

 

Θέμα  3ο  :  

 Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  σε  θεματικό  συνέδριο  της  

  Κ .Ε .Δ .Ε .  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Κόνιτσα  από  8 έως  

  9 Σεπτεμβρίου  2017 και  έγκριση  μετακίνησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει  ένα  Συνέδριο  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  στην  Κότσινα  8 με  9 Σεπτεμβρίου .  

Εκτιμώμενη  δαπάνη  250 και  προτείνεται  ο  κ .  Πρόεδρος  για  συμμετοχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών  εγώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  να  καταγραφεί .   

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  607/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Τέταρτο  θέμα .  

 

Θέμα  4ο  :  

Συγκρότηση  επιτροπής  οργάνωσης  της  Χριστουγεννιάτικης   

αγοράς  Πολιτεία  των  Ευχών  και  έγκριση  διαδικασίας   

χορήγησης  αδειών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  συσταθεί  μια  τριμελής  Επιτροπή ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έχετε  τον  λόγο  κύριε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ας  τελειώνουν  και  μετά  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη  κ .  Γρηγοριάδη… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  λέω  ας  τελειώνουν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  το  κέρασμα  της  κυρίας  Καλώτας ,  γι '  αυτό  υπάρχει  κάποια  . .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  συζητάμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Οι  ευχές  είχαν  προηγηθεί .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  ακούσει  η  αντιπολίτευση .  Είναι  η  σύσταση  της  τριμελούς  

Επιτροπής  για  την  διοργάνωση  της  Πολιτείας  των  Ευχών ,  όχι  για  την  

διοργάνωση ,  για  τον  έλεγχο  και  τα  λοιπά .  Θα  μπουν  δυο  αιρετοί  από  

την  συμπολίτευση  και  ένας  από  την  αντιπολίτευση .  Οι  δυο  της  

συμπολίτευσης  θα  είναι  εγώ  και  ο  κ .  Τερζής  με  αναπληρωματικούς  τον  

Μερετούδη  και  τον  Λαζαρίδη  και  έναν  θέλουμε  από  την  αντιπολίτευση ,  

όποιον  θέλετε  εσείς  από  την  αντιπολίτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Χρειάζονται  και  αναπληρωτές ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Οι  αναπληρωτές  ποιοι  θα  είναι ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γρηγοριάδης  -Τερζής  τακτικά  μέλη ,  Μερετούδης-Λαζαρίδης  

αναπληρωματικά  μέλη .  Θέλουμε  έναν  τακτικό  και  έναν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι ,   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από  την  αντιπολίτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ησυχία  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Βασίλη  εσύ .  Ο  Χρυσανθίδης  τακτικό  μέλος  και  έναν  αναπληρωματικό .  

Θέλουμε  και  έναν  αναπληρωματικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Γάτσιος ;  Ο  Αναστασιάδης ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ησυχία  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό .  Τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  608/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενο  θέμα  το  πέμπτο .  

 

Θέμα  5ο  :  

Έγκριση  συμμετοχής  Δήμου  στην  εκδήλωση  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

 των  Περιφερειών  και  Πόλεων  που  θα  πραγματοποιηθεί   

 από  τις  9 έως  και  τις  12 Οκτωβρίου  2017 στις  Βρυξέλλες .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  πρόκειται  για  μια  

τετραήμερη  εκδήλωση  που  γίνεται  κάθε  χρόνο  από  την  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή  των  Περιφερειών  και  την  Γενική  Διεύθυνση  Περιφερειακής  

Πολιτικής  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής .  Είναι  μια  εκδήλωση  στην  οποία  

συμμετέχουν  εκπρόσωποι  περιφερειακών  και  τοπικών  αρχών ,  

εμπειρογνώμονες  και  πανεπιστημιακοί  και  είναι  μια  πλατφόρμα  στην  

οποία  γίνεται  μια  ανταλλαγή  γνώσεων  σε  θέματα  τοπικής ,  

περιφερειακής  και  αστικής  ανάπτυξης  και  διαχείρισης  προγραμμάτων .   

 Στο  πλαίσιο  αυτής  της  ημερίδας  ζητάμε  να  γίνει  η  συμμετοχή  του  

Δήμου  και  να  εγκριθεί  η  παρουσία  μου  σε  αυτό  το  Συνέδριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  λέτε  το  όνομα .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αναστασιάδης  Ηλίας  κύριε  Πρόεδρε .  Η  πρακτικογράφος  να  μην  μας  

μπερδεύει  δηλαδή .   

 Λοιπόν ,  κύριε  Καρπουχτσή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη ,  έχετε  δίκαιο .  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  οποίο  θέλω  να  σας  ρωτήσω  έχει  άμεση  σχέση  και  με  το  

επόμενο  θέμα .  Λοιπόν ,  πολύ  ωραία  γίνονται  αυτές  οι  συναντήσεις  και  

τα  λοιπά .  Θα  ήθελα  να  μου  πείτε ,  μέχρι  στιγμής ,  επειδή  έχουν  γίνει  και  

άλλες  κατά  το  παρελθόν ,  ποια  είναι  η  προστιθέμενη  αξία  και  ποιος  
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είναι  ο  συγκεκριμένος  στόχος ;  Ή  απλώς  εκεί  βρισκόμαστε  για  να  

κουβεντιάζουμε  εσαεί ;   

 Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Αναφέρω  μια  ρήση  του  Τρικούπη  ο  οποίος  

έλεγε  το  εξής :  Όταν  δεν  μπορούμε  να  αποφασίσουμε  συνεδριάζουμε  

και  κουβεντιάζουμε .   

 Πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  θα  ήθελα ,  εάν  μπορείτε ,  να  μου  δώσετε  

μια  σαφή  απάντηση  και  ολιγόλογη .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Από  αυτές  τις  εκδηλώσεις  πάντα  κάτι  παίρνουμε  γιατί  εκεί  πέρα  

αποτυπώνονται  οι  πολιτικές  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  θέματα  

αστικής  ανάπτυξης  και  γίνεται  μια  ενημέρωση  για  την  ατζέντα  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  τα  προγράμματα  που  είναι  να  τρέξουν .   

 Πάντα  νομίζω  ότι  με  την  συμμετοχή  σε  τέτοιου  είδους  

διαδικασίες  ο  Δήμος  μας  είναι  κερδισμένος  και  συμμετέχει  σε  

προγράμματα  τα  οποία  είναι  ανταγωνιστικά ,  βλέπει  τι  γίνεται ,  

αναζητεί  εταίρους  από  άλλες  ευρωπαϊκές  πόλεις  για  να  κατεβαίνει  από  

κοινού  σε  προγράμματα  και  γίνεται  μια  τέτοιου  είδους  διεργασία  σε  

αυτές  τις  συναντήσεις  και  νομίζω  ότι  είναι  προς  όφελος  του  Δήμου  

μας .  Αυτό  πάντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συμπληρώνοντας  τον  κ .  Αναστασιάδη  επειδή  παρατηρώ  συγκεκριμένα  

εδώ  και  πολλά  χρόνια ,  κύριε  Καρπουχτσή  ότι  συμμετέχετε  σε  τέτοιες  

συναντήσεις ,  έχουμε  μέχρι  στιγμής  κάποιο  αποτέλεσμα  αυτές  οι  
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συναντήσεις ;  Συγκεκριμένο .  Τώρα  απαντήσατε  μια  γενικότητα  η  οποία  

δεν  μας  κάλυψε .  Συγκεκριμένα  τι  έχουμε ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  φορά  ακόμη  έχω  παρακολουθήσει  αντίστοιχο  στις  Βρυξέλλες  που  

ήταν  για  τα  Urban Innovation Actions.  Τότε  ο  Δήμος  μας  ήθελε  να  

κατέβει  σε  αυτή  την  πρωτοβουλία .  Ευτυχώς  και  δεν  κατεβήκαμε  γιατί  

είδαμε  εν  τοις  πράγμασι  ότι  ήταν  ένα  αντικείμενο  το  οποίο  ήταν  

αρκετά  δύσκολο  και  δυσνόητο  για  να  κατέβουμε .  Από  εκείνη  όμως  την  

εμπειρία  προέκυψε  μια  συνεργασία  με  το  ΕΚΕΤΑΑ  στο  οποίο  

κατεβήκαμε  σε  ένα  πρόγραμμα  στο  Ελλάδα  -Fyrom μετά .   

 Δηλαδή  πάντα  προκύπτει  κάτι  στο  πλαίσιο  μιας  συνεργασίας  

στην  οποία  βρίσκεσαι .  Αντίστοιχα  προέκυψε  η  έγκριση  της  Βιώσιμης  

Αστικής  Ανάπτυξης  όπου  μπήκαν  μια  σειρά  από  θεματολογίες  που  

είχαν  αναπτυχθεί  σε  αυτές  τις  ημερίδες  και  γι '  αυτό  και  πήραμε  και  

υψηλή  βαθμολογία .  Δηλαδή  πάντα  κάτι  παίρνεις .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε ,  ερώτηση ;  Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  οφέλη  είχε  ο  Δήμος  Σερρών  από  αυτές ,  όλες  αυτές .  Εκτός  από  

φτώχεια  που  φέρνει  μέσα  στην  πόλη  τι  άλλο  κάνετε ;  Φτώχεια  και  

δυστυχία .  Όχι  όμως  για  Έλληνες .  Για  τα  ΡΟΜΑ ,  για  τους  

λαθρομετανάστες ,  για  τους  Αλβανούς .  Τι  έχετε  φέρει  στην  πόλη  των  

Σερρών ;  Ένα  συγκεκριμένο  πρόγραμμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Παρακαλώ  σας  περιοριστούμε  στο  θέμα .   

Κος   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγκεκριμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  ας  περιοριστούμε  στο  θέμα .  Διαφορετικό  είναι  το  

θέμα  μας .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  δεν  έχω  καθόλου  λάθος .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είσαι  καλός  Πρόεδρος ,  να  το  ξέρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντάξει ,  άποψή  σας .  Σας  παρακαλώ .  Είναι  συγκεκριμένο  το  θέμα ,  σας  

παρακαλώ  πολύ .  Βοηθήστε  με  και  αφήστε  τις  παρεμβάσεις  ότι  δεν  

είμαι  καλός  Πρόεδρος  ή  κακός .  Αυτό  ας  το  κρίνουν  άλλοι .  Το  θέμα  μας  

είναι  διαφορετικό .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Καρπουχτσή  δεν  είναι  το  θέμα  μας  σας  παρακαλώ  αυτό .  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καταγράφτηκε  κ .  Αναστασιάδη .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  609/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενο  θέμα .  Ας  περιοριστούμε  σας  παρακαλώ  και  ας  αποφύγουμε  

τους  χαρακτηρισμούς .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  δεν  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα  έκτο .  Σας  παρακαλώ .   

 

Θέμα  6ο  :  

Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπων  του  Δήμου  στις  εργασίες  

 του  4ου  Διακρατικού  Εργαστηρίου  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  

 MAPS που  θα  πραγματοποιηθεί  18-19 Οκτωβρίου  2017 

 στο  Telsiai  της  Λιθουανίας  

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

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  πρόκειται  για  το  4ο  Διακρατικό  Εργαστήριο  στο  πλαίσιο  

του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  στο  οποίο  έχουμε  ενταχθεί .  Τα  έξοδα  

είναι  καλυμμένα  στο  εκατό  τοις  εκατό  από  το  πρόγραμμα .  Η  

διοργάνωση  θα  γίνει  στο  Telsiai  της  Λιθουανίας  18 με  19 Οκτωβρίου  

και  προτείνεται  η  συμμετοχή  των  τριών  εκπροσώπων  του  Δήμου  και  

τεσσάρων  εκπροσώπων  της  Τοπικής  Ομάδας  Στήριξης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Και  εάν  θέλετε  μπορώ  να  σας  πω  και  τα  ονόματα  εάν  χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως  να  ειπωθούν  και  τα  ονόματα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τα  ονόματα  που  μου  έδωσαν  από  το  τμήμα  είναι  από  τα  μέλη  της  

Τοπικής  Ομάδας  Στήριξης  είναι  ο  κ .  Καφεστίδης  Ιωάννης  και  Ροσάκης  

Δημήτρης  και  από  τα  μέλη  της  Διοίκησης  του  Έργου  είναι  από  την  

Δημοτική  Αρχή  ο  Μυστακίδης  ο  Παύλος ,  η  Μαδεμλή  Ελένη  από  την  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  η  κυρία  Μαρινάκη  Κατερίνα  και  η  κυρία   Τσούκα  

Ασημίνα  από  τις  αντίστοιχες  υπηρεσίες  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Λοιπόν ,  όπως  είπα  κ .  Καρπουχτσή  το  ερώτημα  το  οποίο  έθεσα  

προηγουμένως  αγγίζει  και  αυτό  το  θέμα .  Λοιπόν ,  συμμετέχουμε  σε  

αυτό  το  Συνέδριο .  Το  URBAN III  είναι ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  Έτσι  δεν  

είναι ;  Μάλιστα .  Λοιπόν ,  με  βάση  τα  δεδομένα  τα  οποία  

παρουσιάζονται  και  όπως  βλέπετε  υπάρχουν  και  οι  εξελίξεις ,  αλλά  και  

με  βάση  την  μέχρι  τώρα  πορεία ,  εσείς  πιστεύετε  ότι  θα  εισρεύσει  

χρήμα  στην  πόλη  των  Σερρών  και  στον  Δήμο  των  Σερρών  ή  απλώς  

είμαστε  σε  μια  διαδικασία  κουβέντας  μήπως  εάν  και  εφόσον  για  να  

δούμε  τι  θα  κάνουμε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτή  δεν  είναι  μια  διαδικασία  για  να  έρθουν  άμεσα  χρήματα  στον  

Δήμο ,  αυτή  είναι  μια  διαδικασία  για  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  για  

βέλτιστες  πρακτικές  αξιοποίησης  εγκαταλειμμένων   στρατιωτικών  

χώρων .  

 Σε  κάθε  περίπτωση  στο  τέλος  θα  αναδειχθούν  και  ενδεδειγμένα  

χρηματοδοτικά  εργαλεία  για  την  χρηματοδότηση  των  πράξεων  που  θα  

προτείνουν .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα… 

Κος  ΗΛΙΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Άρα  λοιπόν ,  είναι  το  δεύτερο ,  εάν  και  εφόσον .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  και  έχουμε  πάρει  μια  χρηματοδότηση  αποκλειστικά  γι '  αυτό  

που  κάνουμε .  Από  εκεί  και  πέρα  είναι  ένα  άλλο  στάδιο  και  είναι  μια  

επιπλέον  διεκδίκηση  άλλου  προγράμματος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  σας  φαίνεται  περίεργο  κύριε  Αναστασιάδη ;  Και  η  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Παρακαλώ  κ .  Γρηγοριάδη .  Παρακαλώ  όχι  διάλογο .  Παρακαλώ  κ .  

Γρηγοριάδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  

Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν  γνωρίζετε ,  κύριε  Καρπουχτσή ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  η  οποία  

δυνατότητα  συμμετοχής  μας  σε  αντίστοιχα  προγράμματα  για  

αξιοποίηση  των  στρατοπέδων ,  εάν  βασική  προϋπόθεση  είναι  ο  Δήμος  

να  έχει  την  κυριότητα  αυτών  των  στρατοπέδων ;  Εάν  το  γνωρίζετε .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Στην  παρούσα  φάση  δεν  το  γνωρίζω  γιατί  έχει  να  κάνει  συγκεκριμένα  

με  το  εκάστοτε  πρόγραμμα  το  οποίο  θα  βγει  και  τι  προϋποθέσεις  θα  

θέτει .  Μπορεί  να  θέλει  την  κυριότητα ,  μπορεί  θα  θέλει  να  έχεις  την  

χρήση  για  μια  συγκεκριμένη  περίοδο  μέχρι  να  γίνει  απόσβεση  της  

επένδυσης .  Αυτό  εξαρτάται  από  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  και  τις  

προδιαγραφές  που  θέτει  το  ίδιο .  Σήμερα ,  εάν  μιλούσαμε  για  κάποιο  

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  θα  σας  έλεγα ,  αλλά  τώρα  έτσι  σαν  γενικά  δεν  

μπορώ  να  σας  απαντήσω ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  κ .  Αναστασιάδης ;  Έχετε  τον  λόγο .  Το  μικρόφωνό  σας  εάν  

είναι  εύκολο .  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Ότι  ο  νόμος  δεν  επιτρέπει  καμία  εκποίηση  για  τα  ελληνικά  

στρατόπεδα .  Σε  κανέναν .  Πώς  τολμάτε  και  φτιάχνετε  συμβούλια  εδώ  

μέσα  και  μιλάτε  για  στρατόπεδα ;  Γνωρίζεις  πολύ  καλά  τον  νόμο ;  Ότι  ο  

νόμος  απαγορεύει  αυστηρώς  την  εκποίηση ;  Πώς  κάνετε  τέτοια  

πράγματα ;  Τι  γνώμη  έχετε  εσείς ;  Δεν  έχετε  γνώση  όμως .  Κύριε  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Πρόεδρε  μόνο  με  την  Βουλή .  Ακούτε ;  Ο  Καμμένος  να  φέρει  το  θέμα  

στην  Βουλή  και  αλλάξει  ο  νόμος ,  τότε  μπορείτε  να  μιλάτε  για  τέτοια  

πράγματα .  Ντροπή .  Σαράντα  δυο  άτομα  μας  ξεφτιλίζετε  κάθε  μέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  σας  δοθεί  η  ευκαιρία  να  τα  πείτε  καλύτερα  στην  επόμενη  

συνάντηση  που  έχουμε .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ,  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Τοποθετήσεις ;  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  610/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  επόμενο  θέμα  στο  έβδομο .   

 

Θέμα  7ο  :  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Ευρωπαϊκή   

ΕβδομάδαΚινητικότητας  για  το  έτος  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  611/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όγδοο  θέμα .  

 

Θέμα  8ο  :  

Έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  ανοιχτής  

ημερίδας  στο  

πλαίσιο  της  Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης  (DGV) στις  4-5/10/2017 

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε  κάποιες  διευκρινήσεις ;  Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Σε  συνέχεια  της  επίσκεψης  του  κ .  Φούχτελ   και  της  συνεργασίας  που  

είχαμε  μαζί  του  προτείνουμε  την  διοργάνωση  τεχνικών  συναντήσεων  

και  ημερίδας  4 με  5 Οκτωβρίου  με  στόχο  την  επέκταση  της  

συνεργασίας  μας  και  την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  σε  θέματα  σχετικά  

με  την  ενέργεια ,  διαχείριση  απορριμμάτων ,  επιχειρηματικότητα  και  

διαχείριση  νερού .   

 Στις  τεχνικές  αυτές  συναντήσεις ,  εκτός  από  εκπροσώπους  του  

Δήμου  προβλέπεται  και  η  συμμετοχή  οκτώ  συνολικά  εμπειρογνωμόνων   

από  την  Γερμανία ,  εκπροσώπων  της  Ελληνογερμανικής  Συνέντευξης  

από  Θεσσαλονίκη  αλλά  και  εκπροσώπων  από  γειτονικούς  δήμους  όπως  

Δράμα  και  Καβάλα .   

 Επίσης  θα  προσκληθούν  και  εκπρόσωποι  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  της  Περιφέρειας  της  Κεντρικής  Μακεδονίας .   

 Με  τα  παραπάνω  ζητάμε  την  έγκριση  της  διοργάνωσης  των  

τεχνικών  αυτών  συναντήσεων  και  την  έγκριση  των  εξόδων  φιλοξενίας  

όπως  αναφέρονται  στον  πίνακα .   

 Εγώ  το  μόνο  που  θα  ήθελα  να  διευκρινίσω  είναι  ότι  έχουμε  μια  

δαπάνη  για  σύστημα  διερμηνείας  750 ευρώ  το  οποίο  ακόμα  δεν  μας  

έχει  διευκρινιστεί  εάν  θα  το  καλύψει  η  ίδια  η  Ελληνογερμανική  

Συνέντευξη .  

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτό  δεν  έχει  καθοριστεί .  Θα  το  δούμε  στην  πορεία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  αυτό  το  οποίο  θέλω  να  ρωτήσω  αγγίζει  και  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Στο  τρίτο ,  διαχείριση  νερού ,  μπορείτε  να  γίνετε  λίγο  πιο  

σαφής ;  Βέβαια  είναι  μια  συνάντηση  τεχνική  θα  έλεγα ,  όμως  αυτή  η  

συνάντηση  εδράζεται  σε  συγκεκριμένα  σημεία .  Πάνω  σε  αυτά  θα  γίνει  

η  συζήτηση .  Όταν  μιλάμε  για  διαχείριση  νερού  τι  εννοούμε ;  Γιατί  

ακούγονται  πολλά  τόσο  στο  διαδίκτυο ,  στον  ηλεκτρονικό  τύπο  αλλά  

και  στον  ημερήσιο  τύπο .  Δηλαδή  θα  ήθελα  παρακαλώ  με  σαφήνεια  να  

μου  πείτε  τα  σημεία  πάνω  στα  οποία  εδράζεται  η  συζήτηση .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:   

Να  σας  πω  ότι  δεν  γνωρίζω .  Προφανώς  έχει  να  κάνει  με  βέλτιστη  

πρακτικές  διαχείρισης  νερού  αλλά  θα  έρθετε  στην  ημερίδα  και  θα  τα  

ακούσετε .  Δεν  έχει  βγει  ατζέντα  της  ημερίδας  ακριβώς .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Προφανώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παράκληση  αποφύγετε  τον  διάλογο  μεταξύ  σας  κ .  Αναστασιάδη .  

Απευθύνεστε  σας  παρακαλώ ,  για  την  διαδικασία  απευθύνεστε  στον  

Πρόεδρο .  Την  ξέρετε  την  διαδικασία .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  ξέρω .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  προχωρήσουμε  σας  παρακαλώ .  Ήταν  ξεκάθαρη  η  απάντησή  του ,  

νομίζω  δεν  επιδέχεται  άλλη  ερμηνεία .  Ζητήσατε ,  κύριε  Αναστασιάδη  

ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Είπα  όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;  Τοποθετήσεις ;  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πλην  του  κ .  Αναστασιάδη  και  του  κ .  Καρύδα .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  612/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  ένατο  θέμα  αποσύρεται .  

 

Θέμα  9ο  :  

Έγκριση  διοργάνωσης  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα:  

¨Αγροδιατροφικός  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨  που  θα  διεξαχθεί  από  

24-2 

Μαΐου  2018 στις  Σέρρες  και  ψήφιση  σχετικής  δαπάνης  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚ .  415/2017 )  

…………………………  

 

 

Θέμα  10ο  :  

   Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  70/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   περί  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2017 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  δέκατο  ο  κ .  Τσαλίκογλου  με  ενημέρωσε  πως  έχει  κάποιο  μικρό  

πρόβλημα ,  εάν  καταφέρει  να  έρθει  θα  το  συζητήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποσύρεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αλλιώς  αποσύρεται .  Εάν  δεν  είναι  εδώ  ο  εισηγητής  δεν  μπορούμε  να  

το  προχωρήσουμε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε  κ .  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  εννέα  το  αποσύρω  προσωρινά .  Το  κρατάω  εάν  και  εφόσον  

καταφέρει  να  έρθει  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μου  ζήτησε  να  το  εισηγηθώ  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  δεν  ενημερώθηκα  όμως  γι '  αυτό  το  θέμα .  Εάν  μπορείτε  να  το  

εισηγηθείτε  και  το  γνωρίζετε  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι  αλλά  να  ακούσουμε  τον  εισηγητή  κυρία  Μπιτζίδου .  Κύριε  Πρόεδρε  

έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΚΕ  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ο  κ .  Τσαλίκογλου  μου  ζήτησε  να  

εισηγηθώ  αυτό  το  θέμα .  Όπως  με  ενημέρωσε  μου  είπε  ότι  πρόκειται  για  

μια  συνηθισμένη  διαδικασία .  Βέβαια  όλοι  θέλουμε  να  αποφεύγουμε  

τέτοιες  αναμορφώσεις  αλλά  είναι  αδύνατον  ένας  προϋπολογισμός  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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μπορεί  να  προβλέψει  αυτά  που  θα  τύχουν  μέσα  στον  κύκλο  του  χρόνου .  

Έτσι  η  αναμόρφωση  αφορά  την  δημιουργία  τριών  νέων  κωδικών  που  

αφορά  συγκεκριμένα  αμοιβές  για  άτομο  που  θα  προσφέρει  τις  

υπηρεσίες  του  στην  καθαριότητα ,  για  φροντιστή  θεάτρου  και  για  

αμοιβή  ηλεκτρονικού .  

 Όπως  μίλησα  και  με  τον  λογιστή  πλέον  από  το  ΄18 θα  μπούμε  στο  

δημόσιο  λογιστικό .  Αυτό  σημαίνει  κωδικούς  οι  οποίοι  θα  είναι  

περισσότερο  αναλυτικοί  έως  πάρα  πολύ  αναλυτικοί  από  ότι  ήταν  έως  

τώρα .   

Περνάμε ,  λοιπόν ,  από  την  γενική  λογιστική  στην  δημόσια  

λογιστική  που  απαιτεί  από  τον  νόμο  την  δημιουργία  όλων  αυτών  των  

κωδικών  για  την  κάθε  μια  και  για  την  πιο  μικρή  δαπάνη  και  επειδή  οι  

υπηρεσίες  αυτών  των  ανθρώπων  των  τριών  είναι  απαραίτητες  για  την  

λειτουργία  του  θεάτρου  μιας  και  ήδη  από  τις  10 Σεπτεμβρίου  και  μετά  

μπαίνουμε  σε  μια  χειμερινή  περίοδο  εκεί  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  

παραγωγές  και  με  διάφορες  άλλες  εκδηλώσεις  που  χρήζουν  την  

υποστήριξη  τέτοιων  ατόμων ,  για  την  μισθοδοσία  τους  λοιπόν  και  μόνο ,  

για  να  είμαστε  νόμιμοι  και  όχι  παράτυποι ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  

δημιουργήσουμε  αυτούς  τους  τρεις  κωδικούς  τους  οποίους  ο  Πρόεδρος  

με  την  εισήγησή  του  φέρνει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  ψήφιση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Η  κυρία  Μπιτζίδου ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  

Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .  Και  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μου  προξενεί  εντύπωση  ότι  τον  μήνα  Αύγουστο  έρχεται  μια  

αναμόρφωση  με  ποσά  αρκετά  σημαντικά  τα  οποία  σε  μια  οργανωμένη  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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επιχείρηση ,  νομικό  πρόσωπο  αυτά  θα  έπρεπε  να  είχαν  προβλεφθεί .  

Βέβαια  εδώ  μας  απαντήσατε  γενικά  και  μας   αναφέρατε  για  το  δημόσιο  

λογιστικό  το  οποίο  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  ότι  συμβαίνει  με  αυτές  

τις  αναμορφώσεις  και  δεν  ξέρω  για  ποιο  λόγο  το  είπατε  ότι  θα  γίνει  

αυτή  η  διαδικασία .   

 Το  ερώτημά  μου  είναι ,  δεν  γνωρίζανε  η  υπηρεσία  πιο  μπροστά  

ότι  χρειάζεται  καθαριότητα ,  ότι  χρειάζεται  φροντιστής ,  ότι  

χρειάζονται  υπηρεσίες  λειτουργικές  και  πώς  θα  γίνουν  αυτές  οι  

διαδικασίες  και  πώς  βγήκαν  τα  ποσά  αυτά  και  πόσα  άτομα  θα  

εργαστούν  για  να  πάρουν  τα  χρήματα  αυτά ;  Είναι  κάποια  ερωτήματα  

απλά  και  φυσιολογικά .  Δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  το  δημόσιο  

λογιστικό ,  αυτό  είναι  άλλο  θέμα .  Είναι  για  τέσσερις  μήνες  περίπου .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Λοιπόν ,  από  όσο  γνωρίζω  πρόκειται  τα  τρία  άτομα  τα  οποία  θα  

προσληφθούν  με  την  διαδικασία  του  διμήνου .  Αυτό  μας  επιτρέπει  είτε  

με  μπλοκάκι  που  θα  έχουν  οι  ίδιοι  είτε  ανεξαρτήτων  υπηρεσιών .  Το  

μέγιστο  ποσό  το  οποίο  μπορούμε  να  τους  δώσουμε  είναι  αυτό ,  γι '  αυτό  

και  το  προϋπολογίσαμε .  Δεν  σημαίνει  ότι  θα  δώσουμε  αυτό ,  απλά  να  

είμαστε  καλυμμένοι  ότι  μπορούμε  να  δώσουμε  μέχρι  αυτό  το  ποσό  το  

μέγιστο .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  γνωστό  ότι  είναι  απαραίτητοι  αυτοί  οι  

τρεις  για  να  μπορέσει   να  λειτουργήσει  η  νέα  σεζόν  και  για  να  τους  

πληρώσουμε  για  τις  αμοιβές  τους  πρέπει  να  δημιουργηθούν  αυτοί  οι  

τρεις  νέοι  κωδικοί .  Για  να  πληρωθούν  είτε  με  το  μπλοκάκι  είτε  με  την  

διαδικασία  ανεξαρτήτων  υπηρεσιών .  Έτσι  θα  προσληφθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θέλω  να  ρωτήσω  κάτι  ανάλογο .  Τα  άτομα  τα  

οποία  θα  προσληφθούν  και  θα  χρησιμοποιηθούν  αυτά  τα  λεφτά  εάν  

είναι  με  μπλοκάκι  μπορούν  εναλλάξ  με  ανεξαρτήτων  υπηρεσιών ;  Αυτό  

ήθελα  να  ρωτήσω .  Με  ποιον  τρόπο  θα  αξιοποιηθούν  και  θα  

προσληφθούν  αυτά  τα  άτομα ;  Αυτή  ήταν  η  ερώτησή  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  ότι  απάντησε  στο  ερώτημα .  Εάν  θέλετε  να  επαναλάβετε ,  

επαναλάβετε  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Θα  σας  απαντήσει .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το  θέμα  είναι  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  σας  απαντήσει .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το  θέμα  είναι  εάν  είναι  εφικτό  αυτό  που  απάντησε  ο  κύριος  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κοιτάξτε  λογιστής  δεν  είμαι ,  γι '  αυτό  ρωτήσαμε  και  τον  λογιστή  και  ο  

Πρόεδρος  και  εγώ  από  την  στιγμή  που  το  μεσημέρι  έμαθα  ότι  εάν  

χρειαστεί  θα  το  εισηγηθώ  το  θέμα  και  εγώ  επικοινώνησα  με  τον  

λογιστή  και  μου  είπε  ότι  αυτή  είναι  η  διαδικασία  και  μόνο  αυτή  που  

πρέπει  να  κάνουμε  για  να  προσλάβουμε  αυτή  την  περίοδο  αυτά  τα  

άτομα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Πρόεδρε  σε  μια  χρεωκοπημένη  χώρα  που  το  πλοίο  χάθηκε  από  

το  νερό ,  μέσα  στο  νερό  εσείς  μιλάτε  για  θέατρα  και  προσλαμβάνετε  

ακόμα  υπαλλήλους .  Ποιος  τα  πληρώνει  αυτά  κύριε  Πρόεδρε ,  μπορείτε  

να  μου  πείτε ;  Παράγουν  τίποτα  αυτοί  οι  άνθρωποι ;  Τι  παράγουν ;  

Τζάμπα  πληρώνουμε  λεφτά  σε  χρεοκοπημένη  χώρα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  μου  επιτρέψετε  την  απάντηση  την  δώσατε  ο  ίδιος .  Σε  αυτή  την  

χρεωκοπημένη  χώρα  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  προσλαμβάνει  ανθρώπους .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Μπράβο  σας ,  εύγε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Άρα  δίνουμε  μεροκάματο  σε  ανθρώπους .  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Σε  ποιον  δίνεις  μεροκάματο  κύριε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  όχι  διάλογο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  ερώτημά  σας  να  είχε  μια  βάση  και  ίσως  να  συμφωνούσα  εάν  μου  

λέγατε  ότι  αγοράζουμε  κουρτίνες .  Εμείς  όμως  δίνουμε  μεροκάματο  σε  

τρεις  ανθρώπους  σε  μια  χρεωκοπημένη  χώρα .  Σε  Έλληνες  γιατί  έχετε  

και  ένα  θέμα  με  τις  υπηκοότητες  και  τις  εθνότητες .  Σε  Έλληνες  λοιπόν  

και  όχι  σε  κουρτίνες  και  πιάνα  δίνουμε  εμείς  μεροκάματο .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  δίνεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι .  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ντροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης .  Κύρει  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  επί  του  θέματος .  Λυπάμαι  που  ακούγονται  συνεχώς  μέσα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  τέτοιες  εκφράσεις  και  αναμένω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

εσείς  αυτό  το  ζήτημα  να  το  διευθετήσετε .  Δεν  είναι  δυνατόν  εδώ  

συνέχεια  να  επαναλαμβάνονται  για  Έλληνες ,  για  Έλληνες ,  για  

Έλληνες .  Έλεος  δηλαδή ,  έλεος .   

Κος   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  θα  μιλάμε  για  λαθρομετανάστες .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Έλεος .  

Κος   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  Τούρκους ,  για  Αλβανούς  θα  μιλάτε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Τερζή  να  πω  αυτό  ειλικρινά   από  εσάς  δεν  το  περίμενα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Μην  μιλάς  τουλάχιστον  εσύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  ξέρω  ποιος  είσαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .  Κύριοι .  Κλείστε  το  μικρόφωνο  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ   

Μην  με  πιάνεις  στο  στόμα  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γιαννακίδη  σας  παρακαλώ .  Ησυχία  σας  παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  

Ηλία  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  έχετε  τον  

λόγο .  Παρακαλώ  κύριοι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  μπορεί  να  λέει  την  άποψή  του  ελεύθερα  ο  κάθε  δημοτικός  

σύμβουλος .  Δεν  θα  του  απαγορεύσετε  εσείς .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Τερζή  μιλήσατε  για  δίμηνη  σύμβαση ,  για  διμηνίτες .  Όμως  στην  

συνέχεια  αυτοαναιρεθήκατε .  Γιατί  το  λέμε  αυτό  το  πράγμα ;  Γιατί  στην  
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συνέχεια  μιλήσατε  για  μπλοκάκι  και  παροχής  υπηρεσιών .  Σε  αυτές  τις  

περιπτώσεις  δεν  προσδιορίζεται  ο  χρόνος .  Έχει  άμεση  σχέση  με  το  

ποσό  και  τις  ανάγκες .  Τελικώς  προσδιορίστε  μας ,  τι  θα  είναι ;  

Διμηνίτες ;  Παροχής  υπηρεσιών ;  Είναι  με  συμβάσεις  ανεξαρτήτων  

υπηρεσιών ;  Τελικώς  τι  από  όλα ;  Γιατί  είπατε  το  εξής :  

προϋπολογίζουμε .  Δεν  σημαίνει  ότι  όλο  το  ποσό  θα  το  ξοδέψουμε .  Εάν  

πάμε  στο  δίμηνο  ο  προϋπολογισμός  είναι  ακριβής .  Για  τις  άλλες  δυο  

περιπτώσεις  ο  προϋπολογισμός  έχει  άμεση  σχέση  με  το  ποσό  των  

χρημάτων  τα  οποία  προϋπολογίσουμε  που  σημαίνει  ότι  θα  τα  

ξοδέψουμε  όλα .   Ως  εκ  τούτου  λοιπόν ,  μην  αυτοαναιρείστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι ,  να  σας  πω .  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δώστε  μια  σαφή  απάντηση  για  να  είμαστε  και  εμείς  σε  θέση  να  

ψηφίσουμε  αναλόγως .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  θα  σας  πω .  Προϋπολογίσαμε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  μισό  λεπτό .  Ολοκληρώσατε  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  τοποθετήσεις ;  Έχετε  τον  λόγο  κύριε .  

Κος  ΤΕΡΖΉΣ:  

Ναι ,  θα  σας  πω .  Προϋπολογίσαμε  το  ποσό  για  διμηνίτες  και  εάν  μας  

επιτρέψει  ο  νόμος  να  προσλάβουμε  με  μπλοκάκι  να  μπορούμε  σε  αυτό  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

56

το  διάστημα  των  τεσσάρων  μηνών ,  εάν  μας  το  επιτρέπει ,  να  

δαπανήσουμε  αυτό  το  ποσό  που  προ  προϋπολογίσαμε  για  τους  

διμηνίτες  για  να  μην  ξεφύγουμε  από  τον  προϋπολογισμό  μας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  μισό  λεπτό  να  ολοκληρώσει .  Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .  

Κύριοι  ολοκληρώθηκε  νομίζω  το  θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεκαπέντε  δευτερόλεπτα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επειδή  σέβομαι  και  τον  κ .  Γιαννακίδη ,  η  απάντηση  ήταν  σύμφωνα  με  

αυτόν  που  έκανε  την  ερώτηση .  Ξέρετε  τα  πιστεύω  μου  όσον  αφορά  τις  

εθνότητες  και  εθνικότητες .  Απλά  επειδή  έχει  μια  ιδιαίτερη  ευαισθησία  

ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  γι '  αυτό  του  απάντησα  έτσι  όπως  

απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πρόεδρε  σας  παρακαλώ  να  προχωρήσει  η  συζήτηση .  Ευχαριστώ  πολύ .  

Κύριοι  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  δεν  συμφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  δηλώνω  παρών  γιατί  υπάρχει  μια  ασάφεια  σε  ότι  είπε  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι ;  Ορίστε  κυρία  Μπιτζίδου .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν  το  ψηφίζω  γιατί  εγώ  δεν  έχω  ψηφίσει  και  τον  προϋπολογισμό .  

Ήμουνα  απούσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  613/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ενδέκατο  θέμα .  

 

Θέμα  11ο  :  

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων:  

α)  ¨Αποστολίδη  Ιωάννη¨  έτους  2018 και  

β)  ¨Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  

 έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού ,  όπως  διαβάσατε .  Τα  στοιχεία  

σας  έχουν  δοθεί .  Πιστεύω  να  τα  έχετε  όλοι  με  e-mail .  Δεν  ξέρω  εάν  

θέλετε  κάποια  λεπτομέρεια  να  συζητήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης .  Έχετε  τον  

λόγο  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Διαβάζοντας  την  σχετική  εισήγηση  διαπιστώνουμε  ότι  αρκετά  

διαμερίσματα ,  κληροδοτήματα  είναι  κενά .  Ερώτηση  λέω  για  να  

βοηθήσω  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  μήπως  θα  έπρεπε  ο  Δήμος  να  

απευθυνθεί  και  σε  κάποιον  μεσίτη ;  Δεν  ξέρω .  Μήπως  αυτό  θα  

βοηθούσε ;  Έτσι  το  θέτω ,  ας  πούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  μια  καλή  ερώτηση .  Σαν  υπουργός  των  οικονομικών  αφήστε  

με  να  το  σκεφτώ .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  πολύ .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  

Προχωράμε  στην  ψήφιση .  Κύριοι  συνάδελφοι  ψηφοφορία  έχουμε .  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  ψηφοφορία  έχουμε .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Να  το  ακούσουμε .  Δεν  είναι  δύσκολο  να  το  ακούσουμε .  Οι  υπόλοιποι  

συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα .   

 

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος   

Αποστολίδη  Ιωάννη  έτους  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  614/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  κληροδοτήματος  Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  

 χας  Λυκούργου¨  έτους  201 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  615/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δωδέκατο  θέμα .  

 

Θέμα  12ο  :  

Έγκριση  υλοποίησης  του  προγράμματος  χορήγησης  υποτροφίας  σε  

μαθητές  

 του  Δήμου  Σερρών  στα  πλαίσια  πρωτοβουλίας  των  ΙΕΚ  ΑΛΦΑ  και   

Mediterranean College για  την  εκπαιδευτική  περίοδο  2017-2018 και   
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συγκρότηση  επιτροπής  ανάδειξης  των  υπότροφων-μαθητών  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .  Εάν  είναι  δυνατόν  παρακαλώ  λίγη  

ησυχία  κύριοι  συνάδελφοι .  Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  πρόταση  για  την  

στελέχωση  της  Επιτροπής .  Να  μην  μπει  η  διευθύντρια  και  η  

προϊσταμένη  του  τμήματος  Παιδείας  και  να  βάλουμε  δυο  άτομα  από  

την  αντιπολίτευση .  Ένα  από  την  μείζονα  και  ένα  από  την  ελάσσονα .  

Εάν  θέλουν  να  προτείνουν  κάποιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  άτομα  είναι ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Είναι  τριμελής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μια  μπαίνει  από  την  συμπολίτευση  και  προτείνετε  άλλα  δυο  άτομα  με  

τους  αναπληρωτές  από  την  πλευρά  της  αντιπολίτευσης .  Κύριε  

Φωτιάδη ;  Κύριε  Μηλίδη ;  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Κύριε  Καρύδα ;  Έχετε  

κάποια  πρόταση ;  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  πώς  προέκυψε  το  θέμα  αυτό ,  το  

οποίο ,  βέβαια ,  το  βλέπουμε  προς  την  θετική  κατεύθυνση  και  εάν  

μπορεί  να  μας  πει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ποιοι  είναι  αυτοί ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Κύριε  Χρυσανθίδη  ήρθε  προς  τον  Δήμο  Σερρών  το  αίτημα  από  τα  δυο  

Κολέγια  αυτά ,  μεταβιβάστηκε  στο  τμήμα  Παιδείας ,  επικοινωνήσαμε  

μαζί  τους  και  ξεκινήσαμε  να  κάνουμε  τις  διαδικασίες  ώστε  να  το  

γνωστοποιήσουμε  στα  παιδιά  που  μπορεί  να  ενδιαφέρονται  για  αυτά  τα  

δυο  ΙΕΚ  και  εάν  θέλουν  να  διεκδικήσουν  τις  υποτροφίες .  Για  να  γίνει  

αυτό  χρειάστηκε  αυτή  η  διαδικασία ,  να  φτάσει  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  το  θέμα  αυτό .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Δεν  το  επιδιώξαμε  εμείς ,  το  στείλατε  να  ίδια  ΙΕΚ  προς  τον  Δήμο  

Σερρών ,  το  αίτημά  τους  ήταν  ότι  προσφέρουν  αυτές  τις  υποτροφίες  και  

κάναμε  τις  διαδικασίες  για  να  ωφεληθούν  κάποια  παιδιά  από  τον  Δήμο  

Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έχετε  κάποια  ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  θέμα  είναι  κύριε  Πρόεδρε  και  κύριε  Αντιδήμαρχε  ότι  σε  ανάλογες  

περιπτώσεις  και  άλλων  τέτοιων  ιδρυμάτων  τι  θα  κάνουμε ;  Είναι  ένα  

θέμα  αυτό .  Και  πάλι  στην  ερώτησή  μου  δεν  μου  απαντήσατε .  Πώς  

προέκυψε ;  Δηλαδή ,  πήραν  ένα  τηλέφωνο  και  είπαν  ότι  δίνουμε  αυτές  

τις  υποτροφίες  ή  υπήρχε  κάποια  συνεργασία ;  Γιατί  πραγματικά  μέσω  

του  Δήμου  για  να  έρθει  αυτό  είναι  και  μια ,  ας  το  πούμε  έτσι  ξεκάθαρα ,  

είναι  και  μια  διαφήμιση  γι '  αυτά  τα  … 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συνεργασία  δεν  υπήρξε  καμία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποια  είναι  τα  πρόσωπα  αυτά ;  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Εγώ  δεν  τα  γνωρίζω .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

…συγνώμη  τώρα  για  την  παρέμβαση ,  θα  υπάρχουν  πολύ  σκληρές  

προϋποθέσεις .  Δεν  αφορά  εξολοκλήρου  … 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Κυρία  Καλώτα  αυτά  που  λέτε  τα  σκεφτήκαμε  και  εμείς .  Εάν  δεν  το  

είχαμε  κάνει  αυτό  όμως  θα  λέγατε  ότι  δεν  το  κάναμε ,  ότι  κάποιος  θα ,  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Εάν  θέλει  και  τον  συμφέρει  και  θέλει  να  συνεχίσει .  Σίγουρα  θέλουν  να  

κάνουν  την  δουλειά  τους .  Κανείς  δεν  αντιλέγει  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  ότι  πολύ  σωστά  κάναμε  και  το  φέραμε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Εάν  θέλει  κάποιος  και  νομίζει  ότι  θα  ωφεληθεί ,  γιατί  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  

Πρόεδρος  ο  κ .  Τερζής  και  εάν  χρειαστεί  και  ο  κ .  Χράπας .  Κύριε  Τερζή  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Επειδή  η  συγκεκριμένη  πρόταση  ήρθε  προς  την  ΕΣΕΔΕ ,  προς  την  

Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης ,   αφού  η  

ΕΣΕΔΕ  εκπροσωπεί  τα  παιδιά  αυτά  τα  οποία  μελλοντικά  θα  φοιτήσουν  

σε  αυτά  τα  ΙΕΚ ,  όπως  είπε  και  ο  Αντιδήμαρχος  οφείλαμε  την  απόφαση  

αυτή  να  την  φέρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  αποφασίσουμε  

όλοι  παρά  μόνο  η  ΕΣΕΔΕ  ή  μόνο  ο  Αντιδήμαρχος  με  τους  προέδρους  

της  ΕΣΕΔΕ  και  της  ΕΣΕΠΕ .  Αυτό  ήταν  μια  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χασαπίδης .  Συγνώμη  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη  μπορώ  να  συμπληρώσω  δέκα  δευτερόλεπτα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  συντάσσομαι  με  την  κυρία  Καλώτα ,  εννοείται  ότι  είναι  διαφήμιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Απλά  δεν  μπορούσαμε  να  αποφασίσουμε  μόνοι  μας  για  ένα  τόσο  

σοβαρό  θέμα ,  να  αρνηθούμε  ή  να  δεχθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  διάβασα  πολύ  προσεκτικά  το  κείμενο  που  έστειλαν  τα  

δυο  ιδιωτικά  ΙΕΚ .  Έχω  την  αίσθηση  ότι  προσπαθούν  αξιοποιώντας  το  

κύρος  του  Δήμου  να  διαφημιστούν .  Τίποτα  άλλο .  Μιλούν  για  

υποτροφίες  οι  οποίες  έχουν  πολλές  εξαιρέσεις ,  ούτε  για  κατοικία  

μιλούν .  Εκεί  υποτίθεται  ότι  θα  πάνε  παιδιά  που  θα  είναι  άπορα ,  

ορφανά  και  τέτοια .  Μιλάμε  μόνο  για  τα  δίδακτρα ,  ένα  μέρος  των  

διδάκτρων  μάλιστα ,  δεν  μιλάμε  τίποτα  για  στέγαση ,  τίποτα  από  όλα  

αυτά .  Για  να  συνεχιστεί  το  δεύτερο  έτος  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  έχουν  

πολύ  καλούς  βαθμούς  που  σημαίνει  ένα  τέτοιο  παιδί  για  να  βγάλει  τα  

έξοδα  της  στέγασής  του ,  ενδεχομένως ,  να  εργάζεται ,  να  μην  είναι  από  

τους  καλούς  μαθητές .   

 Έχω  την  αίσθηση  και  η  πρότασή  μου  είναι  να  μην  εμπλακεί  

καθόλου  ο  Δήμος .  Εάν  θέλουν  αυτά  τα  ΙΕΚ  να  δώσουν  υποτροφίες  σε  

μαθητές ,  θα  μπορούσαν  να  απευθυνθούν  στο  Επιμελητήριο ,  θα  

μπορούσαν   να  απευθυνθούν  στην  εκπαιδευτική  κοινότητα .  Γιατί  να  

υποχρεώσουν  τον  Δήμο  να  κάνει  αναρτήσεις  και  στα  ΜΜΕ  της  πόλης ,  

ακριβώς  για  να  διαφημιστούν ;  Πάνε  να  αξιοποιήσουν  το  κύρος  του  

Δήμου  για  να  διαφημιστούν .  Εγώ  είμαι  αντίθετος .  Να  μην  εμπλακεί  

καθόλου  ο  Δήμος  σε  αυτή  την  ιστορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θεωρώ  ότι  είναι  κάτι  πολύ  καλό ,  είναι  θετικό ,  είναι  κάτι  που  δεν  το  

έχουμε ,  είναι  κάτι  καινούργιο .  Κάποια  παιδιά  θα  επωφεληθούν  από  

αυτή  την  υποτροφία  που  ενδεχομένως  να  μην  έχουν  την  δυνατότητα  να  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

65

πληρώσουν  έστω  και  αυτά  που  θεωρούνται  για  κάποιους  λίγα .  Είναι  

καλό  βήμα ,  ξεκινάμε  μια  συνεργασία  με  δυο  Κολέγια  την  οποία  μέχρι  

σήμερα  δεν  την  είχαμε  και  θα  ωφεληθούν  κάποιοι  Σερραίοι  μαθητές .   

 Εγώ  είμαι  θετικός ,  πιστεύω  ότι  είναι  καλό  και  προτείνω  να  

ψηφιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  του  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;  Κύριε  Καρύδα ;  Όχι .  Όχι .  Ο  κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνης  είναι  αρνητικός ,  ο  κ .  Καρύδας  είναι  

αρνητικός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θετικός .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θετικός ;  Φωνάξτε  το .  Συγνώμη .  Ο  κ .  Καρύδας  αρνητικός .  Ο  κ .  

Γιαννακίδης  και  οι  υπόλοιποι  όχι ,  ο  κύριος  Αρμπάτος  θετικά .  Οι  

υπόλοιποι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θετικό .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  616/2017 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στο  δέκατο  τρίτο  θέμα  να  καλωσορίσω  και  τον  Πρόεδρο  της  

Ομοσπονδίας  του  Νομού  Σερρών  και  αντιπρόεδρο  της  Πανελλήνιας  

Ομοσπονδίας  τον  κ .  Μακράκη .  Αφορά  το  θέμα  της  περιοχής ,  κ .  

Μακράκη .  Πάρτε  θέση  σε  κάποιο  μικρόφωνο  κοντά ,  θα  σας  δοθεί  ο  

λόγος  μόλις  προχωρήσει  η  διαδικασία .  Είναι  το  δέκατο  τρίτο  θέμα  

κύριοι  συνάδελφοι .  

 

 

Θέμα  13ο  :  

Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  με  τίτλο:  ¨Κέντρο  Κοινότητας   

Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του   

Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  είναι  το  θέμα  που  είχε  

έρθει  και  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ήρθε  οριστική  

έγκριση  από  την  Διαχειριστική  Αρχή  και  πρέπει  να  περάσει ,  να  
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υπάρχει  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  γι '  αυτό  ξανά   ήρθε  

σήμερα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε  κυρία .  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Κύριε  Μερετούδη  και  την  προηγούμενη  φορά   είχαμε  ζητήσει  να  

υπάρχουν  κριτήρια ,  μάλλον  κατηγορία  και  για  τον  διαμεσολαβητή ,  

όπως  υπάρχει  και  για  τις  υπόλοιπες  ειδικότητες .  Βλέπουμε  ότι  ούτε  

τώρα  έχετε  βάλει .   

 Πρώτη  ερώτηση .  Για  ποιο  λόγο  γίνεται  αυτό  από  την  στιγμή  που  

έχουμε  παιδιά  μορφωμένα  που  έχουν  ειδικότητες ,  που  έχουν  

ικανότητες  και  θα  μπορούσαν  να  προσληφθούν  σε  αυτή  την  θέση ;  

Επισημαίνω  ακόμη  μια  φορά ,  όπως  και  την  προηγούμενη  ότι  το  

πρόγραμμα ,  το  αντίστοιχο  πρόγραμμα  η  Θεσσαλονίκη  το  ίδιο  ποσό  το  

τρέχει  με  εννέα  άτομα .   

 Δεύτερη  ερώτηση .  Τα  κριτήρια  που  λέτε  εδώ ,  μάλλον  καταρχάς  

ορίστηκαν  τα  κριτήρια ;  Δεν  ορίστηκαν .  Ωραία .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Θα  ξανά  έρθει  πάλι .  Να  ρωτήσω  λίγο  κάτι .  Εδώ  που  λέει  ότι  σκόπιμο  

είναι  να  διαθέτει  επικοινωνιακά  προσόντα  και  ικανότητα  
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διαπραγμάτευσης ,  αυτό  ποιος  θα  το  κρίνει ;  Πώς  θα  ανιχνευτούν  αυτά  

τα  κριτήρια ;  Ποιος  θα  κάνει  αυτή  την  αξιολόγηση ;  Δηλαδή  εάν  

προκύψουν  δέκα  άνθρωποι  που  πουν  ότι  έχω  και  εγώ  την  ικανότητα  

διαπραγμάτευσης ,  πώς  θα  το  αξιολογήσουμε ;   

 Και  ακόμη  ένα .  Ο  διαμεσολαβητής  από  ότι  ξέρω  δεν  είναι  

αποκλειστικής  απασχόλησης  όπως  είναι  ο  κοινωνικός  λειτουργός .  Όταν  

χρειάζεται  και  όταν  απαιτείται .  Είναι  δυνατόν ,  όταν  λέμε  ότι  ζητάμε  

στοιχειώδεις  γραμματικές  γνώσεις  η  αμοιβή  του  να  είναι  ίδια  με  

κοινωνικού  λειτουργού  ΠΕ  ή  ΤΕ ;   

 Αυτά .  Και  παιδαγωγό  ακόμη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  απαντήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ναι ,  πρόεδρε .  Κυρία  Δρίγκα  τα  κριτήρια  που  θα  θέσουμε  θα  έρθει  

θέμα  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  αποφασίσουμε  τότε  ποια  

κριτήρια  θα  είναι  και  θα  τα  δείτε .  Αυτή  την  στιγμή  είναι  θέμα  το  οποίο  

δεν  είναι  της  ώρας .   

 Τώρα ,  όσο  για  τα  υπόλοιπα  που  λέτε  δεν  τα  θέτουμε  εμείς  τα  

πράγματα  αυτά ,  είναι  από  την  Διαχειριστική  Αρχή .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Όχι  κύριε  Μερετούδη ,  πάντα  υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  ακούστε  λίγο  την  απάντηση  του  κ .  Αντιδημάρχου  σας  

παρακαλώ .   Δεν  ολοκλήρωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Δεν  έχουμε  βάλει  κάτι  δικό  μας  εμείς ,  ότι  λέει ,  ότι  ζητάει  το  

πρόγραμμα  της  Διαχειριστής  Αρχής .  Δεν  κάνουμε  του  κεφαλιού  μας  

και  θα  γίνει  το  τμήμα  Προσωπικού  του  Δήμου  Σερρών  όπως  

προσλαμβάνει  όλους  τους  υπόλοιπους  έτσι  θα  προσλάβει  και  τον  

διαμεσολαβητή .  Θα  πάει  και  στο  Α .Σ .Ε .Π . .  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Ο  διαμεσολαβητής  δεν  είναι  Α .Σ .Ε .Π . .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εμένα  έτσι  μου  είπαν  ότι  θα  πάει .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εγώ  έχω  αυτή  την  ενημέρωση  από  τις  υπηρεσίες .  Εάν  θέλετε  μπορείτε  

να  πάτε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό  σας  λέω  ότι  θα  πάει  μέσω  Α .Σ .Ε .Π . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Αμέσως  θα  σας  δώσω  

τον  λόγο .  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καταγράφονται  τα  πάντα  κυρία  Δρίγκα ,  δεν  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις  ο  κ .  Αναστασιάδης  και  στην  συνέχεια  θα  σας  δώσω  τον  

λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  μετά  την  τοποθέτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Αναστασιάδης .  Τον  δώσαμε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη .  Δεν  νομίζω  ότι  

υπάρχει  πρόβλημα .  Η  κυρία  Δρίγκα…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  σας  παρακαλώ  αφήστε  με  να  διευθύνω  εγώ  την  συζήτηση .  Ο  κ .  

Φωτιάδης  εάν  και  εφόσον  χρειαστεί  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Η  κυρία  Δρίγκα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ακριβώς .  Ο  κ .  Ραμπότας  και  θα  δοθεί  και  στον  Πρόεδρο  ο  λόγος .  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε  Αναστασιάδης  όπως  ξεκίνησα .  Δεν  υπάρχει  

πρόβλημα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Και  επειδή  μεγάλωσα  και  έζησα  στην  γειτονιά  των  Σαράντα  

Μαρτύρων…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι .  Παρακαλώ ,  ησυχία  σας  παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

επειδή  γεννήθηκα ,  μεγάλωσα  και  έζησα  στους  Σαράντα  Μάρτυρες  μαζί  

με  τον  κ .  Μακράκη  και  όλα  τα  άλλα  τα  ΡΟΜΑ .  Τον  κ .  Μακράκη  τον  

ξέρω  από  πολύ  μικρό  παιδί  που  όλη  την  ημέρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο  πιο  δυνατά  εάν  μπορείτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλη  την  ημέρα  όταν  μεγάλωσε  να  ασχολείται  με  τους  γείτονές  του  και  

γενικά  όλα  τα  ΡΟΜΑ .  Βοηθούσε ,  είχε  χρήματα ,  ήταν  τραγουδιστής  και  

βοηθούσε  όλους  αυτούς  τους  ανθρώπους  και  έχει  την  πιο  καλή  

επικοινωνία  με  όλους .  Βοηθάει ,  τρέχει ,  κουράζεται  γι '  αυτούς ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Ήταν  πολύ  καλή  επιλογή .  Δεν  ξέρω  ποιος  την  έκανε ,  μπράβο  

του ,  διότι  δεν  θα  βρεθεί  άλλος  μέσα  στην  γειτονιά  μας  για  να  μπορέσει  

να  βοηθήσει  αυτούς  τους  ανθρώπους .  Μόνο  αυτός  μπορεί  γιατί  δεν  

σκέφτεσαι  εάν  δεν  έχει  γραμματικές  γνώσεις  και  τι  γνώσεις  έχει ,  αλλά  

η  ζωή  και  η  πείρα  μέσα  από  το  πεζοδρόμιο  του  δίδαξε  πάρα  πολλά  

πράγματα .  Είναι  ικανός ,  έντιμος  και  ευγενής .  Είναι  ότι  χρειάζεται ,  

έχει  όλα  τα  προσόντα  που  να  γίνει  Πρόεδρος ,  ποια  Επιτροπή  είναι  

αυτή ,  να  προηγηθεί  αυτός .  

 Αυτή  είναι  η  γνώμη  μου  διότι  τον  γνωρίζω  προσωπικά ,  τον  ξέρω  

από  μικρό  παιδί .  όλη  του  ήταν  μια  προσπάθεια  να  βοηθήσει  τους  

συναδέλφους  του .  Τίποτα  άλλο  δεν  έκανε  στην  ζωή  του .  Δεν  έχει  

σχέση  εάν  εγώ  είμαι  αντίθετος  με  αυτά  τα  προγράμματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  αλλά  το  θέμα  μας  είναι  διαφορετικό .  Με  όλο  τον  σεβασμό  το  θέμα  

μας  είναι  πολύ  διαφορετικό ,  δεν  έχει  καμία  σχέση… 
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πώς  δεν  έχει ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Πρόεδρος  παρίσταται  για  να  πει  την  άποψή  του .  Δεν  έχει  οριστεί .  

Συγνώμη ,  δεν  έχει  τέτοια  διαδικασία .  Γιατί  βλέπω  οι  συνάδελφοι  

απορούν .  Δεν  έχει  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  τώρα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  όχι ,  στο  θέμα  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην  χαλάς  την  συζήτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  την  χαλάω ,  εσείς  την  πάτε  αλλού  και  δεν  είναι  σωστό  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Καλέσατε  τον  κ .  Μακράκη  εδώ  και  είναι  επόμενο  και  λογικό  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τον  καλέσαμε  σαν  Πρόεδρο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  να  τους  προσλάβουμε .  Προς  Θεού ,  τι  είναι  αυτά  που  λέτε .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  κουβέντα  να  την  τελειώσω .  Είναι  ευγενής ,  πανέξυπνος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  γνωστή  η  παρουσία  του  κ .  Μακράκη  ποια  είναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απόλυτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία  Δρίγκα  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  κύριοι .  Δεν  απευθύνθηκε  σε  

σας ,  στον  Πρόεδρο  απευθύνθηκε .  Σας  παρακαλώ .  Κυρία  Δρίγκα  έχετε  

τον  λόγο  σας  παρακαλώ .  Το  μικρόφωνό  σας .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Κύριε  Πρόεδρε  λίγο  μπερδεύτηκα  ομολογώ  γιατί  αρχίζω  να  πιστεύω  

ότι  έχει  γίνει  η  πρόσληψη .  Μπερδευτήκαμε  λίγο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  γι '  αυτό  έκανα  την  διόρθωση  κυρία  Δρίγκα .  Επιτρέψτε  μου  στο  

θέμα  σας  παρακαλώ .  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Θέλω  να  πω  ότι  δεν  θα  ψηφίσουμε  το  θέμα  γιατί  θεωρούμε  ότι  

πρόκειται  για  κατασκευασμένη  ασάφεια .  Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μάλιστα .  Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  εδώ  μέσα  η  υποκρισία  πραγματικά  έχει  πάρει  υπόσταση  

μόνιμης  παρουσίας  από  κάποιους  συναδέλφους .  Άλλοι  που  δεν  
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ψήφισαν  αυτό  το  πρόγραμμα  υπερθεματίζουν  και  δείχνουν  ποιος  θα  

είναι  αυτός  που  θα  προσληφθεί .  Άλλοι  λένε  ότι  δεν  υπάρχουν  

καθορισμένα  κριτήρια ,  γιατί  έτσι  λέει  η  Διαχειριστική .  Εμείς  θα  

ρωτήσουμε  την  Διαχειριστική  Αρχή  ότι  υπάρχει  πρόσληψη  η  οποία  δεν  

θα  έχει  συγκεκριμένο  πλαίσιο .  Αυτό  μας  λέει  ο  εισηγητής  και  βεβαίως  

διερωτόμαστε  πώς  θα  γίνει  αυτή  η  επιλογή ;  Ποια  είναι  τα  μετρήσιμα  

κριτήρια.  Στην Ελλάδα του ΄17 γίνονται επιλογές χωρίς κριτήρια;  

 Κύριε  εισηγητά  αυτά  δεν  μπορείτε  να  τα  λέτε  μέσα  στην  αίθουσα  

και  δεν  μπορείτε  να  λέτε  ότι  μας  τα  είπε  η  Διαχειριστική  Αρχή .  Εδώ  

είστε  υποχρεωμένος  να  μας  λέτε  όλες  τις  λεπτομέρειες .   

 Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ζητούμε  το  θέμα  να  αποσυρθεί  και  

βεβαίως  δεν  είναι  τυπικό  για  να  ξανάρθει ,  διότι  εδώ  περιγράφεται  

επακριβώς  το  φυσικό  αντικείμενο  όλων  των  εργαζομένων .  Ναι .  Ναι  

κύριοι  συνάδελφοι .  Περιγράφεται  ακριβώς  η  προϋπόθεση  του  κάθε  

εργαζόμενου .  Πτυχίο ,  εμπειρία .  Πόσες  ώρες  θα  εργάζεται ;  Σε  ποιο  

περιβάλλον ;  Ποιο  είναι  το  φυσικό  του  αντικείμενο ;  Το  μόνο  που  δεν  

περιγράφεται  και  όπως  είπε  η  κυρία  Δρίγκα  είναι  ασαφής  διατύπωση  

επί  σκοπό  είναι  του  διαμεσολαβητή ,  ο  οποίος ,  κύριε  συνάδελφε  

εισηγητά ,  κάνατε  το  τρομερό  λάθος  χωρίς  να  καθορίζετε ,  βάζετε  εδώ  

ότι  θα  είναι  του  Δημοτικού ,  αυτό  γράφετε ,  έτσι  το  διατυπώνετε  αλλά  

αυτό  εννοείτε ,  θα  πάρει  χρήματα  όσα  παίρνει  ο  ΠΕ .  Διανοείστε  ότι  

αυτό  μπορεί  να  συμβεί ;  Διανοείστε  δηλαδή  ότι  ένας  που  έχει  πτυχίο  

πανεπιστημίου  θα  πάρει  αποζημίωση  μηνιαίως  με  έναν  που  έχει  του  

Δημοτικού ;  Αυτό  είναι  ευθεία  καταστρατήγηση  του  Συντάγματος .   

 Εδώ  λοιπόν  επιμένετε ,  κάνετε  ότι  δεν  καταλαβαίνετε  ή  θεωρείτε  

ότι  δεν  μπορούμε  εμείς  να  καταλάβουμε  εξόφθαλμα  και  κραυγαλέα .  
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 Κύριε  Πρόεδρε  εμείς  σας  λέμε  ευθέως  ως  παράταξη ,  πάρτε  το  

θέμα  πίσω  και  στο  διαμεσολαβητή ,  εάν  θέλετε  να  σας  διαβάσω  την  

παράγραφο ,  διατυπώστε  και  περιγράψτε ,  παρακαλούμε ,  όπως  

συμβαίνει  για  τον  παιδαγωγό ,  για  τον  κοινωνικό  λειτουργό ,  διότι  δεν  

νοείται  πρόσληψη  χωρίς  αναφορά  στα  κριτήρια ,  τις  προϋποθέσεις  και  

την  διαδικασία  κριτηρίων .   

 Εάν  εδώ  έχουμε  φωτογραφικές  προσλήψεις  η  εποχή  παρήλθε .    

 Δεν  έχω  τίποτα  με  κανένα  φυσικό  πρόσωπο .  Βεβαίως  είμαι  υπέρ  

των  νέων  παιδιών  που  έχουν  προσόντα ,  έχουν  πιστοποιήσεις  που  

προκύπτουν  και  από  τα  πτυχία  τους  αλλά  και  από  την  δράση  τους  στο  

συγκεκριμένο  αποτέλεσμα .   

 Κατά  τα  λοιπά  και  κλείνω  με  αυτό ,  η  πρόσληψη  είναι  όχι  

φωτογραφική ,  προκλητικά  φωτογραφική  και  θεωρώ  ότι  καταστρατηγεί  

βασικές  αρχές  του  Συντάγματος .  Βεβαίως  δεν  μπορούμε  να  την  

δεχθούμε  και  δεν  θα  την  αφήσουμε .  Σας  το  δηλώνουμε  ότι  θα  

επικοινωνήσουμε  με  παρουσία  κλιμακίου  στην  Διαχειριστική  Αρχή  και  

εάν  αυτό  συμβεί  αλίμονο  για  τον  Δήμο  Σερρών .   

Νομίζω  ότι  θα  παίξουμε  σε  όλα  τα  σάιτ .  Προσλαμβάνουμε  

πρόσωπο  χωρίς  να  περιγράφουμε  τα  κριτήρια ,  δηλαδή  τις  γνώσεις  του ,  

τον  φυσικό  χώρο ,  πώς  θα  δουλέψει ,  ποιο  θα  είναι  το  αντικείμενο  και  

βεβαίως  τίποτα  από  αυτά  τα  οποία  θα  μπορούσε  να  ανιχνεύσει  με  τα  

κριτήρια  που  δουλεύει  ο  Α .Σ .Ε .Π . .   

 Εάν  πραγματικά  είναι  με  Α .Σ .Ε . .  σίγουρα  θα  επιτρέψει .  Γιατί  

όμως  δεν  το  κάνουμε  σήμερα  και  φαντάζει  πολύ  εξόφθαλμο  ότι  εδώ  

λείπει .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

76

 Προτείνουμε  όπως  και  στην  προηγούμενη  συνάντηση ,  γράφουμε  

ΠΕ ,  ΤΕ  ή  ΤΕ ,  να  πάρουμε  δυο  εκδοχές  για  να  μας  δώσει  ένα  

μορφωμένο  παιδί  το  σύστημα ,  να  είναι  με  κριτήρια  Α .Σ .Ε .Π . ,  να  είναι  

συγκεκριμένα  τα  κριτήρια ,  μετρήσιμα  και  βεβαίως  εμείς  θα  λέγαμε  να  

πάρουμε  και  δεύτερο  και  τρίτο  παιδί ,  κύριε  Πρόεδρε ,  διότι  όπως  

ακριβώς  είπε  η  κυρία  Δρίγκα  στην  Θεσσαλονίκη   πήραν  πολλούς .   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  υπάρχουν  οικογένειες ,  υπάρχουν  κάποια  

συστήματα  και  όσο  πιο  πολλά  πρόσωπα  διαμεσολαβούν ,  τόσο  πιο  

δημοκρατικό  και  πιο  λειτουργικό  θα  είναι  το  πρόγραμμά  μας  που  όλοι  

το  θέλουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  και  εγώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θέλω  να  πω  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε  και  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  οποιαδήποτε  τροποποιητική  πράξη  κατατίθεται  

στα  συγκεκριμένα  προγράμματα  τελούν  υπό  την  εποπτεία  της  

Διαχειριστικής  Αρχής ,  οπότε  ο  εποπτεύων  φορέας  που  διαχειρίζεται  το  

όλο  πλαίσιο ,  τόσο  του  καθορισμού  κριτηρίων  ή  οτιδήποτε  πληρωμών  

και  τα  λοιπά ,  τελεί  υπό  την  έγκριση .  Εάν  κάτι  έχει  στραβά ,  είναι  

«στραβό» να  το  πω ,  εντός  εισαγωγικών ,  στην  συγκεκριμένη  

τροποποιητική  πράξη  θα  μας  το  απορρίψει  ή  δεν  θα  το  εγκρίνει  η  

Διαχειριστική  Αρχή .   
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 Άρα  υπάρχει  πάνω  σε  αυτά  τα  προγράμματα  εποπτεύων  φορέας ,  ο  

οποίος  είναι  πολύ  αυστηρός  για  την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  και  

τελούν  υπό  τον  έλεγχο  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  της  

Διαχειριστικής  Αρχής .  Άρα  πολύς  ο  λόγος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ .  Προτού  δώσω  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  τον  λόγο  θα  δώσω  

στον  κ .  Μακράκη  τον  λόγο .  Κύριε  Μακράκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη  κ .  Μακράκη ,  δυο  λεπτά .  Κυρία  Αγιαννίδου  έχετε  τον  λόγο .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  πρόταση  όσον  αφορά  το  ωράριο .  

Επειδή  αναφέρεται  ότι  το  ωράριο ,  διορθώστε  με  κ .  Αντιδήμαρχε  εάν  

δεν  είναι  έτσι ,  ότι  είναι  από  τις  7:00΄  μέχρι  στις  15:00΄ ,  πιστεύω  ότι  

ειδικά  στην  περίπτωση  του  παιδαγωγού  θα  ήταν  χρήσιμο  το  ωράριο  να  

είναι  διαφορετικό  προκειμένου  να  είναι  παραγωγικός ,  διότι  όπως  

ξέρουμε  τα  παιδιά  μέχρι  στις  15:30΄  είναι  στο  σχολείο .  15:00΄  η  ώρα  

θα  σχολάει  ο  δάσκαλος ,  επομένως  ελάχιστα  θα  μπορούσε  να  

προσφέρει .  

 Θα  μπορούσε  λοιπόν ,  να  γίνει  διαφορετικό  το  ωράριο .  Και  

περισσότερη  ώρα  να  είναι  ανοικτό  το  κέντρο  και  να  προσφέρει  πολύ  

περισσότερα  στα  παιδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  δώσω  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  τον  κ .  Μακράκη .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  

Μακράκη .  
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Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Εγώ  δεν  θα  σας  κουράσω  πολύ .  Το  μόνο  που  ξέρω  εγώ  από  την  δική  

μου  την  πλευρά ,  τα  κριτήρια  εγώ  τα  έχω  με  την  αγάπη  μου  που  δίνω  

καθημερινά  σε  αυτό  τον  λαό  και  δεν  γνωρίζει  κανένας  από  αυτά  τα  

θέματα .   

 Επικοινωνώ  καθημερινά ,  έχω  επικοινωνία  με  τους  ανθρώπους .  

Γνωρίζω  την  βίωσή  τους ,  τον  πόνο  τους ,  την  κατοικία  τους ,  τα  πάντα  

τους .  Δεν  μπορεί  άλλος  κανείς  εκτός  από  εμένα  να  κάνει  αυτή  την  

δουλειά  που  να  μπορεί  να  εξυπηρετεί  αυτούς  τους  ανθρώπους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη ,  το  θέμα  δεν  είναι  ποιον  θα  προσλάβουμε .  Άλλο  είναι  το  

θέμα .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Για  το  παράρτημα  ΡΟΜΑ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτός  ο  προσδιορισμός ,  κύριε  Πρόεδρε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποια  είναι  η  ένστασή  σας  δεν  κατάλαβα .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Εμείς  δεν  πήγαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη  γιατί  ακούστηκε  κάποια  μομφή  για  τον  Πρόεδρο .  Τι  θέλετε  

να  πείτε ,  δεν  άκουσα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

79

Ο  κύριος  Μαρκάκης  λέει  λες  και  περνάει  συνέντευξη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό  δεν  έκανα  κύριε  συνάδελφε .  Γι '  αυτό  σταμάτησα ,  έκανα  την  

παρέμβαση ,  ότι  δεν  είναι  ο  λόγος ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ποιον  θα  

προσλάβουμε .  Κακώς  τοποθετείστε  έτσι .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Εγώ  δεν  λέω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πιθανόν  να  έχετε  κάποιο  ενδιαφέρον… 

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Να  προσλάβουν  εμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα  αυτό  κάνετε .  Μας  δίνετε  το  βιογραφικό  σας .  Δεν  ενδιαφέρει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Εγώ  λέω  να  είναι  άνθρωπος  από  την  φυλή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  την  συγκεκριμένη  θέση .  Ωραία .  Άρα  μην  το  παίρνετε  σε  

προσωπικό  επίπεδο  σας  παρακαλώ .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Όχι ,  προς  Θεού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτή  την  εντύπωση  δώσατε  σε  όλους  μας ,  γι '  αυτό  παρακαλώ  στο  θέμα  

μας , .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  
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Αυτή  την  ώρα  εγώ  που  είμαι  σαν  Πρόεδρος  στους  ΡΟΜΑ  του  Νομού  

Σερρών  και  της  Ελλάδος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σαν  Πρόεδρος  τοποθετείστε .  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Αντιπρόεδρος  της  Ελλάδος ,  εγώ  αγαπάω  όλο  τον  κόσμο  αυτόν  και  

είμαι  σκυμμένος  στα  προβλήματά  τους .  Εμένα  έρχονται  και  βρίσκουν  

σε  οτιδήποτε  πρόβλημα  έχουν .  Γι '  αυτό  και  λέω  από  τα  ΡΟΜΑ  να  

βάλουν  κάποιον  μεσολαβητή  για  το  παράρτημα  των  ΡΟΜΑ  και  όχι  

όποιον  οποιονδήποτε  επειδή  θα  έχει  πτυχίο .  Το  πτυχίο  τι  ξέρει  για  τα  

ΡΟΜΑ ;  Βγάζουν  κανένα  πτυχία  για  την  κατάντια  των  ΡΟΜΑ  ή  για  τον  

πόνο  τους  ή  για  την  κουλτούρα  τους ;  Αυτά  μόνο  εμείς  τα  ξέρουμε  που  

τους  ζούμε  καθημερινά .  Οι  υπόλοιποι  αυτοί  έρχονται  μόνο  για  ψήφους  

εκεί .  Μας  βλέπουν  για ,  ακόμα  εκεί ,  εκείνα  τα  χρόνια .   

 Εμείς  δεν  βγάλαμε  ούτε  σχολεία  ούτε  πανεπιστήμια .  Τώρα  τα  

παιδιά  μας ,  δόξα  τον  Θεό ,  τα  στέλνουμε  και  στα  πανεπιστήμια ,  τα  

στέλνουμε  σε  όλες  τις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Και  δεν  έχουμε  πρόβλημα .  Αλλά  τους  υπόλοιπους  με  τους  

καταυλισμούς ,  με  τους  άστεγους ,  με  τους  πονεμένους  ανθρώπους  

αυτούς ,  καθημερινά  έχουμε  εμείς  το  πρόγραμμα ,  εμείς  το  βιώνουμε .  

Κανένας  δεν  έρχεται  να  ρωτήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  νομίζω  ότι  τοποθέτηση  κάνει .  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Πανεπιστημιακός  πρέπει  να  είναι  δηλαδή  για  να  κοιτάξει  αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  ολοκληρώσατε ;  Ποιος  είναι  το  ρώτημά  σας  κ .  Φωτιάδη ,  

πείτε  μου .  Όχι ,  πείτε  μου  το  ερώτημα  για  να  το  απευθύνουμε  στον  

Πρόεδρο .  Παρακαλώ  κύριοι  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  Θα  σας  δώσω  

αμέσως  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…δεν  αφορά  εμένα  για  τις  ψήφους  και  τα  λοιπά .  Ήθελα  να  σας  ρωτήσω  

ευθέως ,  παιδιά  από  την  γειτονιά ,  όπως  το  λέτε  ΡΟΜΑ ,  μορφωμένα ,  που  

πήγαν  στο  Πανεπιστήμιο ,  το  ξέρω  ότι  υπάρχουν ,  το  είπατε  και  μπράβο  

σας ,  έχουμε  πτυχιούχους ,  από  αυτά  τα  παιδιά  δεν  θέλετε  να  

προσλάβουμε  κάποιο ;  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Να  προσλάβουμε ,  γιατί  να  μην  προσλάβουμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από  αυτά  τα  παιδιά .  Αυτό  ακριβώς  λέω  και  εγώ .  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Ναι ,  να  προσλάβουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως  λέτε  συμφωνούμε .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  
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Έχουμε  δασκάλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο  σας .  Από  τα  μορφωμένα  παιδιά  της  γειτονιάς  που  ξέρουν  τα  

προβλήματα  και  εσείς  κοντά  είστε  και  θα  τους  συμβουλεύετε ,  ένα  

παιδί  από  αυτό  που  τελείωσε  πανεπιστήμιο  ή  ΤΕΙ  να  κάνουν  δέκα  

αιτήσεις ,  να  γράψουμε  εδώ  τα  κριτήρια  και  να  πάρουμε  το  καλύτερο .  

Δεν  σας  αρέσει  αυτή  η  άποψη ;   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Ναι  Δήμαρχε  αλλά  αυτοί  οι  άνθρωποι  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  αυτόν  

τον  κόσμο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εσύ  πάλι  θα  βοηθάς .   

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Δεν  γνωρίζουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  όχι  διάλογο  κύριε  Πρόεδρε .  Στον  Πρόεδρο  

απευθύνεστε .  

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  

Η  κοινωνική  λειτουργός  για  να  κάνουμε  την  γραφή  όλων  των  ΡΟΜΑ .  

Ποιος  θα  τους  πάει ;  Ποιος  ξέρει  να  τους  μιλήσει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Φωτιάδη  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Πρόεδρε  …. 

Κος   ΜΑΚΡΑΚΗΣ:  
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Τα  σημερινά  παιδιά  πήραν  άλλη  νοοτροπία .  Δεν  μπορούν  να  πάνε  εκεί  

αυτοί  και  να  συνεννοηθούν  με  τους  ανθρώπους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ακούστηκε  η  άποψή  σας  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  θα  σας  πω  κάτι .  Αυτοί  που  δεν  έχουν  γνώση  έχουν  

ασθενικό  αίσθημα  τιμής .  Εγώ  για  τον  Φωτιάδη  αγωνίστηκα  με  πάθος  

για  να  γίνει  Δήμαρχος  και  τον  έφερα  κοντά  στην  Δημαρχεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Σας  παρακαλώ  περιοριστείτε  στο  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  θέμα  ηθικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ηθικό  μπορεί  να  είναι  αλλά  όχι  αυτή  την  στιγμή .  Σας  παρακαλώ .  Στο  

θέμα  μας  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απλούστατα  είπα  τις  ικανότητες  ενός  ανθρώπου  που  ασχολείται  όλη  

την  ημέρα  με  αυτούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  το  είπατε  στην  τοποθέτησή  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είπαμε  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ  ξέρετε  ότι  είμαι  αντίθετος  από  τα  ΡΟΜΑ ,  το  έχω  πει  εκατό  φορές .  

Βρέθηκαν  εδώ  άνθρωποι…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  μην  επαναλαμβάνουμε  σας  παρακαλώ .  Για  την  οικονομία  του  

χρόνου  μην  επαναλαμβάνουμε  τα  ίδια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κουμουνιστή…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  τώρα  μην  ξεκινάτε  τέτοια  διαδικασία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  ρε  Λάκη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  έκλεισε  το  θέμα .  Κύριε   Μερετούδη  έχετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

…αλλά   ένα  πράγμα  να  ξέρεις ,  οποιονδήποτε  διαλέξουμε  θα  αποτύχετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Δεν  τον  διαλέγει  ο  Πρόεδρος ,  άλλες  είναι  

οι  διαδικασίες .  Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Θα  ήθελα  να  πω  δυο  κουβέντες  γιατί  νομίζω  ότι  

για  ένα  θέμα  που  είναι  απλή  έγκριση  για  την  θέση  του  διαμεσολαβητή  

ακούστηκε ,  τι  δεν  ακούστηκε  εδώ  μέσα  σήμερα .  Μέχρι  ότι  μπορούμε  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

85

να  καταστρατηγήσουμε  και  το  Σύνταγμα .  Φανταστείτε  σε  τι  σημείο  

φτάσαμε .   

 Ούτε  καμία  πρόσληψη  έχει  γίνει  σήμερα ,  ούτε  κριτήρια  έχουν  

τεθεί  ούτε  τίποτα .  Σήμερα  είναι ,  μας  έχει  στείλει  η  Διαχειριστική  Αρχή  

την  έγκριση  του  διαμεσολαβητή  και  πρέπει  να  περάσει  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Σε  επόμενο  θέμα  θα  ξανά  έρθει .  Θα  είναι  μέσω  

Α .Σ .Ε .Π . .  Να  είστε  σίγουροι  γι '  αυτό .  Θα  είναι  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  όπως  

προβλέπεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μιλάει  ο  εισηγητής  και  σεβαστεί  τον .  Σεβαστείτε  τον  εισηγητή .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κανείς  δεν  μπορεί ,  είστε  τόσα  χρόνια  στα  πράγματα  κανείς  δεν  μπορεί  

να  κάνει  ότι  θέλει  σε  προγράμματα  ευρωπαϊκά .  Πρέπει  να  ακολουθήσει  

τις  σχετικές  οδηγίες  της  Διαχειριστικής  Αρχής .  Οι  έλεγχοι  είναι  

αυστηροί .   

 Αυτό ,  δεν  θα  ήθελα  κάτι  άλλο  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Προχωράμε  στην  ψήφιση  κύριοι  

συνάδελφοι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  το  θέμα  έκλεισε  κ .  Φωτιάδη .  Σας  παρακαλώ .  Επί  της  

διαδικασίας  έκλεισε  ο  εισηγητής .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Σας  παρακαλώ  εγώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  έδωσα  τον  λόγο .  Τι  θέλετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην  βιάζεστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πείτε  μου  ποιο  είναι  το  θέμα ;  Όχι  δεν  βιάζομαι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  σας  κάνω  επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τώρα  θα  κάνετε  ερωτήσει ;  Τώρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  τοποθέτησή  μου ,  την  ερώτηση  προς  τον  Πρόεδρο  την  εκλάβατε  ως  

δευτερολογία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Αυτό….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καταρχήν  δεν  ήταν  η  διαδικασία  των  ερωτήσεων .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  εκλάβατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ναι ,  τι  θέλετε ;  Θέλατε  να  τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι  εγώ  ρώτησα ,  θα  μου  επιτρέψετε  να  κάνω  μια  ερώτηση  στον  

πρόεδρο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κοιτάξτε ,  ξέρετε  την  διαδικασία ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Λοιπόν ,  κύριοι  

συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρών  η  κυρία  Καλώτα .  Σας  ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε  για  την  

παρουσία  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών  γιατί  δεν  υπάρχει  σαφής  προσδιορισμός  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Μηλίδης ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Καρύδα ;  Παρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  οι  υπόλοιποι ;  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο  που  επισημάναμε .  Για  τον  διαμεσολαβητή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  συγκεκριμένο  το  θέμα  που  ψηφίζουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  συγκεκριμένο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  στο  πρόγραμμα ,  όχι  στην…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  κύριοι  συνάδελφοι ;  Να  καταγραφεί  και  της  

κυρίας  Αγιαννίδου  η  παρατήρηση .   

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  617/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .  

 

Θέμα  14ο  :  

Έγκριση  εσωτερικού  κανονισμού  λειτουργίας  του  Κέντρου   

Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  στο  πλαίσιο   

υλοποίησης  της  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με   

παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία   

2014-2020. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λίγο  

ησυχία .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  έγκριση  κανονισμού  για  την  λειτουργία  του  Κέντρου  Κοινότητας  

και  του  Παραρτήματος  ΡΟΜΑ .  Σύμφωνα  με  την  οδηγία  που  έχει  

στείλει  η  Διαχειριστική  Αρχή  μας  έχει  στείλει  ένα  πλαίσιο  πάνω  στο  

οποίο  πρέπει  να  λειτουργεί  το  Κέντρο  Κοινότητας  και  το  Παράρτημά  

του .  Με  την  οδηγία  αυτή  έχουμε  καταρτίσει  τον  Κανονισμό  

Λειτουργίας  και  τον  φέραμε  προς  ψήφιση  γιατί  πρέπει  να  ψηφιστεί  

ώστε  να  μπορέσει  να  λειτουργήσει  το  Κέντρο  Κοινότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι  υπάρχουν ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;  

Ομόφωνα ;   

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  618/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο  πέμπτο .   

 

Θέμα  15ο  :  

Έγκριση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  του  υποέργου  της  πράξης:  

 ¨Λειτουργία  ΚέντρουΣυμβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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θυμάτων  βίας  στο  Δήμο  Σερρών¨  (διορθωμένη) ,  στο  

πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Είναι  αυτό  που  λέμε  και  προηγουμένως  ότι  οι  

έλεγχοι  όσο  και  εάν  δεν  θέλουν  κάποιοι  να  το  ακούν  από  την  

Διαχειριστική  Αρχή  είναι  αυστηροί .   Όπως  λειτουργεί  το  

Συμβουλευτικό  Κέντρο  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  έχει  

συσταθεί  μια  Επιτροπή  που  ελέγχει  την  λειτουργία  του .   

Βλέποντας  η  Διαχειριστική  Αρχή  την  λειτουργία  του  και  

ελέγχοντάς  την  ζήτησε  η  Επιτροπή  αυτή  να  είναι  και  η  Επιτροπή  

Παραλαβής .  Δηλαδή  ελέγχει  το  ωράριο  λειτουργίας ,  τις  παρουσίες  των  

ανθρώπων  που  δουλεύουν  εκεί ,  το  πόσες  ωφελούμενες  έχουν  περάσει  

από  το  Συμβουλευτικό  Κέντρο .   

Θέλει  και  την  δική  τους  υπογραφή  όταν  τα  στοιχεία  αυτά  πάνε  

κάτω .  Είναι  ένα  απλό  θέμα  και  πιστεύαμε  ότι  μπορεί  να  γίνει  και  μόνο  

με  την  απόφαση  Δημάρχου  αλλά  μας  είπε  ότι  καλύτερα  είναι  να  

υπάρχει  και  έγκριση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  γι '  αυτό  το  

φέραμε  το  θέμα  αυτό  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα  γίνεται  παρακολούθηση ,  παραλαβή  και  σε  θέματα  διοίκησης .  

Κύριοι  συνάδελφοι  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  619/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

Θέμα  16ο  :  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ψύκτη  νερού  δικτύου  

 για  τις  ανάγκες  του  Δημαρχείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  σας  άκουσα  κύριε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω  ότι  τώρα  που  τελειώνει  το  καλοκαίρι  θα  πάρουμε  ψύκτη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στην  υπηρεσία  τώρα  ήρθε  η  εισήγηση .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  χάλασε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  τίτλος  του  θέματος  είναι  σωστός  αλλά  στο  έγγραφο ,  σας  το  είχα  πει  

και  στο  γραφείο  σας ,  στο  έγγραφο  αναφέρει  για  τον  ψύκτη  και  

αναφέρει  και  για  φίλτρα  για  μικρόβια .  Τα  δίκτυα  της  ΔΕΥΑΣ  δεν  

έχουν  μικρόβια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  έχει  σχέση  με  τα  δίκτυα  της  Δ .Ε .Υ . .ΑΣ . .  Επιτρέψτε  μου ,  δεν  έχει  

καμία  σχέση  τώρα .  Εντάξει ,  είναι  άποψή  σας  βέβαια  αλλά  τα  

μηχανήματα  από  τα  ίδια  αυτά  έχουν  κάποια  φίλτρα .  Δεν  είναι  σκέτα  

σωληνάκια  μέσα .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μικροοργανισμούς .   

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  620/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο  έβδομο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θέμα  17ο  :  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας-υπηρεσίας  με  τίτλο:  ¨  

Συντήρηση  και  εξοπλισμός  των  

γραφείων  Δημάρχου  – Προέδρου  Δημ .  Συμβουλίου  –  

Γεν .  Γραμματέα  – αίθουσας  

συνεδριάσεων  του  Δημ .  Μεγάρου ,  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  θα  γίνει  γιατί  δεν  γράφει  συγκεκριμένα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχουν  γίνει  ήδη  απευθείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μικρο-παρεμβάσεις  ήταν  αυτές  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Μικρο-

παρεμβάσεις .  Το  ποσό  ποιο  είναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ποσό  είναι  2.232 με  το  Φ .Π .Α .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Προσπαθούμε  να  βελτιώσουμε .  Ξέρετε  ότι  υπάρχουν  κάποια  

αποτελέσματα  θετικά .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε  

κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρών  ο  κ .  Καρύδας .   

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  621/2017 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο  όγδοο .   

 

Θέμα  18ο  :  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενσύρματου  τερματικού  

 αποδοχής  καρτών  πληρωμών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αφορά  POS για  την  Ταμειακή  Υπηρεσία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  622/2017 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο  ένατο .   

 

Θέμα  19ο  :  

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για  το  σχεδιασμό  και  τοποθέτηση   

μαρμάρινων  πλακώναναγραφής  ονομάτων  διατελεσάντων   

Δημάρχων  της  πόλης  των  Σερρών ,  από  την  

απελευθέρωσή  της  στις  29 Ιουνίου  1913 μέχρι  σήμερα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;  Εισήγηση ;  Μισό  λεπτό .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  αφήστε  την  

κουβέντα  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχει  την  εισήγηση  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  τα  λέτε  αργότερα .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  αυτό  προέκυψε ,  για  το  δέκατο  ένατο  θέμα  μιλάμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προέκυψε  γιατί  ήρθε  κάποιος  πολίτης  και  δήλωσε  ότι  μέσα  στις  

επιγραφές ,  μέσα  στο  δημαρχείο  υπάρχουν  δυο  επιγραφές  που  είναι  

διατελέσαντες  δήμαρχοι .  Υπήρχαν  και  δυο  δήμαρχοι  που  δεν  είχαν  

γραφτεί  και  ήταν  για  δυο  μήνες ,  δεν  θυμάμαι  τώρα  ακριβώς ,  για  δυο  

μήνες  το  καθένας  και  είπε  ότι  προτιθέμεθα  να  δώσουμε  μισά  -μισά  τα  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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λεφτά  και  να  πάρετε ,  είναι  δηλαδή  ένα  έκτρωμα  οι  δυο  αυτές  οι  

υπάρχουσες ,  να  τις  κάνουμε  καινούργιες .  Και  βάζουμε  εμείς  τα  δυο  τα  

χιλιάρικα  και  δυο  χιλιάρικα  βάζει  ο  ιδιώτης  αυτός  για  να  μπουν .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  μιλάμε  ότι  το  ΄40 ήταν  αυτοί .  Τώρα  μιλάμε  για  πολλά  χρόνια .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  ενδιαφερθεί ,  μάλλον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  κάνετε  διάλογο  για  να  προχωρήσει  η  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτό .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώσατε ;   Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  

Παρακαλώ  κύριοι ,  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;  

Κύριε  Χασαπίδη  τι  έχετε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  έχω  πει  και  σε  άλλη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  είπατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ότι  θέλουν  στις  πλάκες  αυτές  που  θα  μπουν  να  αναφερθούν  οι  

δήμαρχοι  οι  οποίοι  εκλέχθηκαν  δημοκρατικά .  Αυτοί  που  υπηρέτησαν  

ανώμαλα  καθεστώτα  δίπλα  αναγράφει .  Δεν  μπορεί  να  βάλουμε  τον  

εκλεγμένο  με  τον  Δήμαρχο  της  δικτατορίας  στην  ίδια  στήλη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  να  γράφει ;  Ποια  είναι  η  πρότασή  σας ;   Επί  χούντας  να  γράψει  δίπλα  

ότι  επί  χούντας ;  Άποψή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι  προχωράμε  σε  ψηφοφορία .  Κύριε  Χασαπίδη  

ψηφίζουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  623/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα  εικοστό .  
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Θέμα  20ο  :  

Χορήγηση  αδειών  παραγωγών  πωλητών  λαϊκών  αγορών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

 

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς   

στον  κ .  Ορτίλιο  Γεώργιο  του  Ανδρέα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩ  ΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  624/2017 )  

…………………………  

Ομοίως  στον  κ .  Κέππα  Ιωάννη  του  Παύλου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  625/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό  πρώτο .  

 

Θέμα  21ο  :  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

Εισηγητής:  Ο   κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  έτους  2017 που  αφορά  

δημιουργία /ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων  –εξόδων  κρατήσεων  (Αναμ .  101) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  626/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  (Αναμ .  106) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  627/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  ΚΑΕ  εξόδου  για  επιστροφή  χρηματοδοτηθέντος  

 Φ .Π .Α .  της  πράξης  Αποχέτευση  λυμάτων  οικισμού  Χριστός  και   

ολοκλήρωση  εσωτερικού  αγωγού  λυμάτων  Δήμου  Λευκώνα  του  

 Δήμου  Σερρών  (Αναμ .  110) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  628/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό  δεύτερο .   

 

Θέμα  22ο  :  
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 του  Δήμου  

 Σερρών:  α)  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨με  χημικές  τουαλέτες¨  

 και  β)  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨φύλαξη   αντλιοστασίου   

υδροληψίας  τάφρου  Μπέλιτσας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε ;  Κύριε  Γρηγοριάδη  εισήγηση .  Μισό  λεπτό  ο  εισηγητής  για  να  

προχωρήσουμε  την  διαδικασία .  Εισήγηση .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  το  πρώτο  θέμα  αφορά  

τις  χημικές  τουαλέτες .  Κάναμε  μεγάλη  προσπάθεια .  Θέλαμε  να  

τοποθετήσουμε  μόνιμες  τουαλέτες .  Η  αρχική  σκέψη  ήταν  να  

τοποθετηθούν  στην  πλατεία  Νίκης  πάνω  στο  πάρκο  εκεί ,  στην  νησίδα ,  

όμως  εκεί  δεν  γίνεται  διότι  δεν  είναι  νησίδα  χαρακτηρισμένη ,  είναι  

δρόμος .  Αυτό  το  στρόγγυλο  έγινε  για  διευκόλυνση  της  κυκλοφορίας .  

Θα  πρέπει  να  αποχαρακτηριστεί  από  δρόμος  και  να  χαρακτηριστεί  

νησίδα  για  να  μπορούν  να  μπούνε  εκεί .  

 Επίσης ,  έχει  δυο  μικρά  οικόπεδα  εκεί  κοντά  τα  οποία  για  τα  ένα  

δεν  ξέρουμε  σε  ποιον  ανήκει .  Για  το  δεύτερο  βρήκαμε  ένα  τηλέφωνο  

και  ένα  όνομα  από  το  Κτηματολόγιο ,  για  αρκετό  διάστημα ,  γι '  αυτό  

καθυστερήσαμε  προσπαθούσαμε  να  επικοινωνήσουμε  να  το  βρούμε  για  
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να  νοικιάσουμε  αυτό  το  οικόπεδο  για  20,  25 χρόνια  και  να  βάλουμε  

πάλι  μόνιμες  τουαλέτες ,  αλλά  δεν  μπορέσαμε  να  το  βρούμε  και  έτσι  

εξαιτίας  της  ανάγκης  και  της  καθυστέρησης  καταφεύγουμε  πάλι  σε  

αυτόν  τον  τρόπο  για  να  βάλουμε  τις  χημικές  τουαλέτες  με  παροχή  

υπηρεσίας .  Αυτό  είναι  το  ένα  θέμα .   

 Το  δεύτερο  είναι  το  αντλιοστάσιο  που  πήραμε  την  χρήση  του  

αντλιοστασίου  της  ζάχαρης  θα  δώσουμε ,  νομίζω  είναι  200 ευρώ  για  

την ,  σε  σεκιούριτι  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  που  θα  δώσουν  θα  δώσουμε  και  

εμείς  200 ευρώ  για  την  φύλαξη  του  αντλιοστασίου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω  ότι  δεν  εκλείπει  ο  στόχος ,  ο  στόχος  είναι  για  

μόνιμη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   

για  την  παροχή  υπηρεσιών  με  χημικές  τουαλέτες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  629/2017 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Φύλαξη  αντλιοστασίου   

υδροληψίας  τάφρου  Μπέλιτσας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  630/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  επόμενο  θέμα .   Εικοστό  τρίτο .  

 

Θέμα  23ο  :  

Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  500 τ .μ .  στην  περιοχή  

 της  πρώην  Κοινότητας  Ορεινής  που  

εκμίσθωνε  η  Cosmote και  λήψη  απόφασης  περί  εκ  νέου  

 μίσθωσης  της  ίδιας  έκτασης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  οποία  νομίζω  από  ότι  έχω  ότι  θα  γίνει  με  διαγωνισμό .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  το  γνωρίζω  αυτό ,  ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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3.500 τον  χρόνο .  Τώρα  εάν  θα  πάνε  σε  διαγωνισμό  αλλά  από  την  

στιγμή  που  είναι  της  Cosmote.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι ,  για  να  σας  πω  την  αλήθεια  δεν  το  ξέρω  τώρα  με  την  

Vodafone εάν  πάνε ,  αυτή  την  στιγμή  το  είχε  η  Cosmote.  Τελείωσε  η  

σύμβαση  και  δεν  μπορούσε  να  γίνει  παράταση  διότι  η  Νομική  

Υπηρεσία   είπε  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  και  τώρα  πάει  σε  καινούργια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  προτείνω  Πρόεδρε  η  αφετηρία ,  δηλαδή  η  έναρξη  της  τιμής  να  

είναι  ίσα  με  την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δω .  Δεν  μπορώ  να  απαντήσω  τώρα  σε  αυτό  το  θέμα  εάν  θα  πάει  

για  την  Vodafone και  τα  λοιπά ,  θα  πρέπει  να  το  δω  και  θα  σας  

απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  προχωρούμε  στην  ψήφιση  με  την  υπόδειξη  

του  κυρίου  συναδέλφου  να  ανέλθει  το  τίμημα  το  αντίστοιχο  όσο  είναι  

στην  αντίστοιχη  εταιρεία  τηλεφωνική .  Συμφωνούμε ;  Και  να  το  ελέγξει  

ο  κ .  Αντιδήμαρχος  εάν  και  εφόσον  μπορεί  να  γίνει ,  κύριε  συνάδελφε .  

Να  το  προχωρήσει .   

Κος   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Διαφωνώ .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διαφωνεί  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Να  καταγραφεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  631/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό  τέταρτο .   

 

Θέμα  24ο  :  

Εξέταση  της  από  25-11-2016 ένστασης  των  Ελένης  Κουτούζη  

 και  Ειρήνης  Κοντούζη  κατά  της  υπ’  αριθμ .  480/2016 Α .Δ .Σ .  

 με  θέμα:  ¨Τροποποίηση  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  

σχεδίου  πόλης  Σερρών  με  το  αποχαρακτηρισμό  τμήματος   

του  Κεντρικού  Πάρκου  (εμβαδού5.000,08 τ .μ . )  από   

¨Πάρκο  Πόλης¨  και  τον  επαναχαρακτηρισμό  του  ίδιου  τμήματος  

 Σε  ¨Πάρκο  Πόλης¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Κυρτάσογλου  μπορεί  να  μας  πει  για  το  θέμα  αυτό .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Έχω  σημειώσει  κάποια  πράγματα  αλλά  πρέπει  να  

πω  στους  συναδέλφους  ότι  είναι  τελείως  διαδικαστικό .  Την  εισήγηση  
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την  κάνει  η  υπηρεσία  προκειμένου  να  εγκρίνουμε  εμείς  με  απόφασή  

μας  την  διαδικασία  που  ακολουθεί  η  υπηρεσία  της  Πολεοδομίας .   

 Επαναλαμβάνω ,  εάν  θέλετε  να  σας  πω  περιληπτικά  τι  αφορά  το  

θέμα  είμαι  έτοιμος  και  πρόθυμος  αλλά  είναι  τόσο  πολλά ,  έχετε  δει  το  

περιεχόμενο  της  υπόθεσης  γι '  αυτό  δεν  θέλω  να  μπούμε  τόσο  βαθιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Να  εκφράσω  μια  απορία  προς  τον  κ .  Κυρτάσογλου ;  Έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Εμείς  προσδιορίζουμε  το  ποσό  περίπου  τις  500.000,  εάν  δεν  κάνω  

λάθος .  Ο  ανεξάρτητος  εκτιμητής  το  ανεβάζει  στα  2.100.000.  Είναι  

τεράστια  η  διαφορά .  Αυτό  κατά  πόσο  προβλημάτισε  την  υπηρεσία  και  

τέλος  πάντων  κατά  ποιο  από  τα  δυο  ποσά  αγγίζει  την  πραγματικότητα ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Θα  σας  πω  κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .  Καταρχήν  ο  ανεξάρτητος  αυτός  

εκτιμητής ,  όπως  είπατε ,  που  είπε  ότι  το  κόστος  είναι  2 εκατ . ,  δεν  ήταν  

ανεξάρτητος  εκτιμητής .  Ήταν  ένας  συμβολαιογράφος  τον  οποίο  

προσέλαβαν  οι  ιδιώτες… 

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  μιλάει  για  ανεξάρτητο  εκτιμητή  μέσα .  Γι '  αυτό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Έτσι  ακριβώς .  Από  εκεί  και  πέρα  η  πρόταση  τώρα  της  Δημοτικής  

Αρχής ,  στις  συζητήσεις ,  όχι  επισήμως  όμως  και  με  έγγραφα ,  αυτή  η  

τιμή  καθορίστηκε  από  μια  επιτροπή  η  οποία  θεωρήθηκε  από  την  

υπηρεσία  ότι  είχε  την  αρμοδιότητα  να  καθορίσει  την  τιμή  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο  έγινε  και  η  ένσταση  και  μάλιστα  η  υπηρεσία  Δόμησης  δέχεται  

εκείνο  το  μέρος  της  ένστασης .   

 Τελικά  όμως  αποδείχθηκε  ότι  ήταν  αναρμόδια  και  αυτή  η  

Επιτροπή  του  Άρθρου  186 ανακάλεσε  την  εκτίμηση  αυτή ,  ακύρωσε  

δηλαδή  την  απόφασή  της  και  τώρα  είμαστε  στην  φάση  όπου  το  θέμα  θα  

παραπεμφθεί  στην  Διεύθυνση  της  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου  

Σερρών  αφού  βέβαια  προσκομιστούν  όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  

από  τους  ιδιοκτήτες  και  στην  συνέχεια  η  Διεύθυνση  της  Ακίνητης  

Περιουσίας  θα  αναθέσει  το  θέμα  σε  πράγματι  ανεξάρτητο  εκτιμητή  τον  

οποίο  όμως  θα  ορίσει  το  υπουργείο  Οικονομικών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι  προτίθεται ,  υποχρεούται .  Το  θέμα  είναι  να  βρεθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  όχι  διάλογο .  Την  ερώτησή  σας  κύριε  Αναστασιάδη .  Ανοίξτε  

το  μικρόφωνό  σας .  Στις  ερωτήσεις  είμαστε .  Έχετε  ερώτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δώστε  την  απάντηση  που  περιμένει  ο  κύριος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε  μετά  από  εκατό  χρόνια  σκλαβιάς  του  οικοπέδου  

έχει  την  γνώση   5.300 στο  κέντρο  της  πόλεως  να  σας  αποζημιώσει  με  

500.000 ευρώ .  Τι  είναι  αυτά ,  λεφτά  είναι  αυτά ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  με  συγχωρείτε  αλλά  αυτά… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Το  αντίτιμο  της  απαλλοτρίωσης  δεν  θα  το  αποφασίσει  ούτε  η  Δημοτική  

Αρχή  ούτε  εγώ .  Θα  το  αποφασίσει ,  είπαμε ,  ο  ανεξάρτητος  εκτιμητής .  

Τώρα  εάν  δεν  γίνει  δεκτό  από  τους  ιδιοκτήτες  υπάρχουν  και  άλλοι  

δρόμοι .  Θα  δούμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά .  Αλλά  να  γίνει  αυτή  η  νόμιμη  διαδικασία .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Βεβαίως .  Βεβαίως .  Αυτόν  τον  δρόμο  ακολουθούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Προχωρούμε  στην  

ψηφοφορία .  Ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  632/2016 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα  εικοστό  πέμπτο .  

 

Θέμα  25ο  :  

Έγκριση  επιβολής  τέλους  για  χρήση  του  Κεντρικού  Πάρκου   

για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνω  εισήγηση  εάν  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;  Συμφωνούμε  όλοι ;  Ομόφωνα ;   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  633/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενο  θέμα .  

 

Θέμα  26ο  :  

Καθορισμός  ειδικού  προστίμου  για  τα  έξοδα  μεταφοράς   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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και  αποθήκευσης  τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν  περάσει  από  Οικονομική  Επιτροπή  αυτά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα .   

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  634/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα  εικοστό  έβδομο .  

 

Θέμα  27ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων   

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αφορά  τις  θέσεις  στάθμευσης  για  φορτοεκφόρτωση .  Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Την  εισήγηση ;  Πείτε  μου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεχώς  βλέπουμε  ότι  κάποιοι  καταστηματάρχες  ζητούν  μπροστά  στο  

μαγαζί  τους  να  έχουν  θέση  φορτοεκφόρτωσης  και  συνεχώς  μειώνονται  

θέσεις  από  το  παρκάρισμα .  Ναι  μεν  και  αυτοί  θέλουν  να  

εξυπηρετηθούν  αλλά  εμάς  η  ζωή  μας  έγινε  μάστιγα .  Για  να  

μπορέσουμε  να  παρκάρουμε  μισή  ώρα  τουλάχιστον  μέσα  στο  κέντρο  

και  την  κυκλοφορία  δυσκολεύουμε  και  παιδευόμαστε  και  αυτό  το  

πράγμα  δεν  μπορεί  να  γίνεται  να  εξυπηρετείται  ο  κάθε ,  έχουν  

καθοριστεί  από  τις  αναπλάσεις  που  έχουν  γίνει  κάποιες  θέσεις  

φορτοεκφόρτωσης  και  κάποιες  ώρες  που  δεν  δουλεύει  η  αγορά  ας  το  

κάνουν .  Δεν  είναι  δυνατόν  συνέχεια  όποιος  θέλει  έξω  από  το  μαγαζί  

εάν  έχει  σούπερ  μάρκετ ,  ανοίγει  άλλο  μαγαζί  και  ο  καθένας  

φορτοεκφόρτωση  και  τι  θα  γίνουμε  όλοι  οι  άλλοι ;  Που  θα  πάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  μπορεί  να  σας  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δίνετε  και  πάρα  πολλές  πλέον  ελεύθερες  θέσεις  στα  ΑΜΕΑ  που  παλαιά  

ήταν  μόνο  κινητικά  ανάπηροι ,  τώρα  παίρνουν  όλοι  οι  ανάπηροι ,  που  θα  

πάνε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  ότι  μπορεί  να  σας  απαντήσει   ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  πιάνομαι  από  το  τελευταίο .  Εμείς  δεν  έχουμε  καμία  ευθύνη  

εάν  αυτοί  έχουν  το  σήμα  με  ειδικές  ανάγκες  τα  άτομα  και  δικαιούνται  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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την  θέση  την  μόνιμη .  Εμείς  δεν  έχουμε  καμία  αρμοδιότητα  να  

αρνηθούμε .  Όχι ,  το  είπατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  θέμα .  Εμείς  λέμε  ότι  δεν  έχουμε  καμία  αρμοδιότητα  και  καμία  

δικαιοδοσία  να  αρνηθούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  το  τελευταίο  που  είπατε  νομίζω  ότι  εμείς  είμαστε  μακριά  

από  να  δώσουμε  θέσεις  σε  οποιονδήποτε .  Δίνουμε  σε  αυτούς  που  

περνάνε  από  Επιτροπή  και  έχουν  το  σήμα .   

 Πάμε  στο  πρώτο  που  είπατε .  Η  υπηρεσία ,  το  ξέρετε  πάρα  πολύ  

καλά ,  επισκέπτεστε  τα  κορίτσια  εκεί  που  είναι ,  που  έχουν  την  

αρμοδιότητα ,  δεν  δίνουν  χώρο  φορτοεκφόρτωσης  σε  οποιονδήποτε  

καταστηματάρχη .  Απλά  εάν  υπάρχει  ένα  αίτημα  πάνε  εξετάζουνε  πόσα  

καταστήματα  είναι ,  εάν  το  επιτρέπει ,  εάν  υπάρχει  δίπλα  άλλος  χώρος  

φορτοεκφόρτωσης  και  τα  λοιπά  και  μετά .  Σας  πληροφορώ  ότι  

υπάρχουν  πάρα  πολλά  αιτήματα  και  κυρία  Ιλανίδου  μπορείτε  να  έρθετε  

να  δείτε  που  για  ένα  κατάστημα  που  θέλει ,  παραδείγματος  χάρη ,  την  

δουλειά  και  να  βάζει  το  αμάξι  δεν  δίνουμε .   

 Αυτό  το  θέμα  τώρα  τι  αφορά ,  γιατί  νομίζω  ότι  αυτό  έχει  

σημασία .  Ο  χώρος  φορτοεκφόρτωσης  πλέον  δεν  γίνεται  κανονιστική  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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απόφαση .  Δηλαδή  περνάει  από  την  Ποιότητα  Ζωής ,  κύριε  Αναστασιάδη  

το  ξέρεις ,  περνάει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τελειώνει .  Δεν  πάει  

στην  ΔΙΠΕΧΩΣ .  Αυτό  είναι  το  θέμα  μας .  Αυτό  σήμερα  είναι  αυτό  το  

θέμα  μας .  Τίποτα  άλλο .  Ότι  μετά  από  την  Ποιότητα  Ζωής  και  μετά  από  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τελειώνει  το  θέμα  και  μπορεί  να  βάλει  η  

υπηρεσία ,  να  βάλει  τα  σήματα  του  χώρου  φορτοεκφόρτωσης .   

 Παλαιά  πήγαινες  στην  ΔΙΠΕΧΩΣ  και  περίμεναν  ώσπου  να  έρθει  η  

έγκριση  από  εκεί  ένα  με  δυο  χρόνια .  Τώρα  μετά  από  αίτημα  κάποιας  

περιοχής  έρχεται  στην  Ποιότητα  Ζωής ,  έρχεται  εδώ  και  τελειώνει  το  

θέμα .  Αυτό  είναι  το  θέμα  μας  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Τοποθετήσεις ;  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  635/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό  όγδοο .  

 

Θέμα  28ο  :  

Έγκριση  άδειας  διέλευσης  – τομής  του  έργου  ¨Διαδριατικός   

Αγωγός  Φυσικού  Αερίου  (TAP) με  διασταυρωμένες  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 ασφαλτοστρωμένες ,  μη  ασφαλτοστρωμένες   οδούς  και   

χάνδακες  στην  Κ /Ξ  Bonnati  J & P -  ΑΒΑΞ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  εδώ  καταρχήν  το  έργο  αυτό ,  από  ότι  μας  ήρθε  από  το   

υπουργείο ,  το  έργο  από  το  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης ,  

εντάσσεται  στην  διαδικασία  των  στρατηγικών  επενδύσεων .   Στις  

13/1/16 που  ήρθε  πάλι  η  απόφαση  του   Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  

τα  λοιπά ,  έχει  καθοριστεί  η  διαδρομή  του  αγωγού .  Τελεία  και  παύλα .  

Τέλος ,  η  αρμόδια  Τεχνική  Υπηρεσία  πρέπει  να  εξετάζει ,  όταν  θέλει  να  

περάσει  από  κάπου ,  να  εξετάζει  με  απόλυτη  προτεραιότητα ,  δηλαδή  

την  διέλευση  του  αγωγού  και  να  δίνει  την  άδεια .   

 Εδώ  υπάρχει  να  το  δείτε .   

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  αρνηθούμε  σε  αυτά  και  εάν  

θέλετε  έχω  τον  πίνακα  από  πού  περνάει ,  από  πού  κόβει  την  άσφαλτο  

και  από  πού  κόβει  αγροτικούς  δρόμους .  Τον  έχω ,  εάν  θέλετε  να  τον  

δείτε .  Με  συντεταγμένες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι ,  βεβαίως .  Αυτό  είναι  μέσα  στα… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  αφήσει  μετά  προβλήματα  και  τα  πληρώνουμε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνώ .  Εδώ  υπάρχει  ο  πίνακας .  Ζήτησα  από  τον  μηχανικό  να  μου  

δώσει  διότι  λέει  ότι  μήπως  τον  ζητήσουν .  Μπορείτε  να  τον  δείτε  εάν  

θέλετε  από  πού  περνάει  και  ποιος  δρόμους  ασφαλτόστρωσης  κόβει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο  και  αμέσως  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θέλω  να  σας  ρωτήσω  εάν  έχετε  υπόψη  σας  τις  

ζημιές  που  έχει  κάνει  και  υφιστάμενους  ασφαλτόδρομους  η  εταιρεία  JP 

Avax μαζί  με  την  Bonati ,  όχι  μόνο  σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών  αλλά  και  

συγκεκριμένα  στην  Κοινότητα  του  Προβατά ,  όπου  υπάρχουν  

υποσχέσεις  αόριστες  και  προφορικές  ότι  θα  αποκαταστήσουν  αυτή  την  

ασφαλτόστρωση .   Έχετε  υπόψη  σας  εάν  υπάρχει  κάποια  δέσμευση  

εγγράφως  ότι  θα  αποκαταστήσουν  και  τα  λοιπά  για  να  γνωρίζουμε  και  

εμείς  και  να  μεταφέρουμε  αυτή  την  ενημέρωση  στους  δημότες  μας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  υποχρεωμένοι ,  εδώ  έχουμε  τους  δρόμους  ασφαλτόστρωση ,  

ασφαλτική  οδός  Προβατά  προς  Νότια  . .  από  Προβατά  προς  Στρυμόνα ,  

Γέφυρα  … 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ωραία .  Εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  αυτά  δηλαδή  τα  έχουμε  και…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Θέλετε  να  συμπληρώστε  κάτι  κύριε ;  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  

λόγο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ποια  μέτρα  ασφαλείας  λαμβάνετε ;  Ένα ,  ο  αγωγός  

θα  φέρει  μεγάλη  ποσότητα  φυσικού  αερίου .  Ποια  μέτρα  παίρνετε  όταν  

πρόκειται  να  αποκαταστήσετε  την  βλάβη  που  έκανε  στο  δημόσιο ,  στο  

κανάλι ,  οπουδήποτε ;  Ποια  μέτρα  ασφαλείας  παίρνετε  εσείς ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  δεν  παίρνουμε  μέτρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  εταιρεία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  εταιρεία ;  Και  βασίζεσαι  στην  εταιρεία ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα  τι  λες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  κατάλαβα ;  Εσύ  δεν  κατάλαβες .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  εγώ  δεν  κατάλαβα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  μέτρα  ασφαλείας  παίρνετε  όταν  κάνουν  αποκατάσταση  στην  κοπή  

της  ασφάλτου  ή  ενός  καναλιού ;  Εσείς  τι  κάνετε  σαν  Δημοτική  Αρχή ;  Τι  

μέτρα  ασφαλείας  παίρνετε ;  Επιτρέπεται ;  Πώς  επιτρέπεται ;   Σας  
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απαγορεύουν  να  επιτρέψετε ;  Αυτό  θέλω  να  μου  πείτε .  Σοβαρότατο  

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  και  κατά  πόσο  ελέγχουμε  εμείς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  ελέγχει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  υπάρχουν  ασφαλιστικά  μέτρα  εννοείτε  στην  αποκατάσταση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη  κ .  Χασαπίδη ,  θα  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  ασφάλεια  και  λοιπά  του  έργου  δεν  μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  γιατί  αναφέρει  ο  κ .  Αναστασιάδης  για  τις  αποκαταστάσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  αυτή  η  εταιρεία  προχωράει  και  φεύγει ,  υπολογίζει  κανέναν ;  

Εάν  περάσει ,  κοίταξε  άσε  αυτά .   Έχεις  εμπιστοσύνη  από  την  

πολυεθνική  εταιρεία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει  επίβλεψη  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει .  Προσέξτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Γκότση  απλά  πράγματα  είναι .  Μέσα  από  τον  Προβατά  που  έχουν  

τα  ρύζια  και  μπαίνουν  μηχανήματα ,  βαριά  μηχανήματα  να  αλωνίσουν  

ξέρεις  τι  μπορεί  να  γίνει  εκεί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  πληροφορώ  κ .  Αναστασιάδη  και  είναι  διασταυρωμένο  και  

τεκμηριωμένο  αυτό ,  από  όπου  έχει  περάσει  δεν  θέλω  τώρα  να  στην  

ρίξω  αλλά  έχω  μιλήσει  με  ανθρώπους ,  από  όπου  έχει  περάσει  η  

αποζημίωση  που  έχει  δώσει  η  εταιρεία  ήταν  διπλάσια  και  τριπλάσια  …. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  η  αποκατάσταση .  Έχουμε  λοιπόν  επικοινωνία ,  έχουμε  τους  

επιβλέποντες  που  προβλέπουν  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Προχωράμε  σε  

ψηφοφορία .  Ομόφωνα ;   Ο  κ .  Καρύδας  αρνητικός .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ξέρουμε  ποιος  θα  είναι  ο  επιβλέπων  μηχανικός  του  Δήμου  που  θα  

επιβλέπει  αυτή  την  κατάσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μάλιστα .  Ωραία .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  η  κυρία  Γεωργούλα ;  Οι  υπόλοιποι  

συμφωνούμε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  636/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό  ένατο .  

 

Θέμα  29ο  :  

Έγκριση  παραλαβής  μελετών  των  έργων:   

α)  Μελέτη  διάνοιξης  οδού  μεταξύ  των  Ο .Π .  713 και  

714 στο  λόφο  Μαρούλη  του  Δήμου  Σερρών  και   

β)  Γεωτεχνική  διερεύνηση  – μελέτη  στην  

περιοχή  του  Ο .Π .  552 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  παραλαβής  μελετών  του  έργου:  Μελέτη  διάνοιξης   

οδού  μεταξύ  των  Ο .Π .  713 και  714 στο  λόφο  Μαρούλη  του  Δήμου  

Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  637/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Γεωτεχνική  διερεύνηση  – μελέτη   
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στην  περιοχή  του  Ο .Π .  552 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  638/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό .   

 

Θέμα  30ο  :  

Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  του  έργου:  ¨Αναβάθμιση   

και  εκσυγχρονισμός  των  

Δημοτικών  Ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Πρόεδρε  ένα  ερώτημα  να  θέσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ένα  -ένα .  Μισό  λεπτό .  Να  ολοκληρώσει  ο  συνάδελφός  σας .  Το  

μικρόφωνό  σας .  Δεν  ακούγεστε ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

120

Είναι  σίγουρα  δικά  μας  αυτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Οι  ξενώνες ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην  κυριότητά  μας  είναι  αυτά ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βέβαια .  Από  ότι  γνωρίζω ,  ναι .  Να  μας  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  στην  κυριότητά  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει  περάσει  το  θέμα ,  απλά  γίνεται  επικαιροποίηση  αυτού  του  θέματος  

της  μελέτης  στην  καινούργια  νομοθεσία ,  στον  καινούργιο  Ν4412. Τα  

λεφτά  έρχονται  από  το  υπουργείο  ΥΠΕΡΑ .  Δηλαδή  Περιβάλλοντος  και  

Ανάπτυξης .  Είναι  γήπεδα  τένις ,  βόλεϊ ,  μπάσκετ  και  τα  λοιπά .  Δικά  

μας .  Δικά  μας .  Δικά  μας  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  οποίο  τίθεται  ως  ερώτημα ,  καταρχήν  δικαίωμα  χρήσης  κ .  

Γκότση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι  ησυχία  εάν  είναι  δυνατόν  σας  

παρακαλώ .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  σε  σας  απευθύνομαι .  Από  όσο  γνωρίζω ,  γνωρίζετε  και  

εσείς ,  δικαίωμα  χρήσης  του  χώρου  και  των  κτισμάτων  δεν  έχουμε  

ακόμη .  Παρόλα  αυτά  εμείς  προβαίνουμε  στην  έγκριση  μελέτης  

εκσυγχρονισμού  και  τα  υπόλοιπα .  Κρίνετε  ότι  αυτά  τα  δυο  δένουν ;  

Γιατί  το  λέω  αυτό  το  πράγμα ;   

Όντως  να  ψηφίσουμε  την  επικαιροποίηση ,  την  αναβάθμιση  και  τα  

λοιπά ,  όμως  δικαίωμα  χρήσης  έχουμε ;  Γιατί  από  ότι  γνωρίζω  και  

γνωρίζω  πολύ  καλά  δικαίωμα  χρήσης  δεν  έχουμε .  Δεν  έχουμε  την  

δυνατότητα  να  φιλοξενήσουμε  και  να  χρησιμοποιήσουμε  εκείνο  τον  

χώρο  προς  όφελος  του  Δήμου  ή  τέλος  πάντων ,   για  να  εξυπηρετήσουμε  

ανάγκες  οι  οποίες  έχουν  άμεση  σχέση  με  του  τουρισμό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  και  βεβαίως  έχουμε  δικαίωμα  χρήσης  και  βλέπετε  ότι  τους  

ξενώνες  

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλλον  λάθος  είμαστε  ενημερωμένοι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον  χρησιμοποιούν  Σύλλογοι ,  τον  χρησιμοποιούν ,  δηλαδή  κάθε  

Σύλλογος  που  έρχεται  από  έξω ,  χορευτικοί  ή  άλλοι  Σύλλογοι  οι  οποίοι  

έχουν  άλλες  δράσεις  τον  χρησιμοποιούν .  Απλά  θέλετε  να  πείτε  ότι  δεν  

έχει  άδεια  και  δεν  μπορεί  να  γίνει  η  επινοικίαση  σε  έναν  άλλο  

επιχειρηματία  και  τα  λοιπά .   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  χρήση…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Έχουμε ,  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  απάντησε  κύριε .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ,  τοποθετήσεις ;  

Ψηφοφορία  κύριοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Κύριε  Καρύδα ;  Οι  υπόλοιποι  

συμφωνούμε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  639/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    

Επόμενο  θέμα .  

 

Θέμα  31ο  :  

Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Καθαρισμός   

ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Ομόφωνα ;  Ομόφωνα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε   Γκότση  συμφωνούν  ομόφωνα .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  640/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  δεύτερο .  

 

 

Θέμα  32ο  :  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  31231/21-7-2017 ένστασης  του  

 αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .   

Εισηγητής:  

Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  τρίτο .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θέμα  33ο  :  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  31768/26-7-2017 ένστασης  του  αναδόχου  

 κατά  του  3ου  ΑΠΕ  και  του  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου:  

¨Βιοκλιματικές   

αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨  και   

έγκριση  του  3ου  ΑΠΕ  και  του  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου:  

¨Βιοκλιματικές  

 αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα  τριακοστό  τέταρτο .  

 

 

Θέμα  34ο  :  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  32291/31-7-2017 ένστασης   

του  αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,   

κατά  της  υπ’  αριθμ .  30751/19- 

7-2017 ειδικής  διαταγής  της  υπηρεσίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Για  την  οικονομία  του  χρόνου  είναι  συγκεκριμένες  ενστάσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι  μην  λύνετε  τώρα  τις  απορίες ,  

αργότερα .  Οι  ενστάσεις ,  κ .  Γκότση ,  σας  παρακαλώ  λίγο  το  32,  33 και  

34 είναι  από  συγκεκριμένο  εργολάβο ,  συγκεκριμένη  περιοχή .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφορά  παιδιά  με  λίγα  λόγια  τις  βιοκλιματικές  αναπλάσεις .  Έχει  δοθεί  

ειδική  εντολή ,  παραδείγματος  χάρη ,  για  την  καθίζηση  στην  πλατεία  

Εμπορίου  για  τους  ανεμιστήρες  οι  οποίοι  μερικοί  κάνανε  θόρυβο  και  

τα  λοιπά  και  αφού  του  είπαμε  να  τις  κάνει  με  έγγραφα  δεν  έκανε .  Του  

στείλαμε  ειδική  διαταγή  δεν  κάνει ,  κάνει  ενστάσεις  αυτός  και  τώρα ,  

εάν  απορρίψουμε  τις  ενστάσεις  που  δεν  τα  κάνει  αυτός  θα  τα  κάνουμε  

εμείς  και  θα  χρεωθούν  σε  αυτόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  χρωστάμε  τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δεν  κατάλαβα  τι  λέτε  παιδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτημα .  Ποιο  είναι  το  ερώτημά  σας ;  Στο  μικρόφωνο  κύριε  Μοσχολιέ .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Του  εργολάβου  του  χρωστάμε  λεφτά ;  Ο  Δήμος  εάν  χρωστάει  στον  

εργολάβο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  τι  σχέση  έχει  τώρα ;  Είπαμε  ότι  ο  εργολάβος ,  παραδείγματος  

χάρη ,  λέει  για  την  καθίζηση  ότι  φταίει ,  στην  πλατεία  Εμπορίου  εκεί  

μπροστά  ότι  φταίει  η  Δ .Ε .Υ .Α . .  Πήγε  η  Δ .Ε .Υ .Α .  δεν  φταίει  η  

Δ .Ε .Υ .Α . .  Αλλά  εάν  θέλετε  να  το  πάρουμε  και  αλλιώς ,  αυτός  έκανε  και  

τον  αγωγό  ύδρευσης  εκεί .  Αυτός  έκανε  και  αυτός  λέει  ότι  φταίει  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Επομένως  απορρίπτουμε  τις  ενστάσεις  και  ότι  κάνουμε  μετά  

αναλαμβάνουμε  εμείς  και  τα  χρεώνουμε  είναι  αυτόν .  Αυτό  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τους  ανεμιστήρες  αυτούς  που  διαμαρτύρεται  ο  κόσμος  και  κάνουν  

φασαρία ,  νομίζω  ότι  τον  έναν  τον  άλλαξε ,  δεν  ξέρω  τι  γίνεται .  Είναι  

αυτοί  οι  ανεμιστήρες  που  από  την  αρχή  έλεγε  το  πρόγραμμα ,  η  μελέτη  

και  αυτά  ή  είναι  άλλοι  ανεμιστήρες ,  άλλους  έβαλε ;  Τι  είναι  αυτό  το  

πράγμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  με  τις  προδιαγραφές  της  μελέτης ,  απλά  εμείς  του  είπαμε  ότι ,  

μερικοί ,  όχι  όλοι ,  δυο ,  τρεις  κάνανε  θόρυβο .  . .με  έγγραφα  και  τα  λοιπά  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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και  εφόσον  θα  τους  κάνει  εμείς  δεν  μπορούσαμε  να  παρέμβουμε .  

Δηλαδή  παρέμβαση  γινόταν ,  εντάξει  και  για  τα  σιντριβάνια  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλά  επίσημα  δεν  πρέπει  να  κάνουν  . .γιατί  θα  πει  ότι  εσείς  φταίτε ,  

εσείς  τα  χαλάσατε .   Αυτό  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  31231/21-7-2017 ένστασης  του  

 αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .   

Εισηγητής:  

Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  641/2017 )  

…………………………  

 

 

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  31768/26-7-2017 ένστασης  του  αναδόχου  

 κατά  του  3ου  ΑΠΕ  και  του  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου:  

¨Βιοκλιματικές   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨  και   

έγκριση  του  3ου  ΑΠΕ  και  του  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου:   

¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  

 στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  642/2017 )  

…………………………  

 

 

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  32291/31-7-2017 ένστασης   

του  αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,   

κατά  της  υπ’  αριθμ .  30751/19- 

7-2017 ειδικής  διαταγής  της  υπηρεσίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  643/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  πέμπτο .  

 

Θέμα  35ο  :  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Χράπας  

Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι ,  σε  κάθε  συμβούλιο  θα  υπάρχουν  τέτοια  θέματα ,  πληρώνονται  

σύμφωνα  με  την  πορεία  του  έργου .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

 υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  644/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)   (μπαλοαπορριμμάτων)   

του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  645/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  8ου  Πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Δαπάνη  

 συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  646/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τα  έξοδα  πολιτιστικών  –κοινωνικών  – 

αθλητικών  δραστηριοτήτων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  647/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  της  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  Ολοκληρωμένου  

 Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  του  Δήμου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  648/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών   

του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  649/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους   

2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  650/2017 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Ομοίως  της  Συντήρησης  παιδικής  χαράς  Δημοτικής   

Κοινότητας  Σκουτάρεως  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  651/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  652/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  έκτο .  

 

Θέμα  36ο  :  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  ¨Εργασίες  συντήρησης  – επισκευές  κατασκευές   

στα:  19ο  Δημ .  Σχολείο ,  3ο  Γυμνάσιο ,  5ο  Γυμνάσιο  και  

6ο  Γυμνάσιο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  653/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  έβδομο .  

 

Θέμα  37ο  :  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  α)  1ου  Α .Π .Ε .   

του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨  και  β)  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  

¨Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας   

Δ .Ε .  Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και   βελτίωση  

σχολικών  

 κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2016 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  654/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:   ¨Συντήρηση  και  βελτίωση   

αγροτικής  και  δασικής  

οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  655/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  όγδοο .  

 

Θέμα  38ο  :  

Έγκριση  επιστροφής  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού   

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  EASY TRIP. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  ένα  μικροποσό .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  656/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό  ένατο .  

 

Θέμα  39ο  :  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χαρίτος .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 στους  κ .κ .  Γκανάτσιο  Θεμιστοκλή  και  Γιαλαμά  Κων /νο  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  657/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  στους  κ .κ .  Βαλσαμάκη ,  Βαλσαμάκη ,  Τοσίδη  Κωνσταντίνο  

κλπ  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  658/2017 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  στον  κ .  Άτσαλο  Γεώργιο  του  Αρχιμήδη  και   

διαγραφή  υπολοίπου  από  χρηματικό  κατάλογο  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  659/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στον  κ .  Κάρπο  Άλκη  του  Βασιλείου  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  660/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  κα .  Σταμάτη  Μαρίνα  του  Αλεξάνδρου  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  661/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στον  κ .  Θεοδωρίδη  Ιωάννη  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  662/2017 )  

………………………… 

 

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως   

εισπραχθέντα  από  κατασχετήριες  επιταγές  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  663/2017 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό .   

 

Θέμα  40ο  :  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στους  κ .κ .  Νικολάου  Ελένη ,   

Ξάνθου  Βαΐα  και  Χαραλαμπίδη  Νικόλαο ,  πρώην  δημοτικών   

υπαλλήλων  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κα .  Νικολάου  Ελένη  του  

Ηλία  

 πρώην  δημοτικού  υπαλλήλου  λόγω  συνταξιοδότησης  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6642017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  κα .  Ξάνθου  Βάια  του  Νικηφόρου  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  665/2017 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

137

…………………………  

 

Ομοίως  στον  κ .  Χαραλαμπίδη  Νικόλαο  του  Φιλίππου  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  666/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό  πρώτο .  

 

Θέμα  41ο  :  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  των  Δημ .  Συμβούλων   

κ .κ .  Αραμπατζή  Θεοδώρου ,  

Παπαβασιλείου  Βασιλείου  και  Στεργίου  Νικολάου ,  κατά   

το  μήνα  Σεπτέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε  κ .  Καρύδα .  Βεβαίως  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εγώ  θα  ψηφίσω  όχι  με  την  λογική  του  ότι  από  την  αρχή  είχαμε  ότι  με  

τον  συγκεκριμένο  Δήμο  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  έχει  καμία  συνάφεια  και  

δεν  υπάρχει  λόγος  της  αδελφοποίησης .  Μόνο  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  667/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .  

 

Θέμα  42ο  :  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

κ .  Δημάρχου  και  του  εντεταλμένου  

Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου ,  για  τους  

 μήνες  Ιούλιο  και  Αύγουστο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  

του  κ .  Δημάρχου  από  23-25 Ιουλίου  2017 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  668/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  20 έως  2 Αυγούστου  2017 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  669/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημ .  Συμβούλου  στις  10/7/2017 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  670/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό  τρίτο .  

 

Θέμα  43ο  :  

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

 υπηρεσιών  διαδικτύου  στον  

 κ .  Παπαδόπουλο  Ηλία ,  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  671/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό  τέταρτο .  

 

Θέμα  44ο  :  

Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  υπάρχοντα   

στύλο  στην  οδό  Παπακωνσταντίνου  9 στις  Σέρρες  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  672/2017 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  χορήγησης  νέας  παροχής  για  το  δίκτυο  διανομής   

χαμηλής  τάσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Χριστός  του  Δήμου  Σερρών  

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  673/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  πολύ .  Καλό  σας  βράδυ .  Τέλος  της  συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

597-2017: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας  

ΔΕ  Σκουτάρεως  έτους  2015 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

142

 

598-2017: Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας  ΔΕ  Μητρουσίου  έτους  2015 

 

599-2017: Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας  ΔΕ  Σερρών  και  ΔΕ  Λευκώνα  έτους  2015 

 

600-2017: Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Τοπικής  

Κοινότητας  Άνω  Βροντούς   έτους  2015 

 

601-2017: Ομοίως  του  έργου :  Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  οδού  

Ανδρούτσου   

 

 

602-2017: Ομοίως  του  έργου :  Επισκευές  συντηρήσεις  στο  Δημοτικό  

Σχολείο  Καλών  Δέντρων  του  Δήμου  Σερρών   

 

603-2017: Ομοίως  του  έργου :  Επισκευές  συντηρήσεις  κεραμοσκεπών  

στα  Δημοτικά  Σχολεία  Λευκώνα ,  2ο  Γυμνάσιο ,   Ειδικό  

Σχολείο  και  Δημοτικό  Σχολείο  Προβατά   

 

604-2017: Ομοίως  του  έργου :  Επέκταση  δικτύου  πεζοδρόμων  πόλης  

Σερρών  έτους  2015 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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605-2017: Ομοίως  του  έργου :  Ανακατασκευή  γέφυρας  στην  Τοπική  

Κοινότητα  Κάτω  Καμήλας   

 

 606-2017:        Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  στο  Δ /κό  

Συμβούλιο  του   

                          Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών .  

                            Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  

Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 607-2017: Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  σε  θεματικό  συνέδριο  

της  Κ .Ε .  .Ε .  που   

 θα  πραγματοποιηθεί  στην  Κόνιτσα  από  8 έως  9 

Σεπτεμβρίου  2017 και  έγκριση  μετακίνησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 608-2017: Συγκρότηση  επιτροπής  οργάνωσης  της  

Χριστουγεννιάτικης  αγοράς   

  ¨Πολιτεία  των  Ευχών¨  και  έγκριση  διαδικασίας  

χορήγησης  των  αδειών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 609-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  εκδήλωση  

¨Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα   

  των  Περιφερειών  και  Πόλεων¨  που  θα  πραγματοποιηθεί  

από  τις  9 έως  τις   

  12 Οκτωβρίου  2017 στις  Βρυξέλλες .  
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  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

 610-2017: Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπων  του  Δήμου  στις  

εργασίες  του  4ου   

  Διακρατικού  Εργαστηρίου  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  

MAPS που  θα   

  πραγματοποιηθεί  18-19 Οκτωβρίου  2017 στο  Telsiai  της  

Λιθουανίας .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

 611-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Ευρωπαϊκή  

Εβδομάδα   

  Κινητικότητας ,  για  το  έτος  2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 612-2017: Έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  

ανοιχτής  ημερίδας  στο   

  πλαίσιο  της  Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης  (DGV) στις  

4-5/10/2017. Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

 ΠΡΑΚΤ .  Έγκριση  διοργάνωσης  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα :  

¨Αγροδιατροφικός   
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 4+5/2017  τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨  που  θα  

διεξαχθεί  από  24-27  

  Μαΐου  2018 στις  Σέρρες  και  ψήφιση  σχετικής  δαπάνης .

  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ  

 

 613-2017:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  70/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .   

  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   περί  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2017.  

  

   Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου

  

 

614-2017:        Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος   

¨Αποστολίδη  Ιωάννη¨  έτους  2018  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

615-2017: Ομοίως  κληροδοτήματος   ¨Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  

Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  έτους  2018.  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

616-2017: Έγκριση  υλοποίησης  του  προγράμματος  χορήγησης  

υποτροφίας  σε  μαθητές  του  Δήμου  Σερρών  στα  πλαίσια  

πρωτοβουλίας  των  ΙΕΚ  ΑΛΦΑ  και  Mediterranean College 

για  την  εκπαιδευτική  περίοδο  2017-2018 και  συγκρότηση  
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επιτροπής  ανάδειξης  των  υπότροφων-μαθητών  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

617-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  με  τίτλο :  ¨Κέντρο  

Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  

πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία .  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

618-2017: Έγκριση  εσωτερικού  κανονισμού  λειτουργίας  του  Κέντρου  

Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

619-2017: Έγκριση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  του  υποέργου  της  

πράξης :  ¨Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας  στο  Δήμο  Σερρών¨  

(διορθωμένη) ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

620-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ψύκτη  νερού  δικτύου  για  

τις  ανάγκες  του  Δημαρχείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

147

 

621-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας-υπηρεσίας  με  τίτλο :  

¨Συντήρηση  και  εξοπλισμός  των  γραφείων  Δημάρχου  – 

Προέδρου  Δημ .  Συμβουλίου  – Γεν .  Γραμματέα  – αίθουσας  

συνεδριάσεων  του  Δημ .  Μεγάρου ,  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

622-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενσύρματου  τερματικού  

αποδοχής  καρτών  πληρωμών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

623-2017: Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για  το  σχεδιασμό  και  

τοποθέτηση  μαρμάρινων  πλακών  αναγραφής  ονομάτων  

διατελεσάντων  Δημάρχων  της  πόλης  των  Σερρών ,  από  την  

απελευθέρωσή  της  στις  29 Ιουνίου  1913 μέχρι  σήμερα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

624-2017: Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς  στον  

κ .  Ορτίλιο  Γεώργιο  του  Ανδρέα   

 

625-2017: Ομοίως  στον  κ .  Κέππα  Ιωάννη  του  Παύλου   

 

626-2017: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προυπολογισμού  έτους  2017 

που  αφορά  δημιουργία /ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων  –εξόδων  

κρατήσεων  (Αναμ .  101) 
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627-2017: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου   

(Αναμ .  106)      14938   

6/9/2017 

 

628-2017: Ομοίως  που  αφορά  ΚΑΕ  εξόδου  για  επιστροφή  

χρηματοδοτηθέντος  Φ .Π .Α .  της  πράξης  Αποχέτευση  

λυμάτων  οικισμού  Χριστός  και  ολοκλήρωση  εσωτερικού  

αγωγού  λυμάτων  Δήμου  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών   

(Αναμ .  110)                 

14592  31/8/2017 

 

629-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 του  Δήμου  

Σερρών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  με  χημικές  τουαλέτες  

 

630-2017: Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Φύλαξη  αντλιοστασίου  

υδροληψίας  τάφρου  Μπέλιτσας   

 

631-2017: Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  500 τ .μ .  στην  περιοχή  της  

πρώην  Κοινότητας  Ορεινής  που  εκμίσθωνε  η  Cosmote και  

λήψη  απόφασης  περί  εκ  νέου  μίσθωσης  της  ίδιας  έκτασης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

632-2017: Εξέταση  της  από  25-11-2016 ένστασης  των  Ελένης  

Κουτούζη  και  Ειρήνης  Κοντούζη  κατά  της  υπ’  αριθμ .  

480/2016 Α .  .Σ .  με  θέμα :  ¨Τροποποίηση  του  εγκεκριμένου  

ρυμοτομικού  σχεδίου  πόλης  Σερρών  με  το  
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αποχαρακτηρισμό  τμήματος  του  Κεντρικού  Πάρκου  

(εμβαδού  5.000,08 τ .μ . )  από  ¨Πάρκο  Πόλης¨  και  τον  

επαναχαρακτηρισμό  του  ίδιου  τμήματος  σε  ¨Πάρκο  Πόλης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου   

  

633-2017: Έγκριση  επιβολής  τέλους  για  χρήση  του  Κεντρικού  Πάρκου  

για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

634-2017: Καθορισμός  ειδικού  προστίμου  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  και  

αποθήκευσης  τραπεζοκαθισμάτων .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

635-2017: Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

636-2017: Έγκριση  άδειας  διέλευσης  – τομής  του  έργου  ¨Διαδριατικός  

Αγωγός  Φυσικού  Αερίου  (TAP) με  διασταυρωμένες  

ασφαλτοστρωμένες ,  μη  ασφαλτοστρωμένες  οδούς  και  

χάνδακες  στην  Κ /Ξ  Bonnati  J  & P -  ΑΒΑΞ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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637-2017: Έγκριση  παραλαβής  μελετών  του  έργου :  Μελέτη  διάνοιξης  

οδού  μεταξύ  των  Ο .Π .  713 και  714 στο  λόφο  Μαρούλη  του  

Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

638-2017: Ομοίως  του  έργου :  Γεωτεχνική  διερεύνηση  – μελέτη  στην  

περιοχή  του  Ο .Π .  552 του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

639-2017: Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  του  έργου :  

¨Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  των  Δημοτικών  Ξενώνων  

Χρυσοπηγής  του  Δήμου  Σερρών¨ .  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

640-2017: Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  

¨Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

641-2017: Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  31231/21-7-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  Εισηγητής :  

Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

642-2017: Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  31768/26-7-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  κατά  του  3ου  ΑΠΕ  και  του  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  

έργου :  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  
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χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨  και  έγκριση  του  3ου  ΑΠΕ  και  του  

2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου :  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

643-2017: Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  32291/31-7-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,  κατά  της  υπ’  

αριθμ .  30751/19-7-2017 ειδικής  διαταγής  της  υπηρεσίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

640-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

644-2017: Ομοίως  της  Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)   

(μπαλοαπορριμμάτων)  του  Δήμου  Σερρών   

 

646-2017: Ομοίως  του  8ο υ  Πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  

Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-

2017 

 

647-2017: Ομοίως  για  τα  έξοδα  πολιτιστικών  –κοινωνικών  –αθλητικών  

δραστηριοτήτων  
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648-2017:  Ομοίως  της  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  του  

Δήμου   

 

649-2017: Ομοίως  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

650-2017: Ομοίως  της  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  

2017 του  Δήμου  Σερρών   

 

651-2017: Ομοίως  της  Συντήρησης  παιδικής  χαράς  Δημοτικής  

Κοινότητας  Σκουτάρεως  

 

652-2017: Ομοίως  της  αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση   

 

653-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Εργασίες  συντήρησης  – επισκευές  

κατασκευές  στα :  19ο  Δημ .  Σχολείο ,  3ο  Γυμνάσιο ,  5ο  

Γυμνάσιο  και  6ο  Γυμνάσιο  Δήμου  Σερρών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

654-2017: Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και   βελτίωση  

σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

655-2017: Ομοίως  του  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :   ¨Συντήρηση  και  

βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής   οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

656-2017: Έγκριση  επιστροφής  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού  

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  EASY TRIP.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

657-2017: Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  στους  κ .κ .  Γκανάτσιο  Θεμιστοκλή  και  

Γιαλαμά  Κων /νο  

 

658-2017: Ομοίως  στους  κ .κ .  Βαλσαμάκη ,  Βαλσαμάκη ,  Τοσίδη  

Κωνσταντίνο  κλπ   

 

659-2017: Ομοίως  στον  κ .  Άτσαλο  Γεώργιο  του  Αρχιμήδη  και  

διαγραφή  υπολοίπου  από  χρηματικό  κατάλογο   

660-2017: Ομοίως  στον  κ .  Κάρπο  Άλκη  του  Βασιλείου   

 

661-2017: Ομοίως  στην  κα .  Σταμάτη  Μαρίνα  του  Αλεξάνδρου   

 

662-2017: Ομοίως  στον  κ .  Θεοδωρίδη  Ιωάννη   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

154

663-2017: Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  από  κατασχετήριες  επιταγές   

 

664-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κα .  Νικολάου  Ελένη  

του  Ηλία  πρώην  δημοτικού  υπαλλήλου  λόγω  

συνταξιοδότησης   

 

665-2017: Ομοίως  στην  κα .  Ξάνθου  Βάια  του  Νικηφόρου   

 

666-2017: Ομοίως  στον  κ .  Χαραλαμπίδη  Νικόλαο  του  Φιλίππου   

 

667-2017: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  των  Δημ .  Συμβούλων  

κ .κ .  Αραμπατζή  Θεοδώρου ,  Παπαβασιλείου  Βασιλείου  και  

Στεργίου  Νικολάου ,  κατά  το  μήνα  Σεπτέμβριο .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

668-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  23-25 Ιουλίου  2017 

 

669-2017: Ομοίως  από  20 έως  2 Αυγούστου  2017 

 

670-2017: Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημ .  Συμβούλου  στις  10/7/2017 

 

671-2017: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου  στον  κ .  Παπαδόπουλο  Ηλία ,  στην  

πόλη  των  Σερρών .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

155

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

672-2017: Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  

υπάρχοντα  στύλο  στην  οδό  Παπακωνσταντίνου  9 στις  

Σέρρες   

 

673-2017: Έγκριση  χορήγησης  νέας  παροχής  για  το  δίκτυο  διανομής  

χαμηλής  τάσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Χριστός  του  Δήμου  

Σερρών   

 

674-2017:   Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  και  

τροποποίησης  των  όρων   

ΚΑΤ .  διακήρυξης  για   την  προμήθεια  (παροχή)  έτοιμων  γευμάτων  

για  τους  μαθητές  του  Μουσικού  Σχολείου  2017-2018 

 

…………………………………….. 

…………….. 

 

 

Ο  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  απών  ο  Δήμαρχος  κ .  

Αγγελίδης  Πέτρος ,  αν  και  κλήθηκε  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  της  

παρ .  6 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 

 

•  Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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1.  Στεργίου  Νικόλαος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

2.  Γαλάνης  Στέργιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  12ου  

θέματος  και  επανήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  19ου  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

3.  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

του  12ου  θέματος  και  επανήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  17ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

4.  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  22ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

…………………………………….. 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 
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ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………… 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ……………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ………………  
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ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………… 


