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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 7η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 2/01-02-2018 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 31, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ 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. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

5

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

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 7 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 14:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Εκσυγχρονισμός 

αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018 σύμφωνα με την 

παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού 

έως 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) της .Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έτους 2018 

σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, των 

οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € έτους 2018 σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π. . 171/1987, όπως τροποποιήθηκε 

από το Π. . 229/1999. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, 

προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 € έτους 2018 (για έργα που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

¨Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού πάρκου Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους .Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εθελοντική 

Καμπάνια ¨Let’s do it Greece 2018 – Γίνε η αλλαγή που περιμένεις¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εκστρατεία της 

WWF ¨Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ¨, για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο 

υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με 

θέμα: ¨Έγκριση καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου έτους 2017 

και οικονομικού απολογισμού έτους 2017¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου . 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του 

υπάρχοντος προσωπικού για ένα (1) έτος από 1-6-2018 έως 31-5-2019 για την 

υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Δομές παροχής βασικών 
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αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨, στο 

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

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 29-4-2018 έως και 18-12-2018 λόγω 

ένταξης της πράξης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική 

Μακεδονία, χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση αναπαραγωγής έντυπου υλικού τουριστικής προβολής του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας ενοικίασης μικροφωνικής – 

φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και επετειακών 

εκδηλώσεων και ορισμός επιτροπής παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για ¨έξοδα 

πολιτιστικών - κοιν. - αθλητ. - κλπ. δραστηριοτήτων¨, σύμφωνα με την αριθ. 

9/2018 μελέτη. 

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

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τακτές εκδηλώσεις του Δήμου 

Σερρών έτους 2018 και ορισμός επιτροπής παραλαβής της εν λόγω 

προμήθειας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, 

στον οποίο θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές καταθέσεις που αφορούν 

ταυτότητες πληρωμής μέσω συστήματος DIAS CREDIT TRANSFER. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 21ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την 

εκμίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος στην κοινότητα Ορεινής λόγω εκτάκτων 

καιρικών φαινομένων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2018 για την παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο: ¨Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών 2018¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών 

διαχείρισης του έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση μίσθωσης κτηρίων με δημοπρασία για τη στέγαση και λειτουργία 

τεσσάρων (4) νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

  

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Κωνσταντινάτου, 

Άνω Βροντούς, Βαμβακούσας, Σκουτάρεως, Αναγέννησης και Καλών 

Δένδρων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Λευκώνα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 609/2016 Α.Δ.Σ. περί ανταλλαγής έκτασης 

ιδιοκτησίας των κ.κ. Σούζα Ζαχαρία, Σούζα Νικολάου, Σούζα Μιχαήλ και 

Σούζα Κων/νου, με δημοτική έκταση. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με την παράταση του 

συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου 2016» Α.Π. 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μεταξύ του 
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Πράσινου Ταμείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου 

Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: ¨Υποστήριξη του 

Δήμου Σερρών ως ενδιάμεσο φορέα των ΣΒΑΑ του Ε.Π. Κεντρικής 

Μακεδονίας¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση συμμετοχής στην 2η εκδήλωση του έργου: ¨Ευρωπαϊκές δεκαετίες¨ 

που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους 

πολίτες¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία με τίτλο: 

¨Δημιουργική επανάχρηση ακίνητης περιουσίας και έγκριση ανάθεσης 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αυτής¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας ¨Νομιμοποίηση 

υφιστάμενων κτηρίων έτους 2017¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1.8 του 

ν. 4495/2017 που αφορά την εισφορά σε χρήμα για τις περιοχές των πράξεων 

εφαρμογής: 1) ¨Άνω Καμενίκια (Π.Ε.1) & Ιμαρέτ (Π.Ε.2)¨, 2) ¨Σφαγεία¨ 

(Π.Ε.15) και ¨Σαράντα Μαρτύρων¨ (ΠΕ16) και 3) ¨Καλύβια-Ομόνοια (Π.Ε. 

12)¨ του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης: α) της με αρ. 3569/31-1-2017 σύμβασης στα 

πλαίσια της προμήθειας ¨καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 

Σερρών και των Νομικών του Προσώπων¨ και β) της με αρ. 51906/29-11-2017 

σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση κινητήριου μηχανισμού 

ανελκυστήρα σε δημοτικό κτήριο επί της οδού Κερασούντος της πόλης 

Σερρών, έτους 2017, για επι-πλέον ένα μήνα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Επέκταση δικτύου 

πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χράπας Π., Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Ολοκλήρωση Κοινοτικού Καταστήματος Ορεινής για την συστέγαση 

υπηρεσιών, 

β) Τσιμεντοστρώσεις - συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 

Δ.Ε. Μητρουσίου, 

γ) Κατασκευή τσιμενταύλακα στη διασταύρωση της Ε.Ο. Ελαιώνα Βροντούς 

και 

δ) Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και εξέταση της ένστασης 

του αναδόχου του έργου: ¨Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

(6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων: α) Κατασκευή εγκαταστάσεων 

πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών και β) Επισκευές - 

συντηρήσεις - ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων 

έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:  Ανάκληση της με αρ. 26210/4-4-2012 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί ανάθεσης αρμοδιότητας σύνταξης 

μελετών και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγίων 

Αναργύρων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Ονοματοδοσία οδών και πλατειών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής 

¨Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών¨, του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, 

σύμφωνα με τα πρακτικά 1, 2 και 4/2017. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 42ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων και επιστροφή χρημάτων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή 

χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 45ο:  Διαγραφή ή μη των υπ’ αριθμ. 2331/2017, 2332/2018 και 2333/2018 

χρηματικών καταλόγων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 46ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το μήνα Φεβρουάριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 47ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το 

μήνα Ιανουάριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 48ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμό 849/2017 ΑΔΣ περί Συγκρότησης 

ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με 

το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν4412/2016 όλων των Διευθύνσεων Τμημάτων 

του Δήμου πλην της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
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ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στον Δ. 

Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο πλαίσιο 

υλοποίησης του σχεδίου Στέγαση και επανένταξη αστέγων στο Δήμο Σερρών  

        2406  22-2-2018 

 

ΘΕΜΑ 4ο:   Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς όλους τους Δημάρχους, 

δημοτικούς συμβούλους και μέλη Δ/κών Συμβουλίων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ενόψει 

της δίκης τους στο 3μελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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2Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  να  ξεκινήσει  η  συνεδρίαση .  Να  ξεκινήσουμε  με  μια  

απάντηση  που  οφείλει  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  

Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  κ .  

Φωτιάδης  έκανε  ένα  ερώτημα  για  το  τι  έγινε  με  τους  λογαριασμούς  στα  

χωριά  το  τελευταίο  διάστημα .   

 Αυτό  που  έχω  πει  πολλές  φορές ,  θα  το  πω  και  εδώ  σε  αυτή  την  

αίθουσα ,  η  μέτρηση  στα  χωριά  γίνεται  μια  φορά  τον  χρόνο ,  από  την  

ένταξη  των  χωριών  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  οι  

καταναλωτές  των  χωριών  πληρώνανε  έναντι  λογαριασμούς  σύμφωνα  με  

την  κατανάλωση  της  προηγούμενης  χρονιάς .   

Στο  τέλος  του  δωδεκαμήνου  που  γινόταν  η  καταγραφή ,  που  

γίνεται  η  καταγραφή ,  όσοι  καταναλωτές  είχαν  μικρότερη  κατανάλωση  

σε  σχέση  με  την  περσινή  χρονιά ,  βλέπουν  στους  λογαριασμούς  τους  

πιστωτικό .   

Όσοι  καταναλωτές  είχαν  μεγαλύτερη  κατανάλωση  από  αυτή  την  

προηγούμενης  χρονιάς ,  χρεώνονται  αυτή  την  επιπλέον  κατανάλωση .   

Τώρα ,  αυτό  που  έγινε  στα  χωριά ,  επειδή  η  καταγραφή  των  

υδρομέτρων  γίνεται  μια  φορά  τον  χρόνο ,  τα  όποια  προβλήματα  

φάνηκαν  στο  12μηνο .  Δηλαδή  μετά  από  ένα  χρόνο .  Αυτό  που  
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διαπιστώθηκε  μετά  από  αιτήματα  των  καταναλωτών  για  επανέλεγχο  

είναι  περίπου  στα  εκατό ,  δεν  θα  τα  έλεγα  προβλήματα ,  ας  τα  πούμε  

προβλήματα ,  εν  πάση  περιπτώσει .   

Διαπιστώθηκε  σε  26 υδρόμετρα  είχαμε  αφανείς  διαρροές .  

Διαπιστώθηκε  σε  34 για  την  ακρίβεια  υδρόμετρα  ότι  ήταν  χαλασμένα .  

Αυτά  όλα  τα  στοιχεία  που  σας  λέω  είναι  στα  8.500 υδρόμετρα  που  

έχουν  τα  χωριά  μας .   

Υπήρχαν  και  κάποια  με  ενδεικτικές  ενδείξεις ,  γιατί  εμείς  είναι  

αυτές  τις  περιπτώσεις  δεν  μπόρεσε  να  βρει  ο  καταμετρητής  τα  

υδρόμετρα ,  τα  φρεάτια .  Βέβαια  όλα  αυτά  σύμφωνα  με  τον  κανονισμός  

της  επιχείρηση  διορθώνονται  και  οι  καταναλωτές  πληρώνουν  την  

πραγματική  κατανάλωση .   

Φέτος  είχαμε  και  κάτι  άλλο  στην  ενότητα  του  Μητρουσίου .  Εκεί  

καθυστέρησε  να  γίνει  δυο  με  τρεις  μήνες ,  περίπου ,  η  μέτρηση  σε  

κάποια  χωριά .  Αυτό  είχε  σαν  αποτέλεσμα  να  φανούν  κάποια  κυβικά  

επιπλέον  στους  καταναλωτές .  Φυσικά  και  αυτό  διορθώνεται  και  οι  

καταναλωτές  θα  πληρώσουν  την  πραγματική  κατανάλωση  των  12 

μηνών .   

Τώρα ,  γιατί  έγινε  αυτό  το  πράγμα ;  Πολύ  νωρίς  επιχειρήσαμε ,  

γιατί  όπως  έχω  πει  πολλές  το  προσωπικό  της  επιχείρησης  δεν  επαρκεί  

για  να  κάνει  τις  μετρήσεις  κάθε  τέσσερις  μήνες  στα  χωριά ,  όπως  

γίνεται  στην  πόλη  των  Σερρών .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  όταν  στήθηκε ,  στήθηκε  

για  να  εξυπηρετεί  μόνο  την  πόλη  των  Σερρών .  τώρα  προστέθηκαν  άλλα  

πόσα  χωριά ,  εάν  δούμε  ότι  το  τελευταίο  καιρό  έχουν  φύγει  και  αρκετοί  

υπάλληλοι  της  επιχείρησης  σε  συνταξιοδότηση ,  δεν  επαρκεί  να  κάνει  

την  μέτρηση  κάθε  τέσσερις  μήνες .   
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Πήραμε  πάρα  πολύ  νωρίς  μια  απόφαση ,  την  μέτρηση  των  χωριών  

να  την  δώσουμε  σε  κάποιον  εξωτερικό  συνεργάτη  έξω .  Σε  εργολάβο .  

Και  μάλιστα  για  να  το  κάνουμε  γρήγορα  με  την  διαδικασία  της  

απευθείας  ανάθεσης .   

Πήραμε  προσφορές  από  τέσσερις  εργολάβους ,  επιλέχθηκε  από  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  ο  εργολάβος  που  έδωσε  την  

χαμηλότερη  τιμή .  Αυτή  η  απόφασή  μας  όμως  απορρίφθηκε .   

Προχωρήσαμε  στην  πρόσληψη  διμηνιτών  για  να  προλάβουμε  να  

κάνουμε  τις  μετρήσεις .  Όπως  ξέρετε  ακόμη  και  για  την  πρόσληψη  

διμηνιτών  υπάρχει  μια  γραφειοκρατία ,  μια  καθυστέρηση  γι '  αυτό  και  

καθυστέρησε  να  γίνει  η  μέτρηση  στην  ενότητα  του  Μητρουσίου .   

Φυσικά ,  όπως  σας  είπα ,  αυτό  διορθώνεται  και  οι  καταναλωτές  

δεν  θα  πληρώσουν  τα  επιπλέον  κυβικά .   

Συγχρόνως ,  την  ίδια  περίοδο ,  επειδή  θέλαμε  να  προχωρήσουμε  

την  μέτρηση  στα  χωριά  να  γίνεται  κάθε  τέσσερις  μήνες ,  ετοιμάζαμε  

και  μια  μελέτη .  Την  μελέτη  αυτή  πέρασε  ομόφωνα  αρχές  του  έτους  στο  

πρώτο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  έτους .  Είναι  αυτή  την  στιγμή  για  

έγκριση .   

Θέλω  να  πιστεύω  ότι  όλα  θα  πάνε  καλά  και  τους  επόμενους  μήνες  

η  μέτρηση  στα  χωριά  θα  γίνεται  κάθε  τέσσερις  μήνες  και  τα  όποια  

προβλήματα  θα  εντοπίζονται  πολύ  νωρίς  στο  πρώτο  τετράμηνο  και  δεν  

θα  μένουν  για  το  τέλος  του  χρόνου  μετά  από  12μηνο .   

Επίσης  αυτό  που  θέλω  να  πω ,  ότι  εξετάζουμε  και  μια  νέα  

τιμολογιακή  πολιτική .  Τώρα  δεν  μπορώ  να  πω  κάτι  παραπάνω  γιατί  

αυτή  την  στιγμή  το  ψάχνουμε ,  το  οποίο  θα  διευκολύνει  αρκετά  τους  

κατοίκους  των  χωριών .   
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Αυτό  που  μπορώ  να  πω  και  μέχρι  εδώ ,  δεν  μπορώ  να  πω  κάτι  

παραπάνω ,  είναι  ότι  θέλουμε  να  δώσουμε  κάποια  επιπλέον  κυβικά  με  

την  χαμηλότερη  κλίμακα  χρέωσης  και  αυτό  γιατί  τα  χωριά  έχουν  

κάποιες  ιδιαιτερότητες  εκεί  και  εκ  των  πραγμάτων  καταναλώνουν  

περισσότερο  νερό  είτε  λόγω  της  εργασίας  τους  είτε  ακόμη  και  αυτό  

που  παρεξηγείται  από  πολλούς ,  έχουν  την  ντοματούλα  τους ,  την  

πιπεριά  τους  το  καλοκαίρι .   

Αυτό ,  βέβαια  το  εξετάζουμε  χωρίς  να  ανοίξουμε  κάποια  τρύπα  

στα  οικονομικά  της  επιχείρησης .  Σύμφωνα  με  την  νέα  νομοθεσία  θα  

πρέπει  να  επιβάλουμε  κάποια  τέλη  στα  δημοτικά  κτήρια  και  στα  

δημόσια  κτήρια ,  τα  έσοδα  που  θα  εισπράξουμε  από  εκεί  θα  τα  

διαθέσουμε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  αλλά  ακόμη  είμαστε  σε  φάση  

διερεύνησης .  Δεν  μπορώ  να  πω  κάτι  συγκεκριμένο .   

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  από  τους  

συναδέλφους ,  κάποιες  τοποθετήσεις ;  Για  άλλα  θέματα .  Δεν  συζητούμε  

το  συγκεκριμένο  θέμα .  Δεν  προβλέπεται  άλλωστε  από  τον  Κανονισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  λίγο-πολύ  τον  Κανονισμό  τον  γνωρίζω  αλλά  επειδή  

ουσιαστικά  έκανε  μια  τοποθέτηση  με  σκοπό  να  στηρίξει  αυτό  το  

οικοδόμημα  που  λέγεται  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  άφησε  όμως  απέξω  τους  πολίτες  

οι  οποίοι  και  αυτοί  πρέπει  να  έχουν  λόγο  σε  αυτά  τα  οποία  είπε  ο  κ .  

Πρόεδρος .  Και  εδώ  έχω  στοιχεία  τα  οποία  αποδεικνύουν  ότι  οι  πολίτες  

θα  πρέπει  κάποτε  να  έχουν  λόγο  και  εδώ  πέρα  μέσα  και  αποδεικνύεται ,  

θα  έλεγα  η  αβελτηρία  ορισμένων  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τις  

καταμετρήσεις .  Δεν  θα  κακολογήσω  τον  Πρόεδρο  γι '  αυτά  τα  οποία  
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προτίθεται  να  κάνει .  Αυτά  τα  οποία  μέχρι  τώρα  γίνονταν  και  έχουν  

πληγώσει  ανεπανόρθωτα  το  προφίλ  της  εταιρείας  και  αυτά  τα  στοιχεία  

τα  οποία  έχω  να  παρουσιάσω  και  θα  παρουσιάσω  και  στον  ίδιο ,  

ειλικρινά  εξοργίζουν  τον  κόσμο  και  θα  πρέπει  να  εξοργίσουν  όλους  

μας .  

 Εάν  μου  δίνετε  τον  λόγο  δυο ,  τρία  να  αναφέρω ,  καλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρω  ότι  ο  Κανονισμός  δεν  το  επιτρέπει .  Εν  ευθέτω  χρόνο  θα  τα  φέρω  

τα  στοιχεία  και  στον  Δήμο  αλλά  και  δημόσια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  αλλά  καταλαβαίνετε  πολύ  καλά…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήδη  πήρε  τον  λόγο  χωρίς…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  κύριε  συνάδελφε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  το  θέμα  

επειδή  είναι  τρομερά  ευαίσθητο  και  γνωρίζω  ότι  ενδιαφέρει  όλους  μας  

και  όχι  μόνο  τους  δημοτικούς  συμβούλους  αλλά  κατ’   επέκταση  και  

τους  δημότες ,  γι '  αυτό  συγχωρέστε  μου  αυτή  την  μικρή  ανοχή  χωρίς  να  

σημαίνει  ότι  θα  επεκταθούμε  περισσότερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελείωσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε   Στεργίου  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Ερώτηση ;  Τοποθέτηση ;  Ερώτηση .  

Ορίστε .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  σας  είδα  κ .  Φωτιάδη .  Θέλετε  να  δώσω  στον  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν  έχω  πρόβλημα ,  καλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαν  επικεφαλής  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  μπαίνοντας  στην  

αίθουσα  από  δημότη  μας ,  ο  οποίος  κατοικεί  στην  περιοχή  Σιγής  και  

εκπροσωπώντας  έναν  αριθμό ,  νομίζω ,  34 δημοτών ,  μπαίνει  ένα  θέμα  το  

οποίο  με  ενημέρωσε  ότι  το  γνωρίζει  η  διοίκηση ,  το  γνωρίζει  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  που  έχει  σχέση  με  την  διάθεση  των   χρημάτων  από  τον  

Δήμο  μας  της  εισφοράς  σε  χρήμα  που  έχουν  δώσει  αυτοί  οι  δημότες  

μας  και  εάν  αυτά  τα  χρήματα  έχουμε  επενδυθεί  στην  συγκεκριμένη  

περιοχή .   

 Επ’   αυτού  υπάρχει  κάτι  ώριμο  να  απαντηθεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  δεν  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  τίτλος  είναι :  Διάθεση  χρημάτων  από  

τον  Δήμο  Σερρών  σε  έργα  σε  σχέση  με  την  πράξη  εφαρμογής  της  

περιοχής  της  Σιγής .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  είναι  συγκεκριμένη .  Επειδή  ρώτησα  ότι  το  γνωρίζει  η  

διοίκηση  και  μου  είπε  ότι  εδώ  και  πολύ  καιρό ,  άρα  μήπως  υπάρχει  

σήμερα  μια  έτοιμη  απάντηση .   

Και  μια  δεύτερη ,  να  πω  κ .  Αντιδήμαρχε  την  δεύτερη  ερώτηση ,  

στο  Λευκώνα  είχαμε  ένα  συμβάν  αρκετές  ημέρες  απουσία  του  

Προέδρου  του  Τοπικού  Συμβούλιου .  Ήταν  άρρωστος .  Και  έτρεψε  

παράλληλα  η  υποβολή  αιτήσεων  από  ενδιαφερόμενους  για  τις  δυο  

θέσεις  των  υδρονομέων .   

 Γνωρίζω  ότι  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  επειδή  δεν  υπάρχει  πληθώρα  

αιτήσεων  από  το  τοπικό  διαμέρισμα ,  οι  οποίοι  γνωρίζουν  τις  

ιδιαιτερότητες ,  πήρε  μια  απόφαση  και  ζητά  να  υπάρξει  μια  παράταση  

της  προθεσμίας ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρξουν  αιτήσεις ,  διότι  ο  τοπικός  

Πρόεδρος  ήταν  αυτός  που  στην  ουσία  κοινοποιούσε  με  ανακοινώσεις  

και  γενικότερα  με  περαιτέρω  πληροφόρηση .  Βάζουν  ένα  θέμα  δηλαδή  

ενημέρωσης  και  πληροφόρησης  της  τοπικής  κοινωνίας .  

 Ερωτώ ,  έχουμε  εμείς  την  δυνατότητα  και  την  διάθεση  να  

δώσουμε  αυτή  την  περαιτέρω  δυνατότητα  στους  κατοίκους ,  εφόσον  το  

ζητάει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  και  υπαιτιότητα ,  όπως  δηλώνει  είναι  του  

Προέδρου ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  μπορείτε  να  απαντήσετε  για  το  θέμα  που  έθεσε  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  το  ερώτημα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  για  το  πρώτο  θέμα  θα  ας  απαντήσω  στο  επόμενο .  Θα  

σας  έχω  ακριβώς  τι  έχουν  δώσει  οι  πολίτες  και  τι  έχει  διατεθεί  στην  

περιοχή .  Αυτό  δεν  ζητήσατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι , .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγκεκριμένα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι  εγώ… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι  το  καταλαβαίνω ,  απλώς  τώρα  δεν  έχω  τα  στοιχεία ,  οπότε  στο  

επόμενο  αλλά  μπορώ  και  γραπτώς  να  τα  στείλω  και  πιο  μπροστά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  δεύτερο  το  θέμα  δεν  το  ξέρω ,  θα  σας  απαντήσω  πάλι  στην ,  δεν  

μπορώ  να  σας  απαντήσω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  μπορεί  να  συμπληρώσει  στο  ερώτημα  του  κ .  Φωτιάδη .  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  την  περιοχή  Σιγής  ότι  χρήματα  έχουν  δοθεί  εισφορά  σε  χρήμα ,  

έχουν  όλα  διατεθεί  σε  εκείνη  την  περιοχή  για  έργα .  Το  τελευταίο  μας  

έργο  ήταν  300.000 ασφαλτοστρώσεις ,  πεζοδρομήσεις  και  τα  λοιπά ,  

εκεί  που  έκρινε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  με  άλλα  λόγια  όταν  υπήρχαν  

όμβρια  και  τα  λοιπά ,  εκεί  που  υπήρχαν  αγωγοί  ομβρίων  είχαμε  
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έκπτωση  50% και  ότι  εκπτώσεις  έχουμε  θα  πάνε  πάλι  στην  περιοχή  

εκείνη .    

Μπορείτε  να  έρθετε  να  ελέγξετε ,  να  σας  δώσουμε  όλα  τα  

στοιχεία  για  τα  χρήματα  και  τα  έργα  τα  οποία  έχουν  γίνει  με  την  

εισφορά  σε  χρήμα ,  τουλάχιστον ,  όσο  είναι  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή .   

 

Θέμα  4ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έκδοση  ψηφίσματος  συμπαράστασης  προς  όλους  τους  Δημάρχους ,   

δημοτικούς  συμβούλους  και  μέλη  Δ /κών  Συμβουλίων  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

ενόψει  της  δίκης  τους  στο  3μελές  Εφετείο  Θεσσαλονίκης .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  γνωρίζετε  ότι  από  το  ΄11 και  μετά  πάρα  πολλοί  συνάδελφοι  

ταλαιπωρούνται  στα  δικαστήρια  με  ποινές  αιρετοί  και  τελευταία  εγώ  

θα  αναφερθώ  και  εγώ  προσωπικά  ταλαιπωρήθηκα ,  δεν  ενδιαφέρει  το  

θέμα .  Εκείνο  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  αύριο  γίνεται  μια  

σημαντικότατη  δίκη  για  την  πόλη  και  νομίζω  ότι  είναι  καθήκον  μας ,  

των  αιρετών  και  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  βγάλει  μια  ανακοίνωση  

ψήφισμα  συμπαράστασης  προς  όλες  τις  δημοτικές  αρχές  από  το  ΄06 

που  κατηγορούνται  μέχρι  το  ΄17 στο  3μελές  Εφετείο  Θεσσαλονίκη  και  

τα  Δημοτικά  Συμβούλια  και  οι  πολίτες ,  οι  ευυπόληπτοι  πολίτες  των  

Σερρών  που  συμμετείχαν  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  1991 κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ναι  και  αυτοί  οι  πολίτες ,  οι  οποίοι  συμμετείχαν  αμισθί  σε  αυτά  τα  

Διοικητικά  Συμβούλια  για  να  προωθήσουν  και  την  αποχέτευση  και  την  

ύδρευση  των  Σερρών ,  στήνονται  σήμερα  στα  δικαστήρια  και  πρέπει  

νομίζω ,  οφείλουμε  όλοι  μας  να  εκφράσουμε  μια  συμπαράσταση  προς  

αυτούς  τους  ανθρώπους  που  πολλοί  από  αυτούς  είναι  πολιτικοί  μου  

αντίπαλοι ,  αυτό  όμως  δεν  σημαίνει  τίποτα .  Θεωρώ  ότι  όλοι  όσοι  ήταν  

δήμαρχοι  και  τους  εξέλεξε  ο  Σερραϊκός  λαός  προσέφεραν  στην  πόλη  

και  για  την  ύδρευση  και  για  την  αποχέτευση .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  την  Δ .Ε . .ΥΑ .  θέλω  να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  θέλετε  να  μιλήσετε  για  την  Δ .Ε . .ΥΑ . ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  κ .  Φωτιάδη  γιατί  τον  αναμειγνύετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημα  που  έκανε  ο  κ .  Φωτιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλω  διάλογο .  Τοποθέτηση  ή  ερώτηση  κύριε  Αναστασιάδη ,  κύριε  

Αντώνη .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  τοποθέτηση  θα  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  για  συζήτηση ,  σας  παρακαλώ  όμως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  ολιγόλεπτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σύντομα  για  να  ξεκινήσουμε  κιόλας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  κάτι  άλλο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ήθελα  να  πω  τον  κ .  Αγγελίδη  το  

συνδικαλιστικό  όργανο  των  δήμων  και  κοινοτήτων  τι  κάνει  γι '  αυτό  

την  περίφημη  δίκη  που  ανέφερε  ο  αξιότιμος  κύριος  σύμβουλος ;  Τι  

κάνει .  Θα  πάει  αύριο  στο  δικαστήριο .  Θα  έρθει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  ενημερωθεί .  Από  ότι  γνωρίζω  έχουν  ενημερωθεί  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  γίνει  αυτό  το  πράγμα  πλέον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  ενημερωθεί  και  νομίζω  εάν  θα  χρειαστεί  θα  παρίστανται  και  οι  

ίδιοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τέλος  πάντων .  Για  την  Δ .Ε . .ΥΑ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  …. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο  λεπτά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όχι  παραπάνω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω  πει  πάρα  πολλές  φορές  το  νερό  που  πίνουν  οι  Σερραίοι  είναι  πάρα  

πολύ  ακριβό .  Είναι  μια  χώρα  οι  Σέρρες ,  η  οποία  είναι  υδροφόρα ,  είναι  

κτισμένη  πάνω  σε  τεράστια  λίμνη ,  το  νερό  είναι  πάρα  πολύ  εύκολο  για  

μας ,  δυστυχώς  πληρώνουμε  πιο  ακριβά  και  από  τις  πολιτείες  που  είναι  

άνυδρες .  Δυστυχώς .   

 Έχω  κάνει  εγώ  ολόκληρη  απεργία ,  θυμάστε  κ .  Αγγελίδη  που  

μαζευτήκαμε  και  είπαμε  ότι  πρέπει  το  νερό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  το  

προσέξουμε  ιδιαίτερα ,  ιδικά  σε  αυτούς  τους  οικισμούς ,  οι  οποίοι  

σπέρνουν ,  προσέξτε ,  λαχανικά ,  κηπευτικά  και  δεν  μπορούν ,  δεν  

τολμάνε  να  ανοίξουν  την  βρύση  και  αναγκάζονται  να  πάνε  να  

αγοράσουν  μαϊντανό  από  την  Βουλγαρία .   

 Πρέπει  εμείς  τους  μήνες  του  καλοκαιρινούς ,  τουλάχιστον  τους  

τρεις  μήνες ,  εάν  έχουμε  το  δικαίωμα  από  τον  νόμο  να  φροντίσουμε  να  

τους  δίνουμε ,  εάν  όχι  δωρεάν ,  με  μια  τιμή  πολύ  χαμηλή ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   διότι  είναι  ξεφτίλα  αυτό  που  γίνεται  στην  πόλη  των  Σερρών .  

πάνε  στην  Βουλγαρία  από  τα  χωριά  για  να  αγοράσουν  μαϊντανό  και  

κηπευτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  ολοκληρώστε ,  δεν  έχουμε  πολύ  χρόνο  σήμερα ,  πρέπει  να  

παραδώσουμε  την  αίθουσα  μέχρις  τις  18:00΄  η  ώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  σταματάω  αλλά  αυτό  το  πράγμα  να  το  προσέξετε  ιδιαίτερα  κύριε  

Πρόεδρε .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι  προτού  ξεκινήσουμε  τα  θέματα  της  ημερήσιας  

υπάρχουν  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  τρία  θέματα .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πρόεδρε ,  έβαλα  ένα  θέμα  συγκεκριμένο .  Συγκεκριμένο  θέμα  ότι  εάν  

συμφωνεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εκφράσει  δυο  λόγια  

συμπαράστασης  προς  όλες  τις  δημοτικές  αρχές  που  δικάζονται  αύριο  

και  για  μένα  είναι  πολύ  σημαντικό .   

 Εάν  δεν  θέλει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  κ .  Αναστασιάδη  εάν  δεν  

θέλετε  να  ψηφίσετε ,  μην  ψηφίζετε .   

 Να  βγει  μια  Επιτροπή ,  εάν  συμφωνεί ,  από  τρία  άτομα  και  να  

γράψει  δυο  λόγια  συμπαράστασης .  Θεωρώ  αδιανόητο  να  

κατηγορούνται  όλοι  οι  δήμαρχοι  των  τελευταίων  30,  20,  25 χρόνων  και  

να  μην  παίρνει  θέση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Σας  είπα  ότι  πολλοί  από  αυτούς  ήταν  πολιτικοί  μου  αντίπαλοι  και  

σκληρά  απέναντί  τους .  Δεν  σημαίνει  όμως  ότι  πρέπει  να  τους  

κλείσουμε  στην  φυλακή  για  λόγους  με  τους  οποίους  εγώ  διαφωνώ  

πλήρως .   

 Να  εκφράσουμε  την  συμπαράστασή  μας .  Επιτέλους  αυτές  οι  

διώξεις  που  γίνονται  απέναντι  στους  αιρετούς ,  πρέπει  να  σταματήσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι  με  την  πρόταση ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  προτείνω  τον  κ .  Στεργίου  και  από  κάθε  παράταξη  έναν  εκπρόσωπο  

να  συντάξουν  ένα  κείμενο  αύριο  το  πρωί .  Κύριε  Φωτιάδη ,  εάν  

συμφωνείτε ,  έναν  εκπρόσωπο  από  την  παράταξή  σας .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μια  διευκρίνιση  θέλει  να  κάνει  ο  κ .  Γαλάνης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  κατηγορούμενοι  δεν  έχουν  δικαίωμα…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Δρίγκα ,  ο  κ .  Στεργίου  και  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Αύριο  

κανονίστε  την  ώρα .  Θέλετε  να  την  κανονίσετε  από  τώρα ;  

Αναστασιάδης  Ηλίας .  Θέλετε  σήμερα  μόλις  τελειώσει  η  συνεδρίαση  να  

το  συντάξετε  το  κείμενο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αύριο  ξεκινάει  η  δίκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  είμαι  μάρτυρας  υπεράσπισης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία ,  προσδιορίστε  την  ώρα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  115/2018 )  

…………………………  
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  πριν  μπούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας ,  νομίζω  ήταν  

παράλειψη  να  μην  κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή  στην  μνήμη  του  

Προέδρου  του  Μεταλλίδη  που  χάθηκε  πριν  δέκα  μέρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνώ  απόλυτα ,  θα  ήταν  παράλειψή  μας .  έχετε  δίκαιο .   

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αιωνία  του  η  μνήμη .  

ΤΑ  ΜΕΛΗ:  

Αιωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη ,  καθίστε .  Να  ευχηθούμε  στον  εκλιπόν  τα  καλό  παράδεισο  και  

ελαφρύ  το  χώμα  που  το  σκεπάζει  του  αγαπημένου  του  χωριού .  Ήταν  

τόσο  μαχητικός  και  δραστήριος  και  πιστεύω  αγαπητός  σε  όλους .  Και  

συλλυπητήρια  στην  οικογένειά  του  και  στους  συγγενείς  του .  

 Κύριοι  συνάδελφοι  υπάρχουν  τρία  θέματα  προ  ημερησίας  με  την  

μορφή  του  κατεπείγοντος .  Βέβαια  θα  ζητήσω  την  έγκρισή  σας .  Εν  

τάχει  θα  σας  γνωστοποιήσω  περί  τίνος  πρόκειται .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ '  αριθμό  849/2017 ΑΔΣ  περί  

 Συγκρότησης  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

 παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του   

Ν4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  Τμημάτων  του  Δήμου  

 πλην  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  συνεχίσω  και  με  το  άλλο  και  να  μου  απαντήσετε ;  Το  

επόμενο  είναι :  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης   

έργου  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού  προσλήψεων   

έκτακτου  προσωπικού  έτους  2018 στον  Δ .  Σερρών .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  είναι :  

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  επιστροφής  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού  

 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  σχεδίου  Στέγαση  και  επανένταξη  

 αστέγων  στο  Δήμο  Σερρών  

2406  22-2-2018 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι  να  συζητηθούν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ '  αριθμό  849/2017 ΑΔΣ  περί  

 Συγκρότησης  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

 παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του   

Ν4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  Τμημάτων  του  Δήμου  

 πλην  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  εσείς  το  έχετε .  Αφορά  την  τροποποίηση  περί  

συγκρότησης  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν4412/2016 όλων  

των  Διευθύνσεων  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών   

 Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  καλησπέρα  σας .   Λαμβάνοντας  υπόψη  έγγραφο  της  

5/2 εκ   μέρους  των  μελών  της  Επιτροπής  της  κυρίας  Σίσκου  και  της  

κυρίας  Μαρκοπούλου  υπάλληλου  του  Δήμου  Σερρών ,  οι  οποίοι  
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αναφέρουν  τον  λόγο  φύσεως  της  εργασίας  τους  και  λόγω  του  ότι  

έρχονται  καθημερινά  σε  επαφή  με  πολίτες  του  Δήμου  λόγω  της  

συμμετοχής  τους  στην  παραπάνω  Επιτροπή  υπάρχει  μια  δυσλειτουργία  

και  πράγματι ,  ειδικά  με  τα  καύσιμα  υπήρχε  μια  δυσλειτουργία ,  γιατί  

όπως  γνωρίζετε  η  σύμβαση  που  έχουμε  είναι  στα  όρια  του  Δήμου  

Σερρών  με  τον  Δήμο  του  Εμμ .  Παπά .   

 Μετά  από  ερώτηση  και  την  σύμφωνη  γνώμη  και  των  

αντιδημάρχων ,  προτείνουμε  να  αντικατασταθούν  από  τους  κάτωθι  

υπαλλήλους  και  να  διαμορφωθεί  όπως  ακολουθεί  η  Επιτροπή .   

 Η  κυρία  Γκότση  Ελένη   σαν  Πρόεδρος  της  Επιτροπή  όπως  και  

είναι  με  αναπληρωτή  την  κυρία  Αναστασία  Μαζαράκη .  Ο  κ .  Γιατσίδης  

Γεώργιος ,  ο  οποίος  υπηρετεί  στην  Καθαριότητα  στην  Αποθήκη ,  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Μπερμπερίδου  Ευστρατία  όπως  ήταν  και  ο  κ .  

Αγγελόπουλος  του  κλάδου  Προσωπικού  Χειριστών  ΗΥ  με  αναπληρωτή  

την  κυρία  Γαλάνη  Μάγδα .   

 Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  όσον  αφορά  τις  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  

Τελειώσατε ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  η  αντικατάσταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης .  Συγνώμη  μισό  λεπτό .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .    
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  δεν  ξέρω  εάν  λέχθηκε ,  για  ποιο  λόγο  κάνουμε  την  

αντικατάσταση ;  Τι  είναι  αυτό  που  μας  ωθεί ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  το  οποίο  είναι  ότι  υπήρχε  πρώτον  μια  δυσλειτουργία  ειδικά  με  τα  

καύσιμα .  Δηλαδή  κανονικά  ξέρετε  ότι  στα  καύσιμα  πρέπει  να  

βρίσκεται  κάποιος  εκεί  να  παραλαμβάνει  τα  καύσιμα ,  διότι  δεν  

υπάρχει  στα  καύσιμα  δελτίο  αποστολής .   

 Έπρεπε  δηλαδή  να  υπάρχει  ένα  αμάξι  να  πηγαίνει  τις  κυρίες  κάθε  

πρωί  εκεί  και  να  κάθονται  μέχρι  στις  14:00΄ ,  15:00'  το  μεσημέρι ,  

πράγμα  το  οποίο  συνέβαινε ,  ειδικά  με  την  κυρία  Μαρκοπούλου ,  έχει  

μπει  και  στις  πράξεις  εφαρμογής  τώρα ,  με  αποτέλεσμα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  εντάξει ,  θα  προσπαθήσω  να  εξηγήσω .  Εάν  χρειάζεται  παραπάνω  

εξήγηση .  Ειδικά  τώρα  οι  πράξεις  εφαρμογής  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  οι  

οποίες  έχουν  πάει  στην  Πολεοδομία ,  υπάρχει  ένας  φόρτος  εργασίας  

παραπάνω .  Αυτό  ήταν  το  αποτέλεσμα  και  ζήτησαν  και  οι  ίδιες  ότι  εάν  

υπάρχει ,  εάν  μπορείτε  να  μας  αλλάξετε  ζητούμε  λόγω  της  φόρτισης  

αυτής  που  έχουμε  και  για  να  μην  υπάρχει  δυσλειτουργία  στον  Δήμο ,  

εάν  μπορείτε  να  μας  αλλάξετε .   

 Μετά  την  σύμφωνη  γνώμη  ζήτησα  και  την  γνώμη  των  

αντιδημάρχων  και  μου  είπαν  ότι  εντάξει  και  φτάσαμε  σε  αυτό  το  

σημείο  εδώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βέβαια ,  βέβαια .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  στον  κ .  Γκότση  να  δώσει  κάποιες  διευκρινήσεις  πάνω  στο  

θέμα  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  επειδή  έχω  αναλάβει  και  την  Πολεοδομία ,  η  κυρία  

Μαρκοπούλου  έχει  αναλάβει  μαζί  με  την  Κατερίνα  την  Σερέτη  και  τους  

χρηματικούς  καταλόγους .  Επανειλημμένως  η  προϊστάμενη ,  κυρία  

Στρίγκα  μου  είπε  ότι  δεν  μπορούν  να  ανταπεξέλθουν  και  στην  

Πολεοδομία  στο  αντικείμενο  αυτό  που  έχουν  αναλάβει  αλλά  και  κάθε  

πρωί  να  πηγαίνουν  να  κάνουν  τον  έλεγχο  και  τα  λοιπά .   

 Μου  το  ζήτησε ,  μου  το  ξανά  ζήτησε  ότι  Αντιδήμαρχε  τι  κάνεις ;  

Μετά  από  το  μετέφερα  στον  Δήμαρχο ,  στον  κ .  Χαρίτο  και  

αποφασίστηκε  να  τις  αντικαταστήσουμε ,  όχι  για  κανέναν  άλλο  λόγο ,  

αλλά  διότι  το  προσωπικό  της  Πολεοδομίας  είναι  ελάχιστο ,  που  πρέπει  

να  το  ξέρετε  αυτό ,  δεν  μπορούν  να  ανταποκριθούν  και  στα  δυο  

αντικείμενα ,  γι '  αυτό  λοιπόν  έγινε  αυτή  η  αλλαγή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μου  το  ζητήσανε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  κάνετε  τοποθέτηση ;  Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κ .  Αντιδήμαρχε  από  που  παίρνουμε  καύσιμα ;   Είναι  

εκτός  Δήμου ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  σύμβαση… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εδώ  και  πολλά  χρόνια .  Από  ότι  ξέρω  τουλάχιστον  πάνω  από  δέκα  

χρόνια ,  όχι  πάνω  από  δέκα  χρόνια ,  παραπάνω ,  γιατί  ζήτησα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  επειδή  πρώτα  ήμουν  στο  Αμαξοστάσιο ,  όπως  το  

γνωρίζετε ,  τουλάχιστον ,  ζήτησα  να  δω  για  ποιο  λόγο  οι  αντλίες  δεν  

δουλεύουν .  Από  ότι  μου  είπαν  και  αυτοί  που  ήταν  στο  Περιβάλλον ,  το  

Γραφείο ,  τέλος  πάντων ,   του  Περιβάλλοντος ,  είχε  απαγορευτεί ,  διότι  

δεν  μπορούσε  να  πάρει  άδεια .  Αυτή  ήταν  η  εξήγηση  που  μου  έδωσαν  

και  έχει  κλείσει  αυτό  το  πράγμα  εδώ  και  δώδεκα  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  πάμε  τώρα ,  έχουμε  σύμβαση  με  τον  κ .  Μέλιο ,  

ο  οποίος  είναι  στο  Χρυσό  νομίζω .  Και  πέρυσι ,  την  προηγούμενη  

σύμβαση  πάλι  είχαμε  στο  Χρυσό ,  δεν  θυμάμαι  τώρα  το  όνομά  του .  Τον  

Μαγκώλη .   Λοιπόν ,  άλλαξε  η  σύμβαση .   

 Πολλές  φορές  ζητάνε  από  το  Αμαξοστάσιο  και  έρχεται  το  

πεντάτομο ,  αυτό  το  μικρό  που  έρχεται  και  βάζει ,  ξέρω  εγώ ,  την  
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Παρασκευή  έβαζε ,  όποια  ήταν  άδεια  έβαζε  την  Παρασκευή  για  το  

Σαββατοκύριακο  να  δουλέψουν  αλλά  αυτό  δεν  μπορεί  να  γίνεται  κάθε  

μέρα  και  γι '  αυτούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  κάποιες  τοποθετήσεις ;  Διευκρινήσεις ;  Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  έχει  καλυφθεί  ο  κύριος .  Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω .  Έγινε  καμία  προσπάθεια  για  να  ενεργοποιήσουμε  την  

άδεια  η  οποία  προϋπήρχε ;  Γιατί  όντως ,  έτσι  όπως  μας  το  αναφέρετε ,  το  

όλο  σύστημα  είναι  δυσλειτουργικό .  Μήπως  θα  πρέπει  να  επιδιώξουμε  

πάλι ,  έτσι  ώστε ,  να  έχουμε  την  δική  μας  αποθήκη  για  να  γίνεται  πιο  

εύκολα  ο  έλεγχος ,  πιο  γρήγορα  και  χωρίς  να   υπάρχει  έστω  και  η  

ελάχιστη  υπόνοια ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  θα  σας  απαντήσω  εγώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όνομα  να  λες   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ηλία  Αναστασιάδη .  Από  το  ΄11 που  αναλάβαμε ,  το  είδαμε  αυτό  το  

θέμα  και  θελήσαμε  να  βάλουμε ,  να  επαναλειτουργήσουμε  την  

δεξαμενή ,  η  οποία  είχε  κλείσει  εδώ  και  25 χρόνια  και  εγώ  δεν  ξέρω  

ακριβώς  πόσα  χρόνια  έχει  που  έκλεισε .   
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 Είναι  αδύνατον ,  δεν  μπορεί  να  βγει  άδεια  περιβαλλοντικών  

επιπτώσεων .  Η  κυρία  Τερμετζίδου  το  είχε  δει  το  θέμα  και  δεν  μπορεί  

να  προχωρήσει ,  δεν  μπορούμε  να  βγάλουμε  άδεια .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς ,  συγνώμη  λίγο ,  για  το  Αμαξοστάσιο  να  σας  πω  κάτι .  Να  

σκεφτείτε  ότι  πριν  κλείσει  κάτω  η  αντλία ,  το  κάθε  αμάξι  είχε  κάρτα ,  

όπως  την  πλαστική  την  κάρτα  για  να  βάζει  δηλαδή  και  να  ξέρουμε  το  

κάθε  αμάξι  τι  παίρνει .   Παρόλα  αυτά  καταργήθηκε  η  άδεια  και  

σταμάτησε  η  λειτουργία  του .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  δεν  λέμε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  νομίζω  ότι  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ,  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  δεν  είναι  λειτουργικό  από  πολλές  

απόψεις .  Και  οι  υπάλληλοί  μας  δεν  μπορούν  να  είναι  στο  πρατήριο  και  

βεβαίως  τα  οχήματα  δεν  μπορούν  να  κάνουνε  επιπλέον  χιλιόμετρα ,  

πόσα  δέκα  χιλιόμετρα  είναι ;  Δώδεκα ;  Δεκαπέντε ;  Δεκαπέντε  και  

δεκαπέντε  για  να  γεμίσουν  τριάντα  χιλιόμετρα  μόνο .  Ακριβώς  θα  σας  

έλεγα  ότι  έχουμε  οχήματα  βαρέου  τύπου .  Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

βρούμε  κάποια  λύση .   

 Θα  συμφωνήσουμε  ότι ,  τουλάχιστον  πρέπει  να  βρεθεί ,  κύριε  

Δήμαρχε .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  κινείται  τώρα  ο  φορτωτής ,  να  πηγαίνει  

και  να  βάζει  πετρέλαιο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Προτείνετε .  Πρόταση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς  πρέπει  να  βρείτε .  Εάν  συμφωνείτε  ότι  δεν  μπορούν  τα  οχήματα  

να  πάνε  μέχρι  το  Χρυσό  και  να  επιστρέφουν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κάθε  μέρα  για  να  γεμίσουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  προσπαθήσαμε  να  επαναλειτουργήσουμε  αυτή  την  δεξαμενή  που  

υπήρχε .  Δεν  γίνεται .  Εάν  έχετε  να  προτείνετε  κάτι  άλλο  και  μπορεί  να  

υλοποιηθεί ,  ευχαρίστως  θα  το  υλοποιήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσα  στην  πόλη  δεν  υπάρχει  πρατήριο  τουλάχιστον ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαγωνισμός  γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .   Να  ολοκληρώσουμε  όμως ,  

σας  παρακαλώ  λιγάκι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρούμε  ως  παράταξη  ότι  αυτό  το  θέμα  πρέπει  

να  το  αντιμετωπίσουμε  άπαξ  δια  παντός  με  βάση  κάτι  το  οποίο  είναι  

τόσο  αυτονόητο .  Θεωρούμε  ότι  τα  οχήματα  δεν  μπορούν  να  πηγαίνουν  

μόνα  τους  και  να  επιστρέφουν .  Εάν  μας  φέρετε  κάποια  πρόταση  ή  εν  

πάση  περιπτώσει ,  να  συνεργαστούμε .  Το  βάζουμε  καλοπροαίρετα .  Δεν  
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είναι  δυνατόν  να  συμβαίνει  αυτό  και  εάν  πήραμε  μια  έκπτωση  στο  

πήγαινε  –έλα ,  η  έκπτωση  έχει  χαθεί .  Να  βάλουμε  όρους  όταν  

κάνουμε… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ,  υπάρχει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ένα  λεπτό .  Για  την  διαδικασία  γιατί  

βλέπουμε  ότι  χάνουμε  πολύτιμο  χρόνο .  Σήμερα  πιέζω  λιγάκι  αλλά  δεν  

έχουμε  πολύ  χρόνο .  Η  αίθουσα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  18:00΄  η  

ώρα ,  γι '  αυτό  ζητώ  την  κατανόησή  σας  και  βοηθήστε  με  να  

ολοκληρωθεί .   

 Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Χράπας  και  θα  σας  τον  δώσω  για  να  το  

κλείσετε  εσείς .  Κύριε  Χράπα  σύντομα ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όταν  κάνουμε  έναν  διαγωνισμό  της  τάξης  του  ενός  εκατομμυρίου  ευρώ  

και  έρχονται  μόνο  δυο  ανάδοχοι ,  οι  οποίοι  είναι  και  γεροί  και  

οικονομικά  αντέχουν  και  έχουν  και  βυτία  δικά  τους  και  είναι  και  οι  

δυο  από  το  Χρυσό ,  δεν  υπάρχουν  άλλες  επιλογές  κύριοι ,  αναγκαστικά  

θα  πάμε  στο  Χρυσό .  Είναι  δυνατόν  να  πούμε  ότι  όχι ,  δεν  πάμε  στο  

Χρυσό ;  Θα  πάμε  στην  Βενιζέλου  ή  θα  πάμε  στην  Κων /νου  Καραμανλή  

στην  Μεραρχίας ;  Αυτά  που  λέμε  τώρα  είναι  αστειότητες .   

 Το  θέμα  μας  είναι  η  Επιτροπή .  Αλλάζουμε  την  Επιτροπή  για  τους  

λόγους  που  εξήγησε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Ούτε  στο  Αμαξοστάσιο  

μπορούμε  να  βάλουμε .  Δεν  θα  γυρίσουμε  σαράντα  χρόνια  πίσω .  

Έχουμε  διαγωνισμό ,  έχουμε  ανάδοχο ,  οφείλουμε  να  βάλουμε  τον  

ανάδοχο  όπως  λένε  οι  νόμοι  και  οι  κανονισμοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  γνωρίζετε  και  εσείς ,  κύριε  Φωτιάδη  ότι  ο  διαγωνισμός  είναι  

ηλεκτρονικός ,  σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  γίνονται  όλα ,  δεν  μπορούμε  

να  βάλουμε  περιορισμούς  αλλά  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο .  Με  τον  κ .  

Χαρίτο  γίνονται  προσπάθειες ,  επαναλαμβάνω ,  γίνονται  προσπάθειες  

για  το  εδώ  που  υπάρχει  Μεραρχίας ,  γίνονται  προσπάθειες .  Όμως  δεν  

είναι  εύκολο ,  γιατί  ο  διαγωνισμός ,  όταν  κάναμε  τον  διαγωνισμό  και  

δώσανε  τις  προσφορές ,  δώσανε  και  οι  δυο  για  εκείνα  τα  πρατήρια .  

Αλλά  γίνονται  προσπάθειες  για  εδώ .   

 Άλλη  λύση ,  εάν  έχετε ,  να  μας  την  πείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάλι  τα  ίδια  λέμε .  Ο  κ .  Χαρίτος .  Μόνο  να  είστε  

σύντομος ,  μην  λέμε  τα  ίδια  πάλι .  Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  εγώ  σας  είπα  ότι  το  λειτουργούσα  όταν  ήμουνα  Αντιδήμαρχος ,  

μας  το  κλείσανε  και  τελείωσε .  Το  θέμα  μας  είναι  άλλο ,  αντικατάσταση .  

Όχι  αυτά  που  λέτε .  Χάνουμε  τζάμπα  τον  χρόνο .  Τι  είναι  αυτά  που  

κάνεις  Πρόεδρε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περιττά  είναι  όλα .  Καθίστε  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  για  να  το  κλείσουμε  σας  παρακαλώ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  εγώ  θέλω  να  πω  κάτι .  Αυτό  το  οποίο  είναι  να  κοιτάξουμε  είναι  

να  έρχεται  σε  εμάς  εδώ  στο  Αμαξοστάσιο  και  να  βάζει  το  πεντάντομο .  

Υπάρχουν  ορισμένες  συζητήσεις  ότι  ξέρετε  υπάρχει  το  σύστημα  

εισροών ,  εκροών  και  τα  λοιπά ,  το  οποίο  άλλο  είναι  μήπως  μας  

ξεγελάσουν  και  μας  κάνουν .  Θα  το  δούμε  το  θέμα  και  θα  

ενημερωθείτε .  Ειλικρινά  σας  λέω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  κλείσουμε  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  και  θα  το  κλείσουμε .  Κύριε  Χράπα  εγώ  θα  σας  ζητούσα  

στοιχειωδώς  να  μην  κάνετε  χαρακτηρισμούς  για  αστειότητες  και  τα  

λοιπά .  Βλέπετε  ήδη  ο  συνάδελφός  σας  έδωσε  μια  λύση .  Παρακαλώ  να  

αποσύρετε  την  έκφρασή  σας  ότι  αυτά  είναι  αστειότητες .  Όπως  εγώ  θα  

μπορούσα  να  σας  πω ,  δεν  ταιριάζει ,  δεν  θέλω  χαρακτηρισμό ,  να  

κινείται  ο  φορτωτής  και  το  γκρέιντερ  στην  εθνική  οδό  για  να  βάλει  

πετρέλαιο .   

 Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι .  Υπάρχουν  και  άλλοι  χώροι  εντός  της  

πόλεως ,  εντός  του  Δήμου ,  υπάρχει  αυτή  η  επιλογή  και  εδώ  λέμε  

συναινετικά  να  βρούμε  μια  λύση .  

 Εμείς  δεν  κάνουμε  χρήσεις  και  χαρακτηρισμούς  λέξεων  και  

επιθέτων  οι  οποίες  ηλεκτρίζουν .   

 Σας  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Λοιπόν ,  να  περιοριστούμε ,  σας  παρακαλώ  στο  θέμα  μας .  Ψηφοφορία .  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  με  αφήσατε  και  εμένα  να  πω  μια  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ ,  μην  έρθουμε  σε  αντιπαράθεση ,  να  

προχωρήσουμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  112/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .  Κύριε  Χαρίτο  το  δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης  

 έργου  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού  προσλήψεων   

έκτακτου  προσωπικού  έτους  2018 στον  Δ .  Σερρών .  

 

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

41

Στις  5/2 έχει  έρθει  ένα  έγγραφο  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  με  

θέμα :  Προγραμματισμός  προσλήψεως  έκτακτου  προσωπικού  έτους  ΄18 

στους  ΟΤΑ  Α '  και  Β΄  βαθμού  και  στα  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  

δικαίου  αυτών .  

 Το  αίτημα  θα  πρέπει  να  περιέλθει  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  

στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  μέχρι  τις  2/3.   

 Επειδή  από  ότι  θυμάμαι  τέλος  του  μηνός  είναι  το  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δηλαδή  άμα  είναι  28… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρουμε  ακόμη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  επειδή  αυτά  τα  πράγματα  πρέπει  να  περιέλθουν  μέχρι  2 του  

μηνός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  να  περάσει  τώρα  γιατί  έχουμε  ένα  δικαστήριο  πολύ  σοβαρό ,  

δεν  ξέρουμε  πότε  θα  κάνουμε  συμβούλιο  τώρα .  Σήμερα  πρέπει  να  το  

θέσουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  απλώς  λέω  ότι  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτά  πρέπει  να  

τα  στείλουμε  για  έναν  κοινωνικό  λειτουργό  και  για  έναν  γιατρό .  Θα  

πρέπει  να  τα  στείλουμε  μέχρι  στις  2/3.  Φυσικά  θα  πρέπει  να  τα  

στείλουμε  στο  Α .Σ .Ε .Π . ,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  πιο  μπροστά ,  

γιατί  υποθέτω  ότι  θα  μαζευτεί  κόσμος  και  κοσμάκης  εκεί ,  πολλές  

αιτήσεις ,  οπότε  μήπως  θα  πρέπει  να  στείλουμε  λίγο  πιο  μπροστά ;  Να  

μην  φτάσουμε  δηλαδή  στο  αμήν  2 του  μηνός  να  στέλνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  πρέπει  να  έχουν  σταλεί  μέχρι  2/3.  Το  ένα  αφορά ,  είναι  για  την  

κοινωνική  αλληλεγγύη ,  είναι  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  για  της  

Κοινωνικής  Πρόνοιας  και  προβλέπει  μια  κοινωνική  λειτουργό  

κατηγορίας  ΠΕ ,  ΤΕ  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  και  το  άλλο  αφορά  

δημόσιο  γιατρό  παθολογίας  γενικής  ιατρικής  και  δημόσιας  υγείας  του  

Ε .Σ .Υ . .   

 Ήδη  έχουν  βγει  για  πρόσληψη  των  ατόμων  για  την  κοινωνική  

λειτουργό  14.000 ευρώ ,  έχει  προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  και  για  

τον  γιατρό  6.000 ευρώ ,  οπότε  παρακαλώ  να  εγκρίνετε  για  την  

πρόσληψη ,  να  στείλουμε  ότι  εγκρίνουμε  αυτά  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αντιδήμαρχε  αφορά  μόνο  προσλήψεις  συμβασιούχων  οκτώ  μηνών  με  

Α .Σ .Ε .Π .  ή  αφορά  και  λιγότερης  διάρκειας  σύμβαση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  μόνο  για  τα  δυο  τα  άτομα  αυτά  εδώ  και  είναι ,  θα  σας  πω .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο  προγραμματισμός  προσλήψεων  αφορά  μόνο  με  Α .Σ .Ε .Π .  οκτώ  μηνών  

σύμβαση  και  πάνω ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Όχι ,  όχι  είναι  μόνο  για  τα  συγκεκριμένα  τα  δυο  τα  άτομα .  Δεν  είναι  

ούτε  για  οκτάμηνα… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ή  προγραμματίζετε  όλες  τις  προσλήψεις  του  Δήμου ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  συγκεκριμένα  γι '  αυτά  εδώ  μόνο .  Τίποτα  άλλο .  Εκείνο  είναι  άλλο  

θέμα  εκείνο .  Αυτά  είναι  συγκεκριμένα  για  τα  δυο  τα  άτομα  είναι .  Ένα  

για  γιατρό  και  ένα  για  κοινωνική  λειτουργό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  113/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  επιστροφής  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού   

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  σχεδίου  Στέγαση  και   

επανένταξη  αστέγων  στο  Δήμο  Σερρών  

2406  22-2-2018 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε ,  ακόμη  δεν  ξεκίνησε .  Περιμένετε ,  περιμένετε  να  

ακούσουμε  τι  έχει  να  μας  πει .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

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

ένα  θέμα  που  αφορά  το  πρόγραμμα  που  είχε  τρέξει  ο  Δήμος  Σερρών ,  

πρόγραμμα  στέγασης  και  επανένταξης  και  έστειλε  τα  στοιχεία  όλα  

στην  Διαχειριστική  Αρχή  και  μετά  από  έλεγχο  που  έγινε  από  την  

Διαχειριστική  Αρχή  ζητούνται  πίσω  από  τον  Δήμο  11.580 ευρώ .   

 Από  αυτά  τα  11.000 οι  7.718 είναι  χρήματα  τα  οποία  έστειλε  η  

Διαχειριστική  Αρχή  και  δεν  χρησιμοποιήθηκαν  γιατί  προφανώς  δεν  θα  

υπήρχαν  ωφελούμενοι ,  τα  οποία  και  πρέπει  να  επιστραφούν  πίσω .   

 Στον  έλεγχο  που  έκανε  η  Διαχειριστική  Αρχή  στα  στοιχεία  που  

έστειλαν  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  είχαμε  πρόβλημα  με  δυο  

ωφελούμενες ,  οι  οποίες  έχουν  υπογράψει  υπεύθυνες  δηλώσεις  για  ποιο  

λόγο  δεν  τηρήσανε  αυτά  που  έπρεπε  να  τηρήσουν .   

 Τις  νοικιάζαμε  σπίτι ,  ο  ιδιοκτήτης  δεν  μπορούσε  να  βγάλει  

πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης  και  για  προσωπικούς  λόγους  η  

κυρία  δεν  ήθελε  να  αλλάξει  σπίτι ,  με  συνέπεια  να  μην  μπορέσει  ο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δήμος  να  διεκδικήσει  τα  χρήματα  που  δικαιούνταν  από  το  πρόγραμμα  

και  τα  χρήματα  που  έδινε  στην  εργασία  που  βρισκόντανε  η  κυρία .   

 Το  ίδιο  έγινε  και  με  την  επόμενη  κυρία ,  με  συνέπεια  να  θέλει  η  

Διαχειριστική  Αρχή  το  ποσό  των  3.861 ευρώ  από  τον  Δήμο  Σερρών .   

 Το  έγγραφο  αυτό  μας  το  έστειλε  στις  31 Ιανουαρίου  και  θέλει  τα  

χρήματα  εντός  τριάντα  ημερών .  Εάν  δεν  δοθούν  εντός  τριάντα  ημερών ,  

θα  μπουν  οι  ανάλογοι  τόκοι  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  έρχεται  εκτός  

ημερησίας  για  να  προλάβουμε  τις  διαδικασίες  εντός  τριάντα  ημερών  να  

αποδώσουμε  τα  χρήματα  αυτά  προς  την  Διαχειριστική  Αρχή .   

 Εάν  θέλετε  κάποιες  άλλες  ερωτήσεις ,  είναι  εδώ  και  ο  υπεύθυνος  

του  προγράμματος  ο  κ .  Σύρογλου ,  θα  μπορέσει ,  ίσως ,  να  σας  δώσει  

ακόμη  απαντήσεις  για  τις  δυο  κυρίες  που  ήταν  στο  πρόγραμμα  και  δεν  

τηρήσανε  αυτά  που  έπρεπε  να  τηρήσουν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Ελάτε  σας  παρακαλώ .  Υπάρχουν  

κάποιες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι .  Τελειώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  τα  χρήματα  αυτά  θα  επιστραφούν .   Οι  κυρίες  οι  οποίες  

μέχρι  τώρα  είχαν  ωφεληθεί  του  προγράμματος ,  αυτές  θα  καταβάλουν  

τα  ενοίκια ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θα  μπορούσε  ο  Δήμος  να  τα  διεκδικήσει ,  αλλά  είναι  

άνθρωποι  οι  οποίοι  βρίσκονται  σε  ένδεια ,  οπότε  δεν  θα  μπορέσουμε  να  
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τα  διεκδικήσουμε .  Δηλαδή  τζάμπα  θα  τις  πάμε  στα  δικαστήρια  και  

μάλλον  δεν  θα  ακολουθήσουμε  αυτή  την  τακτική .   Γι '  αυτό  τον  λόγο  

και  μόνο ,  γιατί  δεν  θα  μπορέσουμε  να  διεκδικήσουμε  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΣΥΡΟΓΛΟΥ:  

Να  κάνω  μια  μικρή  συνοπτική  εικόνα  του  έργου .  Το  συγκεκριμένο  

έργο  είχε  δώδεκα  ωφελούμενους ,  όλοι  ήταν  σε  ευπαθείς  ομάδες ,  είχαν  

βγει  μέσα  από  την  διαδικασία  όπως  ήθελε  η  Διαχειριστική  Αρχή  να  

υπάρχει  κοινωνική  έρευνα .  Η  τελική  επιλογή  έγινε  από  την  

Διαχειριστική  Αρχή  αυτών  των  δώδεκα  ωφελούμενων  που  πραγματικά  

ήταν  όλοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  Διαχειριστική  Αρχή .   

Κος  ΣΥΡΟΓΛΟΥ:  

Πραγματικά  ανήκαν  όλοι  σε  ευπαθείς  ομάδες ,  μακροχρονίως  άνεργοι  

και  τα  λοιπά .   

 Η  διαφορά  που  έχουμε  τώρα  με  την  Διαχειριστική  Αρχή  είναι  η  

εξής :  το  πρόγραμμα  είχε  δυο  πυλώνες ,  την  στέγαση  και  την  εργασία .  

Τι  έπρεπε  δηλαδή  να  κάνουμε  εμείς ;  Να  τους  καλύψουμε  τα  έξοδα  της  

στέγασης  και  τα  έξοδα  για  την  εργασία  τους .  Πράγματι ,  εμείς  

καλύπταμε  για  12 μήνες  στην  αρχή ,  μετά  πήρε  παράταση  το  πρόγραμμα  

για  έξι  μήνες  ακόμα  και  μετά  πήρε  παράταση  ακόμα  για  άλλους  τρεις  

μήνες  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  οι  συνεχιζόμενες  αποφάσεις  

Δημοτικού  Συμβουλίου  21,  782 και  432 και  συμμετείχαμε  στις  

παρατάσεις  αυτές .   
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 Καταλαβαίνετε  ότι  υπήρχε  ένα  πρόβλημα  όταν  πας  να  νοικιάσεις  

κάποιο  σπίτι  για  τρεις  μήνες  με  τον  εκάστοτε  ιδιοκτήτη .   

 Το  θέμα  είναι  όμως  το  εξής :  εμείς  και  στην  στέγαση  είχαμε  και  

πληρώναμε  τα  ενοίκια  των  ωφελούμενων  αυτών  και  στην  επανένταξη  

στην  εργασία  είχαμε  βρει  στους  ωφελούμενους  εργασία ,  όπως  

οφείλαμε .   

 Θεώρησε  όμως  η  Διαχειριστική  Αρχή  στην  συνέχεια  ότι  επειδή  

εμείς  μέχρι  το  τέλος  και  ενοίκια  μπορούσαμε  να  πληρώσουμε  και  

εργασία  τους  είχαμε  βρει  σε  ιδιώτες ,  όπως  ήμασταν  υποχρεωμένοι ,  

θεώρησε  ότι  επειδή  για  ενάμιση  μήνα  δεν  πληρώσαμε  τα  ενοίκια  σε  μια  

ωφελούμενη ,  λόγω  του  ότι  αυτή  αποχώρησε  από  το  σπίτι  επειδή  άρχισε  

να  πληρώνεται  και  πήγε  σε  ένα  καλύτερο  σπίτι  και  στο  δεύτερο  

θεώρησε  ότι  πρέπει  να  δώσουμε  τα  χρήματα  αυτά  πίσω ,  η  

Διαχειριστική  Αρχή .   

Η  δεύτερη  ουσιαστικά  περίπτωση  αφορά  έναν  κύριο ,  με  τον  

οποίο  ήταν  ιδιοκτήτης  ενός  από  τα  σπίτια  που  έμενε  η  ωφελούμενή  

μας ,  αλλά  ο  οποίος  όταν  πήγαμε  ξανά  να  κάνουμε  νέα  σύμβαση  για  

τρεις  μήνες ,  δεν  ήθελε  ο  άνθρωπος  να  κάνει  σύμβαση  για  τρεις  μήνες ,  

διότι  γνωρίζετε  ότι  το  Λογιστήριό  μας  πληρώνει  με  ηλεκτρονικό  

μισθωτήριο  όλα  αυτά ,  δεν  μπορούσε  να  βγάλει  ηλεκτρονικό  

μισθωτήριο ,  τα  έξοδα   ήταν  πολύ  περισσότερα  από  τρεις  μήνες  ενοίκια  

που  θα  του  δίναμε  και  δεν  επιθυμούσε  να  ενοικιάσει   το  σπίτι  του  για  

άλλους  τρεις  μήνες .  

Αυτά  είχα  να  πω  εγώ ,  μπορώ  να  δεχθώ  οποιαδήποτε  ερώτηση  

θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Μηλίδης  και  ο  κ .  Γαλάνης .  Κύριε  Μηλίδη .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αναφέρθηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  προηγουμένως  ότι  επειδή  είναι  

ευπαθείς  ομάδες  και  τα  λοιπά ,  δεν  μπορούν  να  τα  πληρώσουν .  

Προφανώς  θα  τα  πληρώσει  ο  Δήμος  αυτό  το  ποσό  που  είναι .  Ερώτημα .  

Νομιμοποιείται  ο  Δήμος  να  τα  πληρώσει ;  Με  ποια  διαδικασία ;  Με  τι  

παραστατικό ;  Είναι  νόμιμο  αυτό  το  πράγμα ;  Πώς  θα  γίνει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην  ίδια  λογική  να  βοηθήσω  γιατί  σκεφτήκαμε  το  ίδιο  πράγμα  με  τον  

κ .  Μηλίδη .  Επειδή  έχουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  περάσει  όλοι  από  δύσκολες  καταστάσεις  και  

νομίζω  ότι  έχουμε  μάθει  από  ζητήματα  του  παρελθόντος  που  μας  

ταλανίζουν  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θεωρώ  σκόπιμο  έστω  και  

τυπικά ,  εάν  προβλέπεται  από  τον  νόμο ,  να  κάνουμε  όλες  τις  

ενδεδειγμένες  ενέργειες  για  την  διεκδίκηση  των  χρημάτων .   

 Δηλαδή ,  εάν  πρέπει  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  να  γυρίσουμε  ως  

αχρεωστήτως  καταβληθέντα  τα  χρήματα ,  συμπληρώνω  δηλαδή  την  

παρατήρηση  του  συναδέλφου ,  στην  Διαχειριστική  Αρχή ,  εμείς  να  

κάνουμε  τις  νόμιμες  ενέργειες  διεκδίκησης  των  χρημάτων  από  τις  δυο  

ωφελούμενες ,  έστω  και  εάν  έχουμε  πεποίθηση  ότι  δεν  θα  μπορούμε  να  

τα  εισπράξουμε .   

Αυτό  δεν  έχει  όμως  σημασία ,  γιατί  μπορεί  να  βρεθούμε  πάλι  

μπροστά  σε  μια  κατάσταση  που  θα  ρωτάνε  γιατί  δεν  κάνατε  τις  νόμιμες  

ενέργειες  να  διεκδικήσετε  τα  χρήματα  από  τις  ωφελούμενες ;   

Εμένα  αυτή  είναι  η  άποψή  μου ,  συμφωνώ  με  τον  συνάδελφο .   

Κος  ΣΥΡΟΓΛΟΥ:  
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Ουσιαστικά  τι  διεκδικεί  η  Διαχειριστική  Αρχή  αυτή  την  στιγμή ;  

Διεκδικεί  επειδή  εμείς  είχαμε  βρει  εργασία ,  ως  οφείλαμε ,  στους  

ωφελούμενους  αυτούς ,  τους  τρεις  και  τους  πληρώναμε  μέχρι  και  τον  

Δεκέμβριο  που  έληξε  το  ΄16 το  πρόγραμμα ,  έρχεται  η  Διαχειριστική  

Αρχή  και  λέει  τώρα ,  στην  συνέχεια ,  ενώ  αυτό  δεν  προβλεπόταν  στην  

προγραμματική  σύμβαση  ότι  ναι  μεν  τους  βρήκες  εργασία  αλλά  το  ίδιο  

χρονικό  διάστημα  τον  ενάμιση  μήνα  δεν  το  καλύπτεις  στα  ενοίκια .   

 Έρχεται  η  Διαχειριστική  Αρχή  και  λέει  ότι  πρέπει  να  είναι  και  

στους  δυο  πυλώνες .  Μας  τους  είχαμε  και  στους  δυο  πυλώνες .  Και  στο  

ενοίκιο  και  στην  εργασία .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  έχουμε  θέμα  με  την  Διαχειριστική  Αρχή  όμως .   Ερώτηση  κάνω  για  

να  σας  δώσω  πάσα .  Δεν  μπορούμε  να  αμφισβητήσουμε  αυτή  την  

θεώρηση  της  Διαχειριστικής  Αρχής  και  να  καταθέσουμε  κάποια  

ένσταση ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Το  τμήμα  Προγραμματισμού  που  χειρίζεται  την  όλη  υπόθεση  με  το  

Λογιστήριο  έχουν  δει  όλες  τις  εκδοχές .  Θα  κάνουν  σίγουρα…. 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ειλικρινά  δεν  θέλω  να  είμαι… 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Καλά  κάνετε  για  να…. 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  θέλω  να  είμαι  βασιλικότερος  του  βασιλέως  απλά  λέω  … 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Να  προστατεύσουμε  ο  ένας  τον  άλλο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Για  να  προστατεύσουμε  τα  νώτα  μας  και  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  κύριε  

Δήμαρχε ,  θα  είναι  καλά  να  διεκδικήσουμε ,  έστω  και  με  την  τυπική  

διαδικασία  την  νομική ,  τα  χρήματα  εφόσον  τα  γυρίσουμε  στην  

Διαχειριστική  Αρχή  εμείς  από  τους  ωφελούμενους .  Διαφορετικά  

γνωρίζετε  πολύ  καλά  ανώνυμες  καταγγελίες  γίνονται ,  μπορεί  να  

βρεθούμε  όλοι  μαζί… 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

….γίνεται  από  το  Λογιστήριο  του  Δήμου  Σερρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  κάνω  ερώτηση .  Εάν  έχει  τελεσιδικήσει  από  την  

Διαχειριστική  Αρχή  πάμε  στην  λογική  που  είπε  ο  συνάδελφος  ο  κ .  

Γαλάνης .  Εάν  δεν  έχει  τελεσιδικήσει ,  υπάρχει  η  περίοδος  των  

ενστάσεων ,  των  αντίθετων  απόψεων ,  επανέλεγχος  και  τα  λοιπά .   

 Εάν  έχει  τελεσιδικήσει  η  υπόθεση  δεν  γίνεται .  Σε  διαφορετική  

περίπτωση  πάμε  στην  άποψη  του  κ .  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  μας  δώσετε  ολοκληρωμένα  και  να  το  κλείσουμε .   

Κος  ΣΥΡΟΓΛΟΥ:  

Βάσει  την  προγραμματικής  σύμβασης  που  έχουμε  υπογράψει  με  αυτό  

το  πρόγραμμα  που  είναι  με  πόρους  Ε .Ε . ,  η  Διαχειριστική  Αρχή  έρχεται  

πάνω  από  όλα  και  λέει  ότι  εγώ  θα  αποφασίσω  ποια  θα  χαρακτηρίσω  

επιλέξιμη  ή  όχι  δαπάνη .  Ασχέτως  τι  δικαιολογητικά  εσείς  μου  

παρουσιάσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  άλλο ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  να  

συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Όχι ,  δεν  έχω  να  συμπληρώσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Σας  παρακαλώ  όμως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη ,  λογιότατε  κ .  Γαλάνη ,  αυτά  που  λες  είναι  σύννομα ;  Μην  

πάμε  ξανά  στα  δικαστήρια .  Εσύ  σαν  νομικός ,  επειδή  έχεις  γνώση  

ιδιαίτερη… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ  κ .  Γαλάνη ,  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επιστρέφουμε  λεφτά ,  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Αναστασιάδη ,  δεν  ολοκλήρωσε .  Μην  βιάζεστε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  συμφωνήσω  με  τον  κ .  Γαλάνη  διότι  σαν  νομικός  και  

εξαιρετικός  νομικός ,  πρέπει  να  μας  πει  τι  να  κάνουμε .  Ο  κ .  Σύρογλου  

είναι  υπάλληλος .  Ένας  απλός  υπάλληλος  το  παιδί  ο  Μάκης .  Τι  μπορεί  

να  ξέρει  και  ο  Αντιδήμαρχος ;   Ο  κ .  Γαλάνης  όμως  ξέρει  καλά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επί  προσωπικού ,  κύριε  Πρόεδρε ,  το  ξέρει  το  θέμα ,  καλά  μας  το  έχει  

εισηγηθεί ,  εγώ  συμφωνώ  μαζί  του  εφόσον  έτσι  λένε  οι  υπηρεσίες  του  

Δήμου  για  τα  αχρεωστήτως  καταβληθέντα ,  όμως  εφόσον  οι  

ωφελούμενες  παραβίασαν  τους  όρους  τους  συγκεκριμένους ,  εμείς  αφού  

θα  τα  επιστρέψουμε  από  δικά  μας  χρήματα ,  νομίζω  ότι  δεν  το  συζητώ  

ότι  οφείλουμε  να  τα  διεκδικήσουμε  από  αυτές .   
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Η  φιλοσοφία  του  προγράμματος  στέγαση  –επανένταξη  ήταν  ουσιαστικά  

για  να  μπορέσουν  να  ευνοηθούν  και  να  μπουν  στον  κοινωνικό  ιστό  

δώδεκα  πρώην  ωφελούμενοι  συμπολίτες  μας  του  Δήμου  Σερρών  οι  

οποίοι  πράγματι  ήταν  και  σε  μια  τραγική  οικονομική  και  

κοινωνικοοικονομική  κατάσταση  γενικώς .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  ξέρω  τι  σχέση  έχει  αυτό  που  λέω  εγώ  με  αυτό  που  λέτε  εσείς .  Εγώ  

δεν  αμφισβητώ  την  ανάγκη  των  ανθρώπων  να  ενταχθούν  στο  

πρόγραμμα ,  ούτε  αμφισβητώ  την  ανάγκη  να  επιστρέψουμε  τα  χρήματα  

λέω  και  επισημαίνω ,  γιατί  την  έχουμε  πάθει  πολλές  φορές  εδώ  από  την  

καλή  μας  την  διάθεση  όλες  οι  παρατάξεις ,  να  διεκδικήσουμε  τα  

χρήματα  που  θα  επιστρέψουμε  γιατί  οι  ωφελούμενοι  παραβίασαν  το  

πρόγραμμα ,  όχι  εμείς .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  επειδή  δεν  είναι  ώριμο  το  θέμα  το  ξανά  βλέπετε  και  το  

φέρνετε  με  περισσότερα  στοιχεία ,  αλλά  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  δέκα  μέρες  πρέπει  να  απαντήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  δεν  έχουμε  χρονικά  περιθώρια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  κάνουμε  ένα  έκτακτο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  δεν  ήμαστε  έτοιμοι  να  πάρουμε  απόφαση ;   
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εγώ  πιστεύω  πως  είμαστε  γιατί  έχει  ελεγχθεί  από  το  Λογιστήριο  του  

Δήμου ,  είναι  νόμιμες  οι  ενέργειες  αυτές  που  κάνουμε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  ότι  καταλαβαίνω  από  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Σύρογλου  και  θα  μου  

πείτε  κ .  Σύρογλου  μήπως  κατάλαβα  λάθος ,  από  ότι  κατάλαβα ,  δεν  

ξέρω ,  μπορεί  να  κατάλαβα  λάθος ,  θέλω  να  μου  πείτε  κ .  Σύρογλου ,  εγώ  

ξέρετε  τι  κατάλαβα ;  Σε  αυτό  το  θέμα  έρχεται  η  Διαχειριστική  Αρχή  και  

λέει  ότι  άσχετα  εάν  έγινε  έτσι ,  θα  πληρώσετε  με  εντολή  δική  εσείς  και  

είναι  νόμιμο  αυτό .   

Κος  ΣΥΡΟΓΛΟΥ:  

Σωστά .  σωστά  και  προβλέπονται  και  στην  συνέχεια  και  τόκοι  εάν  δεν  

καταβληθούν  τα  χρήματα  μέσα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  το  φέρουμε  μετά  από  τρεις  μέρες .  Μέχρι  το  πρωί  θα  συζητάμε  τώρα  

εδώ .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  τρεις  μέρες ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  είμαστε  στα  δικαστήρια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  Δευτέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σήμερα  ήρθε  το  θέμα  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος .  Εάν  δεν  είναι  

έτοιμο ,  δεν  ξέρω ,  τι  να  πω ;  Κακούργημα  είναι  κύριε  Δήμαρχε .  Δεν  

είναι  ένα  δικαστήριο  απλό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  Δευτέρα ,  Τρίτη  δεν  μπορούμε  να  το  φέρουμε  αυτό  το  θέμα  και  να  

το  περάσουμε ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πόσα  χρήματα  είναι ;   

Κος  ΣΥΡΟΓΛΟΥ:  

3.800.   11.500 είναι  το  σύνολο .  7.700 ήταν  χρήματα  που  έστειλε  η  

Διαχειριστική  Αρχή  και  δεν  χρησιμοποιήθηκαν  από  το  πρόγραμμα .  

Είναι  δηλαδή  δικά  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριοι ,  όχι  όλοι  μαζί .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ  ότι  η  απόφασή  μας  πρέπει  να  έχει  δυο  σκέλη .  Η  πρώτη  θα  

είναι ,  βεβαίως ,  να  καλύψουμε  αυτό  και  να  επιστρέψουμε  τα  χρήματα  

αλλά  απευθείας  πρέπει  να  συνεχίσουμε  το  αυτονόητο ,  δηλαδή  να  

διεκδικήσουμε  από  τους  ωφελούμενους ,  διότι  με  δική  τους  

υπαιτιότητα ,  όπως  είπε  ο  κ .  Γαλάνης .  Να  γράψουμε  λοιπόν  την  

απόφαση  να  έχει  αυτές  τις  δυο  κινήσεις  και  να  προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  πρόλαβε .  Αυτή  είναι  η  πρότασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  με  την  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ταυτόχρονη  διεκδίκηση  για  λόγους  ασφαλείας .  Έχουμε  τραβήξει  πολλά  

με  το  να  τρέχουμε  για… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  διεκδίκηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  πρόταση  του  κ .  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  με  την  πρόταση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  114/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .  Κύριοι  να  συνεχίσουμε ,  σας  παρακαλώ .  
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ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Εκσυγχρονισμός   

αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστικά  ενημερώνω  το  σώμα  ότι  παρίσταται  και  ο  κ .  Ζίχναλης  ο  

διευθύνων  σύμβουλος  του  Αυτοκινητοδρομίου  που  εάν  χρειαστεί ,  

ελάτε  κάπου  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  κ .  Ζίχναλη  μήπως  χρειαστεί  και  

η  δική  σας  η  τοποθέτηση .   

 Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λίγα  θα  πω .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  ζήτησε  από  το  ΕΜΠ  να  κάνει  μια  

μελέτη  για  την  αναβάθμιση  του  Αυτοκινητοδρομίου  του  Δήμου  

Σερρών .   Μέσα  στην  μελέτη  εδώ  λέει  για  διάφορες  παρεμβάσεις  και  

λέει  για  την  αναβάθμιση  της  πίστας .  Και  εμείς  τώρα  ερχόμαστε  εδώ  να  

ψηφίσουμε  τέσσερα  πράγματα .  

 Το  πρώτο  είναι  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  έτος  

΄18 ως  προς  τον  τίτλο :  Βελτίωση  εγκαταστάσεων  Αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών  σε  εκσυγχρονισμό  Αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  και  την  

ενίσχυση  με  11.626,03 ευρώ .   

 Το  τρίτο  είναι ,  την  έγκριση  της  μελέτης  με  τον  καινούργιο  τίτλο .   

 Το  τέταρτο  είναι  την  έγκριση  του  τρόπου  εκτέλεσης  που  είναι  

ανοικτός  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός .   
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 Ο  προϋπολογισμός  του  έργου ,  όπως  γνωρίζετε  είναι ,  όπως  

διαβάσατε ,  450.000.   

 Στην  διάθεσή  σας .  Εδώ  είναι  η  μελέτη  του  ΕΜΠ ,  εκτός  από  την  

αναβάθμιση  έχει  και  κάτι  άλλα .  Εμείς  περιοριζόμαστε  στην  

αναβάθμιση  για  να  γίνει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  πιο  ανταγωνιστικό ,  

ελκυστικό  και  να  προσαρμοστεί  στα  καινούργια  δεδομένα  του  

μηχανοκίνητου  αθλητισμού ,  διότι  τα  αυτοκίνητα ,  κάθε  χρόνο  τα  

μοντέλα  αλλάζουν .  Άρα  δυναμώνουν ,  θέλουμε  και  πιο  δυναμωτική ,  ας  

το  πω  σε  εισαγωγικά ,  πίτσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  ώρα  του .  Όταν  χρειαστεί  θα  πει  και  εάν  χρειαστεί .  Ερωτήσεις  

κύριοι  συνάδελφοι .   Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  

Ζήτησε  άλλος  κάποιος  για  ερωτήσεις ;  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  σύνταξη  του  τεχνικού  προγράμματος  και  η  σημερινή  ψηφοφορία  δεν  

απέχουν  πολύ .  Είναι  μήνες .  Κύριε  διευθύνοντα  συζητήσατε  να  αλλάξει  

ο  τίτλος  από  βελτίωση  σε  εκσυγχρονισμό  και  τι  ακριβώς  περιέχει  αυτή  

η  αλλαγή  της  μελέτης  και  τι  υπηρετείτε  με  αυτή  την  αλλαγή ;   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Καταρχάς  θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εννοώ  ότι  δεν  έγινε  συνεργασία  όταν  έγινε  η  σύνταξη  του  

προγράμματος ;  Προέκυψε  κάτι  καινούργιο ;   
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Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Έγινε  ναι .  Βεβαίως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αυτό  ήθελα  να  πω .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  ότι  μιλάμε  και  έχετε  την  τιμή  σήμερα  να  

ψηφίσετε  αρνητικά  ή  θετικά  για  το  μοναδικό  Αυτοκινητοδρόμιο  των  

Βαλκανίων .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  όπως  ίσως  θα  γνωρίζετε ,  τα  

τελευταία  χρόνια  πάει  καλά .  Αρχίζει  και  υποδέχεται  αγώνες  για  τους  

οποίους  όταν  σχεδιάστηκε  δεν  σχεδιάστηκε  για  να  τους  υποδεχθεί .   

 Πέρυσι  για  πρώτη  φορά  το  Αυτοκινητοδρόμιο  έκανε  διοργάνωση  

τελικού  παγκοσμίου  πρωταθλήματος  και  τελικού  πανευρωπαϊκού  

πρωταθλήματος ,  κάτι  το  οποίο  στην  αρχική  του  σχεδίαση  δεν  

προβλεπόταν .   

 Δεν  είναι  μόνο  πιο  δυνατά  τα  αυτοκίνητα  πλέον  που  έρχονται  και  

αλλάζουν  οι  χρόνοι  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  θα  σας  αναφέρω  και  

γι '  αυτό ,  αλλά  είναι  πλέον  και  οι  διοργανώσεις  που  έρχονται  στις  

Σέρρες ,  οι  οποίες  πλέον  είναι  πολύ  μεγάλες .   

 Για  να  καταλάβετε  ότι  πέρυσι  στον  τελικό  του  Παγκοσμίου  

Πρωταθλήματος  ήρθαν  πληρώματα  και  ομάδες  από  όλο  τον  κόσμο .  

Έμαθαν  στην  Ιαπωνία  και  στην  Αυστραλία  ότι  υπάρχει  

Αυτοκινητοδρόμιο  στις  Σέρρες .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  αυτός  είναι  και  ο  μοναδικός  λόγος  που  θέλουμε  

πλέον  να  μιλάμε  για  αναβάθμιση  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  όχι  για  

απλά  έργα  συντήρησής  του .   

Ήδη  συζητάμε  η  διοίκηση  του  Αυτοκινητοδρομίου  με  τους  φορείς  

την  FIA και  την  FIM για  να  φέρουμε  αγώνες  πρωτοποριακούς  στις  
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Σέρρες  και  εδώ  το  αναφέρω  για  πρώτη  φορά  δημόσια ,  συζητάμε  να  

έρθει  το  Πρωτάθλημα  FORMULA 1 και  μοτοσυκλέτας  στα  ηλεκτρικά .  

Εάν  τα  καταφέρουμε  θα  είναι  πολύ  βασικό  για  την  πόλη  μας .   

 Επίσης ,  θα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  με  επίσημα  στοιχεία  που  έχουμε  

πέρυσι  το  Αυτοκινητοδρομίου  στις  Σέρρες  έφερε  60.000 κόσμο  και  

νομίζω  ότι  είναι  ο  μοναδικός  φορέας  στην  πόλη  που  έφερε  60.000 ξένο  

κόσμο .  

 Σίγουρα  ο  κόσμος  ήταν  περισσότερος  που  ήρθε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  60.000 είναι  καταγεγραμμένοι  σε  εισιτήρια .   

 Αυτός  είναι  και  ο  μοναδικός  λόγος  που  θέλουμε  να  μιλάμε  πλέον  

για  αναβάθμιση  και  όχι  για  μια  απλή  ασφαλτόστρωση  ή  για  μια  απλή  

συντήρηση ,  γιατί  νομίζουμε  και  νομίζουμε  ότι  πρέπει  να  είμαστε  

ανταγωνιστικοί  πλέον  όχι  σε  αυτοκινητοδρόμια  περιφερειακά ,  που  

δυστυχώς  δεν  υπάρχουν  ούτε  και  αυτά ,  αλλά  πλέον  να  μπούμε  στο  

καλεντάρι ,  έχουμε  μπει  ήδη ,  στα  προγράμματα  των  παγκοσμίων  

πρωταθλημάτων .  

 Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  θέλουμε  αυτές  τις  αλλαγές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  συνεχίσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε  διευθύνοντα .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  τον  λόγο  μόλις  τελειώσει ,  ολοκληρώσει  ο  κ .  Φωτιάδης .  Έχει  

δεύτερη  ερώτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ  ρώτησα ,  επειδή  ο  χρόνος  είναι  περιορισμένος ,  ρώτησα  κύριε  

Ζίχναλη  κάτι  πολύ  συγκεκριμένο .  Υπάρχουν  μήνες  που  απέχουν  από  

την  μια  μελέτη  και  όλα  αυτά  όσα  μας  αναφέρατε  και  σωστά  και  όλοι  με  

το  Αυτοκινητοδρόμιο  είμαστε  και  όλοι  είμαστε  περήφανοι  και  έχουμε  

την  τιμή ,  όλα  όσα  είπατε  τα  αποδεχόμαστε  σε  αυτή  την  αίθουσα ,  όμως  

υπάρχουν  μήνες  που  απέχουν  από  την  σύνταξη  και  τον  τίτλο  μέχρι  

σήμερα .   

 Συνέβη  κάτι  εξαιρετικό  και  τι  είναι  αυτά  που  προσθέτουμε  και  

αλλάζουμε  τον  τίτλο  από  βελτίωση  εγκαταστάσεων  σε  εκσυγχρονισμό ;  

Στο  τι  συνίσταται  αυτή  η  αλλαγή  του  τίτλου ;  Εγώ  δεν  ερώτησα ,  όλα  

αυτά ,  μαζί  σας  είμαστε  όλοι ,  κανείς  δεν  θα  έχει  κάποια  άλλη  άποψη  

εδώ  μέσα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Το  καλεντάρι  του  Παγκοσμίου  Πρωταθλήματος  για  να  σας  ενημερώσω  

βγήκε  μόλις  πριν  από  18 μέρες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλάζετε  κάτι  στην  μελέτη ;   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Όχι  ακριβώς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  ίδιο  είναι  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  βοηθήσει  ο  κ .  Γκότσης  στο  ερώτημα  του  κυρίου  Φωτιάδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  βοηθήσω  εγώ  γιατί  είναι  τεχνικό  το  θέμα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Θα  πρέπει  να  σας  πω  … 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  χειρίζεται  η  Τεχνική  Υπηρεσία .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Ότι  ήδη  το  Αυτοκινητοδρόμιο  με  ίδια  κεφάλαια  έχει  αναλάβει  ένα  πολύ  

μεγάλο  μέρος  έργων ,  τα  οποία  αναβαθμίζουν  την  ασφάλεια  του  

Αυτοκινητοδρομίου  και  το  φέρνουν  σε  αρμονία  με  τους  νόμους  της  

FIA, FIM. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  βοηθήσει  ο  κ .  Γκότσης ,  κάτι  θέλει  να  συμπληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  να  συμπληρώσω ,  για  τους  τίτλους .  Το  έργο ,  καταρχήν ,  ο  πρώτος  

τίτλος  ήταν  αναβάθμιση  υποδομών  Αυτοκινητοδρομίου  και  Πάρκου  

Κυκλοφοριακής  Αγωγής .   

 Το  2016 με  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  378 αλλάζει  

τίτλο  και  νέο  έργο .  Αλλάζει  τίτλο  και  έχει  τίτλο  νέο  έργο  που  είναι  

βελτίωση  εγκαταστάσεων  Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .   Επαναλαμβάνω  

378/2016. 

 Ερχόμαστε  μετά  από  την  μελέτη  του  Μετσόβιου  και  περνάμε  σε  

νέο  έργο  πλέον ,  2018 εκσυγχρονισμός  Αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  

Σερρών .   

 Αυτά  η  Τεχνική  Υπηρεσία  τα  αντιμετωπίζει  τρία  βήματα  σαν  νέα  

έργα ,  διότι  οι  μελέτες  και  προφανώς  διαφέρουν ,  διότι  στην  τελευταία  

μελέτη  το  ΄18 στο  νέο  έργο  έχουμε ,  επαναλαμβάνω  καινούργια  μελέτη ,  

η  οποία  είναι  στην  διάθεσή  σας ,  την  έχει  και  η  υπηρεσία ,  άρα  λοιπόν  

νέο  έργο ,  νέος  τίτλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αναστασιάδη .   Θέλετε  και  εσείς  τον  λόγο  κ .  Μηλίδη ;  Ερωτήσεις  

κάνουμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μην  φοβάστε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  φοβάμαι  καθόλου .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  έργο  του  κ .  Βλάχο  με  την  ομάδα  του ,  

αγωνίστηκε  μέρα  –νύκτα  επί  πόσα  χρόνια ,  κατόρθωσε  και  το  έστησε  με  

δικά  μας  λεφτά .  Σερραϊκά  λεφτά .  Ούτε  μια  δεκάρα  του  έδωσε  η  

Θεσσαλονίκη  επειδή  ήταν  ΝΔ  και  αυτοί  ήταν  ΠΑΣΟΚια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  κ .  Αναστασιάδη  το  ήξερα .  Ερωτήσεις  είπα .  Αλλά  πήγαμε  στην  

τοποθέτηση  κατευθείαν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  δυο  κουβέντες .  αξιότιμοι  μου  κύριοι ,   εκεί  που  υπάρχουν  τα  

κυνοκομεία  θα  τα  διαλύσετε ;  Θα  τα  διώξετε ;  Πώς  θα  κάνεις  

αναβάθμιση ;  Πώς ;  Με  τα  σκυλιά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  σκυλιά  ζώα  είναι  και  πάνε  μέσα  σε  ώρα  αγώνα  τι  θα  γίνει ;  Το  

ξέρετε ;  Η  πρώτη  δουλειά  κύριοι  να  ξέρεις  είναι  να  διώξεις  τα  
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κυνοκομεία .  Να  φύγουν  από  εκεί  για  να  μιλάμε  πλέον  για  

εκσυγχρονισμό .  Το  έργο  αυτό  το  παρακολούθησα  από  την  πρώτη  μέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο  να  φύγουν  τα  κυνοκομεία .  Είναι  επικίνδυνα  και  θα  σκοτωθούν  

άνθρωποι  εκεί  πέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  ερώτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται  κ .  Αναστασιάδη .   Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κανείς  δεν  είναι  στην  αίθουσα  αυτή  και  νομίζω  όλος  ο  Σερραϊκός  λαός  

δεν  αμφισβητεί  αυτό  το  μεγάλο  έργο  που  είναι  και  στολίδι  και  μπορεί  

να  προσελκύσει  και  όλα  αυτά .  Εγώ  βλέποντας  το  θέμα  νόμιζα  ότι ,  

κατάλαβα  ότι  πρόκειται  για  αλλαγή ,  από  αναβάθμιση  σε  

εκσυγχρονισμό .  Εδώ  τώρα  κ .  Γκότση  λέτε  ότι  πάμε  σε  νέα  έργα ,  έτσι  

δεν  είναι ;  Έτσι  είπατε  τώρα  και  από  την  τελευταία  αυτή  του  

Μετσόβιου .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  το  τελειώσω .  Μιλάμε  δηλαδή  πέρα  από  κάποιες  επεκτάσεις  που  είχε  

αναφερθεί  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  μιλάμε  για  ανακατασκευή  της  πίστας  

και  τα  λοιπά ;  Μιλάμε  για  τέτοια  πράγματα ;  Γιατί  η  εισήγηση  δεν  ήταν  
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ακριβώς  έτσι .  η  εισήγηση  τι  έλεγε ;  Αλλάζουμε  από  αυτό  και  το  πάμε  

εκσυγχρονισμό .   

 Νομίζω  ότι  εάν  θέλουμε  να  μιλήσουμε  επί  της  ουσίας ,  η  ουσία  

είναι  εάν  θα  κάνουμε  αποξήλωση  αυτό  που  είναι ,  εάν  θα  κάνουμε  κάτι  

μεγαλύτερο ,  να  γίνει  πιο  ελκτικό  και  πιο  ανταγωνιστικό  στην  Ευρώπη .   

 Επομένως  τα  θέματα ,  παρακαλώ ,  να  έρχονται  πιο  

προετοιμασμένα .  Εδώ  έλεγε  μόνο  εκσυγχρονισμός ,  δεν  έλεγε  τίποτα .  

Αλλάζουμε  τον  τίτλο  από  αναβάθμιση  και  τον  κάνουμε  εκσυγχρονισμό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  υπάρχει  η  μελέτη  που  μπορείτε  να  πάτε  στον  

υπηρεσιακό  παράγοντα  να  σας  την  δώσει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  φαινόταν  πουθενά  ότι  υπάρχει  μελέτη  και  τα  λοιπά  και  πέραν  

αυτού ,  με  δυο  λόγια  αυτά  που  είπατε  τώρα  θα  μπορούσαν  να  γραφτούν  

και  μέσα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  εισήγηση  αναφέρεται  στην  μελέτη .  Η  μελέτη  είναι  ολόκληρος  πάκος .  

Τώρα ,  εάν  θέλετε  για  την  μελέτη  ο  κ .  Ζίχναλης  ξέρει  να  σας  πει  πολλές  

λεπτομέρειες  για  την  μελέτη .  Εάν  θέλετε  και  λεπτομέρειες .  Αλλά  

υπάρχει  η  μελέτη ,  στην  διάθεση  του  καθενός  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επί  της  ουσίας  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  

και  ο  κ .  Πρόεδρος  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Ο  κ .  Ραμπότας .  Υπάρχει  

άλλος ;  Και  εάν  χρειαστεί  και  ο  κ .  Χράπας .   
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 Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  θα  περιμέναμε  τον  κ .  Παπαβασιλείου  ως  Πρόεδρο  του  

Αυτοκινητοδρομίου  να  μας  κάνει  μια  γενική  εισήγηση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σας  την  έκανα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  είμαι  πολύ  σύντομος .  Εδώ  όμως  εννοούσα  ότι ,  εννοούσα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   του  Αυτοκινητοδρομίου  κάτι  διαφορετικό  και  όχι  σε  αυτά  τα  

οποία  αναφερθήκατε .   

 Εάν  θυμάστε ,  όταν  πρωτοήρθε  η  μελέτη  του  ΄17 για  να  κάνουμε  

εργασίες  βελτίωσης  του  οδοστρώματος ,  εμείς  ως  παράταξη  είπαμε  κάτι  

το  οποίο  είναι  πλέον ,  ανιχνεύεται  στην  πόλη  αλλά  και  σε  όλο  τον  

Δήμο ,  ότι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  ναι ,  είναι  ένα  τεράστιο  έργο ,  είναι  το  

μόνο  με  την  δύναμη  και  την  έλξη  που  πραγματικά  μας  δίνει  εδώ  να  

ομονοούμε  ότι  πρέπει  να  το  στηρίζουμε .   

 Σας  είχαμε  πει  όμως  ότι  θα  πρέπει  αυτή  η  συνεχής  

χρηματοδότηση  από  την  ΣΑΤΑ ,  τα  χρήματα  του  ενός  εκάστου  δημότη  

που  έρχονται  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  να  σταματήσουν  να  

πηγαίνουν ,  να  εκσυγχρονίζουμε  τον  οδόστρωμα .   

Και  τούτο  διότι  σαν  δομή ,  αυτή  η  συγκεκριμένη  δομή  και  επειδή  

ακριβώς  επαγγελλόμαστε  ότι  πια  είμαστε  πέρα  από  ένα  υπερ-τοπικό  

ούτε  καν  υπερ-εθνικό  έργο ,  υπέρ-Βαλκανικό ,  παγκόσμιο ,  θα  έπρεπε  

από  μόνο  του  να  σταθεί  στα  πόδια  του ,  θα  πρέπει  να  έχει  μια  

αυθύπαρκτη  οικονομική  υπόσταση ,  θα  έπρεπε  να  βρούμε  στο  σήμερα ,  

στο  ΄18, μεσούσης  της  κρίσης ,  θυμάστε  συμφωνήσαμε  μαζί ,  

τουλάχιστον  αυτό  κατάλαβα ,  ότι  εδώ  έπρεπε  να  έρθει  ένα  πλάνο ,  το  
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οποίο  να  ήταν  και  με  τον  τίτλο  της  νέας  μελέτης ,  διότι  η  νέα  μελέτη  

φαίνεται  ξεκάθαρα ,  να  πούμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους ,  ότι  θα  

ξανά  στρώσουμε  τάπητα .  Και  τίποτα  παραπάνω .   

Λοιπόν ,  θα  στρώσουμε  τάπητα ,  να  λέμε  τα  πράγματα  και  για  την  

οικονομία  του  χρόνου ,  κάτω  από  την  πρόταση  του  Μετσόβιου  και  την  

εποπτεία ,  ενδεχομένως ,  του  Μετσόβιου .   

Άρα  λοιπόν ,  τα  χρήματα  που  πήραμε  πριν  λίγα  χρόνια  από  την  

Ε .Ε .  δεν  έπιασαν  τόπο  και  έρχεται  ξανά  ο  Σερραίος  και  χρηματοδοτεί  

μια  νέα  επίστρωση  και  αφήνουμε  τους  δρόμους ,  όχι  τους  δρόμους ,  τις  

τρύπες ,  οι  οποίες  χάσκουν  σε  πάρα  πολλά  σημεία  και  εντός  της  πόλης ,  

ιδιαιτέρως  περιφερειακά  αλλά  και  σε  κεντρικούς  άξονες  αλλά  και  

εκτός  πόλεως .   

Το  δίλημμα  για  μας  είναι  μεγάλο  κύριε  Πρόεδρε ,  διότι  σας  είπα  

ότι  περιμέναμε  μια  εισήγηση  από  εσάς ,  η  οποία  θα  έδινε  την  δυναμική  

και  θα  έπρεπε  να  γίνουν  και  κάποιες  ενέργειες .   

Δεν  σας  ψέγω ,  απλώς ,  εάν  θέλετε ,  είχαμε  απαιτήσεις  από  εσάς  να  

μας  φέρετε  μια  τέτοια  πρόταση .  Άρτια  και  όχι  βέβαια  τώρα  να  

δικαιολογούμε  και  εξ  ου  και  η  αναφορά  ότι  κάνουμε  τροποποίηση  του  

τεχνικού  προγράμματος  του  ΄18, κύριοι  συνάδελφοι .  Αυτό  λέει  η  

εισήγηση .   

Δηλαδή ,  μας  πόσους  μήνες  έχουμε ;  Θέλετε  να  πάμε  στους  

τελευταίους του ΄17; Αφορούσε όμως  το  ΄18. Αυτό  σημαίνει  ότι  έχουμε  

καλή  συνεργασία  Αυτοκινητοδρόμιο  και  Τεχνική  Υπηρεσία ;  Εντός  

εισαγωγικών .  Έχουμε  καλή  συνεργασία ;  Ερωτώ .  Τώρα  ήρθε  η  

εισήγηση  από  το  Μετσόβιο  και  αλλάξαμε  τα  δεδομένα ;  Δηλαδή  εάν  

πάμε  και  σε  χαρακτηριστικά ,  αλλάζουμε  τον  τύπο  της  επίστρωσης  και  

γι '  αυτό  η  αλλαγή  της  μελέτης ;   
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Όλοι  αντιλαμβανόμαστε  ακριβώς  τι  κάνουμε .   

Για  την  οικονομία .  Κύριοι  συνάδελφοι ,  πραγματικά  ως  παράταξη  

θα  ψηφίσουμε  αυτή  την ,  αυτό  το  έργο ,  αυτή  την  μεταφορά  πόρων  που  

αφορούν  το  αστικό  περιβάλλον ,  αφορούν  την  ποιότητα  των  κατοίκων ,  

την  περιουσία  τους  και  την  ακεραιότητά  τους  αλλά  πραγματικά  

θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  επιτέλους ,  με  μια  πρόταση  συνολική  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  κύριε  διευθύνοντα  και  εσείς  έχετε  έναν  μεγάλο  

ρόλο  εδώ ,  πρέπει  να  σταθεί  στα  πόδια  του  από  μόνο  του .  Να  φέρνει  

και  εάν  φέρνει  πρέπει  να  δημιουργεί  και  το  απόθεμα  το  οικονομικό  για  

να  μπορεί  να  είναι  αυτοεξυπηρετούμενο .   

Δεν  μπορούμε  συνεχώς  να  μεταφέρουμε  πόρους  και  να  αφήσουμε  

τους  δρόμους  χωρίς  μπαλώματα  και  χωρίς  επιστρώσεις .  Έχουμε  

περιουσίες  οι  οποίες  συνεχώς  καταπονούνται .   

Κατά  αυτή  την  έννοια ,  κύριε  Πρόεδρε  του  Αυτοκινητοδρομίου  θα  

είμαστε  κοντά  στην  προσπάθεια  που  κάνετε  αλλά  θα  θέλαμε  μέχρι  και  

την  εκπνοή  αυτής  της  περιόδου  να  δούμε  μια  τέτοια  πρόταση .  Θα  

είμαστε  κοντά ,  είναι  και  ο  κ .  Γάτσιος  μαζί  σας  και  θα  την  στηρίξουμε  

αυτή  την  πρόταση .   

Πρέπει  σήμερα  οι  δημότες  να  πάρουν  ένα  μήνυμα ,  ότι  δεν  θα  

ξανά  στείλουμε  χρήματα  που  αφορούν  οδοποιία  για  τον  δικό  τους  

δρόμο ,  για  εκεί  που  κινούνται  στην  καθημερινότητα  σε  αυτό  το  μεγάλο  

έργο ,  αναπτυξιακό  και  κανείς  δεν  το  αντιμάχεται ,  αλλά  πρέπει  να  

δώσουμε  ένα  τέλος .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  

είμαι  σύντομος  στην  τοποθέτησή  μου .  Αφορά  πράγματι  ένα  έργο .  Ούτε  

θα  μείνω  πολύ  και  θα  πλειοδοτήσω ,  εάν  θέλετε  περισσότερο  για  την  

χρησιμότητα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  είναι  αυτονόητο  αυτό  και  δεν  το  

συζητώ .  Μένω  όμως  στο  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Το  θέμα  είμαι  συγκεκριμένος  για  να  μπορέσω  να  φανώ  και  εγώ  

χρήσιμος  σε  αυτά  που  θα  πω  και  όχι  αρεστός .   

 Πράγματι  το  έργο  υπήρχε  η  ΣΑΤΑ  από  τα  προηγούμενα  έτη ,  

υπήρχαν  τα  χρήματα ,  πράγματι  για  να  πάνε  γι '  αυτό  τον  σκοπό .  Έναν  

σκοπό  τον  οποίο  μόλις  πρόσφατα  παραδόθηκε  με  ασφάλεια  στους  

αγώνες  του  μηχανοκίνητου  αθλητισμού .   

 Επειδή  το  ποσό  είναι  πολύ  μεγάλο  και  έρχεται  πάρα  πολύ  

γρήγορα  και  επειδή  εκφράζω  επιφυλάξεις  προγράμματα  

χρηματοδοτούμενα  από  το  INTERREG, θα  έλεγα  να  παραμείνει  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  στην  κατάσταση  που  είναι ,  να  δοκιμαστούν  όλες  

αυτές  οι  παρεμβάσεις  που  έγιναν  οι  ουσιαστικές  σε  ότι  αφορά  το  

αγωνιστικό  κομμάτι ,  την  πίστα ,  να  περιμένουμε  δυο  με  τρία  χρόνια ,  

μέχρι  για  να  δούμε  τι  ακριβώς  θα  γίνει .  

 Νομίζω  ότι  βιαζόμαστε  πολύ ,  στερούμε  χρήματα  της  ΣΑΤΑ  από ,  

εάν  θέλετε  από  την  πόλη  και  από  τα  Δημοτικά  Διαμερίσματα  για  

πράγματα  που  θα  μπορούν  να  βελτιώσουν ,  ενώ  κινείται  αυτή  την  

στιγμή  με  ασφάλεια  το  Αυτοκινητοδρόμιο  στους  αγώνες  και  

ανταποκρίνεται  με  αξιοπιστία .   

 Αυτά  που  θέλω  να  πω  ότι  δεν  θα  συνηγορήσω  στην  

χρηματοδότηση  με  τις  450.000 ευρώ ,  στην  δημιουργία  νέου  

ασφαλτοτάπητα  στην  πίστα .   

 Ευχαριστώ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Χράπας .  Θα  μιλήσετε  κ .  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βεβαίως  θα  μιλήσω .  Βεβαίως  θα  μιλήσω .   

 Πλέον  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κάποιοι  πρέπει  να  μάθουν  

και  τι  ακριβώς  συμβαίνει .  Είμαστε  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  πρέπει  να  

γνωρίζουμε  πράγματα .  Δεν  πρέπει  να  ερχόμαστε  εδώ  και  να  λέμε  

πράγματα  τα  οποία  δεν  ισχύουν  και  δεν  υφίστανται .   

 Το  Αυτοκινητοδρόμιο  σαν  χώρος ,  η  πίστα ,  τα  γραφεία ,  η  πίστα  

καρτ ,  είναι  ιδιοκτησία  του  Δήμου  Σερρών .  Κάποτε  κάποιος  

οραματιστής  Δήμαρχος  το  δημιούργησε ,  το  έφτιαξε  και  για  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μην  με  διακόπτετε  κ .  Αναστασιάδη ,  δεν  σας  διέκοψα .   

 Και  πολύ  καλά  έκανε  και  δημιούργησε  μια  ΑΕ ,  η  οποία  ΑΕ  θα  

είναι  ευέλικτη .  Έβαλε  μέσα ,  την  έκανε  πολυμετοχική ,  έβαλε  μέσα  τους  

τοπικούς  φορείς ,  Επιμελητήριο ,  ΛΑΜΨ  και  τα  λοιπά  και  η  λειτουργεί  

ευέλικτα  με  αυτό  τον  τρόπο  τα  οικονομικά  της  έσοδα  και  έξοδα .  Την  

διαχείρισή  της .   

 Σαν  ακίνητο  είναι  περιουσία  του  Δήμου  Σερρών  και  οφείλει  ο  

Δήμος  Σερρών  να  συντηρεί  την  περιουσία  του .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  

σαν  Αυτοκινητοδρόμιο  λειτουργεί  την  πίστα ,  έτσι  ώστε ,  να  γίνονται  οι  

αγώνες ,  να  έχει  τα  έσοδά  του  για  να  αντεπεξέρχεται  στα  έξοδά  του ,  να  

πληρώνει  τους  υπαλλήλους  του ,  να  πληρώνει  την  συντήρηση  την  

καθημερινή ,  το  βάψιμό  του  αλλά  τα  κατασκευαστικά  κομμάτια  είναι  

όλα  ιδιοκτησία  του  Δήμου  Σερρών .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  έχει  ευθύνη  ο  
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Δήμος  Σερρών  να  τα  συντηρεί ,  να  τα  προστατεύει  και  να  τα  κρατάει  

όπως  είναι  δυνατόν  καλύτερα  και  στην  καλύτερη  κατάσταση .   

 Αυτό  θέλω  να  πω  εγώ .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  ψηφίζουμε  αυτό  το  θέμα  να  πληρωθούν  από  

ποσά  ΣΑΤΑ  και  έτσι  πρέπει  να  γίνεται  και  καλά  γίνεται  και  όπως  

έκαναν  σωστά  όλοι  οι  προηγούμενοι  που  το  διατηρούσαν  με  αυτόν  τον  

τρόπο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Λίγο  χαμηλόφωνα  για  είναι  σε  άσχημη  κατάσταση  η  φωνή  μου .  

 Λοιπόν ,  μιλάμε  για  συγκεκριμένο  έργο  το  οποίο  θα  γίνει  από  την  

ΣΑΤΑ  του  Δήμου .  Δεν  αποφασίστηκε  αυτό  σήμερα .  Το  ξέρετε  όλοι  

σας ,  το  ξέρουμε  όλοι  μας  εδώ  και  κάποια  χρόνια .  Αυτά  τα  χρήματα  των  

450.000 ευρώ  αποκλειστικά  και  μόνο  θα  χρησιμοποιηθούν  για  να  

φτιάξουμε  την  νέα  πίστα ,  να  επιστρώσουμε  την  πίστα  την  ήδη  

υπάρχουσα  με  ασφάλεια  και  λειτουργούσα  πίστα  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  να  την  φτιάξουμε  ακόμη  πιο  ασφαλή  και  ακόμη  

πιο  ελκυστική  για  όλους  τους  αναβάτες  του  κόσμου .   

 Δεν  είμαι  τεχνικός ,  δεν  είμαι  μηχανικός ,  δεν  γνωρίζω  το  υλικό  το  

οποίο  χρησιμοποιείται  ή  όχι ,  όμως  έμαθα  να  σέβομαι  τους  έγκριτους  

καθηγητές  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου ,  οι  οποίοι  λένε  ότι  

κύριοι ,  στις  παρατηρήσεις  τους ,  γι '  αυτό  τους  δώσαμε  να  μελετήσουν  

τι  χρειάζεται  να  κάνουμε .   

 Υπάρχει  μια  σωρεία  πραγμάτων  τα  οποία  αναφέρονται  στην  

μελέτη  του  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  και  ένα  από  αυτά  είναι  η  
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επανακατασκευή .  Δηλαδή ,  στο  ήδη  υπάρχον  υλικό  να  σκαφτεί  δυο ,  

τρεις ,  πέντε  πόντους  και  να  ξανά  γίνει  η  πίστα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πέντε  πόντους .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πέντε .  Ότι  λέει  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Εγώ  δεν  είμαι  τεχνικός .  Πέντε  θα  

σκάψουν ,  τρεις  θα  σκάψουν ,  θα  φρεζάρουν  και  θα  επιστρώσουν  την  

πίστα .   

 Σύμφωνα  με  αυτά  τα  οποία  διάβασα  από  την  μελέτη ,  σύμφωνα  με  

αυτά  τα  οποία  έμαθα  ρωτώντας  επαΐοντες ,  κύριοι  η  πίστα  του  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  έχει  ανάγκη  μετά  την  πενταετία ,  όλες  οι  

πίστες  του  κόσμου ,  μα  όλες  οι  πίστες  του  κόσμου ,  όχι  μόνο  των  

Σερρών .  αυτή  την  στιγμή  λειτουργεί  με  αξιοπιστία .   

Το  πιο  εύκολο  και  λαϊκό  και  λαϊκίστικο  θα  πω ,  θα  ήταν  ο  

Δήμαρχος  να  χρησιμοποιήσει  το  χρήμα  αυτό  αποκλειστικά  και  μόνο  

για  να  μπαλώσει  τις  τρύπες  του  Δήμου  Σερρών  και  να  κάνει  άλλα  έργα  

με  τα  450 χιλιάρικα .  Δεν  σας  κάνει  εντύπωση  η  επιμονή  του ;  Για  την  

ασφάλεια  της  πίστας  δεν  πιστοποιώ  εγώ .  Υπάρχει  διεθνής  οργανισμός  

που  πιστοποιεί  την  ασφάλεια  της  πίστας  και  σας  το  έχω  καταθέσει  

πολλές  φορές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  ασφαλής  αυτή  την  

στιγμή .   

Τι  θέλετε ,  να  μην  το  κάνουμε ,  έτσι  ώστε ,  ο  επόμενος  Δήμαρχος ,  

αφήστε  με  λίγο  παραπάνω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  έχετε  και  δευτερολογία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

72

Να  πάρει  στα  χέρια  του  ο  επόμενος  Δήμαρχος  αυτής  της  πόλης  και  να  

μην  ξέρει  από  που  να  καλυφθεί ;  Λοιπόν ,  πρέπει  να  γίνει  πίστα ,  σωστή  

η  απόφασή  μας .  τελειώνω  εδώ .  Κάποια  πράγματα  όμως  με  την  

τοποθέτησή  μου  θέλω  να  πω  στον  κ .  Φωτιάδη .   

 Κύριε  Φωτιάδη  κάναμε  κουβέντα  μαζί  για  το  θέμα  αυτό .  Ναι ,  

είναι  ένας  στόχος  και  ειλικρινά  σας  το  λέω ,  το  έχουμε  συζητήσει  και  

μαζί  και  με  τον  κ .  Γάτσιο  πάρα  πολλές  φορές  το  συζητάμε ,  είναι  ένας  

στόχος  αυτός  που  έχει  θέσει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  μπορεί  και  μόνο  

του  να  αντεπεξέρχεται  σε  αυτές  τις  δαπάνες .   

 Ήδη  αγοράζουμε  και  κάνουμε  δαπάνες  για  την  μεγαλύτερη  

διασφάλιση  της  ασφάλειας  των  αναβατών  και  του  Αυτοκινητοδρομίου .  

Όσοι  έρχονται  εκεί  μέσα  καταθέτουν  μια  πρόταση  και  προχθές  με  τον  

κ .  Ζίχναλη  είχαμε  Αθηναίους  αναβάτες  της  LOTUS, οι  οποίοι  μας  

είπαν  ότι  διορθώστε  εκείνο  και  διορθώστε  το  άλλο .  Αυτή  την  στιγμή ,  

από  Δευτέρα  ξεκινάμε  έργα  επιπλέον  ασφάλισης ,  πλέων  αυτών  που  

ζητά  ο  διεθνής  οργανισμός  που  μας  πιστοποιεί  την  πίστα  και  τα  

παρελκόμενα  της  πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

Κάνουμε  πραγματικά  οικονομία ,  αυτό  να  το  ξέρετε ,  μεγάλη  

οικονομία  για  να  πετύχουμε  να  κάνουμε  άλλα  δυο ,  τρία  πράγματα  

μέχρι  να  λήξη  η  θητεία  μας  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Και  τι  είναι  αυτό ;  

Μια  αερογέφυρα .  Τόσα  χρόνια  από  την  ίδρυσή  του  δεν  έγινε .  Να  

ενώσουμε  τις  κερκίδες  του  Αυτοκινητοδρομίου  με  το  κυρίως  κτήριο  

του  Αυτοκινητοδρομίου .  Να  κάνουμε  ένα  στέγαστρο  στις  κερκίδες .  Δεν  

μπορεί  να  βρίσκεται  ο  θεατής  σε  μια  κερκίδα  η  οποία ,  ας  πούμε ,  δεν  

έχει  από   πάνω  κάτι  να  τον  καλύψει  και  πάνω  σε  αυτή  να  κάνουμε  ένα  

σύστημα  φωτοβολταϊκών  για  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  όχι  μόνο .   
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 Αυτά .  Δεν  θέλω  περισσότερο  να  σας  φάω  τον  χρόνο ,  μπορώ  να  

μιλώ  ώρες .  Στόχος  μας  όμως  είναι  αυτός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  κάνετε  αυτό  όμως .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Να  καταφέρει  το  αυτοκίνητο  με  την  οικονομία  την  οποία  κάνει  και  τον  

σωστό  προγραμματισμό  να  είναι  αυτοκέφαλο  και  να  μην  επιβαρύνει  

τον  Δήμο .  εάν  και  για  μένα  πιστεύω  ότι  πάντα  θα  είναι  απαραίτητος  ο  

Δήμος  αρωγός  σε  αυτή  την  προσπάθεια .   

 Σαφώς  και  δεν  θέλουμε  να  επιβαρύνουμε  την  ΣΑΤΑ  του  Δήμου  

είναι  και  για  άλλα  έργα  αλλά  και  αυτό  είναι  ένα  μεγάλο  έργο ,  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  και  πρέπει  όλοι  μαζί  να  το  διαφυλάξουμε  ως  κόρη  

οφθαλμού .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  στον  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη , .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντιμότατοι  κύριοι  σύμβουλοι ,  όταν  ο  κ .  Βλάχος  θέλησε  να  ξεκινήσει  

να  κάνει  αυτό  το  τεράστιο  έργο ,  είπε  σε  μένα  προσωπικά  ότι  επειδή  

Αντώνη  η  πόλη  μας  δεν  έχει  τουρισμό  και  επειδή  έχω  ζήσει  στην  

Ιταλία  τι  σημαίνει  Αυτοκινητοδρόμιο ,  μου  είπε  ότι  όλος  ο  πλούσιος  

κόσμος  ασχολείται  με  τον  μηχανοκίνητο  αθλητισμό .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  

πάση  θυσία  πρέπει  να  το  κάνουμε .   

 Αγωνίστηκε  όλη  η  ομάδα  του  μαζί  του  και  πράγματι  το  κάναμε  

και  μπράβο  στον  κ .  Βλάχο .  Έκανε  ένα  έργο  που  μόνο  από  αυτό  το  έργο  

έχει  τουρισμό  η  πόλη  των  Σερρών .  κανένα  άλλο  με  τα  δισεκατομμύρια  

κουνούπια  που  κυκλοφορούν  μέσα  στην  πόλη .  Κανένα  άλλο  δεν  μπορεί  
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να  φέρει ,  μόνο  αυτό  φέρνει ,  κύριε  Πρόεδρε .  Γι '  αυτό  πρέπει  να  το  

προσέχουμε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση ,  κύριοι  συνάδελφοι  μην  μιλάτε .  Δώστε  προσοχή  λιγάκι  

στον  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  μπράβο  σου ,  σε  συγχαίρω  γιατί  αγαπάς  αυτό  το  

εργαλείο ,  διότι  είναι  το  μοναδικό  που  έφερε  έναν  τουρίστα  στην  πόλη  

των  Σερρών .  Χαίρομαι  ιδιαίτερα  γι '  αυτά  που  είπες .  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχάς  η  δική  μου  γνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε  σας  

το  έχω  πει  και  άλλη  φορά ,  πρέπει  να  φύγουν  από  εκεί  τα  σκυλιά ,  διότι  

τα  σκυλιά  μπορεί  να  σκάψουν  και  να  περάσουν  κάτω  από  την  αυτή .  Να  

το  ξέρεις .  Εάν  γίνει  κανένα  ατύχημα ,  θα  διαλυθεί  μια  τεράστια  

προσπάθεια .   

 Πρώτα  πρέπει  να  διώξουμε  το  Κυνοκομείο  και  τα  λεφτά  την  

προηγούμενη  φορά  που  έγινε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  Αυτοκινητοδρόμιο  

ήταν  λεφτά  που  έφερε  ο  κ .  Βλάχος  1,5 εκατομμύριο .  Δεν  πλήρωσε  κ .  

Στέφανε  ο  Δήμος  ούτε  μια  δεκάρα .  Να  το  ξέρετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  στον  Πρόεδρο  απευθυνθείτε ,  μην  απευθύνεστε  στον  κ .  

Φωτιάδη .  Δεν  είναι  σωστό  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  κύριε  Πρόεδρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  ροκανίζουμε  τον  χρόνο  και  δεν  προχωράμε .  Ολοκληρώστε ,  σας  

παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  σοβαρά  τα  πράγματα  αυτά  που  μιλάμε .  Εγώ ,  επαναλαμβάνω ,  

πρώτιστα  να  φύγουν  από  εκεί  το  Κυνοκομείο  για  να  μπορέσει  να  γίνει  

ένα  ευχάριστο  μέρος .  Δεύτερον .  Κύριε  ευθύνοντα ,  όταν  θα  γίνει  το  

μαγείρεμα ,  το  μαγείρεμα  πρέπει  να  ξέρετε  να  ελέγχετε  προσεκτικά  την  

κοκκομετρική  διαβάθμιση ,  την  σκληρότητα  των  υλικών .  Είναι  

ορισμένα  αυτά ,  να  το  ξέρεις .  Την  ποιότητα  της  πίστας  και  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  το  μαγείρεμα  την  περασμένη  φορά  δεν  έγινε  σωστό .  Γι '  αυτό  

είχαμε  αυτές  τις  ανωμαλίες .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .  Τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας ,  σας  παρακαλώ .  

Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πέρασε  ο  χρόνος  σας ,  έχετε  στην  δευτερολογία  σας  να  ξανά  

τοποθετηθείτε ,  σας  παρακαλώ .  Μα  λέμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λέμε  σοβαρά  πράγματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  λέτε  σοβαρά  αλλά  επαναλαμβάνετε  τα  ίδια  και  τα  ίδια .  Σας  

παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  τελειώσω ,  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  περάσει  ο  χρόνος  σας ,  στην  δευτερολογία  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

δευτερολογία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  απαντούμε  τώρα ,  τοποθετήσεις  κάνουμε .   Συγνώμη  κύριε  

Φωτιάδη ,  υπάρχει  κάποιος  από  τους  συναδέλφους  που  θέλει  να  

τοποθετηθεί ;   Δευτερολογία  από  τους  ήδη  προλαλήσαντες .  Ο  κ .  

Φωτιάδης  και  ο  κ .  Χράπας ,  εάν  χρειαστεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λέμε  και  παρακαλώ  θα  είναι  και  η  διατύπωση  ως  παρατήρηση  

στην  ψήφο  μας ,  ναι  στην  νέα  ασφαλτόστρωση .  Ναι  στην  αυθύπαρκτη  

οικονομική  υπόσταση  του  Αυτοκινητοδρομίου  πλέον ,  όχι  χρήματα  της  

ΣΑΤΑ  για  επιστρώσεις  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Δεν  είναι  λαϊκισμός ,  δράττομαι  τις  ευκαιρίας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

δεν  είναι  λαϊκισμός ,  συγχωρέστε  με  το  λέω  με  χιούμορ ,  να  κλείνει  ο  
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Δήμος ,  είναι  υποχρέωσή  του  τις  τρύπες .  Είναι  υποχρέωσή  του ,  διότι  

εάν  μας  αρχίσουν  τις  αγωγές  οι  δημότες ,  θα  μας  βγει  πολλαπλάσιο  το  

έλλειμμά  μας .   

 Εδώ  πρέπει  να  πούμε  ότι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  μπορεί  κάλλιστα  

να  αναζητήσει  υπερτοπικούς  πόρους ,  ευρωπαϊκούς  ίσως  και  

παγκόσμιους  και  να  πιάσει  αυτό  το  όραμα  το  οποίο  κατ’  ιδίαν  

συζητήσαμε .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  για  να  μην  επανερχόμαστε  στο  θέμα  συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε  

όσον  αφορά  το  τίτλος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

… με  τις  τρεις  προτάσεις  τις  μικρές  που  έδωσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  διαφωνείτε  με  το  πως  είναι…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδιά  μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό .  Υπάρχει  ένας  συγκεκριμένος  τίτλος ,  

κύριε  Φωτιάδη .  Εντάξει  η  τοποθέτησή  σας  σεβαστή ,  κατανοητή .  Την  

κατάλαβα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε  να  πω  τον  τίτλο  και  όχι  την  ασφαλτόστρωση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  τίτλο  είναι  συγκεκριμένος  ο  τίτλος  του  θέματος .  Θέλω  να  

διευκρινίσω  για  να  μην  δημιουργούνται… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θέλετε  να  πούμε  με  τον  τίτλο .  Λοιπόν ,  γράφετε  αξιότιμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  λοιπόν  στο  πως  το  λέτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  έγκριση  μελέτης  και  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον  εκσυγχρονισμό  του  τάπητα  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Ναι  στην  

αυθύπαρκτη  οικονομική  λειτουργία  και  υπόσταση  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Όχι  πλέον  άλλη  ΣΑΤΑ  δημοτών  για  συντήρηση  

οδοστρώματος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  είναι  ξεκάθαρο .  Είναι  η  έγκριση  μελέτης  για  

τον  εκσυγχρονισμό  του  Αυτοκινητοδρομίου  με  χρήματα  της  ΣΑΤΑ .  

Όταν  λέμε  ναι  στον  εκσυγχρονισμό ,  όχι  με  λεφτά  της  ΣΑΤΑ ,  σημαίνει  

όχι  στο  έργο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  είμαι  σαφής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  όχι  στο  έργο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δήμαρχε ,  ψηφίζει  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  και  την  ΣΑΤΑ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  εδώ  και  πέρα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στο  μέλλον ,  από  εδώ  και  πέρα…. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  λάθος  το  κατάλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ξεκαθαρίζει  νομίζω .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είναι  σαφής  νομίζω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Άρα  ναι  με  τις  παρατηρήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  μόνο  μισό  λεπτό  θα  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  οι  δευτερολογίες .  Είναι  και  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  άλλη  μια  φορά  μόνο  θέλω  να  πω  δημόσια  συγχαρητήρια  στους  

οραματιστές  αυτού  του  έργου ,  το  οποίο  το  απολαμβάνουμε  σήμερα  σε  

άλλα  επίπεδα ,  όπως  έχει  φτάσει ,  με  επισκεψιμότητας  τεράστια ,  με  

έσοδα  όχι  μόνο  στον  Δήμο  Σερρών  αλλά  και  στον  Νομό  Σερρών .    

Συγχαρητήρια  και  στην  διοίκηση  του  Αυτοκινητοδρομίου  που  

σκύβει  στο  πρόβλημα  και  μπορεί  και  έχει  ένα  πρόγραμμα  κλειστό  για  

όλο  το  ΄18 και  μάλιστα ,  θέλω  να  πω  ότι  μπράβο  σε  όλα  τα  έργα  που  

γίνονται  συντήρησης ,  αναβάθμισης  και  ανάδειξης  αυτού  του  μοναδικού  

σημείου  αναφοράς  του  μηχανοκίνητου  αθλητισμού .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

80

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμε  κύριε  Δήμαρχε ,  την  περασμένη  φορά  πάθαμε  μεγάλη  πλάκα  

με  τον  Γαλάνη .  Σύμφωνοι ;  Πολλά  λεφτά  χάσαμε .  Εντάξει ;  

Επαναλαμβάνω  και  πρόσεξε  είναι  πολύ  σοβαρό  το  θέμα .  Κύριε  

Διευθύνοντα ,  αξιότιμοι  κύριοι ,  όλη  η  δουλειά ,  αφήστε  τα  Πολυτεχνεία  

και  τα  παραμύθια ,  αυτά  τα  κάνουν  φοιτητές ,  άσχετα  τι  λένε  αυτοί .   

 Τι  θέλω  από  εσάς ;  Να  προσέξετε  καλά  πως  θα  γίνει  το  

μαγείρεμα .  Δηλαδή  η  κοκκομετρική  διαβάθμιση .  Σκληρότητα  υλικών .  

Πώς  θα  πέσει  και  πως  θα  … αυτή  την  ευθύνη  την  έχεις  εσύ ,  κανείς  

άλλος .   

 Τίποτα  άλλο .  Συμφωνώ  με  όλα  και  επαινώ  και  τον  κ .  Βασίλη  τον  

Παπαβασιλείου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  άδειά  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι  ο  πρώην  Πρόεδρος  του  

Αυτοκινητοδρομίου  και  πρώην  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

για  ένα  λεπτό  κ .  . .  μια  διατύπωση ,  μια  τοποθέτηση .  

Κος   ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ:  

… τώρα  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  ο  Δήμος  Σερρών  έχει  το  75% των  

μετοχών .  Ήταν  υποχρεωμένος  να  δίνει  στον  Δήμο  από  τα  καθαρά  του  

κέρδη  που  του  αναλογούν .  Με  απόφαση  από  την  ίδρυση  του  

Αυτοκινητοδρομίου  μέχρι  και  σήμερα  όλες  οι  διοικήσεις  και  καλά  

κάνανε  αυτά  τα  χρήματα  τα  επένδυαν  μέσα  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Το  Αυτοκινητοδρόμιο  έχει  κάνει  πάρα  πολλά  μικρά  έργα ,  βέβαια ,  

. .το  ίδιο  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Το  γιατί  επιλέξαμε  αυτό  … 

 Όμως  εδώ  και  είκοσι  χρόνια  που  λειτουργεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

στον  Δήμο  των  Σερρών  δεν  έδωσε  ούτε  ένα  ευρώ  και  λέω  ότι  πάρα  

πολύ  σωστά  έκανε ,  γιατί ;  Από  τα  έσοδα  αυτά  . .και  φορολογούνται .  . .  
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με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  δεν  αποδίδουμε  μέρισμα  στους  

μετόχους  για  να  κάνουμε  έργα .   …Και  επειδή  θέλουμε  να  είναι  και  

λίγο  υψηλά ,  αδικεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  τον  Δήμο  βέβαια ,  κάνει  έργα  

και  δεν  τα  … 

 Εάν  όλα  αυτά  τα  υπολογίσουμε ,  κύριε  Φωτιάδη  μέσα  σε  αυτή  την  

20ετία  τα  έσοδα ,  να  το  πω  έτσι ,  το  μέρισμα  που  έχασε  ο  Δήμος  των  

Σερρών  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  πολλαπλάσια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεριάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο ,  να  κλείσουμε  κ .  Στεριάδη .  Κύριοι  να  

τελειώσουμε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ζίχναλη  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ ,  σύντομα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Κύριοι  και  κυρίες  ακούω  το  βασικό  σας  πράγμα  που  ζητάτε ,  θέμα  που  

έχετε  προς  ζήτηση  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  να  γίνει  κάποιά  

στιγμή  το  Αυτοκινητοδρόμιο  αυτόνομο  και  αυτοδύναμο  οικονομικά ,  

ώστε  να  μπορεί  να  σηκώνει  όλο  το  βάρος  το  οικονομικό  της  εξέλιξής  

του  και  να  μην  συνεισφέρει  καθόλου  ο  Δήμος .   
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 Θα  συμφωνήσω  μαζί  σας  και  με  τον  κ .  Πρόεδρο  είναι  καθημερινά  

στην  σκέψη  μας  αυτό  το  πράγμα  και  ευελπιστούμε  πως  του  χρόνου ,  

δηλαδή  το  ΄19, θα  είναι  το  μοναδικό  Αυτοκινητοδρόμιο  στον  κόσμο ,  το  

οποίο  πλέον  θα  μπορεί  να  αυτοσυντηρείται  κατά  100% και  να  αφήνει  

και  κέρδος .   

 Θα  σας  πω  όμως  και  κάτι  για  να  το  έχετε  υπόψη  σας ,  ότι  δεν  

υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  κανένα  Αυτοκινητοδρόμιο   στον  κόσμο  και  

πείτε  μου  όποιο  θέλετε ,  που  να  είναι  κερδοφόρο .  Όλα  χάνουν  λεφτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  κλείνουν .  

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Κάποια  κλείνουν ,  κάποια  τα  συντηρούν  οι  κυβερνήσεις  και  βέβαια ,  τα  

Αυτοκινητοδρόμια  έγιναν  πλέον  κτήματα  των  υπερδυνάμεων ,  δηλαδή  

οι  υπερδυνάμεις ,  η  Ρωσία ,  η  Κίνα ,  η  Σιγκαπούρη  μαλώνουν  και  

σκοτώνονται  ποιος  θα  κάνει  το  καλύτερο  Αυτοκινητοδρόμιο   στην  

Αραβία  και  τα  λοιπά .   

 Μέσα  σε  όλα  αυτά  τώρα  υπάρχουν  και  οι  Σέρρες .  Τι  ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σύντομα  κ .  Ζίχναλη ,  γιατί  δεν  έχουμε  χρόνο  να  κάνουμε  

αναλύσεις  άλλες .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Θα  σας  πω  όμως  κάτι .  Θέλω  να  είσαστε  ήσυχοι .  Νομίζω  ότι  θα  

καταφέρουμε  από  αυτή  την  διοίκηση  και  μετά  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  

είναι  αυτόνομο  οικονομικά .   

 Θα  κλείσω  όμως  με  ένα  ερώτημα  που  θα  σας  κάνω ,  ότι  σωστά  

παίρνουμε  κάποια  λεφτά  από  τον  Σερραίο  πολίτη ,  όπως  λέτε  όλοι  σας  
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εδώ  και  πολύ  καλά  κάνετε  και  τον  σκέφτεστε ,  τα  λεφτά  που  φέρνουμε  

στον  Σερραίο  πολίτη  τα  αναλογιστήκατε  ποτέ  πόσα  είναι ;   

 Αυτά  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  δυο  λόγια  θα  πω .  Αυτό  το  μεγάλο  επενδυτικό  έργο  που  όπως  είναι  

αλήθεια  φέρνει  χιλιάδες  κόσμο  ξεκίνησε  με  την  ΣΑΤΑ ,  από  τον  κ .  

Βλάχο  τότε ,  με  την  ΣΑΤΑ ,  δηλαδή  με  τα  λεφτά  που  αναλογούσαν  

στους  Σερραίους  πολίτες  και  δεν  έπραξε  λάθος ,  διότι  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  έξω  από  τις  χιλιάδες  κόσμος  που  φέρνει  και  

δουλεύουν  ξενοδοχεία ,  δουλεύουν ,  τα  γνωρίζετε  όλα  αυτά ,  έκανε  

γνωστές  και  τις  Σέρρες  σχεδόν  παγκόσμια .  Λίγο  το  έχετε  αυτό ;  Με  τι ;  

Με  λεφτά  της  ΣΑΤΑ .   

 Ο  Δήμαρχος ,  τα  λεφτά  της  ΣΑΤΑ  που  χρησιμοποίησε  είναι  από  

το  ΄13 και  το  ΄14 και  τα  φύλαγε  σαν  κόρη  οφθαλμού .  Το  όνειρό  του  

είναι  και  όχι  μόνο  όνειρο  και  η  φιλοσοφία  του  αλλά  και  η ,  ας  το  πω ,  η  

επιχειρηματική  του  έτσι  φαντασία ,  να  συνεχιστεί  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  εκσυγχρονιστεί  και  να  γίνει  αντάξιο  των  

μεγάλων  Αυτοκινητοδρομίων  αλλά  να  μην  μας  περάσουν  και  οι  

ανταγωνιστές  τώρα  που  θέλουν  στα  Βαλκάνια  να  κάνουν  ένα ,  δυο  

Αυτοκινητοδρόμια .   

Να  είμαστε  πρώτοι ,  να  μην  τους  αφήσουμε  βήμα ,  Αντώνη ,  να  μην  

τους  αφήσουμε  βήμα .  Και  τα  Σκόπια  θέλουν  να  κάνουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος   Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δυο  λόγια  θέλω  να  πω ,  δεν  θα  σας  κουράσω .   

 Γιατί  γίνεται  αυτό  το  έργο ;  Σας  το  εξήγησε  ο  διευθύνων  

σύμβουλος  γιατί  γίνεται .  Γίνεται  διότι  αλλάζουν  τα  πάντα .  Αλλάζουν  

τα  αυτοκίνητα ,  αλλάζουν  οι  προδιαγραφές ,  γίνονται  εδώ  αγώνες  που  

δεν  γίνονταν  παλαιά  και  πρέπει  εμείς  να  προσαρμοστούμε  σε  αυτά  τα  

νέα  δεδομένα  και  να  είμαστε  ανταγωνιστικοί ,  αλλιώς  θα  μας  φάνε  

λάχανο .   

 Ο  πιο  εύκολος  δρόμος  για  μας  θα  ήταν  αυτά  τα  400 χιλιάρικα  να  

τα  ρίξουμε  στις  τρύπες ,  στους  δρόμους  για  να  πάρουμε  ψήφους .  Δεν  

μας  ενδιαφέρει  το  πολιτικό  κόστος .  Δεν  μας  ενδιέφερε  ποτέ  και  το  

αποδείξαμε  από  την  αρχή  της  θητείας  μας .  Μας  ενδιαφέρει  η  ουσία ,  

μας  ενδιαφέρει  το  καλό  του  Δήμου .   

Είναι  ένα  αναπτυξιακό  έργο  και  αυτό  που  λένε  κάποιοι ,  όχι  τα  

χρήματα  της  ΣΑΤΑ  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  αλλά  στους  δρόμους  και  τα  

λοιπά ,  είναι  για  μας  λανθασμένη  φιλοσοφία .  Έχουμε  τελείως  

διαφορετική  φιλοσοφία .   

Τα  λεφτά  της  ΣΑΤΑ  που  θα  πάνε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  δεν  θα  

επιστρέψουν  στους  δημότες ;  Που  θα  πάνε ;  Δεν  θα  πάνε  στις  ταβέρνες ;  

Δεν  θα  πάνε  στα  ξενοδοχεία ;  Δεν  θα  πάνε  στις  καφετέριες ;  Δεν  θα  

πάνε  στα  μαγαζιά ;  Επιστρέφουν  ξανά  στους  δημότες .   

Όσον  αφορά  δε  για  το  οδικό  δίκτυο  που  λέτε  και  για  

ασφαλτοστρώσεις ,  από  το  ΄11 μέχρι  τώρα  διαθέσαμε  για  βελτίωση  του  

οδικού  δικτύου  περίπου ,  κάναμε  έργα  προϋπολογισμού  περίπου  5 

εκατομμυρίων  ευρώ  συμβασιοποιημένα  περίπου  3 εκατομμύρια .  

Μεταφράστε  τα  3 εκατομμύρια  σε  δραχμές  είναι ,  ένα  δισεκατομμύριο  

είκοσι  εκατομμύρια  δραχμές .  Ιλιγγιώδες  ποσό .   
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Άρα  δεν  αφήνουμε ,  στα  πλαίσια  των  δυνατοτήτων  μας  έτσι ;  Δεν  

αφήνουμε  και  τους  δρόμους  έτσι .  κάνουμε  ότι  μπορούμε .  Ασφαλώς  όλο  

το  οδικό  δίκτυο  είναι  κατεστραμμένο ,  θέλει  δεκάδες  εκατομμυρίων  

ευρώ  για  να  αποκατασταθεί  όλο  το  οδικό  δίκτυο .  Κάθε  χρόνο  όμως  

διαθέτουμε  ένα  ποσό .  Από  που ;  Από  την  ΣΑΤΑ .  Η  οποία  ΣΑΤΑ  προ  

Καλλικράτη  ήταν  2.200.000 ευρώ  και  μετά  Καλλικράτη  που  ο  Δήμος  

Σερρών  έγινε  ο  μισός  Νομός  έγινε  1.000.000 ευρώ .  Που  πρώτα  να  το  

κολλήσουμε  το  ένα  εκατομμύριο  ευρώ ;  Στους  δρόμους ;  Στις  παιδικές  

χαρές ;  Δεν  ξέρω  σε  άλλα  πράγματα  που  ζητάτε ;   

Εάν  κάποιος  έχει  το  μαγικό  ραβδί  και  με  το  ένα  εκατομμύριο  από  

την  ΣΑΤΑ  λύσει  όλα  αυτά  τα  προβλήματα ,  να  μας  την  κάνει  την  

πρόταση  και  θα  την  αποδεχθούμε  ευχαρίστως .   

Άρα  και  το  οδικό  δίκτυο  το  βλέπουμε  και  διαθέτουμε  χρήματα .  

Πάντα ,  επαναλαμβάνω ,  στο  πλαίσιο  των  δυνατοτήτων  μας .  Αλλά  δεν  

είναι  δυνατόν  αυτό  το  έργο  να  το  αφήσουμε  να  μας  το  φάνε  άλλοι  και  

ξέρετε  τι  εννοώ .  Θα  κάνουν  Αυτοκινητοδρόμια  στην  Βουλγαρία ,  στην  

Ρουμανία ,  δεν  ξέρω  που .  Στην  γειτονιά  μας .  εμείς  δεν  πρέπει  να  

έχουμε  την  ετοιμότητα  να  τους  ανταγωνιστούμε ;   

Πιστεύετε  ότι ,  ακούω  για  αυτονομία  Αυτοκινητοδρομίου .  

Αυτόνομο  είναι  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Ο  Δήμος  δεν  έχει  δώσει  λεφτά .  

Αυτόνομο  εννοώ  τι ;  Στην  λειτουργία  του .  Και  στην  συντήρησή  του .  

Αλλά  τέτοια  μεγάλα  έργα  δεν  μπορεί  να  τα  κάνει  με  τα  κέρδη  που  θα  

βγάλει .  Τέτοια  μεγάλα  έργα  γίνονται  ή  μέσω  προγραμμάτων  ή  από  τον  

ιδιοκτήτη  του  ακινήτου  που  είναι  ο  Δήμος  και  πολύ  σοφά  κάνουμε  και  

διαθέτουμε  αυτά  τα  χρήματα  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  που  τα  οποία  

χρήματα  θα  επιστραφούν  στην  αγορά .  Θα  ξανά  έρθουν  στην  αγορά .  
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Είναι  τελείως  λανθασμένη  η  φιλοσοφία ,  όλα  τα  δίνω  στο  οδικό  δίκτυο  

και  πουθενά  αλλού .   

Μοιράζουμε  δίκαια  τα  χρήματα  με  τον  καλύτερο  τρόπο  και  

προσπαθούμε ,  φυσικά ,  να  αντιμετωπίσουμε  τα  διάφορα  προβλήματα  

του  Δήμου  με  αυτή  την  φιλοσοφία .   

Νομίζω  ότι  όλοι  θα  πρέπει  να  το  ψηφίσουν .  Σας  ευχαριστώ   πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .  Συγνώμη ,  ο  κ .  Μηλίδης  κάτι  θέλει  να  πει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  στον  εκσυγχρονισμό  του  Αυτοκινητοδρομίου  με  την  ΣΑΤΑ  όπως  

την  είπαμε ,  με  την  παρατήρηση  ότι  η  στόχευση  πρέπει  να  είναι  αυτό  

που  είπε  ο  Πρόεδρος ,  η  προοδευτικά  οικονομική  ανεξαρτητοποίησή  

του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Νομίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  υπαινίχθηκε  ο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  κάνει  την  πρότασή  του .  Όχι  ο  κ .  Ραμπότας .  Οι  

υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  47/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  

2018 σύμφωνα  με  την  παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 

 της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγκρότηση  επιτροπής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  48/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

 προμηθειών  ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  Φ .Π .Α . )  της  Δ .Τ .Υ .   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 σύμφωνα  με  την  παρ .  11β   

του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

 μικρών  έργων ,   των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  

 τα  5.869,41 € έτους  2018 σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  2 

 του  άρθρου  15 του  Π .Δ  .  171/1987, όπως  τροποποιήθηκε   

από  το  Π .Δ .  229/1999. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κλήρωση ,  κλήρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει  να  γίνει  κλήρωση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τι  θέλει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  τακτικά  μέλη  και  δυο  αναπληρωματικά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ανοίξτε  αυτό  και  διαβάστε  το .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ιλανίδου  Δέσποινα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτό  είναι  το  αναπληρωματικό  της  κυρίας  Ιλανίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τακτικό  μέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλώτα  Παναγιώτα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  αναπληρωματικό  μέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συμπληρώσω ,  συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  η  Επιτροπή  αυτή  

πρέπει  να  λειτουργήσει ,  μήπως  υπάρχει  κώλυμα  νομίζω  με  την  κυρία  

… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς  κ .  Μηλίδη ,  αυτή  είναι  η  πρότασή  μου  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μπορούσε  να  προχωρήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου  και  νομίζω  ότι  η  κυρία  Καλώτα  θα  

δυσκολευτεί  να  εκπροσωπήσει   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  να  την  αφήσουμε  σαν  αναπληρωματική ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έχετε  κώλυμα  εσείς ,  ωραία .  Άρα  πάμε  στον  αμέσως  επόμενο .  

Τσαλίκογλου  τακτικό  μέλος ,  έναν  αναπληρωματικό  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ήμουνα  πέρυσι… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Η  κυρία  Ιλανίδου  αναπληρωματικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θέλει  καθόλου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Καθόλου  δεν  θέλει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  Τσαλίκογλου  Δημήτριος  κανονικό  με  αναπληρωματικό ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Βάλε  την  Καλώτα  εκεί  πέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Καλώτα  σαν  αναπληρωματικό .  Προχωρήστε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  τραβήξει  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δρίγκα  Χρυσούλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναπληρωματική .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναπληρωματικά  η  κυρία  Δρίγκα  Χρυσούλα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Διάβασέ  το  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τακτικό  μέλος  Γαλάνης  Στέργιος .  Αναπληρωματικό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Αναπληρωματικό  Στεργίου  Νικόλαος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στεργίου  Νικόλαος  αναπληρωματικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  βάζουμε  τον  κ .  Στεργίου  τακτικό  μέλος ,  γιατί  ο  κ .  Γαλάνης  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  χαρτάκι  ακόμη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ένα  ακόμη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  τέσσερα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Ραμπότας  Ευθύμιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Για  το  τέταρτο  θέμα ,  αναπληρωματικό  θέλουμε .  Δυο  τακτικά  και  δυο  

αναπληρωματικά .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  φωνάζετε  όλοι  μαζί  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  τι  λέτε .  Ένα  για  δυο  

θέλουμε ;  Δυο  δεν  θέλουμε ;  Δυο  και  δυο  είναι  Σάκη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Δυο  Σάκη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  τακτικά  και  δυο  αναπληρωματικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  τέσσερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδιά  μην  ερμηνεύετε ,  μια  βιάζεστε .  Δυο  και  δυο  είναι .  Μην  το  

μπερδεύουμε  το  θέμα .  Καθυστερούμε  χωρίς  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Το  πέντε  θέλει  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Καταλήξατε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στο  τέσσερα  καταλήξαμε ,  ναι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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..  Δρίγκα  και  Στεργίου  με ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τον  κ .  Ραμπότα .  Για  το  τέταρτο  συμφωνούμε  πιστεύω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  50/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

 έργων ,  προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 € έτους  2018  

(για  έργα  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2  

του  άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσα  θέλουμε ;  Ένα  και  ένα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Χαρίτος  Χρήστος  τακτικό  μέλος .  Για  το  πέντε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  και  ένα .  Ακόμη  ένα  θέλουμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αναπληρωματικό .  Δεν  πρέπει  να  βγάλουμε  αναπληρωματικό ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  έναν  αναπληρωματικό .    

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Του  Χαρίτου .  Γάτσιος  Ιωάννης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  51/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

 παραλαβή  του  έργου:  ¨Κατασκευή  πεζοδρομίων  κεντρικού  

 πάρκου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αντώνη  για  να  σου  εξηγήσω ,  είναι  τα  πεζοδρόμια  που  κάναμε  στο  

πρώτο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  52/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  Δ .Σ .   

της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών   

(Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  θα  αναφερθεί  στο  θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  επτά  ο  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνω  τον  Λάμπρο  Πολυχρόνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Χρειάζεται  και  αναπληρωματικός ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

97

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντικαθιστούμε  την  κυρία  Σουπίδου  με  τον  Λάμπρο  Πολυχρόνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τα  άλλα  παραμένουν  ως  έχει .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .  Μην  μιλάτε ,  σας  παρακαλώ ,  κύριοι .  Ησυχία  

σας  παρακαλώ .  Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εδώ  είναι  η  κυρία  Ιλανίδου .  Απλά  να  ενημερώσω  το  σώμα ,  Δήμαρχε  

μου  επιτρέπετε ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Ο  κ .  Λάμπρος  Πολυχρόνης  ήταν   στο  

ΔΣ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ως  εκπρόσωπος  του  Εργατικού  Κέντρου .  Από  την  

στιγμή  που  συνταξιοδοτήθηκε  πριν  από  τις  εορτές ,  θα  πρέπει  να  τον  

αντικαταστήσουμε .   

Η  κυρία  Σουπίδου ,  η  οποία  μετείχε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  ως  

πολίτης  δεν  έχει  έρθει  σε  καμία  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου ,  την  αντικαθιστούμε  λοιπόν .   

Ο  κ .  Δήμαρχος  προτείνει  ως  πολίτης  να  πάρει  την  θέση  της  

κυρίας  Σουπίδου  ο  κ .  Λάμπρος  Πολυχρόνης .  Το  Εργατικό  Κέντρο  στην  

θέση  του  κ .  Λάμπρου  Πολυχρόνη  μας  στέλνει  την  κυρία  Κηπουρού  

Μαριάνθη  ως  τακτικό  μέλος  και  ως  αναπληρωματικό  τον  κ .  Στωικούδη  

Δημήτριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ψηφίζω  παρών .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  53/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εθελοντική  

 Καμπάνια  ¨Let’s do it  Greece 2018 – Γίνε  η  αλλαγή  που  

περιμένεις¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

29 Απριλίου  καθαρίζουμε  την  πόλη  σε  μια  μέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  54/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια   

Εκστρατεία  της  WWF ¨Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ¨ ,  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  55/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2017 για  τον   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  ερώτηση  να  κάνω  στον  κ .  Χαρίτο .  Κύριε  Χαρίτο  στις  απλήρωτες  

υποχρεώσεις  έχουμε  πολύ  μεγάλη  απόκλιση ,  84%. Ο  στόχος  ήταν  453 

χιλιάρικα  και  τώρα  πήγαμε  στα  838.  Υπάρχει  εξήγηση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  λόγος  ήταν  ότι  μέσα  στον  μήνα  περίπου  15 Νοεμβρίου  με  τέλος  

Δεκεμβρίου  υπήρχαν  ορισμένα  προβλήματα  και  με  τις  παραλαβές  και  

με  τους  προμηθευτές  και  με  τον  Επίτροπο  και  αυτά  είναι  τα  οποία  δεν  

πληρώθηκαν .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  υπάρχει .  Εάν  δείτε  τα  προηγούμενα  τρίμηνα ,  είχε  φτάσει  

στο  1.124.000,  το  κατεβάσαμε ,  τα  οποία  τώρα  θα  δείτε  με  τις  

αναμορφώσεις  θα  μπουν  μέσα  και  θα  πληρωθούν  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  56/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  6/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  θέμα:  ¨Έγκριση  καλλιτεχνικού  απολογισμού  

θεατρικής   

περιόδου  έτους  2017 και  οικονομικού  απολογισμού  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Θα  κάνουμε  εισήγηση .   Πρέπει  να  πούμε  κάποια  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  Πρόεδρε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ναι  αλλά  κάποια  πράγματα  πρέπει  να  ειπωθούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  57/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  8/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση ;  Για  ποιο  θέμα  λέτε  κ .  Ραμπότα ;  Στο  δωδέκατο  

είμαστε .  Γι '  αυτό  θέλετε ;  Θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όχι ,  δεν  θέλω  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θέλω  να  πω  ότι  είναι  αυξημένος  πάρα  πολύ  ο  κωδικός  που  αφορά  τις  

αμοιβές  των  μουσικών  και  αυξημένος  ο  κωδικός  για  τα  καύσιμα  

θέρμανσης ,  αγαπητέ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  58/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  του   

υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος  από  1-6-2018 έως  31-5-

2019 για   

την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  ¨Δομές  παροχής  

βασικών  

αγαθών:  παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ ,   

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

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  59/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  

 ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  29-4-2018  

έως  και  18-12-2018 λόγω  ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του   

Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας   

του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία ,   

χρηματοδοτούμε-νο  από  πόρους  του   

ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  60/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

  

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  αναπαραγωγής  έντυπου  υλικού  τουριστικής   

προβολής  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   Αφορούν  κάποιες  σακούλες  οι  οποίες  έχουν  τελειώσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρήματα  δεν  γνωρίζω ,  θα  σας  πω  αμέσως .  Επειδή  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

έπρεπε  να  φύγει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

5.700.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

5.700 κύριε  Αναστασιάδη .  Είναι  για  τρία  χρόνια .  Οι  προηγούμενες  

έχουν  τελειώσει .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  61/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον  τρόπο  θα  τον  πούμε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τον  πούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τις  χαρτοσακούλες  και  έγχρωμου  χάρτη  και  τα  λοιπά .  Με  ποιον  

τρόπο  θα  γίνει .  Είναι  5.704.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  το  κάνουμε .  Θα  το  βγάλουμε  στην  ιστοσελίδα ,  στο  Διαύγεια .  

Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ενοικίασης   

μικροφωνικής  – φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών  και  

 αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  και   

ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  της   εν  λόγω  υπηρεσίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  62/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  και  προμηθειών   

για  ¨έξοδα  πολιτιστικών  -  κοιν .  -  αθλητ .  -  κλπ .  δραστηριοτήτων¨ ,   

σύμφωνα  με  την  αριθ .  9/2018 μελέτη .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  δεν  κάνω  λάθος  δεν  αναφέρεται  ο  κωδικός  χρηματοδότησης  αυτών  

των  εκδηλώσεων .  Κανονικά  πρέπει  να  εγγράφεται  πρώτα  ο  κωδικός ,  να  

αναμορφώνεται  και  μετά  να  έρχεται  η  μελέτη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  63/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  υλικών  για  τακτές   

εκδηλώσεις  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 και  ορισμός   

επιτροπής  παραλαβής  της  εν  λόγω  προμήθειας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Η  Επιτροπή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

109

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  τα  ονόματα  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  64/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Άνοιγμα  νέου  τραπεζικού  λογαριασμού  στην  Συνεταιριστική   

Τράπεζα  Σερρών ,  στον  οποίο  θα  πραγματοποιούνται  ηλεκτρονικές  

 καταθέσεις  που  αφορούν  ταυτότητες  πληρωμής   

μέσω  συστήματος  DIAS CREDIT TRANSFER. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  65/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .     

 2260   16-2-2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  66/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  επικαιροποίηση  για  παροχές  υπηρεσιών   

προμήθειες  δαπάνες  κλπ  της  ΔΤΥ    2252  15-2-2018 
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  67/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες  

2256  15-2-2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  68/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2018 

 για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικού  μηχανήματος  στην  κοινότητα   

Ορεινής  λόγω  εκτάκτων  καιρικών  φαινομένων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  κάνει  αυτό  το  μηχάνημα ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

112

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .  Το  εικοστό  πρώτο ,  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  χιόνια  του  ΄17, ένα  μηχάνημα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  περνάμε  στο  ΄18 γιατί  . .  Οικονομική  Επιτροπή  στο  τέλος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  άλλο  θέμα  είναι  τώρα  αυτό ,  μην  τα  μπλέκετε  τώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  χιονίζει  θα  στείλουμε  και  εκεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  69/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  εξόδων  2018 για  την  παροχή  

υπηρεσιών  
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 με  τίτλο:  ¨Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών ,  

κατασκευών ,  

 κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  

2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  μια  πρόταση .  Στο  είκοσι  δυο .  Παρατηρείται  το  

φαινόμενο  στις  σκάφες  που  έχουμε  να  γεμίζουν ,  να  υπερχειλίζουν  και  

να  απλώνονται .  Δεν  μπορούμε  να  τα  αδειάζουμε  τις  σκάφες  πιο  συχνά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  για  το  θέμα  αυτό .  Για  το  εικοστό  δεύτερο ,  για  τους  

κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών ,  εάν  μπορεί  να  γίνει  πιο  συχνά  η  

αποκομιδή .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  αποκομιδή  και  η  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στον  κάδο  ογκωδών  

γίνεται  όταν  πρέπει  να  γίνει .  Όταν  πρόκειται  για  τους  κάδους  που  είναι  

πέριξ  της  πόλης  των  Σερρών  και  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου ,  

ελέγχεται  από  την  υπηρεσία  Καθαριότητας .   

 Όταν  πρόκειται  για  τις  Κοινότητες  μας  ενημερώνουν  οι  πρόεδροι  

και  στην  συνέχεια  ειδοποιούμε  τον  ανάδοχο  ιδιώτη  εργολάβο  και  τους  

απομακρύνει  και  τους  συλλέγει .   

 Εάν  κάπου  υπάρχει  πρόβλημα  δεν  έχει  έρθει  σε  μας ,  στην  

αντίληψή  μας  κάποιο  τέτοιο  θέμα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Πρόεδρε ,  είμαστε  στην  διαδικασία  των  ερωτήσεων ,  έτσι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Των  Κοινοτήτων  αναλαμβάνουν  αυτό  το  κομμάτι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε  στην  διαδικασία  των  ερωτήσεων ,  όχι  των  τοποθετήσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούσατε  τι  γινόταν  ή  δεν  ήσασταν  παρών .  Είχε  προχωρήσει  το  

θέμα ,  ένα  ερώτημα  έθεσε  ο  κ .  Φωτιάδης .  Εάν  θέλετε  εσείς  για  το  

εικοστό  δεύτερο  να  θέσετε  κάποιο  . .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  θα  ήθελα  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  την  κάνετε ,  βεβαίως .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  βέβαια ,  έχετε  δικαίωμα .  Εγώ  ήμουν  βιαστικός  για  να  το  πάω  για  

ψηφοφορία ,  καθότι  ο  χρόνος  μας  πιέζει .  Γι '  αυτό .  Συγνώμη .  Έχετε  τον  

λόγο .  Κύριε  Φωτιάδη  θέλετε  να  κάνετε  τοποθέτηση  για  το  θέμα  αυτό ;  

Δεν  νομίζω .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  καταγραφεί .  Σωστά ,  ναι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  διάβασα  με  

ιδιαίτερη  προσοχή  το  εισηγητικό  μέρος .  Μου  ήρθε  στον  νου  η  σύμβαση  
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την  οποία  είχαμε  κάνει  κατά  το  παρελθόν  και  έχει  άμεση  σχέση  με  την  

ανακύκλωση .   

 Τότε ,  εάν  θυμάστε  καλά ,  κύριε  Δήμαρχε  είχα  πει  ότι  η  σύμβαση  

είναι  τριτοκοσμική .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  είναι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  τριτοκοσμική .  Γιατί ;  Γιατί  τα  κόστη  είναι  280.000 ευρώ  και  το  

όφελος  είναι  3.000.  

 Εδώ  τώρα  το  κόστος  αυτό  είναι  120.000 περίπου .  Το  όφελος  

είναι  απροσδιόριστο .  Λαμβάνεται  υπόψη  το  εξής :  ότι  εδώ  ουσιαστικά  

εμείς  λειτουργούμε  ως  υπηρεσία  του  συγκεκριμένου ,  ο  οποίος  έχει  

επενδύσει .  Βασικά  τι  κάνουμε ;  Πηγαίνουμε  το  υλικό  και  αυτός ,  εφόσον  

το  τακτοποιήσει ,  κάνει  τις  επόμενες  κινήσεις .   

 Λαμβάνει  υπόψη  και  ο  κ .  Χράπας  το  ξέρει ,  πιστεύω  και  οι  

υπόλοιποι  συνάδελφοι ,  ότι  αυτός  ο  άνθρωπος  χρηματοδοτείται  μέσα  

από  το  πρόγραμμα  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  των  Ε .Σ .Π .Α . .  

Εμείς  όμως  έχουμε  ένα  τεράστιο  κόστος  για  να  υπηρετήσουμε  αυτή  την  

ανάγκη ,  για  την  οποία  αυτός  ο  συγκεκριμένος  άνθρωπος ,  όποιος  και  

εάν  είναι ,  δεν  ξέρω  ποιος  είναι ,  πληρώνεται  για  τον  απλούστατο  λόγο  

ότι  είναι  μέσα  την  διαδικασία  που  μπορεί  να  ενταχθεί  σε  ένα  

πρόγραμμα  Ε .Σ .Π .Α . ,  διαχείριση  ογκωδών  υλικών ,  μπάζω  και  τα  

τοιαύτα .   

 Το  ερώτημα  είναι  απλό ,  εντάξει  να  δώσουμε  τις  119,  120 

χιλιάδες ,  όπως  λέει  ο  προϋπολογισμός  συν  και  τα  λοιπά ,  δεν  νομίζετε  

ότι  είναι  καιρός ,  κύριε  Δήμαρχε  να  αναζητήσουμε  μια  άλλη  λύση ;  Και  
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η  λύση  είναι  απλή ,  κατά  την  άποψή  μου .  Και  οι  νόμοι  οι  υπάρχοντες  

μας  το  επιτρέπουν  αλλά  και  η  ανάγκη  μας  ωθεί  προς  τα  εκεί .   

 Κάποτε  είχατε  πει  εσείς  ότι  είστε  υπέρ  των  συμφωνιών  Σ .Δ .Ι .Τ . .  

το  δέχομαι  και  εγώ  υπέρ  της  συμφωνίας  Σ .Δ .Ι .Τ . .  Είναι  μια  διαδικασία  

όπου  η  ζημία  θα  είναι  ελάχιστη  ή  σχεδόν  μηδενική .  Το  κέρδος  είναι  

κάτι  το  οποίο  μπορούμε  να  κουβεντιάσουμε  στην  πορεία .   

 Γιατί  δεν  μπαίνουμε  σε  αυτή  την  διαδικασία ;  Μια  εταιρεία  που  

μπορούμε  να  κάνουμε .  Ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  συμμετέχει  σε  

πολλές  τέτοιες  εταιρείες .  Όχι  σε  δημοτικές  επιχειρήσεις ,  σε  πολλές  

τέτοιες  εταιρείες  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  το  

όφελος  των  δημοτών  να  είναι  ανάλογο  και  τα  κόστη  αποπληρωμής  ή  τα  

έξοδα  να  είναι  μηδαμινά .   

 Γιατί  ακολουθούμε ,  ρητορικό  είναι  το  ερώτημα ,  εάν  θέλετε  μου  

απαντάτε ,  γιατί  ακολουθούμε  την  πιο  εύκολη  λύση ;  Και  η  πιο  εύκολη  

λύση  είναι  να  τα  δώσουμε  στον  κύριο  να  λειτουργήσουμε  εμείς  ως  

υπάλληλοι  του  κυρίου  και  ο  κύριος  να  ωφεληθεί  το  ανάλογο  ποσό .  Δεν  

νομίζετε  πως  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  πρέπει  να  μας  προβληματίσει  

κάποτε ;   

 Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Γιατί  με  την  περίπτωση  της  ανακύκλωσης ,  σας  

είπα  280.000 τον  χρόνο  και  το  όφελος  είναι  3.000 συν  το  

περιβαλλοντικό  όφελος .  Και  αυτά  δεν  είναι  στοιχειά  δικά  μου ,  είναι   

στοιχεία  τα  οποία  πήρα  από  την  υπηρεσία .  δεν  είναι  τα  280 χιλιάρικα  

ένα  ποσό  το  οποίο  έτσι  μου  ήρθε  αυτή  την  στιγμή  στην  θύμηση .  Είναι  

αυτά  τα  στοιχεία  που  πήρα  από  την  υπηρεσία .  Τώρα  δεν  είναι  280.000,  

είναι  120.  Όφελος  για  τον  Δήμο  ποιο  παιδιά ;  Πάλι  περιβαλλοντικό ;   

 Εντάξει  περιβαλλοντικό  στην  τελική  ανάλυση ,  αλλά  αυτό  το  

περιβαλλοντικό  έρχεται  και  το  πληρώνει  δημότης  μέσα  από  τα  
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αντισταθμιστικά .   Δεν  νομίζετε  ότι  είναι  καιρός  κάποτε ,  κ .  Χράπα ,  

απευθύνομαι  σε  σας  ιδιαιτέρως ,  να  το  δούμε  αυτό  με  ιδιαίτερη  

προσοχή  αλλά  και  στο  σύνολο  των  συναδέλφων ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ ,  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  που  θέλουμε  να  περιορίσουμε  τα  κόστη  και  να  βοηθήσουμε  τον  

πολίτη ,  ούτως  ώστε ,  να  πληρώνει  λιγότερα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  να  απαντήσει .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πολύ  σημαντικές  οι  σκέψεις  του  φίλου  του  συναδέλφου  του  κ .  

Αναστασιάδη .  Όντως  από  την  ανακύκλωση  των  πλαστικών  και  των  

σκευασιών  γενικότερα  ο  Δήμος  των  Σερρών  μπαίνει  ετησίως  μέσα  περί  

τις  140,  150.000 ευρώ .   

 Όσον  αφορά  την  διαχείριση  των  ογκωδών ,  για  μας ,  γι '  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  όπως  ξέρετε  και  εσείς  ήταν  κάτι  καινούργιο .  

Ήταν  κάτι  καινούργιο .  Οι  αρμοδιότητες  προστασίας  του  περιβάλλοντος  

έχει  περάσει  στους  δήμους ,  εμείς  είμαστε  υπεύθυνοι  για  την  διατήρηση  

του  περιβάλλοντος  σε  ένα  επίπεδο  ικανοποιητικό  και  καλό  και  

αξιόλογο .   

 Ξεκινήσαμε  την  πρώτη  χρονιά  με  ένα  χαμηλό  ποσό  για  να  

πληρώσουμε  την  διαχείριση  αυτών  των  γενικών  μπαζο-απορριμμάτων  

και  απορριμμάτων ,  τα  οποία  δεν  χωράνε  μέσα  στον  κάδο  

απορριμμάτων .  Μετά  το  κλείσιμο  του  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Μετοχίου  

δημιουργήθηκε  το  πρόβλημα  ακόμα  περισσότερο ,  γιατί  εκεί  είχαμε  

έναν  χώρο  αδρανών ,  όπου  τα  αποθέταμε  δωρεάν ,  δεν  πληρώναμε  ούτε  
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ένα  ευρώ ,  μόνο  την  μεταφορά  τους  από  συνεργεία  του  Δήμου  και  

ξαφνικά  διαπιστώσαμε  ότι  έχουμε  ένα  πρόβλημα  εκκρεμές ,  το  οποίο  θα  

έπρεπε  να  του   δώσουμε  λύση .   

 Ποια  ήταν  η  λύση ;  Μόλις  δημιουργήθηκε  η  πρώτη  εταιρεία  

ανακύκλωσης  ογκωδών  και  γενικότερα  ΑΕΚΚ  όπως  λέγονται ,  αδρανών  

υλικών  εκσκαφών  και  κατεδαφίσεων  αδειοδοτήθηκε  στον  Νομό  

Σερρών ,  αμέσως  εμείς  κάναμε  έναν  διαγωνισμό  και  επισυνάψαμε  μια  

σύμβαση  με  ένα  ποσό  μικρό .   

 Αυτό  το  ποσό  καλύφθηκε  στο  πρώτο  εξάμηνο  βάσει  του  όγκου  

που  μεταφέραμε  σε  αυτόν  τον  ιδιώτη  των  συγκεκριμένων  

απορριμμάτων .  Την  επόμενη  χρονιά  βάλαμε  περισσότερο ,  αργότερα  

έληξε  η  σύμβαση  στο  ίδιο  έτος  πάλι ,  νωρίτερα  όμως  από  τους  12 

μήνες ,  αυξήθηκε  ο  όγκος  των  απορριμμάτων  που  μαζεύουμε  και  

συλλέγουμε  από  το  περιβάλλον ,  γιατί   έχουμε  πλέον  και  την  εμπειρία  

και  την  γνώση   και  οι  υπηρεσίες  μας  έχουν  και  μηχανήματα  και  

μπορούν  να  αποκαταστήσουν  περιοχές  πέριξ ,  σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών ,  

όχι  πέριξ ,  σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών .  

 Φανταστείτε ,  ένα  παράδειγμα  να  σας  πω ,  ένα  χωριό  σαν  την  Αγία  

Ελένη  με  τριακόσιους  κατοίκους  τις  προάλλες  κουβαλήσαμε  17 

φορτηγά  τριαξονικά  με  μπαζο-απορρίμματα ,  ένα  νούμερο  τρελό ,  που  

όσο  και  εάν  ακούγεται  για  μας  τα  120 χιλιάρικα  πολλά ,  μόνο  αυτό  σας  

λέω ,  δέκα  επτά  φορτηγά  από  την  Άγια  Ελένη ,  έξω  από  την  Αγία  Ελένη  

ένα  χωριό  που  έχει  γίνει  εστία  που  ρίχνανε  ανεξέλεγκτα  διάφορα  

απορρίμματα .   

 Εκτιμούμε  αυτό  το  νούμερο  φέτος  θα  καλύψουμε  όλο  το  ΄18, θα  

μας  φτάσει  μέχρι  τέλος  της  χρονιάς .  Μακάρι  να  μας  φτάσει  μάλιστα .  

Και  όλο  σημαίνει  πρώτον  ότι  έχουμε  ένα  καθαρό  περιβάλλον ,  το  
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όφελος  είναι  αυτό ,  δαπανά  ο  Δήμος  χωρίς  να  έχει  ανταποδοτικό  

όφελος ,  βεβαίως  δεν  έχει ,  κερδίζουμε  όμως  από  την  προστασία  του  

περιβάλλοντος  και  από  τα  δικαστήρια  που  στην  ουσία  θα  

κατηγορηθούμε  όλοι  μας  εάν  δεν  το  κάνουμε .   

 Είναι  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  γίνει ,  δεν  υπάρχει  όφελος ,  υπάρχει  

μόνο  δαπάνη ,  θα  υπάρξει  όφελος  όταν  θα  γίνει  η  χωριστή  συλλογή  στο  

πράσινο  σημείο  διαφορετικά  το  μπαζο-απόρριμμα  σε  άλλο  κάδο ,  σε  

άλλο  κάδο  το  στρώμα  και  σε  άλλο  κάδο  ο  καναπές  ο  παλαιός  και  το  

τραπέζι  και  αλλού  το  μέταλλο .  Τότε  θα  υπάρχει  μείωση  της  δαπάνης  

γιατί  το  ξεχωριστό  απόρριμμα  έχει  άλλη  τιμή  στην  επεξεργασία .   

 Δυστυχώς  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  διαφορετικό  στην  

συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή  εάν  δεν  εφαρμοστεί  ο  νέος  εθνικός  

σχεδιασμός  διαχείρισης  αποβλήτων .  Με  λίγα  λόγια  εάν  δεν  γίνει  το  

πράσινο  σημείο  μέχρι  τότε  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  

διαφορετικό .  Προσωπική  μου  εκτίμηση  και  νομίζω  και  εκτίμηση  όλων  

μας  πρέπει  να  είναι  αυτή .   

 Όσον  αφορά  την  σύμβαση  της  ανακύκλωσης ,  κύριε  Αναστασιάδη ,  

που  το  ρωτήσατε ,  του  χρόνου  λήγει  και  μάλιστα  έχουμε  σκοπό  του  

χρόνου  να  την  διαφοροποιήσουμε ,  έτσι  ώστε ,  να  έχει  μεγαλύτερο  

όφελος  ο  Δήμος  Σερρών  από  την  Ελληνική  Εταιρεία  Αξιοποίησης  

Ανακύκλωσης .  Του  χρόνου  που  λήγει  θα  την  αλλάξουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  να  συνεχίσουμε  με  δευτερολογία ,  βεβαίως  και  έχετε  το  

δικαίωμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μια  ερώτηση  και  εγώ  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε  τώρα  το  μπερδέψαμε .  Πάμε  από  τις  ερωτήσεις  στις  

τοποθετήσεις .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όντως  χαίρομαι  με  το  γεγονός  ότι  ο  κ .  Χράπας  επιβεβαίωσε  αυτά  τα  

οποία  είπα ,  ότι  έχουμε  ζημία .  Εγώ  κ .  Χράπα  μένω  και  επιμένω  σε  

αυτό ,  ότι  είναι  καιρός  και  αυτό  το  οποίο  λέω  το  θέτω  υπό  τύπο  

προβληματισμού  και  στον  κ .  Αγγελίδη ,  στον  Δήμαρχο  αλλά  καις  είναι  

όλους  μας ,  να  επιδιώξουμε  με  βάση  τον  νόμο  που  υπάρχει  να  

δημιουργήσουμε  μια  εταιρεία  στην  λογική  των  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  για  να  

μειώσουμε  το  κόστος  και  φυσικά  όντως  στις  119.000 δυσκολεύομαι  να  

τις  ψηφίσω ,  γιατί ;  Γιατί  απλούστατα  διαπιστώνω  ότι  σε  αυτό  το  

χρονικό  διάστημα  δεν  έχει  γίνει  καμία  προσπάθεια  στην  αναζήτηση  

ενός  άλλους  τρόπου ,  που  να  μειώνει  το  κόστος  και  να  ωφελεί  στην  

συνέχεια  τον  δημότη .   

 Όπως  βλέπετε  Πρόεδρε  ήμουνα  σύντομος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άνοιξε  το  μικρόφωνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Όταν  χρειάζεται  κ .  Δήμαρχε  ο  Δούκας  αυτά  που  κλαδεύει  που  να  τα  

πετάξει ,  πήγα  εγώ  και  του  έδειξα  μια  πλευρά  που  έχουμε  μεγάλους  

χώρους  και  βρήκαμε  έναν  χώρο  μεγάλο  …Ο  κ .  Χράπας  πρέπει  να  ξέρει  

ότι  έχουμε  μεγάλες  αλάνες ,  πολύ  μεγάλες  αλάνες  και  μπορούμε  εμείς  

να  κάνουμε  κάτι .  Αυτό  πληροφοριακά  σας  το  λέω .  Υπάρχουν  αλάνες  

μεγάλες  για  τα  αδρανή  υλικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι  έχετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Κύριε  Χράπα ,  όπως  είναι  η  εισήγηση  εγώ  αντιλήφθηκα  

ότι  έχουμε  αύξηση ,  έτσι ;  Του  ποσού  του  διατιθέμενου  για  την  

διαχείριση ,  για  την  απομάκρυνση ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  μεγαλύτερο  το  ποσό .  Άλλα  σαράντα  χιλιάρικα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  λέει  εξήντα  συν  τριάντα .  Τέλος  πάντων .  Η  ερώτησή  μου  

προηγουμένως  ήταν  η  εξής :  Δέχεστε  ότι  δεν  υπήρχε  πρόβλημα ,  γιατί  

αυξάνουν ;  Βάλατε  και  άλλα  σημεία ;  Βάλατε  και  άλλες  σκάφες ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτός  ο  διαγωνισμός  δεν  αφορά  μόνο  την  διαχείριση  του  προϊόντος  

του  μπαζο-απορρίμματος  και  του  ογκώδες  απορρίμματος .  Αφορά  και  

την  ενοικίαση  κάδων  ογκωδών  και  την  μεταφορά  τους  και  στην  

συνέχεια  το  υπόλειμμα ,  αυτό  που  δεν  ανακυκλώνεται  ξανά  οδηγείται  

πάλι  στο  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Παλαιοκάστρου .   

 Όλη  αυτή  η  εργασία  είναι  αυτό  το  ποσό .  Αυτό  το  συγκεκριμένο  

και  γίνεται  μετά  από  διαγωνισμό .   
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 Θέλω  να  σας  πω  ότι  κάποτε  ήταν  ένας  ο  αδειοδοτημένος ,  σήμερα  

στον  Νομό  Σερρών ,  από  ότι  ξέρω ,  είναι  τουλάχιστον  τρεις  οι  

αδειοδοτημένοι .  Οπότε  σε  αυτόν  τον  διαγωνισμό  εκτιμώ  ότι  θα  έχουμε  

και  άλλες  προσφορές .  Πρώτον  αυτόν .  

 Δεύτερον ,  για  τις  αλάνες  που  είπατε ,  οι  αλάνες  είναι  να  τις  

χρησιμοποιήσουμε  και  να  πάμε  μετά  φυλακή  όλοι  μαζί .   

 Πρώτον ,  για  να  αποθηκεύσει  οτιδήποτε  απόρριμμα  πρέπει  να  

έχεις  άδεια  περιβαλλοντικών  όρων .  Οτιδήποτε  απόρριμμα .  Έστω  και  

στην  αυλή  σου  να  έχεις  μπάζα  για  πολύ  καιρό ,  εάν  δεν  τα  

χρησιμοποιείς  ο  ίδιος  δεν  έχεις  δικαίωμα  να  τα  αποθηκεύσεις .  Ο  νόμος  

για  το  περιβάλλον  είναι  σαφής  και  έχει  γερές  ποινές .   

 Από  εκεί  και  μετά  τώρα  να  πάμε  στο  Σ .Δ .Ι .Τ .  που  πρότεινε  ο  κ .  

Αναστασιάδης .  Εγώ  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .  Εκτιμώ  ότι  τύπου  

Σ .Δ .Ι .Τ .  θα  λειτουργήσουν  τα  πράσινα  σημεία ,  όταν  θα  λειτουργήσουν .  

Θα  τα  βρούμε  μπροστά  μας  αυτά .   

Δεν  μπορεί  ο  Δήμος ,  κατά  την  άποψη  την  δική  μου ,  να  γίνει  και  

επιχειρηματίας .  Η  επιχείρηση  αυτή ,  δηλαδή  το  πράσινο  σημείο  που  θα  

πρέπει  να  είναι  αυτόνομο  και  θα  πρέπει  με  τα  έσοδα  που  θα  έχει  από  

τα  ανακυκλώσιμα  και  τα  επαναχρησιμοποιούμενα  υλικά ,  να  πληρώνει  

τους  υπαλλήλους ,  να  πληρώνει  τα  ρεύματά  του  για  να  είναι  μηδέν ,  για  

να  είναι  υγιής .   

 Εκτιμώ  ότι  ο  Δήμος  μόνος  του  δεν  μπορεί  να  το  κάνει  αυτό ,  ένας  

ιδιώτης  όμως  ίσως  να  μπορέσει  να  τα  καταφέρει  να  το  κάνει .   

Γι '  αυτό  νομίζω  ότι  όταν  θα  δημιουργηθούν  τα  πράσινα  σημεία ,  

με  κάποιο  τέτοιο  τρόπο  θα  λειτουργήσουν ,  κ .  Αναστασιάδη ,  δεν  

νομίζω  ότι  θα  λειτουργήσουν  με  διαφορικό .  Θα  έχει  έναν  ενδιάμεσο  

υπάλληλο  του  Δήμου ,  έναν  περιβαλλοντολόγο ,   ο  οποίος  θα  ελέγχει  και  
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θα  παίρνει  τα  στοιχεία ,  τα  κιλά  και  τα  μέτρα  και  τι  ακριβώς  

ανακυκλώσαμε  ετησίως  για  να  δούμε  και  στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  

Αποβλήτων  τι  πετάξαμε  και  τι  επανακτήσαμε .   

 Αυτό  που  λέτε  είναι  το  καλύτερο  το  Σ .Δ .Ι .Τ . .  Το  Σ .Δ .Ι .Τ .  όμως  

να  το  κάνεις  για  να  δημιουργήσεις  μια  μονάδα  ανακύκλωσης .  Εμείς  

αυτή  την  στιγμή  δεν  σκεφτόμαστε  να  δημιουργήσουμε  μια  μονάδα  

ανακύκλωσης  ΑΕΚ ,  την  οποία  θα  την  λειτουργεί  ο  Δήμος  με  έναν  

ιδιώτη .  Αυτό  δεν  είναι  στα  πλάνα  μας  αυτή  την  στιγμή  και  σας  είπα  

γιατί ,  γιατί  θα  είναι  το  πράσινο  σημείο  που  θα  διαχειρίζεται  όλα  αυτά .  

Καταλάβατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς  αυτό  που  λέει   και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  με  συμπλήρωσε  και  τον  

ευχαριστώ  πολύ ,  ότι  δεν  μπορούμε  να  παρεκκλίνουμε  από  τον  εθνικό  

σχεδιασμό  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων .   

 Δεν  ξέρω  εάν  έχετε  κάποιο  ερώτημα  ή  σας  κάλυψα  με  τις  

απαντήσεις  μας .  νομίζω  τα  είπαμε  αυτά .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα ,  

είναι  μονόδρομος  προς  το  παρόν ,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

διαφορετικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  ποια  είναι  η  πρότασή  σας  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι  με  το  σκεπτικό  που  έχει  αναπτύξει  η  εισηγητής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  70/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  τη  λειτουργία  του  δημοτικού   

καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  και  για  την  υλοποίηση  

 των  ενεργειών  διαχείρισης  του  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  Ομόφωνα .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  71/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  μίσθωσης  κτηρίων  με  δημοπρασία  για  τη  στέγαση  

 και  λειτουργία  τεσσάρων  (4)  νηπιαγωγείων  του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  είπατε  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αφού  δεν  μπορούμε  να  αυτοστεγαστούμε  και  δεν  προέκυψαν  τοι  χώροι  

τι  να  πούμε ,  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι  θέλετε  να  ρωτήσετε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Το  Αρκαδιουπόλεως  είναι  μια  πονεμένη  ιστορία  πολλών  ετών ,  επειδή  

είναι  πολύ  κάτω  του  δρόμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  είναι  υπόγειο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έπρεπε  αυτό  να  είχε  δρομολογηθεί ,  εάν  θέλετε  από  πολύ  πριν  η  

μετεγκατάστασή  του  από  εκεί .  Κρατάει  αρκετά  χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  με  ενδιαφέρει  το  πόσο  πληρώνουν ,  το  θέμα  είναι  ότι  επί  της  

Αρκαδιουπόλεως  δεν  συμφωνώ  εάν  είναι  για  το  ίδιο  κτήριο  να  

δημοπρατηθεί  ξανά  στον  ίδιο  χώρο .  Προκειμένου  να  ασκηθεί  μια  πίεση  

για  επιλογή  άλλου  χώρου  για  το  συγκεκριμένο  Νηπιαγωγείο  .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Διαφωνείτε .   Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  72/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  

 Κωνσταντινάτου ,  Άνω  Βροντούς ,  Βαμβακούσας ,  Σκουτάρεως ,   

Αναγέννησης  και  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  73/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων  του  

 αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  τοπογραφικά ;  Μια  ερώτηση  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  ότι  ξέρω  γι '  αυτά  που  έχουν  βγει ,  έχουμε .  Απλώς  μιλάτε  τώρα  για  

επάνω  για  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γι '  αυτά  μου  έχουν  πει  ότι  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  74/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  27ο:  

Επικαιροποίηση  της  υπ’  αριθμ .  609/2016 Α .Δ .Σ .  περί  ανταλλαγής   

έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  Σούζα  Ζαχαρία ,  Σούζα  Νικολάου ,   

Σούζα  Μιχαήλ  και  Σούζα  Κων /νου ,  με  δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  συνημμένη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  ή  όχι  στην  επικαιροποίηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι  ζήτησε  ο  κ .  Φωτιάδης  κύριε  Δήμαρχε .  Θέλετε  κάτι  

διευκρινιστικό ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…επικαιροποίηση  και  έχουμε  συνημμένη  την  απόφαση .  Εμείς  

επιμένουμε  στην  ψήφο  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εμείς  εμμένουμε  στην  ψήφο  μας  όπως  είναι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  την  επικαιροποιούμε  και  δεν  την  εφαρμόσαμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διότι  εάν  δείτε  στην  εισήγηση  έπρεπε  η  υπηρεσία  να  πάρει  την  

σύμφωνη  γνώμη  από  το  Δασαρχείο ,  από  … 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Μηλίδης  το  ίδιο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  75/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  5/2017 Α .  .Σ .  σχετικά  με  την  παράταση   

του  συμβατικού  χρόνου  της  σύμβασης  σύστασης  ειδικού  

δεσμευμένου   

λογαριασμού  (escrow account) στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού   

Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  «Λοιπές  Δράσεις  

Περιβαλλοντικού   

Ισοζυγίου  2016» Α .Π .  4:  «Αστική  Βιώσιμη  Κινητικότητα» μεταξύ  

του  Πράσινου  Ταμείου ,  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  

και  του  Δήμου  Σερρών .  

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

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή .  Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  είναι  η  δράση  για  την  Βιώσιμη  Αστική  Κινητικότητα  στην  

οποία  έχουμε  εγκριθεί .  Για  λόγους  τυπικούς  της  υπηρεσίας ,  όχι  εδώ  

πέρα ,  έχει  καθυστερήσει  η  προκήρυξη  και  αυτό  σημαίνει  ότι  την  

σύμβαση  που  έχουμε  με  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  

βάση  τις  οδηγίες  που  λάβαμε  από  αυτούς  πρέπει  να  την  παρατείνουμε  

για  δυο  μήνες  περίπου  και  είναι  καθαρά  τυπικό .   

 Αυτό .  Εάν  θέλετε  κάτι  παραπάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  76/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης  με  τίτλο:  ¨  

Υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  ενδιάμεσο  φορέα   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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των  ΣΒΑΑ  του  Ε .Π .  Κεντρικής  Μακεδονίας¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Κύριε  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  κομμάτι  του  προγράμματος  της  βιώσιμης  αστικής  

ανάπτυξης  που  έχει  εγκριθεί  με  προϋπολογισμό  4,7  εκατομμύρια  ο  

Δήμος  μας  από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας .  Η  ειδική  

υπηρεσία  της  διαχείρισης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  

προβλέπει  την  παροχή  κάποιας  χρηματοδότησης  προς  τον  Δήμο  για  να  

πάρει  τεχνικό  σύμβουλο  για  την  υποστήριξή  του .  Η  αμοιβή  είναι  πέντε  

τοις  χιλίοις  του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  και  πληρώνεται  από  το  

τεχνικό  πρόγραμμα  της  Περιφέρειας .   

 Ουσιαστικά  κάνουμε  αποδοχή  της  χρηματοδότησης  από  την  

Περιφέρεια  προκειμένου  να  προκηρύξουμε  μετά  με  ανοικτή  διαδικασία  

δεκαπέντε  ημερών  προκήρυξη  για  να  προσλάβουμε  έναν  σύμβουλο  που  

θα  μας  υποστηρίξει  σε  όλη  αυτή  την  διαδικασία  υλοποίησης  του  

σχεδίου  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  όπως  έχει  περάσει  και  από  άλλα  

Δημοτικά  Συμβούλια .   

 Μόλις  γίνει  αυτό  αποδεχόμαστε  την  χρηματοδότηση ,  περνάει  από  

Οικονομική  Επιτροπή  και  τότε  βγάζουμε  πρόσκληση  εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος  για  δεκαπέντε  μέρες  ανοικτή  προς  όλους  να  υποβάλλουν  

προσφορές  και  να  επιλέξουμε  την  οικονομικότερη  προσφορά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  περίγραμμα ;  Αυτό  θα  το  βγάλει  το  τμήμα  Προγραμματισμού  όπως  

κάνει  σε  όλα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τεχνικό  σύμβουλο ,  ο  οποίος  θα  έχει  μια  εμπειρία  σε  ανάλογα  έργα .  Θα  

είναι  αρκετά  ανοικτή  διαδικασία  αλλά  που  να  εξασφαλίζει  και  την  

παροχή  σοβαρής  υπηρεσίας  απέναντι  στον  Δήμο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  είναι  σημαντικό  να  συζητήσουμε  ότι  αυτή  η  διαδικασία  

να  είναι  ανοικτή  και  να  μην  είναι  περιορισμένη .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σε  αυτό  συμφωνούμε  απόλυτα .  Θα  είναι  όσο  το  δυνατόν ,  πιο  ανοικτή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το  όσο  δυνατόν  και  πως  θα  είναι  πρέπει  να  το  συζητήσουμε .  Ποιος  θα  

το  συζητήσει ;  Ποιο  όργανο  θα  το  συζητήσει ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  θα  βγάλει  το  τμήμα  Προγραμματισμού  τις  

προδιαγραφές ,  οι  οποίες  θα  είναι  ανοικτές  και  αυτές  οι  προδιαγραφές  

θα  περάσουν  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  προς  έγκριση ,  

προφανώς .  Αυτό  νομίζω  είναι  η  διαδικασία  που  ακολουθείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εμείς  δηλαδή  κάνουμε  αποδοχή  χρηματοδότησης ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτή  την  στιγμή  κάνουμε  μόνο  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  και  την  

έγκριση  του  τρόπου  ανάθεσης .  Ο  τρόπος  ανάθεσης  είπε  ότι  θα  γίνει  με  

βάση  το  άρθρο  118 του  4412,  έχει  αναφερθεί  στην  803/2017 απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  σημαίνει  ότι  θα  γίνει  ανοικτή   

πρόσκληση  στο  Διαύγεια  και  στην  σελίδα  του  Δήμου  για  τουλάχιστον  

15 μέρες  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  οικονομικότερη  προσφορά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επ’   αυτού  λοιπόν .  Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  θέλετε  να  προχωρήσουμε ,  να  

ψηφίσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά  άμα  βάλουμε  περιορισμό  να  έχει  πρότερη  εμπειρία  και  να  έχει  

εμπειρία  από  δέκα  έργα ,  βγάζουμε  φωτογραφία  με  κάδρο .  Εμείς  λέμε  

να  κάνουμε  μια  ανοικτή  διαδικασία .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  σας  πω  κάτι  πάρα  πολύ  απλό  πάνω  σε  αυτό  που  λέτε .  Η  Οικονομική  

Επιτροπή  αυτό  που  λέει  ο  Δήμαρχος ,  θα  το  κρίνει .  Από  την  άλλη  θα  

πρέπει  να  υπάρχουν  τα  μίνιμουμ  κριτήρια  εμπειρίας  για  αυτού  του  

είδους  τα  έργα ,  όπως  αντιστοίχως  τα  ορίζει  και  η  ίδια  η  Ειδική  

Υπηρεσία  Διαχείρισης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  όταν  

καταρτίζει  τον  Κατάλογο  Προμηθευτών  της  για  τέτοιου  είδους  έργα .   

 Ως  τέτοιο  έργο  αυτομάτως  έχει  77 προμηθευτές  από  το  Μητρώο  

Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  θα  μπορούσαν  

να  συμμετέχουν .  Εγώ  σας  λέω  μόνο  από  την  Περιφέρειά  μας ,  όπως  και  

αντίστοιχα  και  από  άλλες  Περιφέρειες .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Θα  είναι  μια  ανοικτή  διαδικασία  αλλά  σε  κάθε  περίπτωση  θα  

εξασφαλίζει  και  το  συμφέρον  του  Δήμου  για  την  υλοποίηση  αυτή  της  

δουλειάς  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο .  Όχι  όμως  περιοριστική  και  

όχι  όμως  φωτογραφική .  Πιο  ξεκάθαρος  δεν  μπορώ  να  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Ψηφίζουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  77/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  στην  2η  εκδήλωση  του  έργου:   

¨Ευρωπαϊκές  δεκαετίες¨  που  χρηματοδοτείται  από  το   

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  για  τους  πολίτες¨ .  

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

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  78/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  

 πρόσκληση  του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  επιχειρηματικότητα  

 και  καινοτομία  με  τίτλο:  ¨Δημιουργική  επανάχρηση  ακίνητης  

 περιουσίας  και  έγκριση  ανάθεσης  παροχής  υπηρεσιών   

υποστήριξης  για  την  υποβολή  αυτής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Στον  κ .  Γκότση  απευθύνεστε .  Ο  κ .  Γκότσης  είναι  ο  εισηγητής .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  ποιο  κτήριο  μιλάμε ;  Μιλάμε  για  το  Στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  αλλά  σε  

ποιο  κτήριο  μιλάμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  ένα  πολύγωνο ,  ένα  οικοδομικό  τετράγωνο  όπου  έχουν  

χαρακτηριστεί  εκεί  πολιτιστικές ,  αθλητικές  και  ψυχαγωγικές  

λειτουργίες .  Αυτό  έγινε  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ιδιοκτησία  δική  μας ,  κ .  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  είναι  το  ερώτημα ,  δεν  θα  έχουμε  πρόβλημα ,  ιδιοκτησίας  σίγουρα ,  

είμαστε  στα  δικαστήρια .  Για  την  ιδιοκτησία  είμαστε  σε  δικαστικό  

αγώνα ,  έτσι  δεν  είναι  κύριε  Δήμαρχε ;  Αλλά  λέει  εάν  έχει  παραχωρηθεί  

. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στα  δικαστήρια  είμαστε  για  τα  39 στρέμματα ,  όχι  για  το  υπόλοιπο ,  για  

την  υπόλοιπη  έκταση  του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά .  Την  υπόλοιπη  

έκταση  δεν  την  αμφισβητούμε  εμείς ,  είναι  ιδιοκτησία  του  Στρατού  και  

την  παραχώρησε  κατά  χρήση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Από  το  ΄11. Από  το  ΄11 και  μετά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γιατί  αναφέρει  για  15 χρόνια ,  γι '  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ρωτάω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  παραχώρηση  που  έχουμε  λέει  ότι  σας  το  παραχωρούμε  κατά  χρήση  

μέχρι  την  αξιοποίηση  των  στρατοπέδων .  Αόριστα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρεμπιπτόντως  ψάξαμε  και  σχολεία  και  αυτά  αλλά  δεν  …. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θυμάστε  το  είχα  εισηγηθεί  και  στον  κ .  Δήμαρχο ,  με  έναν  τρόπο  είναι  

μια  έμμεση ,  εντός  εισαγωγικών ,  κατάληψη  λίγο  ως  πολύ .  Δηλαδή ,  

δημιουργούμε  καθεστώς  εκεί  μέσα  και  καλό  είναι ,  το  εγκρίνουμε  και  

το  επαυξάνουμε  αυτό .  Απλώς  λέω  να  μην  έχουμε  προβλήματα  και  μας  

λένε  ότι  φέρτε  πίσω  τα  λεφτά .  Αυτό  με  στεναχωρεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συμφωνούμε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  79/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  της  υπηρεσίας  

 ¨Νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  80/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Εφαρμογή  του  μειωτικού  συντελεστή  σύμφωνα  με  το  άρθρο  142 

 παρ .  1.8 του  ν .  4495/2017 που  αφορά  την  εισφορά  σε  χρήμα  για  τις   

περιοχές  των  πράξεων  εφαρμογής:  1)  ¨Άνω  Καμενίκια  (Π .Ε .1)  & 

Ιμαρέτ   

(Π .Ε .2)¨ ,  2)  ¨Σφαγεία¨  (Π .Ε .15) και  ¨Σαράντα  Μαρτύρων¨  (ΠΕ16) 

και  3)   

¨Καλύβια-Ομόνοια  (Π .Ε .  12)¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  81/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  α)  της  με  αρ .  3569/31-1-2017 

σύμβασης   

στα  πλαίσια  της  προμήθειας  ¨καυσίμων-λιπαντικών  για  τις  ανάγκες  

του  

Δήμου  Σερρών  και  των  Νομικών  του  Προσώπων¨  και  β)  της  με  

 αρ .  51906/29-11-2017 σύμβασης  για  την  προμήθεια  και  το-

ποθέτηση  

κινητήριου  μηχανισμού  ανελκυστήρα  σε  δημοτικό  κτήριο  επί  της  

οδού   

Κερασούντος  της  πόλης  Σερρών ,  έτους  2017,  για  επι-πλέον  ένα  

μήνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  α)  της  με  αρ .  3569/31-1-2017 

σύμβασης   

στα  πλαίσια  της  προμήθειας  ¨καυσίμων-λιπαντικών  για  τις   

ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  και  των  Νομικών  του  Προσώπων¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  82/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  με  αρ .  51906/29-11-2017 σύμβασης  για  την  προμήθεια  

 και  τοποθέτηση  κινητήριου  μηχανισμού  ανελκυστήρα  σε  δημοτικό  

κτήριο  

 επί  της  οδού  Κερασούντος  της  πόλης  Σερρών ,  έτους  2017,  για  

επιπλέον  ένα  μήνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  83/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

142

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  παράτασης  περαίωσης  εργασιών  του  έργου:   

¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  84/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χράπας  Π . ,  Γρηγοριάδης  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

 σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες   

του  κυνοκομείου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  85/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  για  χημικές  τουαλέτες   

στην  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  86/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τα  έξοδα  πολιτιστικών   και  αθλητικών  δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  87/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  για  την  συντήρηση  πυροσβεστήρων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  88/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  εξοπλισμός  των  γραφείων  

 Δημάρχου ,  Προέδρου  ΔΣ ,  Γενικού  Γραμματέα  του  Δημοτικού  

Μεγάρου  

 του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  89/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  Τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  

 ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  90/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  υπηρεσιών   

της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 για  τα  έτη  2017-2018 (14η  Εντολή)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  91/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

 παραλαβής  των  έργων:  

α)  Ολοκλήρωση  Κοινοτικού  Καταστήματος  Ορεινής  για  την   

συστέγαση  υπηρεσιών ,  

β)  Τσιμεντοστρώσεις  -  συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  

 δρόμων  έτους  2014 .Ε .  Μητρουσίου ,  

γ)  Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στη  διασταύρωση  της   

Ε .Ο .  Ελαιώνα  Βροντούς  και  

δ)  Συντηρήσεις  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2014.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Ολοκλήρωση  Κοινοτικού  Καταστήματος  Ορεινής  

 για  την  συστέγαση  υπηρεσιών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Τσιμεντοστρώσεις  -  συντηρήσεις   

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014 Δ .Ε .  Μητρουσίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  93/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στη  διασταύρωση  

 της  Ε .Ο .  Ελαιώνα  Βροντούς  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  94/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου  Συντηρήσεις  σχολικών  κτηρίων  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2014.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  95/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  

 και  εξέταση  της  ένστασης  του  αναδόχου  

του  έργου:  ¨Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών   

(6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάποιες  διευκρινήσεις  για  το  6ο  Δημοτικό  Σχολείο ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ ,  δεν  ακούγεστε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  πάλι  με  τον  Καμελίδη  την  ένσταση  τι  είναι  πάλι  εδώ ;   

Οι  ημερομηνίες  έχουν  πάρα  πολύ  μεγάλη  απόσταση  η  μια  με  την  άλλη .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  πω  ότι  το  έργο  είναι  προϋπολογισμού  4 εκατομμυρίων  και  τα  

λοιπά .  Η  σύμβαση  η  οποία  έχει  υπογραφεί  είναι  2 εκατομμύρια  τόσο .  

Μέχρι  σήμερα  έχουν  γίνει  δαπάνες ,  έχουν  πληρωθεί  1.845,  πλην  όμως  

υπάρχουν  και  τα  έχουμε  εδώ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  περισσότερα  τα  έκανε ,  πλην  όμως  το  σύστημα  συναγερμού  δεν  

λειτουργεί  και  πρέπει  να  γίνει  από  την  αρχή  η  εγκατάσταση  δεν  έγινε  

σωστή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι , .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  96/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  των  έργων:   

α)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών  και   

β)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  

εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  Κατασκευή  εγκαταστάσεων   

πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών  και   

β)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις   

                      Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  

2017.    

2476  20-2-2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  97/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις   

Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2017.     

2444  21-2-2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  98/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Ανάκληση  της  με  αρ .  26210/4-4-2012 απόφασης  του  

 Γ .Γ .  Αποκεντρωμένης   ΔιοίκησηςΜακεδονίας  Θράκης ,  

 περί  ανάθεσης  αρμοδιότητας   

σύνταξης  μελετών  και  κατασκευής  αντιπλημμυρικών  έργων   

στον  χείμαρρο  Αγίων  Αναργύρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  99/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  41ο:  

Ονοματοδοσία  οδών  και  πλατειών  μετά  από  γνωμοδότηση   

της  επιτροπής  ¨Ονοματοδοσίας  Οδών  και  Πλατειών¨ ,   

του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006, σύμφωνα  με  τα  πρακτικά  

1,  2 και  4/2017. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  το  σαράντα  ένα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  προχωρήστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνεί  σε  όλα  εκτός  από  τον  Λευκώνα  που  ζητάνε  να  γίνει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  επίσης  και  στην  Οινούσα… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε ,  μου  επιτρέπετε  λίγο  τον  λόγο ;  Επειδή  είναι  λίγο  προσωπικό ,  

θα  παρέμβω  σε  αυτό  το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη .  Δεν  είναι  κάποιοι ,  δεν  ξέρω  έτσι  δεν  είπατε  

κυρία  Ιλανίδου ;  Είναι  Σερραίων  που  αγωνίστηκαν  στην  Κύπρο  και  εάν  

θέλετε  να  ξέρετε  το  άγαλμα  είναι  του  αείμνηστου  Συμεωνίδη ,  είναι  

θείος  της  γυναίκας  μου  και  είναι  αυτός  που  οδηγούσε  ο  αντισμήναρχος  

το  αεροπλάνο  που  το  έριξαν  οι  Αμερικανοί .  Να  μην  λέμε  γενικά  και  

αορίστως  ότι  είναι  έτσι  την  Κυπρίων .  Ελλήνων  Σερραίων  είναι  εδώ  που  

πέσανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πεσόντων  στην  Κύπρο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  πιλότος  είναι  Στυλιανός  Συμεωνίδης ,  είναι  θείος  της  γυναίκας  μου  

και  είναι  ένα  παλληκάρι  το  οποίο  έπεσε  εκεί  πέρα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κυρία  Ιλανίδου .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μισό  λεπτό ,  μιλάει  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Μην  βιάζεστε .  

Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .  ανοίξτε  ένα  μικρόφωνο  όμως  σας  παρακαλώ .  

Όρθιος  δεν  γίνεται  η  διαδικασία  αυτή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δηλαδή  την  πρόταση  για  ονομασία  στην  πόλη  των  Σερρών  την  κάνει  η  

Περιφέρεια  και  όχι  ο  Δήμος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  ο  Δήμος  κάνει  την  πρόταση  και  η  Περιφέρεια  εγκρίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  τοπικό  συμβούλιο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  έχεις .  Εγώ  ήμουνα  στην  Επιτροπή  κ .  Γκότση .  Τι  είναι  αυτά  που  

λες ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλαξαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  σεβαστές  οι  θέσεις  σας ,  αλλά  έχει  αλλάξει  η  διαδικασία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένας  από  την  Πελοπόννησο  θα  βάλει  όνομα  στας  Σέρρας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  κάνω  την  εισήγηση ,  γι '  αυτό  σας  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μισό  λεπτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  η  Περιφέρεια  έχει  υπαλλήλους  από  την  

Πελοπόννησο ,  από  την  Κρήτη .  Θα  κάνει  κουμάντο  στην  πόλη  των  

Σερρών ;  Τι  είναι  αυτά ;  Εμείς  δεν  ψηφίζουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το  τοπικό  της  κάθε  Κοινότητας  και  τα  λοιπά ,  μαζεύονται  και  λένε ,  την  

μετονομασία .  Τάδε  δρόμος  και  τάδε  δρόμος .  Αυτή  η  απόφαση  φεύγει  

στην  Αποκεντρωμένη .  Υπάρχει  μια  Επιτροπή… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Αφού  αυτό  λέμε .  Μα  ποιος  βγάζει ,  η  Επιτροπή .  Η  Θεοδοσίου ,  η  

Καραβασιλείου  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  γνωμοδοτεί  για  κάθε  

περίπτωση .  Για  την  πρώτη  περίπτωση  στο  Filoxenia εκεί  λέει .   

Για  την  Οινούσα  δεν  λέει  ποιοι  εγκρίνονται .  Λέει  ποιοι  δεν  

εγκρίνονται .  Λέει  ότι  εκτός  των  οδών  Ιωάννη  Ταίρη  και  Κωνσταντίνου  

Παπανδρέου .   

Και   για  τον  Λευκώνα  ομόφωνα  αρνητικά  για  την  εισήγηση  του  

Συμβούλιου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λευκώνα  σχετικά  με  την  

μετονομασία  της  οδού  Πόντου  σε  Ηλία  Πολατίδη .   

Δεν  είναι  δικό  μας  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  να  τελειώνουμε .  Σας  παρακαλώ  όχι  διάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  μισό  λεπτό .  Εάν  ήταν  η  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  να  

περάσει  αυτούσια ,  τότε  γιατί  έρχεται  σε  μας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγκριση  του  πρακτικού  είναι ,  πρακτικό  έρχεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  θέμα  έχει  ολοκληρωθεί  κύριοι ,  προχωράμε  προς  ψήφιση .   

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  να  μου  πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης .  Ψηφίζουμε  κύριε  Αντώνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορείτε  να  μιλάτε  όλοι  μαζί .  Μισό  λεπτό  κ .  Ραμπότα ,  μιλάει  ο  κ .  

Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εγκρίνουμε  την  απόφαση  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  κατάλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλουμε  να  διαφοροποιηθούμε ,  κ .  Αναστασιάδη ,  μπορούμε  να  

διαφοροποιηθούμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  τουλάχιστον  προτείνω  να  πούμε  την  άποψή  μας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  ακουστεί  η  άποψή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  επιμένουμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  δεν  ξέρω  εάν  έχει  νόημα ,  βέβαια .  Εντάξει ,  έχετε  δίκαιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  ξεκινήσουμε  με  την  σειρά  κύριοι .  Ορίστε  κύριε  Πρόεδρε .  

Ότι ;  Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Οι  υπόλοιποι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  του  Παπανδρέου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  όλα  ναι .  Δηλαδή  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφοροποιείστε .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  λιγάκι  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  ψηφίσω  Πρόεδρε ,  δεν  θα  πω  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι .  Κάντε  λιγάκι  ησυχία  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  

κύριοι .  έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αφού  όλοι  μιλάτε ,  τι  πράγμα  είναι  αυτό ;  Συμβούλιο  είναι ;   

 Λοιπόν ,  εγώ  συμφωνώ  γι '  αυτά  τα  τρία  ονόματα ,  όμως  πρέπει  ο  

Δήμος  να  κάνει  πρόταση  και  να  εγκρίνει  η  Περιφέρεια .  Αυτό  δεν  το  

ψηφίζω  ποτέ  εγώ .  Να  κάνει  η  Περιφέρεια  αίτηση  σε  μας  να  μας  πει  

ποια  οδό  θα  βάλουμε  στην  πόλη  την  δική  μας ;  Τι  είναι  αυτά  που  

κάνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ψηφίζουμε  κ .  Αναστασιάδη ,  ψηφίζουμε .  Δεν  κάνουμε  εισήγηση  

τώρα  ούτε  τοποθέτηση .  Κύριε  Φωτιάδη .  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμμένετε  στην  αρχική  σας  τοποθέτηση .  Ωραία .  Κύριε  Ραμπότα ;  Ως  

έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μετονομαστούν  και  σε  Ηλία  Πολατίδη  και  Ταίρη  και  Παπανδρέου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ίδιο .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνεί  και  ο  Πρόεδρος  με  όλα  τα  υπόλοιπα  ονόματα .  Παρακαλώ  

κύριοι ,  ξέρω  ότι  έχετε  κουραστεί ,  τελειώνουμε ,  δεν  καθυστερούμε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  θα  περαστεί .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ποιοι  συμφωνούν .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ποιοι  συμφωνούν  με  την  διαφοροποίηση ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ποιοι  συμφωνούν  με  την  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  εισήγηση ,  με  την  εισήγηση  θα  πάμε .  Ποιοι  συμφωνούν  με  την  

εισήγηση ;  Με  την  εισήγηση  ως  έχει  ποιοι  συμφωνείτε ;  Ξεκινάμε .  Μην  

διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Ξεκινάμε .   

 Ο  κ .  Στεργίου .  Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  οι  υπόλοιποι  μέχρι  την  

γωνία  του  κ .  Γρηγοριάδη  συμφωνούνε .  Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  διαφοροποιείστε  με  την  εισήγηση .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε ,  

ακριβώς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσω  παιδιά ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαφωνεί  με  την  διαδικασία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  διατυπώσαμε  την  άποψή  μας .  θεωρούμε  ότι  κυρίαρχο  όργανο  

είμαστε  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση  και  οι  υπόλοιποι  έχετε  διαφοροποιηθεί  και  ο  

Πρόεδρος  το  ίδιο .   

 

Ονοματοδοσία  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Οινούσας  μετά  από  

γνωμοδότηση  της  επιτροπής  ¨Ονοματοδοσίας  Οδών  και  Πλατειών¨ ,  

του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  100/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πλατείας  που  βρίσκεται  στην  άκρη  της  οδού  Εξοχών  στην   
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πλατεία  Πεσόντων  και  Αγνοουμένων  Πολεμιστών  Κύπρου  1974 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  101/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ονοματοδοσία  οδού  στην  Δημοτική  Κοινότητα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  102/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Γκότση  την  εισήγηση  ένα  

λεπτό .  Το  σαράντα  δυο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Υπάρχουν  κάποιες  διαφορές .  Δεν  ξέρω  τώρα  τι  θέλετε  να  ρωτήσετε .  

Εισήγηση ,  τι  εισήγηση  να  κάνω ;  Για  όλες  τις  περιπτώσεις ;  Πείτε  μου ,  

συγκεκριμένα  πείτε  μου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  την  πρώτη  πείτε  μας  και  θα  καταλάβουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τον  Τσαμπάση ,  παραδείγματος  χάρη ,  το  ποσό  είναι  295… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  το  42 δεν  είναι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  σας  λέω  τι  θέλετε .  Ξέρω  εγώ  τι  θέλετε .  Που  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  σαράντα  δυο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  δεύτερο  είναι .  Λοιπόν ,  ο  Τραντζίδης  Απόστολος  χρωστάει  28.803.  

τόσο  του  βγάλανε .  Πλήρωσε  το  2006 10.000.  Άρα  χρωστάει ,  οφείλει  

18.803.  Πλην  όμως  με  την  καινούργια  σύνταξη  λένε  ότι  δεν  είναι  

18.803,  αλλά  είναι  18.204 με  την  αφαίρεση  των  10.000,  οπότε  εάν  από  

τα  18.803 αφαιρέσουμε  το  18.204 μας  κάνει  το  598,32,  το  οποίο  αυτό  

θα  επιστραφεί .  Δηλαδή  θα  αφαιρεθεί  από  το  18.803.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  τα  πληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φυσικά  όταν  τα  πληρώσει .   Αυτό .  Τι  θέλετε  εδώ  επάνω ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  κάνω  μια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι .  ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όταν  συντάχθηκαν  και  γι '  αυτόν ,  αλλά  και  για  τους  υπολοίπους ,  πότε  

συντάχθηκαν  οι  χρηματικοί  κατάλογοι ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Πότε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πότε  συντάχθηκε  ο  χρηματικός  κατάλογος  με  βάση  τον  οποίο  

εισπράξαμε  από  αυτόν…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  δέκα  χιλιάρικα ;  Για  τις  10.000 λέτε .   Το  2006.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  από  πότε  είναι  αυτή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ΄06 συντάχθηκαν οι  κατάλογοι;  Ρωτάω συγκεκριμένο πράγμα κ.  

Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτηση  που  σας  κάνω  είναι  η  εξής :  πότε  συντάχθηκαν  οι  

χρηματικοί  κατάλογο  και  γι '  αυτόν  τον  δημότη  και  για  τους  επόμενους ;  

Ποια  ημερομηνία  και  από  πότε  άρχισε  να  πληρώνει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  τάδε  4/7,  ο  Δήμος  εισέπραξε  από  τον  

Τραντζίδη  Απόστολο  Ιωάννη  με  ΑΦΜ  τόσο  το  ποσό  των  10.000 ευρώ ,  

που  αφορούσε  οφειλή  στην  περιοχή  Εργατικές  Κατοικίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ημερομηνία ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς  δεν  έχουμε ;  4/7/2006 με  τον  υπ '  αριθμό  6189 διπλότυπο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε ,   την  επαναφέρω  και  είναι  πολύ  

συγκεκριμένη .  Πότε  συντάχθηκε  ο  κατάλογος  βάσει  του  οποίου  

πλήρωσε  ο  συγκεκριμένος  δημότης ;  Είμαι  σαφής .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  δούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν  το  ΄06.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μας  πει  και  να  γραφεί  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  πάρα  πολύ  απλό .  Ποιο  είναι  το  θέμα ,  ο  τίτλος ;  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων .  Αυτό  ερχόμαστε  

να  ψηφίσουμε .  Γι '  αυτό  το  θέμα  η  υπηρεσία ,  η  υπηρεσία  κάνει  τις  

εισηγήσεις  αυτές ,  δεν  τις  κάνουμε  εμείς ,  η  υπηρεσία  παίρνει  το  

διπλότυπο ,  πότε  εισέπραξε  από  εκεί  ξεκινάει .  Τώρα  το  πότε  πήγαν  

στους  χρηματικούς  καταλόγους ,  δεν  το  λέει .   

Ευχαρίστως  όμως  μπορούμε  αύριο  να  πάμε  στην  υπηρεσία  και  να  

μας  το  πει .  Είναι  πολύ  απλό .   Δεν  είναι  το  ζητούμενο  αυτό  πότε  

ξεκίνησαν  οι  χρηματικοί  κατάλογοι .  Πότε  εισπράχθηκε  και  τι  πρέπει  
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να  επιστρέψουμε  είναι  το  θέμα  μας .  Αυτό  μπορούμε  να  το  δούμε  από  

τις  υπηρεσίες  εύκολα .  Πολύ  εύκολα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  και  τώρα  αυτό  γίνεται  γιατί  γίνεται  μια  διαφοροποίηση  στην  οφειλή  

από  28.803 σε  28.204.  Γι '  αυτό  είναι  η  διαφοροποίηση ,  γι '  αυτό  φέρνει  

το  θέμα .  Με  την  καινούργια  σύνταξη  που  έχει  κάνει  τώρα  η  κυρία  

Σερέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  με  τίποτα .  Γιατί  να  παραγραφούν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε  με  αυτό  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  δεν  είναι  τόσο  απλό .   Επισημαίνω  και  

διαβάζω  αυτολεξεί .    

 Επειδή  συντάχθηκαν  για  την  εναπομείνασα  οφειλή  του  

χρηματικός  κατάλογος  συνολικού  ποσού  18.803 ενώ  η  συνολική  του  

οφειλή  προς  τον  Δήμο  ανέρχεται  στο  ποσό  των  28.204 και  τα  λοιπά ,  

εγώ  ρώτησα  κάτι  συγκεκριμένο  και  εγώ  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  απαντηθεί  

πριν  ψηφίσουμε .  Διότι  το  θέμα  είναι  σαφές .  Βεβαίως  μπορεί  να  

υπάρχει  μια  βεβαίωση  από  την  κυρία  Σερέτη ,  την  οποία  υπολήπτομαι  

και  από  οποιανδήποτε ,  ότι  εισέπραξε  ο  Δήμος .  Εγώ  ρώτησα  κάτι  

συγκεκριμένο .  Για  να  εισπράξεις ,  όλοι  ξέρουμε ,  πρέπει  να  συνταχθεί  

κατάλογος .  Πότε  συντάχθηκε  ο  κατάλογος ;  Αυτό  ρώτησα .  Εάν  δεν  

θέλει  να  απαντηθεί ,  να  γραφτεί  ότι  δεν  απαντήθηκε  η  ερώτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι  δεν  θέλει  να  απαντηθεί .  Μια  χαρά  θέλει  να  απαντηθεί .  Η  

εισηγήτρια  δεν  θεώρησε  ότι  χρειάζεται  να  το  γράψει  εδώ .  Ευχαρίστως  

αύριο  ελάτε  να  πάμε  μαζί  να  το  δούμε .  Απλό  είναι  πότε  συντάχθηκε .  

Που  να  ξέρουμε  εμείς  πότε  συντάχθηκε ;  Άμα  το  έγραφε  θα  ξέραμε .  

Αύριο  όμως  μπορούμε  να  πάμε  να  το  μάθουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  γραφτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια ,  καταγράφονται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  η  ερώτηση  και  η  απάντηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Φωτιάδη  συγνώμη  που  παρεμβαίνω  με  την  άδεια  του  

Προέδρου… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα  πότε  συντάχθηκε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  πήρατε  την  απάντηση  νομίζω .  Τι  περισσότερο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  δεν  το  γράφει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  καταγράφτηκε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  δεν  το  γράφει  η  εισηγήτρια  τι  να  κάνουμε ;  Αύριο  πάμε  να  την  

ρωτήσουμε .  
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  να  διευκολύνω ,  κύριε  Φωτιάδη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Παπαβασιλείου  τι  έχετε  να  συμπληρώσετε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  για  μεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  μεν  το  ποσό  των  10.000 ευρώ ,  συντάχθηκε  στις  4/7/06.  Για  δε  το  

ποσό  των  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  αναφέρει  επάνω .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Να  τα  χαρτιά .  Εγώ  αυτά  διαβάζω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  διπλότυπο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  το  οποίο  εισπράχθηκε .  Εισπράχθηκε  με  το  διπλότυπο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μα  υπάρχει  και  των  18.000 από  πίσω .  Ξέρετε  τι  γράφει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  που  είναι  το  πρόβλημα  τώρα ,  δεν  το  καταλαβαίνω ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  καταλάβω ,  που  είναι  το  πρόβλημα  κύριε  Φωτιάδη ;  Για  να  το  

κλείσουμε  το  θέμα ,  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Φωτιάδη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφηκε .  Κύριοι  υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δεν  το  κρατάτε  για  την  επόμενη  συνεδρίαση ;  Δεν  υπάρχει  λόγος  

για  600 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  υπάρχει  λόγος  να  το  κρατήσουμε ;   Ο  εισηγητής  τι  έχει  να  

προτείνει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  εισηγητά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  ερωτήσεις  είναι  παραπλανητικές .  Εδώ  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παραπλανητικές .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παραπλανητικές ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Βεβαίως ,  διότι  δεν  είναι  μέσα  στο  θέμα  μας .  το  θέμα  μας  ποιο  είναι ;  

Το  θέμα  μας  είναι ,  προσέξτε ,  επειδή  συντάχθηκε  για  την  εναπομένουσα  

οφειλή  χρηματικός  κατάλογος  ποσού  τάδε ,  είμαστε  εδώ  στην  διαφορά  

των  500 ευρώ .  Τα  10 χιλιάρικα  τα  έδωσε .  Από  εκεί  και  πέρα ,  ποιο  

είναι  το  θέμα  μας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα  λοιπόν  εγώ ,  επειδή  συντάχθηκε  για  το  υπόλοιπο ,  για  το  

προηγούμενο  ποσό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  νομίζω  ότι  απαντήθηκε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  να  μην  λέμε  ότι  να  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  είναι  σωστό  αυτό  που  λέτε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  λέμε  ότι  να  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δόθηκαν  οι  απαντήσεις ,  νομίζω  ότι  σας  καλύψανε .  Αυτό  είναι  θέμα  

δικό  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι  ψηφίζουμε ,  σας  παρακαλώ  και  έκλεισε  ο  κύκλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  περάσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη ;  Ναι .  Κύριε  Φωτιάδη ;  … 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Οι  υπόλοιποι ;   

 

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 στους  κ .κ .  ΤραντσίδηΑπόστολο ,  Κάγια  Παναγιώτη   

και  κα .  Μαρτάκη  Σοφία  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  103/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στους  κ .κ .  Τριαμπάλη  Αγησίλαο ,  Ρεβελτζή  Δημήτριο  κλπ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  104/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα ,  στο  τεσσαρακοστό  τρίτο .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  συγνώμη ,  ναι  με  επιφύλαξη  να  γράψω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  δεν  συμφωνούν .  Κύριε  Φωτιάδη ;  Όχι .  Ξεκάθαρα .  Όχι  με  

επιφύλαξη .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  είναι ,  όχι  με  επιφύλαξη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε  όχι  διότι  έχουμε  επιφυλάξεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι ,  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  όχι  διότι  έχουμε  επιφυλάξεις .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφτηκε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επιφυλάξεις  τι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .  Τρία  θέματα  κύριοι  και  τελειώνουμε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   οι  επιφυλάξεις  στο  τι  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίσαμε ,  κ .  Γκότση ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  και  επιστροφή  χρημάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  στους  κ .  Μπαϊρα  Δήμητρα ,   

Κουφάκη  Αναστασία   και  Μπάϊρα  Χρήστο  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  105/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  και  επιστροφή  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 στου  κ .κ .  Γιατρή  Παναγιώτη  και  Γιατρή  Λουκία  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  106/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  και  επιστροφή   

χρηματικών  ποσών  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  107/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  45ο:  

Διαγραφή  ή  μη  των  υπ’  αριθμ .  2331/2017, 2332/2018 

 Και  2333/2018 χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Που  συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στην  διαγραφή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  διαγραφή  ή  μη ,  είναι  ξεκάθαρο .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  το  σαράντα  πέντε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…δυνατή  η  διαγραφή  του  εν  λόγω  χρηματικού  καταλόγου ,  διότι  δεν  

υπάρχει  κάτι  μεμπτό  σε  όλη  την  διαδικασία .   

 Δηλαδή  τι  θέλει  αυτή ;  Θέλει  να  διαγράψουμε  τον  χρηματικό  

κατάλογο  και  να  αρχίσουμε  από  την  αρχή  της  χρονιάς .  Δηλαδή  τους  έξι  

μήνες  να  τους  αφαιρέσουμε  και  να  πάμε  από  την  αρχή  της  χρονιάς ,  

πράγμα  το  οποίο  δεν  είναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  λέει  η  εισήγηση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Η  εισήγηση  λέει  την  διαγραφή  ή  μη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η  εισήγηση  λέει  ότι  δεν  είναι  δυνατή  η  διαγραφή  του  εν  λόγω  

χρηματικού  καταλόγου ,  διότι  υπάρχει  κάτι  μεμπτό  σε  όλη  την  

διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  με  την  υπηρεσία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάποια  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  κάνετε  λιγάκι  ησυχία  και  δεν  βιάζεστε  να  ακούσουμε  λίγο  τον  κ .  

Φωτιάδη ,  κάτι  έχει ,  κάποια  ένσταση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  καταρχάς  ένας  δημότης  εμφανίζει  ένα  αίτημα .  

Εμείς  στο  προηγούμενο  έτος  για  το  ΄17, τον  μήνα  Οκτώβριο  δεχθήκαμε  

αυτή  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας  και  μετά  από  ενάμιση  μήνα ,  δυο  

συμβούλια  μετά ,  τρία ,  υπήρξε  εισήγηση  από  την  πλευρά  της  νομικής  

υπηρεσίας  του  Δήμου  αυτά  που  μας  εισηγήθηκε  εδώ  η  υπηρεσία  ομοίως  

τα  γράψαμε  στα  παλαιά  μας  τα  υποδήματα .   Δεχθήκαμε  την  εισήγηση  

της  νομικής  υπηρεσίας  και  διαγράψαμε .  Μήπως  το  ξεχάσαμε ;   

 Ούτε  σε  δυο  μήνες .  Την  μια  φορά  μιλώ  συγκεκριμένα ,  είχαμε  

πανομοιότυπη  περίπτωση .  Εδώ  τώρα  έρχεται  ένα  αίτημα .  Τώρα  εμείς  

πάμε  πίσω ,  ότι  λέει  η  υπηρεσία .  τελευταία  όμως  απόφαση  του  

Δεκέμβρη ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  η  υπηρεσία  αποφάνθηκε  ομοίως  αλλά  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

175

εμείς  δεχθήκαμε  και  διαγράψαμε .  Δεν  θυμάμαι  το  όνομα ,  μπορώ  να  το  

πω  πρωί  –πρωί  στην  γραμματέα  ως  να  το  έχω  διατυπώσει  εδώ .   

 Συνεπώς ,  πρέπει  να  αποφασίσουμε ,  λέμε  εμείς  ως  παράταξη ,  με  

ενιαίο  τρόπο ,  για  να  είμαστε  δίκαιοι .   

 Εδώ  θα  πρέπει  να  μας  αιτιολογήσει  η  υπηρεσία ,  γιατί  αυτή  η  

δημότης ,  κυρία  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως  κυρία  είναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Διατυπώνει  αυτό  το  αίτημα .  Πώς  της  ήρθε ;  Μήπως  το  κάναμε  σε  

κάποιους  άλλους ;   Πώς  το  διατυπώνει  και  γιατί  να  κάνουμε  εμείς ,  

βεβαίωση το ΄17 και να ξανά κάνουμε και το ΄18; Πώς το περνούμε 

έτσι  αυτό ;   

 Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχοντας  υπόψη ,… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφήστε  με  να  πω .   

Έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  174 του  Ν3463/2006, οι  

οποίες  ορίζουν  ότι   χρέη  βεβαιωμένα  προς  τον  Δήμο  δύναται  να  

διαγραφούν  εν  όλο  ή  εν  μέρει ,  όταν  η  εγγραφή  στους  οριστικούς  

βεβαιωτικούς  καταλόγους  δημοτικών  ή  κοινοτικών  φόρων  τελών ,  

δικαιωμάτων  και  εισφορών ,  έγινε  κατά  τρόπο  λανθασμένο  ως  προς  την  

φορολογητέα  ύλη  ή  το  πρόσωπο  του  φορολογουμένου  και  τα  λοιπά .    
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 Δεν  προκύπτει  κάτι  τέτοιο .  Τα  λέει  μέσα .  Δεν  προκύπτει  κάτι  

τέτοιο .  Επομένως ,  η  διαγραφή  των  χρεών  γίνεται  με  απόφαση  του  

Δημοτικού  ή  Κοινοτικού  Συμβουλίου ,  εφόσον  συντρέχουν  οι  λόγοι  

επάνω .  Δεν  υπάρχει  τέτοιο  θέμα .  

 Λέει  ότι  κατόπιν  των  ανωτέρω  που  δεν  συντρέχουν  λόγοι  να  γίνει  

λάθος  κάπου  και  τα  λοιπά ,  λοιπόν  εισηγούμαστε  ότι  δεν  είναι  δυνατή  η  

διαγραφή  του  χρηματικού  καταλόγου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  υπήρχαν  λάθη  θα  εισηγούνταν  να  τα  διαγράψουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  απλά  πράγματα  θέλουμε  να  τα  περιπλέξουμε .  Δεν  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  τα  πράγματα  είναι  πολύ  απλά ,  απλώς  δεν  ξέρω  την  

απόφαση .  Γραμματέα  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  αύριο  πρωί  –πρωί  θα  

σας  τηλεφωνήσω  να  σας  πω  ποια  είναι  η  απόφασή  μας ,  η  οποία  είναι  

ακριβώς  αντίθετη  από  αυτή  την  οποία  εδώ  σήμερα  καλούμαστε  με  

βάση  την  εισήγηση .  Νομίζω  είναι  του  Δεκέμβρη ,  αρχές  Δεκέμβρη .  

Νομίζω  είναι  πριν  τις  15 του  Δεκέμβρη .  Επειδή  αναζήτησα  και  

σύγκρινα .   

 Συνεπώς ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εμείς  τοποθετούμαστε  με  όμοιο  

τρόπο  στην  αντιμετώπιση  όλων  των  δημοτών .  Εάν  τεκμηριώθηκε  και  
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υπάρχει  νομική  ωρίμανση ,  ότι  μπορεί  αυτό  να  ανατραπεί ,  όπως  είναι  η  

διάταξη  εδώ  και  το  κάναμε  χρήση  για  το  έτος ,  όπως  είπαμε ,  δεν  

θυμάμαι  το  όνομα ,  αύριο  θα  είναι  στην  διάθεσή  σας ,  θεωρούμε  ότι  θα  

πρέπει  να  είμαστε  όμοιοι ,  έχουμε  ισονομία .   

 Επιφυλασσόμαστε  λοιπόν  και  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  εδώ ,  

διότι  για  μας  ισχύει  η  ισονομία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .  Δηλαδή ,  την  μη  διαγραφή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  λέει  η  υπηρεσία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  συμφώνησε  με  την  εισήγηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  ότι  αύριο  θα  σας  φέρω . .  πως  θα  την  έχω  διατυπώσει ,  εάν  μου  

δίνετε  την  δυνατότητα .  Σας  είπα  για  τις  . .  και  λέω  ότι  εμείς  λέμε  όχι  

σε  αυτήν ,  διότι  υπάρχει  προηγούμενο  και  λέμε  ναι  στην  ισονομία .  Ίση  

αντιμετώπιση  των  δημοτών .  Δηλαδή  εμείς  ψηφίζουμε  υπέρ  της  

ικανοποίησης  του  αιτήματος  του  δημότη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  108/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  46ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  το  μήνα  Φεβρουάριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  για  το  σαράντα  έξι ;   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  το  μήνα  Φεβρουάριο  από  τις  25 έως  και  τις  27 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  109/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  47ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας   

του  κ .  Δημάρχου ,   για  το  μήνα  Ιανουάριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιες  ανακοινώσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  συνάδελφοι  απλώς  ήθελα  να  σας  ενημερώσω ,  δυο  φορές  πήγα  

στην  Προεδρεία  της  Δημοκρατίας  και  συναντήθηκα  με  τον  νομικό  

σύμβουλο  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  για  το  θέμα  των  χρήσεων  

γης  στον  ορεινό  βόρειο  όγκο  του  Δήμου  Σερρών .  

 Όπως  γνωρίζετε  το  1980 με  ένα  Προεδρικό  Διάταγμα  τα  

πράγματα  εκεί  έγιναν  πολύ  αυστηρά  και  δεν  επιτρέπονται  οι  σταβλικές  

εγκαταστάσεις ,  κτηνοτροφικές  και  τα  λοιπά .   

 Την  πρώτη  φορά  που  πήγα ,  Δεκέμβριος  νομίζω  ήταν   ή  λίγο  πριν  

από  τον  Δεκέμβριο ,  πήγα  όλα  ότι  έπρεπε  να  πάω ,  ότι  μου  έδωσε  η  

Πολεοδομία  εδώ  οι  υπηρεσίες  για  να  τα  εξετάσουν .  Μου  λέει  ο  νομικός  

σύμβουλος  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  ότι  θα  τα  εξετάσουμε  και  

θα  ξανά  βρεθούμε .   

 Τώρα  που  πήγα  τελευταία  στην  Αθήνα  ξανά  πήγα  στο  Προεδρικό  

Μέγαρο .  Ήταν  να  έρθει  μάλιστα  και  η  Αννίτα  η  Νάσου ,  η  πολεοδόμος  

αλλά  εκείνη  την  ημέρα  πήγε  στην  Θεσσαλονίκη  για  να  πετάξει  και  δεν  

πετούσαν  τα  αεροπλάνα  λόγω  του  αέρα .  Εγώ  είχα  πάει  με  το  

υπεραστικό  Κ .Τ .Ε .Λ . .   

 Όμως  επικοινωνήσαμε  τηλεφωνικά ,  επικοινώνησε  ο  νομικός  

σύμβουλος ,  ήταν  ακόμα  ένας  νομικός  σύμβουλος  μάλιστα ,  με  την  

Αννίτα  την  Νάσου  και  τελικά  ποιο  είναι  το  αποτέλεσμα ;  Τι  βγαίνει ;   

 Ξεκαθάρισαν  ότι  είναι  αδύνατον  να  τροποποιηθεί  το  προεδρικό  

αυτό  διάταγμα  όσον  αφορά  τις  χρήσεις  των  σταβλικών  και  

κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων .  Σε  καμία  περίπτωση  και  επειδή  ξέρετε  

αυτά  τα  πολεοδομικά ,  εγώ  δεν  είμαι  τεχνοκράτης  για  να  ξέρω  τους  
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όρους ,  ζήτησα  από  την  κυρία  Αννίτα  Νάσου  μέσα  σε  πέντε  γραμμές  να  

μου  πει  ακριβώς  τι  συμβαίνει ,  για  να  μην  πω  καμία  λέξη  λάθος  και  

αλλάξει  όλο  το  νόημα .   

 Σας  διαβάζω  επί  λέξη .  Είναι  τέσσερις  σειρές .   Το  συμπέρασμα ,  

το  απόσταγμα .   

 «Στα  πλαίσια  της  διερεύνησης  της  δυνατότητας  τροποποίησης  

του  ΠΔ  Ανδρέου  και  μετά  από  την  συνάντηση  με  τον  νομικό  σύμβουλο  

του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας ,  κατέστη  σαφές  ότι  μόνο  οι  χρήσεις  

ξενοδοχειακά  καταλύματα ,  ξενώνες ,  κατασκηνώσεις  και  παιδικές  

εξοχές ,  οι  οποίες  δεν  αναιρούν  την  λογική  του  διατάγματος ,  είναι  

δυνατόν .   

Είναι  δυνατό ,  όχι  ότι  θα  γίνει  και  αυτό .  Μπορεί  να  γίνει ,  δεν  

είναι  σίγουρο .   

 Είναι  δυνατόν  να  συμπεριληφθούν  σε  ενδεχόμενη  τροποποίηση  

του  προεδρικού  διατάγματος  και  όχι  οι  χρήσεις  κτηνοτροφικές  και  

πτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  που  παρά  την  αναγκαιότητά  τους  

αντιτίθεται  στον  χαρακτήρα  της  ευρύτερης  περιοχής .   

 Ο  Δήμος  θα  δρομολογήσει  την  τροποποίηση  του  ΠΔ  Ανδρέου  με  

την  χρήση  των  κατάλληλων  πολεοδομικών  εργαλείων». 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  νομικός  του  σύμβουλος  ήταν ,  δεν  ήταν  ο  Πρόεδρος .  Αυτό  ήθελα  να  

σας  ενημερώσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   
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Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

από  τις  21 έως  23 Ιανουαρίου  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  110/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  48ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  101/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Λήξη  της  συνεδρίασης ,  καλό  βράδυ .   
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ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

47-2018: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  

¨Εκσυγχρονισμός  αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

48-2018: Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2018 

σύμφωνα  με  την  παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016 της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

49-2018: Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  Φ .Π .Α . )  της  

Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 σύμφωνα  με  την  παρ .  

11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016. 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

50-2018: Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

μικρών  έργων ,  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  

5.869,41 € έτους  2018 σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  2 

του  άρθρου  15 του  Π .  .  171/1987, όπως  τροποποιήθηκε  από  

το  Π .  .  229/1999. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

51-2018: Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

έργων ,  προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 € έτους  2018 

(για  έργα  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  

άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

52-2018: Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  ¨Κατασκευή  πεζοδρομίων  κεντρικού  

πάρκου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

53-2018: Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  .Σ .  της  

Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

54-2018: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εθελοντική  Καμπάνια  ¨Let’s do i t  Greece 2018 – Γίνε  η  
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αλλαγή  που  περιμένεις¨ .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γκότσης  Η .  

 

55-2018: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εκστρατεία  της  WWF ¨Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ¨ ,  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

56-2018: Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2017 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

57-2018: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  6/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  θέμα :  ¨Έγκριση  καλλιτεχνικού  

απολογισμού  θεατρικής  περιόδου  έτους  2017 και  

οικονομικού  απολογισμού  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  

Τσαλίκογλου  .  

 

58-2018: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  8/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

59-2018: Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος  από  1-

6-2018 έως  31-5-2019 για  την  υλοποίηση  της  
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συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  ¨Δομές  παροχής  βασικών  

αγαθών :  παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

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

2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

60-2018: Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ιδιωτικού  

δικαίου  ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  

29-4-2018 έως  και  18-12-2018 λόγω  ένταξης  της  πράξης  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  

Γυναικών  θυμάτων  βίας  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  

Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία ,  χρηματοδοτούμενο  από  πόρους  

του  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

61-2018: Έγκριση  αναπαραγωγής  έντυπου  υλικού  τουριστικής  

προβολής  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

62-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ενοικίασης  

μικροφωνικής  – φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  και  

ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  της  εν  λόγω  υπηρεσίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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63-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  και  προμηθειών  

για  ¨έξοδα  πολιτιστικών  -  κοιν .  -  αθλητ .  -  κλπ .  

δραστηριοτήτων¨ ,  σύμφωνα  με  την  αριθ .  9/2018 μελέτη .  

    2428  16-2-2018 

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

 

64-2018: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  υλικών  για  τακτές  

εκδηλώσεις  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 και  ορισμός  

επιτροπής  παραλαβής  της  εν  λόγω  προμήθειας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

65-2018: Άνοιγμα  νέου  τραπεζικού  λογαριασμού  στην  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών ,  στον  οποίο  θα  

πραγματοποιούνται  ηλεκτρονικές  καταθέσεις  που  αφορούν  

ταυτότητες  πληρωμής  μέσω  συστήματος  DIAS CREDIT 

TRANSFER. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

66-2018: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού     οικον .  έτους  2018 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

             2260   16-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

67-2018: Ομοίως  που  αφορά  επικαιροποίηση  για  παροχές  υπηρεσιών  

προμήθειες  δαπάνες  κλπ  της  ΔΤΥ      

 2252  15-2-2018 
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68-2018: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  

δαπάνες   

          2256  15-2-

2018 

 

69-2018: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2018 για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικού  μηχανήματος  στην  

κοινότητα  Ορεινής  λόγω  εκτάκτων  καιρικών  φαινομένων .

     2257 15-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

70-2018: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  εξόδων  2018 για  την  παροχή  

υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  

εκσκαφών ,  κατασκευών ,  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  

ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  2018¨ .  

         2263 15-2-

2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

71-2018: Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  τη  λειτουργία  του  δημοτικού  

καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  και  για  την  

υλοποίηση  των  ενεργειών  διαχείρισης  του  έτους  2017.  

           2254  15-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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72-2018: Έγκριση  μίσθωσης  κτηρίων  με  δημοπρασία  για  τη  στέγαση  

και  λειτουργία  τεσσάρων  (4)  νηπιαγωγείων  του  Δήμου  

Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

  

73-2018: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  

Κωνσταντινάτου ,  Άνω  Βροντούς ,  Βαμβακούσας ,  

Σκουτάρεως ,  Αναγέννησης  και  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

74-2018: Έγκριση  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  

Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

75-2018: Επικαιροποίηση  της  υπ’  αριθμ .  609/2016 Α .Δ .Σ .  περί  

ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  Σούζα  Ζαχαρία ,  

Σούζα  Νικολάου ,  Σούζα  Μιχαήλ  και  Σούζα  Κων /νου ,  με  

δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

76-2018: Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  5/2017 Α .Δ .Σ .  σχετικά  με  την  

παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  της  σύμβασης  σύστασης  

ειδικού  δεσμευμένου  λογαριασμού  (escrow account)  στο  

πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του  Πράσινου  

Ταμείου  «Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  

2016» Α .Π .  4:  «Αστική  Βιώσιμη  Κινητικότητα» μεταξύ  του  

Πράσινου  Ταμείου ,  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  
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Δανείων  και  του  Δήμου  Σερρών .      

 2628  23-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

77-2018: Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης  με  τίτλο :  

¨Υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  ενδιάμεσο  φορέα  των  

ΣΒΑΑ  του  Ε .Π .  Κεντρικής  Μακεδονίας¨ .    

     2442   16-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

78-2018: Έγκριση  συμμετοχής  στην  2η  εκδήλωση  του  έργου :  

¨Ευρωπαϊκές  δεκαετίες¨  που  χρηματοδοτείται  από  το  

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  για  τους  πολίτες¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

79-2018: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  

πρόσκληση  του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  

επιχειρηματικότητα  και  καινοτομία  με  τίτλο :  ¨Δημιουργική  

επανάχρηση  ακίνητης  περιουσίας  και  έγκριση  ανάθεσης  

παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης  για  την  υποβολή  αυτής¨ .  

        2437  16-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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80-2018: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  της  υπηρεσίας  

¨Νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

81-2018: Εφαρμογή  του  μειωτικού  συντελεστή  σύμφωνα  με  το  άρθρο  

142 παρ .  1.8 του  ν .  4495/2017 που  αφορά  την  εισφορά  σε  

χρήμα  για  τις  περιοχές  των  πράξεων  εφαρμογής :  1)  ¨Άνω  

Καμενίκια  (Π .Ε .1)  & Ιμαρέτ  (Π .Ε .2)¨ ,  2)  ¨Σφαγεία¨  

(Π .Ε .15) και  ¨Σαράντα  Μαρτύρων¨  (ΠΕ16) και  3)  

¨Καλύβια-Ομόνοια  (Π .Ε .  12)¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

82-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  με  αρ .  3569/31-1-2017 

σύμβασης  στα  πλαίσια  της  προμήθειας  ¨καυσίμων-

λιπαντικών  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  και  των  

Νομικών  του  Προσώπων¨   

 

83-2018: Ομοίως  με  αρ .  51906/29-11-2017 σύμβασης  για  την  

προμήθεια  και  τοποθέτηση  κινητήριου  μηχανισμού  

ανελκυστήρα  σε  δημοτικό  κτήριο  επί  της  οδού  Κερασούντος  

της  πόλης  Σερρών ,  έτους  2017,  για  επι-πλέον  ένα  μήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

84-2018: Έγκριση  παράτασης  περαίωσης  εργασιών  του  έργου :  

¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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85-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  

του  κυνοκομείου .   

 

86-2018: Ομοίως  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  για  χημικές  

τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών .   

 

87-2018: Ομοίως  για  τα  έξοδα  πολιτιστικών   και  αθλητικών  

δραστηριοτήτων   

 

88-2018: Ομοίως  για  την  συντήρηση  πυροσβεστήρων   

 

89-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  εξοπλισμός  των  

γραφείων  Δημάρχου ,  Προέδρου  ΔΣ ,  Γενικού  Γραμματέα  του  

Δημοτικού  Μεγάρου  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2017 

 

90-2018: Ομοίως  υπηρεσίας  Τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  

Σερρών  ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   

 

91-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2017-2018 (14η  Εντολή)  

 

92-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Ολοκλήρωση  Κοινοτικού  

Καταστήματος  Ορεινής  για  την  συστέγαση  υπηρεσιών  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

93-2018: Ομοίως  του  έργου :  Τσιμεντοστρώσεις  -  συντηρήσεις  

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014 Δ .Ε .  Μητρουσίου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

94-2018: Ομοίως  του  έργου :  Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στη  

διασταύρωση  της  Ε .Ο .  Ελαιώνα  Βροντούς   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

95-2018: Ομοίως  του  έργου  Συντηρήσεις  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2014.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

96-2018: Έγκριση  του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  και  

εξέταση  της  ένστασης  του  αναδόχου  του  έργου :  

¨Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  (6ο  

Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

97-2018: Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  

εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2017.   

                   2476  20-2-

2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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98-2018: Ομοίως  του  έργου :  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  

ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  

έτους  2017.   2444  21-2-2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

99-2018: Ανάκληση  της  με  αρ .  26210/4-4-2012 απόφασης  του  Γ .Γ .  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης ,  περί  

ανάθεσης  αρμοδιότητας  σύνταξης  μελετών  και  κατασκευής  

αντιπλημμυρικών  έργων  στον  χείμαρρο  Αγίων  Αναργύρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

100-2018: Ονοματοδοσία  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Οινούσας  μετά  

από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  ¨Ονοματοδοσίας  Οδών  και  

Πλατειών¨ ,  του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

101-2018: Ομοίως  πλατείας  που  βρίσκεται  στην  άκρη  της  οδού  

Εξοχών  στην  πλατεία  Πεσόντων  και  Αγνοουμένων  

Πολεμιστών  Κύπρου  1974 

 

102-2018: Ομοίως  ονοματοδοσία  οδού  στην  Δημοτική  Κοινότητα   

  

103-2018: Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  στους  κ .κ .  Σραντσίδη  Απόστολο ,  Κάγια  

Παναγιώτη  και  κα .  Μαρτάκη  Σοφία  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

104-2018: Ομοίως  στους  κ .κ .  Τριαμπάλη  Αγησίλαο ,  Ρεβελτζή  

Δημήτριο  κλπ   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

105-2018: Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  στους  κ .  Μπαϊρα  

Δήμητρα ,  Κουφάκη  Αναστασία   και  Μπάϊρα  Χρήστο   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

106-2018: Ομοίως  και  επιστροφή  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  στου  

κ .κ .  Γιατρή  Παναγιώτη  και  Γιατρή  Λουκία    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

107-2018: Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  και  

επιστροφή  χρηματικών  ποσών  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

108-2018: Διαγραφή  ή  μη  των  υπ’  αριθμ .  2331/2017, 2332/2018 και  

2333/2018 χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

109-2018: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,  για  το  

μήνα  Φεβρουάριο  από  τις  25 έως  και  τις  27  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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110-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου ,  από  τις  21 έως  23 Ιανουαρίου  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

111-2018: Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

112-2018: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ '  αριθμό  849/2017 ΑΔΣ  περί  

Συγκρότησης   

ΚΑΤ .  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του  

Ν4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  Τμημάτων  του  Δήμου  

πλην  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών   

 

113-2018: Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης  

έργου  στο  πλαίσιο   

ΚΑΤ .  του  προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  

έτους  2018 στον  Δ .  Σερρών .  

 

114-2018: Έγκριση  επιστροφής  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού  

στο  πλαίσιο   

ΚΑΤ .  υλοποίησης  του  σχεδίου  Στέγαση  και  επανένταξη  αστέγων  

στο  Δήμο  Σερρών   

        2406  22-2-2018 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

196

115-2018: Έκδοση  ψηφίσματος  συμπαράστασης  προς  όλους  τους  

Δημάρχους ,   

ΚΑΤ .  δημοτικούς  συμβούλους  και  μέλη  Δ /κών  Συμβουλίων  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ενόψει  της  δίκης  τους  στο  3μελές  Εφετείο  

Θεσσαλονίκης .   

 

 

………………………….. 

……………. 

 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος  και  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  προσήλθαν  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

θέματος .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  15ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καλαϊτζίδης  Αλέξανδρος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  37ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  1ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  
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- Γαλάνης  Στέργιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  3ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  12ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  30ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  40ου .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησαν  μετά  

την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  41ου  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   
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