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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 20η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 10/14-06-2018 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 34, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

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. 
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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. 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

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 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επιλογή  χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος  λήψης  δανείου  για  την 

  ¨βελτίωση – ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων 

  τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση Δημ. Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών 

  στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΑΕΚΑΣ Α.Ε. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απολογισμού: 

  α) Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών και 

  β) Ε.Σ.Ε. .Ε. Δήμου Σερρών, 

  έτους 2017. 

  Εισηγητές: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης   και 

  Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποφάσεων του  Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: 

  α) αρ. 64/2018 με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2017¨ και 
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  β) αρ. 68/2018 με θέμα ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου   

  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 

  Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

  του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

  Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου   

  

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:   

  α) αρ. 82/2018 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨ 

  και      

  β) αρ. 83/2018 με θέμα ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 

  2017¨.      

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση επί της αρ. 4/2018 απόφασης του  Δ.Σ. της Δημοτικής 

  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καρπουχτσής Κ.  

 

ΘΕΜ  8ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο:   

  α) ¨Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης - ενημέρωσης επιχειρήσεων¨ 

  και      

  β) ¨Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών δια- 

  τάξεων για τα ΑΜΕΑ¨.     

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

 

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 235.000,00  € από  το πρόγραμμα 

  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ για την πράξη με τίτλο ¨Προμήθεια μηχανημάτων 

  έργου του Δήμου Σερρών και κάλυψη επιπλέον ποσού από ιδίους 

  πόρους¨.      

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

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου στην εκδήλωση  

 ¨Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και Πόλεων¨ που θα  

  Πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 2018.  

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

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20ΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 

7

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του κυνοκομείου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την υπηρεσία 

¨Κατευθύνσεις για την οργάνωση – διαχείριση κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την παροχή 

υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την τεχνική 

υποστήριξη του συστήματος προτεραιότητας των ΚΕΠ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την τεχνική 

υποστήριξη του συστήματος γραμματοσήμανσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: 

α) τμήματος του υπ’ αριθμ. 7503 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, 
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β) του υπ’ αριθμ. 2893 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, 

γ) του υπ’ αριθμ. 1272 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα και δ) 

τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου 

Ιωάννη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης 

δημοτικής έκτασης τμήματος αγροτικής οδού του αγροκτήματος Χριστός. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του αντλιοστασίου της Ελληνικής 

Βιομηχανίας Ζάχαρης επί της τάφρου Μπέλιτσας και του αγωγού μεταφοράς 

νερού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 28296/03-07-2017 σύμβασης για 

την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λπ. του 

Δήμου Σερρών έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εσόδων 

και εξόδων από πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σερρών. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ασφάλισης 

οχημάτων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση της μελέτης ¨Επανακαθορισμός 

οριογραμμών τριών ρεμάτων οικισμού Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Διαμόρφωση κοιμητηρίων .Κ. Λευκώνα και 

β) Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών, έτους 2018. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Τροποποίηση   προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 

οικονομικού έτους 2018 για δράσεις πυροπροστασίας.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

   

ΘΕΜΑ 30ο:   Σχετικά με τεχνική αστυνόμευση σε τμήματα του οδικού άξονα 

κόμβος Λευκώνα – κόμβος Γεν. Νοσοκομείου Σερρών, βάσει της υπ’ 

αριθμ. 762/2017 Α. .Σ.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

   

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση δημοτικών οδών ΔΚ. Λευκώνα, 

  β) Επισκευές – συντηρήσεις W.C. του 15ου  και 21ου Δημ. Σχολείων 

Σερρών,      

γ) Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση, έτους 2016 και 

δ) Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου 

Παπαλουκά.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

   

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση  1ου   ΑΠΕ  του  έργου:  ¨Συντήρηση  γεφυρών Δ.Ε.  Καπ. 

Μητρούση έτους 2016¨.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.    

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Γρηγοριάδης Χ., Δούκας Γ., 

Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την επανένταξη και τη βιώσιμη 

επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου 

MAPS. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

των Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 36ο:  Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου 

¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού χρήσης χώρων φορτοεκ-φόρτωσης 

στην πόλη των Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2018 απόφαση Ποιότητας 

Ζωής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούνιο, και 

του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Χ. για το μήνα Σεπτέμβριο 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, β) του αντιδημάρχου κ. Χράπα Π. για το μήνα 

Μάιο, γ) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Π. για τους μήνες 

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, δ) του εντεταλμένου Δημ. 

Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κ. για το μήνα Ιούνιο και ε) της Δημ. Συμβούλου 

κ. Ηλιοπούλου Σ. για το μήνα Μάιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας στην πόλη Νις της Σερβίας 

των αιρετών για την αδελφοποίηση Β’ φάση. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στην κ. Γουγαλάκη Σοφία, στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υπογραφή στις Πρέσπες της Συμφωνίας 

μεταξύ Ελλάδας –Σκοπίων στις 17/6/2018 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση τροποποίησης της αρ. 18971 8/6/2018 σύμβασης του Δήμου με τον κ. 

Βέρρο Κωνσταντίνο 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση τοποθέτησης 8 συνολικά καμπινών του Ο.Τ.Ε. στην ΔΕ Σκουτάρεως 

κατόπιν της αρ. 1943/13-6-2018 αίτησης της Ο.Τ.Ε. ΑΕ σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 του Ν4067/2012 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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10Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ   

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  συνεδρίαση  συνεχίζεται  μετά  την  χθεσινή  διακοπή .  Ο  Κανονισμό  

προβλέπει  και  με  ένδεκα  άτομα  ότι  μπορεί  να  ξεκινήσει  η  συνεδρίαση  

και  προχωρούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  κύριοι  

συνάδελφοι .   

 

Το  δεύτερο  θέμα  αφορά :   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αντικατάσταση  Δημ .  Συμβούλου  ως  εκπρόσωπο  του  

 Δήμου  Σερρών  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  της  ΔΑΕΚΑΣ  Α .Ε .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Προτείνεται  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  Μερετούδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  βάλουμε  αναπληρωτή ,  υπάρχει  ήδη  αναπληρωτής ,  

είναι  ο  κ .  Θεοχάρης .   Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  406/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση  απολογισμού:  

α)  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017.  

Εισηγητές:  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης    

 και  ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης .  Κύριε  Μερετούδη  ξεκινήστε  λιγάκι  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  τυπικό  το  θέμα .  Είναι  ο  απολογισμός  των  δυο  Σχολικών  

Επιτροπών .  Τα  έσοδα  που  παίρνουμε  από  τους  ΚΑΠ ,  τα  έσοδα  που  

έρχονται  από  το  ΕΝΕΔΗΔΗΜ  για  τις  καθαρίστριες  μοιράζονται  στα  

σχολεία .  Μαζεύουμε  τα  τιμολόγια ,  γίνονται  οι  απολογισμοί ,  στο  τέλος  

του  ΄16 στο  ταμείο  είχαμε  540.000.  το  ΄17 ξοδέψαμε  από  αυτά  που  

πήραμε  81.000 περισσότερα .  Αυτά  είναι  για  την  Α /θμια .   Και  κάτι  

ανάλογο  είναι  για  την  Β /θμια .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20ΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 

14

 Ξεκινώντας  το  ΄18 το  ταμείο  της  Σχολικής  Επιτροπής  ήταν  

458.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν  θέλετε  κάτι  άλλο ;   

 

 

Έγκριση  απολογισμού:  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητές:  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης   

  και  ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  407/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απολογισμού:  Ε .Σ .ΕΔ  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017.  

Εισηγητές:  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης   

  και  ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  408/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  είναι  ο  Τσαλίκογλου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Τσαλίκογλου  πήγε  να  πιεί  νερό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πάμε  στο  έξι  μέχρι  να  έρθει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έξι  είναι  του  Τερζή  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  είναι  εδώ  η  Βούλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

  

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ  .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  

α)  αρ .  82/2018 με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

και  

β)  αρ .  83/2018 με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  έτους  

2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  αφορά  την  έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  την  υπ '  

αριθμό  82/2018 με  θέμα  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

και  δεύτερο ,  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  83/2018 

με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  έτους  2017¨ .  

 Έχετε  τον  λόγο .  καθίστε ,  σας  παρακαλώ  σε  ένα  μικρόφωνο  

κοντά .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήρθε  ο  Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κρατάμε  το  θέμα  το  έκτο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάμε  στο  τέταρτο .   

 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του   Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  

α)  αρ .  64/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2017¨  και  

β)  αρ .  68/2018 με  θέμα  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Είναι  δυο  αποφάσεις  προς  έγκριση .  Η  μια  είναι  ο  ισολογισμός .  Εάν  

κάποιος  δει  την  εισήγηση  θα  δει  ότι  υπάρχει  ένα  μείον .  Αυτό  είναι  

λογιστικό .  Το  μείον  είναι  γιατί  χρησιμοποιήσαμε  λεφτά  τα  ταμειακά  

διαθέσιμα .  Δηλαδή  αποτυπώνει  πόσα  χρήματα  μπήκαν  και  πόσα  

ξοδεύτηκαν .  Ξοδεύτηκαν  55.   

 Εγώ  είμαι  χαρούμενος  γι '  αυτό  το  μείον  55,  γιατί  κανονικά  ήταν  

μείον  180 στο  ταμείο  αλλά  πήγαμε  καλά  και  αυτό  φαίνεται  στο  Β  που  

είναι  προς  έγκριση ,  έρχεται  αναμόρφωση  αλλά  δεν  είναι  για  να  

ξοδέψουμε ,  έρχεται  αναμόρφωση  του  κωδικού  που  είναι  για  τα  

εισιτήρια ,  τα  έσοδα .   

 Δηλαδή  είχαμε  εμείς  τον  προϋπολογισμό  τον  εικονικό  που  υπήρχε  

από  παλαιότερα ,  το  ανεβάζουμε .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του   Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  αρ .  

64/2018 με  θέμα:   

¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2017¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  409/2018 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του   Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  

 αρ .  68/2018 με  θέμα  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  410/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  έκτο  θέμα .  Ήρθε  ο  Πρόεδρος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  να  έρθει  ο  Πρόεδρος  πάμε  στο  δωδέκατο  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  πέρασε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μισό  λεπτό ,  μην  βιάζεστε  κύριε  Δήμαρχε ,  γιατί  τόσο  βιασύνη ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νόμιζα  ότι  πέρασε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  του  κ .  Γρηγοριάδη  είναι  αυτό .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  
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Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας   

του  κυνοκομείου .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε  εισήγηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ενημέρωση  κάνετε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  οι  ανάγκες  του  Κυνοκομείου  είναι  πολλές  και  προσωπικό  δεν  

υπάρχει ,  το  τελευταίο  διάστημα  έχουμε  δεχθεί  πάρα  πολλά ,  ειδικά  

κουτάβια  και  αυτά  θέλουν  καθάρισμα ,  θέλουν  τάισμα ,  θέλουν  πότισμα ,  

θέλουν  φροντίδα  με  λίγα  λόγια .  Από  το  μόνιμο  προσωπικό  του  Δήμου   

δεν  μας  δίδεται  ούτε  μισός ,  οπότε  πρέπει  να  πάμε  στο  δίμηνο ,  δεν  

γίνεται  αλλιώς ,  γι '  αυτό  και  ζητάω  δυο  άτομα ,  τουλάχιστον  αυτό  το  

διάστημα  που  έχουμε  τόσο  μεγάλη  ανάγκη  να  το  ξεπεράσουμε  και  μετά  

βλέπουμε .   

 Αυτή  είναι  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  420/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  το  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ  .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  

α)  αρ .  82/2018 με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

και  

β)  αρ .  83/2018 με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  

 έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όσον  αφορά  στον  πίνακα  των  εσόδων ,  έχουμε ,  ανοίγουμε  έναν  

λογιστικό  κωδικό  για  να  πάρουμε  τα  έσοδα  από  το  πρόγραμμα  

LEADER του  ΟΠΟΚΕΠΕ .  Είναι  ο  κωδικός  ο  δεύτερος .  Όσον  αφορά  το  

πρώτο  είναι  μια  δικαστική  εντολή  για  το  Σκούταρι .  Ανοίγουμε  και  εκεί  

έναν  κωδικό .  Αυτό  είναι  όσον  αφορά  τον  πίνακα  των  εσόδων .   

 Όσον  αφορά  το  δεύτερο  σκέλος ,  στον  πίνακα  των  εξόδων ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Είναι  μια  οφειλή  που  είχαμε .   

Κα    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όσον  αφορά  τώρα  τον  πίνακα  των  εξόδων ,  αυξάνουμε  τους  κωδικούς .  

Ο  πρώτο  κωδικός  είναι  διότι  πρέπει  να  συντηρήσουμε  και  πιθανόν  να  

αντικαταστήσουμε  τα  δυο  ασανσέρ  που  έχουμε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Η  

μελέτη  που  έγινε  μας  δίνει  έναν  πρόχειρο  προϋπολογισμό  της  τάξης  

των  20.000 και  για  τα  δυο  ασανσέρ ,  οπότε  αυξάνουμε  αυτόν  τον  

κωδικό .   

 Ο  δεύτερος  κωδικός  είναι  οι  αμοιβές  των  ορκωτών  λογιστών  για  

τρεις  χρήσεις ,  οι  οποίες  θα  περάσουν  μέσα  στο  ΄18,.  Τρεις  χρήσεις  για  

τρεις  οικονομικές  χρήσεις .   

 Ο  τρίτος  κωδικός  που  αυξάνουμε  είναι ,  για  να  συμμορφωθούμε  

στον  νέο  ευρωπαϊκό  κανονισμό  περί  προσωπικών  δεδομένων .  Το  GDPR 

 Ο  τέταρτος ,  αυξάνουμε  τον  κωδικό  μεταφορές  για  την  

Φιλαρμονική  Ορχήστρα ,  διότι  όπως  αρκετοί  από  εσάς  έχουν  αντιληφθεί  

πλέον  η  Φιλαρμονική  Ορχήστρα ,  από  φέτος  τουλάχιστον ,  πηγαίνει  

όπου  την  προσκαλούν ,  με  αποτέλεσμα  έχει  εξαντληθεί  ο  κωδικός  που  

είχαμε  για  μεταφορές  και  τον  αυξάνουμε  κατά  ένα  χιλιάρικο  για  να  

έχουμε  το  επόμενο  εξάμηνο  την  δυνατότητα  να  μεταφέρουμε  την  

Φιλαρμονική  νόμιμα ,  όπως  πρέπει  στις  διάφορες  περιφορές  κυρίως .   

 Ο  επόμενος  κωδικός  είναι  για  τις  προκηρύξεις .   

 Ο  τελευταίος  είναι  μείον  για  τις  αποδοχές  των  εκτάκτων  

υπαλλήλων ,  διότι  εμείς  είχαμε  προϋπολογίσει  τοι  θα  προσλάβουμε  

κάποιους  έκτακτους  υπαλλήλους  με  συμβάσεις  έργου  με  την  . . ,  παρόλα  
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αυτά  στο  πρώτο  εξάμηνο  δεν  χρειάστηκε  να  πάρουμε  αυτούς  τους  

υπαλλήλους  και  μειώνουμε  αυτόν  τον  κωδικό  κατά  8.000.  

 Αυτό  είναι  λοιπόν  όσον  αφορά  το  πρώτο  θέμα ,  το  6Α .  

 Το  επόμενο  είναι  το  6Β .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Πάμε  στο  δεύτερο  θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .  Εδώ  είναι  τόσα  πολλά  εάν  θέλουν  κάτι  να  ρωτήσουν  

μόνο   οι  συνάδελφοι .  Πέρασε  και  αυτό  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιό  

μας .  Έγιναν  εκεί  παρατηρήσεις  και  κυρίως  από  τον  κ .  Ηλία  

Αναστασιάδη .  Έλαβε  τις  απαντήσεις  του ,  συμφώνησε  για  κάποια  

θέματα ,  ελάχιστα ,  που  είχε  να  ερωτήσει .  Εάν  έχετε  κάτι  γιατί  τώρα  τι  

να  πρωτοπώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν   υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Συμφωνούμε  με  την  

έγκριση  των  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;  Ομόφωνα ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  στα  δυο ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  στα  δυο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Στην  συγκεκριμένη  συνεδρίαση  ήταν  η  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου .  

 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  82/2018 με  θέμα:   

¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  412/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  83/2018 με  θέμα  

¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  413/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  
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έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  200.000 ευρώ ,  αυτά  τα  οποία  είχαμε  

πει  για  να  βάλουμε .  Την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  80.000 ευρώ  και  το  τρίτο  είναι  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  περάσαμε  χθες  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  το  τρίτο  είναι  

διάφορα  άλλα  θέματα  τα  οποία  έχουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  μισθοδοσία ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .  Αφορά  πολλά  πράγματα .  περίθαλψη ,  νομικούς  συμβούλους ,  

σπουδαστές  ΕΑΠΣ ,  Ο .Α .Ε .Δ . ,  τακτικές  αποδοχές .  Είναι  μια  λίστα  

μπορείτε  να  την  δείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δέκατο  τρίτο  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  ήθελα  να  κάνω  στον  Αντιδήμαρχο  Πρόεδρε .  Διάβασα  στο  

αυτό  ότι  είναι  έκτακτη  επιχορήγηση .  Έτσι  το  παρουσιάζετε ;  

Εξαντλήθηκε  η  τακτική  επιχορήγηση  από  την  μεριά  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;   
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Γιατί  την  βαπτίζουμε  έκτακτη ;  Και  μπορούμε  να  δώσουμε  έκτακτη  

επιχορήγηση  ενώ  έχει  να  παίρνει ,  εάν  έχει  να  παίρνει  χρήματα  από  την  

τακτική  επιχορήγηση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχει  να  παίρνει  και  από  την  τακτική  επιχορήγηση ,  απλώς  η  έκτακτη  

επιχορήγηση  είναι  για  παράδειγμα ,  μπορεί  να  σας  το  εξηγήσει  και  ο  

Πρόεδρος  εκεί ,  στο  κολυμβητήριο  υπάρχουν  πρόβλημα  σοβαρά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  δεν  κλείσει  στο  τέλος  της  χρονιάς  να  του  δώσουμε  έκτακτη  

επιχορήγηση .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχει  εξαντληθεί ,  κ .  Χασαπίδη ,  η  τακτική  επιχορήγηση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   Έχει  εξαντληθεί  και  η  έκτακτη  επιχορήγηση  γίνεται  για  

τις  λειτουργικές  ανάγκες  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Εάν  θέλετε  να  το  

ψηφίσετε ,  πρέπει  να  λειτουργήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε  δεν  υπάρχει  λόγος  να  ανεβάζετε  τους  τόνους .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχει  εξαντληθεί  η  τακτική  επιχορήγηση  και  χρειάζεται  την  έκτακτη  για  

να  λειτουργήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  αυτό  ήταν  το  ερώτημα  του   κ .  Χασαπίδη .  Έληξε  κ .  Χασαπίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  πω  κάτι .  Όταν  κάνουμε  έκτακτη  επιχορήγηση ,  υπάρχει  μια  

αιτιολογία .  Υπάρχει  ένα  αιτιολογικό  ότι  το  θέλουμε  γι '  αυτό  και  γι '  

αυτό .  Εάν  δεν  είναι  σωστό  αυτό ,  απορρίπτεται  από  την  

Αποκεντρωμένη .  Παραπάνω  τι  να  σας  πω ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  ξέρω  ότι  δεν  μπορείς  να  επιχορηγήσεις  κάποιον  εκτάκτως  ενώ  

είναι  να  παίρνει  τακτική  επιχορήγηση .  Θα  εξαντλήσεις  την  τακτική  

επιχορήγηση  και  εάν  δεν  φτάσουν  στο  τέλος  της  χρονιάς ,  παίρνει  

έκτακτη  επιχορήγηση .  Ενώ  έχει  να  πάρει  τακτική  επιχορήγηση ,  

μπορούμε  να  δώσουμε  έκτακτη  επιχορήγηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορείτε  να  το  ξεκαθαρίσετε  αυτό ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  να  απαντήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  δεν  θα  κατευθύνετε  εσείς  το  ποιος  θα  απαντήσει .  

Θέσατε  το  ερώτημά  σας ,  σας  παρακαλώ  τώρα .  Ζήτησε  ο  Πρόεδρος  τον  

λόγο .  ορίστε  κ .  Χατζημαργαρίτη .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να  θυμίσω  στον  κ .  Χασαπίδη  ότι  για  να  εκτελεστεί  ο  προϋπολογισμός  

του  Δήμου  έπρεπε  και  τα  νομικά  πρόσωπα  να  βάλουν  πλάτη .  Αυτό  τι  

σημαίνει ;  Είχαν  ανάγκες  λειτουργικές ,  οι  οποίες  θα  εκτελούνταν  μέσα  

στην  χρονιά  που  διανύουμε .  Αυτό  λοιπόν  έγινε  και  μάλιστα ,  πριν  την  

εξάντληση  της  τακτικής  επιχορήγησης  που  είναι  από  την  συστατική  

πράξη  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  επιχορηγήθηκε  με  το  ποσό  
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των  50.000 ευρώ  πριν  από  περίπου  τρεις  μήνες ,  το  οποίο  και  

εξάντλησε .   

 Είπαμε  όμως  ότι  υπήρχαν  κάποια  οικονομικά  προβλήματα  μέσα  

στον  Δήμο ,  δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  αυτή  την  ανεύρεση  των  

200.000 ευρώ  που  για  μας  είναι  ένα  ποσό ,  το  οποίο  θα  λειτουργήσει  

μέχρι  και  το  τέλος  της  χρονιάς .  Έγινε  αυτή  την  στιγμή .  Οπότε  δεν  

νομίζω  να  υπάρχει  κάποια  άλλη  απορία ,  κ .  Χασαπίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Πρόεδρε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τον  κ .  Χατζημαργαρίτη  τον  παίδεψα ,  σε  παρένθεση  τον  παίδεψα ,  εδώ  

και  πολύ  καιρό  γιατί  με  ζάλιζε ,  ήθελε  λεφτά ,  ήθελε  λεφτά .  Έτυχε  και  

το  θέμα  του  κολυμβητηρίου .  Μίλησα  και  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  

τουλάχιστον  άμα  ήταν  εδώ  θα  το  επιβεβαίωνε  αυτό  το  πράγμα .  Μου  

λέει  ότι  χρειαζόμαστε  οπωσδήποτε  χρήματα .  Και  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης  θέλουμε  από  την  έκτακτη  επιχορήγηση  και  αυτός  

ήταν  και  ο  λόγος  που  μπήκε  μέσα .   

 Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  εάν ,  τα  οικονομικά  τους  τα  βλέπουμε  

κάθε  εξάμηνο  τους  ισολογισμούς  και  τα  λοιπά .  Τώρα  τα  υπόλοιπα…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  αμφισβήτησα… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  λέω  την  αλήθεια  τώρα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Μπορούμε  να  δώσουμε  έκτακτη  επιχορήγηση  ενώ  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μπορούμε .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ενώ  δεν  εξαντλήθηκε  η  τακτική ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  λόγος  να  κάνουμε  διάλογο ;  Πήρατε  την  απόφαση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  είπα  κ .  Χασαπίδη ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  νομίζω  ότι  επιχορηγήθηκε  τον  

Μάρτιο  με  50.000 ευρώ  πριν  εξαντλήσει  τα  250 χιλιάρικα .  Πήρε  

έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη  και  εκταμιεύτηκε  το  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  τον  λόγο ,  κάτι  διέκοψα  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Έχετε  τον  λόγο ,  

το  μικρόφωνο ,  σας  παρακαλώ ,  ανοίξτε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  πω  ότι  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  έχει  πάρα  πολλά  αντικείμενα ,  

τρομερά  αντικείμενα  και  κύριε  Αντιδήμαρχε… διότι  έχει  πολλά  

αντικείμενα  και  πρέπει  να  κάνει  επιχορηγήσεις  συνεχώς .  Αθλητισμός ,  

τα  πάντα .  Ξέρετε  τι  γίνεται  εκεί  μέσα ;  Πήγες  καμία  φορά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βασικά  είχε  τις  δικαστικές  απαιτήσεις  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  άδικο  εδώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  τεράστια .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Να  ρωτήσω ,  Πρόεδρε  με  αυτά  τα  χρήματα  θα  καλύψεις  και  την  ανάγκη  

για  την  ολοκλήρωση  του  γηπέδου  Σκουτάρεως ;  Πρέπει  να  φανούμε  

συνεπείς .  Έχετε  δώσει  δέσμευση .  Και  επίσης  έχετε  δει  το  ενδεχόμενο  

της  υποστήριξης  του  γηπέδου  της  Κάτω  Καμήλας ;  Και  εκεί  έχουμε  … 

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όσον  αφορά  το  γήπεδο  της  Σκουτάρεως  είναι  σε  εξέλιξη  οι  εργασίες ,  

ούτως  ή  άλλως  είχαμε  τα  χρήματα  πιο  πριν  από  την  ανάγκη  για  την  

έκτακτη  επιχορήγηση ,  γιατί  αυτή  δεν  είναι  μόνο  για  το  κολυμβητήριο ,  

για  είναι  μόνο  για  τις  λειτουργικές  ανάγκες ,  για  μισθολογικούς  

σκοπούς ,  για  δικαστικές  . .  αλλά  βασικά  είναι  για  την  νομιμοποίηση  

όλων  των  αυθαιρέτων  τα  οποία  έχουμε  κληρονομήσει  από  τα  πρώην  

νομικά  πρόσωπα  που  συνθέσαν  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  αυτά  είναι  οι  13 

δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί ,  είναι  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  είναι  

μια  σειρά  από  δαπάνες .   

 Όσον  αφορά  το  γήπεδο  της  Κάτω  Καμήλας ,  δεν  ανήκει  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Και  απευθύνθηκα  στους  ανθρώπους  της  ομάδας  και  από  

πέρυσι  και  πριν  από  περίπου  τρία  χρόνια  και  τους  είπα  ότι  πρέπει  να  

παραχωρηθεί  με  δική  τους  απόφαση  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  να  

προχωρήσουν  οι  διαδικασίες  που  μπορεί  να  τις  κάνει  το  νομικό  

κομμάτι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επίσης  είναι  ανάγκη  να  υποστηρίξεις ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  γήπεδο  της  

Πεπονιάς ,  για  να  λειτουργήσει  ως  προπονητικό  κέντρο  για  την  ομάδα .  

Και  το  λέω  αυτό  με  την  έννοια  ότι  έχουμε  και  ευχάριστο ,  ανέβηκε  και  

η  γυναικεία  ομάδα ,  οπότε  του  χρόνου  εδώ ,  με  την  νέα  περίοδο  εννοώ ,  

στο  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού  …Θα  τα  συναντήσουμε  αυτά  μπροστά  

μας .   
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Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θεματικό  γήπεδο ,  όπως  ξέρετε  έχουμε  εμείς  ήδη  αναλάβει  την  

συντήρηση ,  είναι  σε  εξαιρετική  κατάσταση ,  θα  δούμε  τώρα  πως  θα  

είναι  τα  δεδομένα  που  θα  έχουμε .   

 Όσον  αφορά  την  Πεπονιά ,  έχουμε  ήδη  δρομολογήσει  την  αντλία ,  

η  οποία  θα  μας  βοηθήσει  στο  πότισμα  του  γηπέδου .  Θα  χρησιμοποιηθεί  

σαν  βοηθητικό  από  την  ομάδα  Σκουτάρεως .  Νομίζω  ότι  τα  καλύπτουμε  

αυτά  αλλά  οι  ανάγκες  μας  ποτέ  δεν  τελειώνουν .  Επιφυλάσσομαι  εάν  

χρειαστούμε  και  ακόμη  μια  μικρή  βοήθεια ,  εάν  δεν  καταφέρουμε  και  . .  

δαπάνες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επισημαίνω  ότι  το  γήπεδο  θέλει  καλή  υποστήριξη .  Το  χόρτο  κιτρίνισε .  

Για  δες  εκεί  να  κάνεις  τα  δέοντα ,  να  μην  χάσουμε  τουλάχιστον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  όμως ,  σας  παρακαλώ  στα  θέματα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  ακριβώς  είναι  το  θέμα  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  μας  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έκτακτη  επιχορήγηση  και  πρέπει  να  δούμε… 

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Γι '  αυτό  και  καθυστερήσαμε  λίγο  στο  γήπεδο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   Συμφωνούμε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τοποθέτηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση .  Ορίστε .  Υπάρχει  ενδιαφέρον  για  άλλον  να  τοποθετηθεί ;  

Και  εσείς  κ .  Χασαπίδη ;  Ορίστε  κ .  Τερζή ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μιας  και  είμαστε  μεταξύ  μας ,  κάμερες  δεν  υπάρχουν ,  είμαστε  μεταξύ  

φίλων  και  γνωστών ,  εγώ  θα  απευθυνθώ  στον  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη .  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  είστε  παλαιός ,  ο  πιο  παλαιός  εδώ  μέσα ,  

δεν  υπάρχει  τμήμα  που  να  μην  έχει  ανάγκες  και  δεν  υπάρχει  υπεύθυνος  

τμήματος  είτε  Αντιδήμαρχος  είτε  Πρόεδρος  που  να  μην  αντιμετωπίζει  

πολλές  ανάγκες  καθημερινά  και  πολλά  προβλήματα .   

 Όπως  ο  κ .  Χαζτημαργαρίτης  πριν  από  καιρό  είχατε  πει  για  τον  κ .  

Δούκα ,  όλοι  και  σε  όλα  τα  τμήματα  έχουμε  ανάγκες .   

Τώρα  ο  κ .  Χαρίτος  είναι  η  μαμά  του  λόχου .  Όλους  θα  μας  

προσέξει .   

Τώρα  προσέξτε  περισσότερο  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  αύριο  τον  

κ .  Δούκα ,  μεθαύριο  τον  κ .  Μερετούδη ,  όλοι  έχουμε  ανάγκες  και  όλοι  

πασχίζουμε  καθημερινά .  Αυτή  η  επιλεκτική  προσέξτε  σήμερα  αυτόν  

και  τον  άλλο  μήνα  τον  άλλο ,  δεν  σας  τιμά .  Είστε  ο  πιο  παλαιός  εδώ  

μέσα  και  πρέπει  να  μας  προστατεύετε  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  Ποιο  είναι  το  προσωπικό ,  για  πείτε  μου ,  ποιο  είναι  το  

προσωπικό ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούω ,  πατήστε  λιγάκι  το  μικρόφωνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είναι  προσωπικό .  Πρέπει  να  ξέρεις  κύριε  ότι  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  με  ενδιαφέρει  πως  σε  λένε .  Δεν  με  ενδιαφέρει .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  σε  ενδιαφέρει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  ξέρεις  …. 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  το  όνομα  σας  μίλησα .  Εδώ  δεν  έχει  τηλεόραση  τώρα ,  πείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο .  Παρακαλώ  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Η  ηλικία  σας  δεν  σας  προστατεύει .  Η  ηλικία  σας  δεν  σας  προστατεύει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή ,  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  Παρακαλώ  αφήστε  να  

ολοκληρώσει .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  έργο  του  Χατζημαργαρίτη  είναι  φοβερό .  Έχει  να  

κάνει  με  χίλια  αντικείμενα .  Γήπεδα ,  τα  πάντα .  Τι  κάνει  αυτός  εκεί  

στην  αυτή ;  Τι  κάνει ;  Τίποτα  δεν  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  περιοριστούμε  σε  αυτές  τις  κουβέντες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ ,  μιλάς  εσύ .  Καταδέχομαι  εγώ  να  μιλήσω  σε  σένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ .  Μην  το  συνεχίζετε ,  έληξε  το  θέμα .  Ζητήσατε  επί  

προσωπικού ,  σας  τον  έδωσα  σταματήστε  το ,  μην  το  προχωράτε .  

Εντάξει ,  να  λήξει  το  θέμα ,  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  καμία  

αντιπαράθεση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κρίμα .  Κρίμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εγώ  εξακολουθώ  να  σας  σέβομαι… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάει ,  μιλάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  απευθύνεστε .  Παρακαλώ  όχι  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μα  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  αυτό .  Θα  ζητήσει  τον  λόγο  και  ο  

ίδιος .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Σύντομα ,  σας  παρακαλώ ,  ένα  λεπτό .   Και  σταματάει  το  θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εγώ  απευθύνομαι  στο  σώμα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  απευθύνεστε ,  κ .  Τερζή ,  στον  Πρόεδρο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Απευθύνομαι  στον  Πρόεδρο .  Εξακολουθώ  να  εκτιμώ  τον  κ .  Αντώνη  

Αναστασιάδη  και  ήταν  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  μας  εκτιμάς .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  μην  σας  εκτιμώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άστε  το  κ .  Τερζή  τώρα .  Μην  το  συνεχίζετε .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Εγώ  με  την  ερώτησή  μου  δεν  αμφισβήτησα  ούτε  το  έργο  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ούτε  και  την  προσφορά  του  Χαζτημαργαρίτη .  Εγώ  είπα  

το  διαδικαστικό  κομμάτι .  Εάν  μπορούμε  να  χρηματοδοτήσουμε  

εκτάκτως  ενώ  έχει  να  πάρει  τακτική  επιχορήγηση .  Οι  ανάγκες  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  γνωστές  και  είναι  γνωστές  και  σε   μένα  γιατί  

πέρασα  και  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  τα  ξέρω  

από  μέσα .   

Άλλος  ήταν  ο  σκοπός  της  ερώτησης .  Να  μην  εγκλωβιστούμε  σε  

μια  διαδικασία  που  είναι  παράτυπη .  Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

                      οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  

Δήμου .    9775  13/7/2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  421/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  έκτακτη  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 (78Αναμ . )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

10944 13/7/2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  422/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  τη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  (Αναμ .  7)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  423/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  ενίσχυση  μισθοδοσίας  κρατήσεων ,  ταχυδρομικών  

 τελών  δικαιωμάτων  τρίτων  (Δ .Ε .Η . )   από  την  είσπραξη  τελών   

και  φόρων  του  αποθεματικού  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  424/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

 υπηρεσία  ¨Κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση  – διαχείριση   

κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ποσό  είναι  11.800.  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  που  ανοίγουν  τα  προγράμματα  τα  ευρωπαϊκά ,  είναι  μια  υπηρεσία  

για  να  οργανώσουμε  το  . .Αναφέρω  το  Πάρκο  Εθνικής  Αντίστασης  6 
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στρέμματα  στον  Λευκώνα  και  τα  λοιπά .  Θα  μας  δώσουν  κατευθύνσεις  

πως  πρέπει  να  το  διαχειριστεί  και  τι  πρέπει  να  γίνει .  Λέω  ένα  

παράδειγμα  γιατί  τους  είπα  ότι  πείτε  μου  ένα  παράδειγμα  και  μου  

έφεραν  αυτό  το  παράδειγμα ,  η  κυρία  Μαρινάκη .   

 Είναι  λοιπόν  κατευθύνσεις  οι  οποίες  θα  οργανώσουν  το  αρχείο  

για  να  μπορέσουμε  να  εκμεταλλευτούμε  τα  προγράμματα  τα  ευρωπαϊκά  

που  μας  έρχονται .  Επενδυτικά  προγράμματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσει ;  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλοι  θυμόμαστε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  ψηφίσαμε  κάποτε  μια  

συνεργασία  με  το  ΤΕΙ  με  ακριβώς  αυτό  το  φυσικό  αντικείμενο .  Και  

είχαμε  συμφωνήσει  και  βεβαίως  δεν  καταλαβαίνω  την  επικάλυψη  με  

μια  καινούργια  ανάθεση ,  η  οποία  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παροχή  υπηρεσίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  την  αναθέσουμε  έξω  δηλαδή .  Αυτό  εννοώ .  Το  ίδιο  πράγμα  λέμε .  

Ανάθεση  για  παροχή  υπηρεσίας  σε  κάποιο  άλλο  φυσικό  πρόσωπο  ή  

ενδεχόμενα  επιχείρηση ,  που  θεωρώ  εγώ  ότι  δεν  μπορεί  να  είναι  

υπέρτερη ,  να  είναι  πιο  ολοκληρωμένη  από  το  ΤΕΙ .    

 Θεωρώ  ότι  είναι  μια  σπατάλη  και  δεν  βλέπω  τον  λόγο  να  ξανά  

ψηφίσουμε  χρήματα  γι '  αυτή  την  δουλειά .  Το  αρχείο  υπάρχει .  Πείτε  

μου  τι  θα  προσθέσει  επιπλέον  και  εάν  πράγματι  αυτά  που  σας  είπα  

ισχύουν  σχετικά  με  το  ΤΕΙ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε  μας  έκανε  προτάσεις  το  ΤΕΙ ;  Δεν  το  ξέρω  εγώ  αυτό .  Πότε ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είμαι  εγώ  υποχρεωμένος ,  εσείς  είστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  δεν  το  ξέρω ,   θα  μας  το  φέρετε  εσείς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  ανάθεση  στο  ΤΕΙ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ,  τουλάχιστον ,  όσο  είμαι  από  το  ΄14 Αντιδήμαρχος  Έργων  και  

Υποδομών ,  δεν  έχουμε  δώσει  τίποτα  στο  ΤΕΙ .  Τώρα  δεν  ξέρω  ο  

Δήμαρχος  πιο  μπροστά… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχω  την  εντύπωση  ότι  στο  ΤΕΙ  ήταν  ο  γενικός  τίτλος :  Αξιοποίηση  

ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχει  καμία  σχέση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Καταγραφή  και  αξιοποίηση  της  ακίνητης  συνολικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καμία  σχέση  δεν  έχει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς  είναι  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Χασαπίδης  και  έγινε  μέσω  της  

ΔΑΕΚΑΣ .  Στην  προηγούμενη  δημαρχιακή  θητεία  δόθηκε  στο  ΤΕΙ  να  

κάνει  μια  μελέτη  για  να  μας  κάνουν  προτάσεις  για  την  αξιοποίηση  της  
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ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου .  Δεν  έχει  καμία  μα  καμία  απολύτως  

σχέση  με  το  σημερινό  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ούτε  επικάλυψη .  Αυτό  είναι  συγκεκριμένο .  Έχουμε  επενδυτικά  

προγράμματα ,  έχουμε  4600,  έχουμε ,  έχουμε ,  θα  μας  δώσει  

κατευθύνσεις  για  να  μπορέσουμε  να  αξιοποιήσουμε  τα  διάφορα  

πλατείες  και  τα  λοιπά  που  έχουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ  ότι  πληρώνουμε  δυο  φορές  το  ίδιο  αντικείμενο  απλώς  με  

διαφορετικό  τίτλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  δεν  έχει  καμία  σχέση  το  ένα  με  το  άλλο .  Το  

ένα  ήταν  για  αξιοποίηση  ακίνητης  περιουσίας  προτάσεις ,  εδώ  

παίρνουμε  κάποιον  σαν  σύμβουλο  για  να  μας  βοηθήσει ,  διότι  οι  

υπηρεσίες  του  Δήμου  δεν  προλαβαίνουν  να  ανταπεξέλθουν  σε  αυτά  τα  

προγράμματα  που  έχουμε  μπει  και  οι  υπηρεσίες  οι  ίδιες  μας  ζήτησαν  

βοήθεια  εξωτερική .  Δεν  έχει  καμία  μα  καμία  σχέση  εάν  κάποιος  πάει  

να  ενημερωθεί  αύριο  θα  το  διαπιστώσει  αυτό  που  λέω .  Αυτό  είναι  

σίγουρο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  να  πω  και  κάτι  επ’   αυτού .  Είναι  πρόταση  της  υπηρεσίας  μια  και  ο  

κ .  Φωτιάδης  λέει  ότι  στο  προηγούμενο  που  είναι  η  πρόταση  της  

υπηρεσίας ,  να  σήμερα  έχουμε  πρόταση  της  υπηρεσίας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  διαφωνούμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  425/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

 παροχή  υπηρεσιών  εφαρμογής  του  Γενικού  Κανονισμού  για  την   

προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  υπεύθυνου  προστασίας   

δεδομένων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  ένα  ποσό  36.022,  είναι  για  να  γίνει  διαγωνισμός .  Αφορά  τα  

προσωπικά  δεδομένα  τα  οποία  μπαίνουν  στην  ζωή  μας .  Κανονικά  η  
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ημερομηνία  έναρξης  του  ισχύος  Κανονισμού  ήταν  στις  25 Μαΐου .  

Λόγω  της  πίστωσης  το  χρεώνομαι  εγώ ,  δεν  υπήρχε  πίστωση  τότε ,  οπότε  

την  βάλαμε  τώρα .  

 Θα  πρέπει  να  βγει  εξωτερικός  φορέας ,  να  γίνει  διαγωνισμός ,  θα  

μας  πει  το  πως  θα  ξεκινήσουμε ,  γιατί  είναι  κάτι  καινούργιο  το  οποίο  

μπαίνει  στην  ζωή  μας .   

 Δεν  υπάρχει  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  426/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την   

Τεχνική  υποστήριξη  του  συστήματος  προτεραιότητας  των  ΚΕΠ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Νομίζω  ότι  είναι  απλό  το  θέμα  αυτό .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  τι  συνίσταται  το  θέμα ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  συνίσταται  στην  συντήρηση ,  από  ότι  μου  είπαν ,  στην  συντήρηση  

των  μηχανημάτων  που  αφορούν  το  ΚΕΠ ,  όπως  και  το  επόμενο  είναι  για  

το  συστήματος  γραμματοσήμανσης  147 ευρώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  ότι  ρώτησα  σήμερα ,  κύριε  Φωτιάδη ,  μου  είπαν  ότι  είναι  γενικώς  

για  τα  μηχανήματα ,  συντήρηση  των  μηχανημάτων  του  ΚΕΠ .  Τώρα  τι  

ακριβώς  λεπτομέρειες  δεν  μπορώ  να  σας  πω .  Αυτή  την  στιγμή  δεν… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  θα  το  κάνει  αυτό ;  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

1.400 ευρώ  δεν  είναι  αυτό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  1.428 ευρώ .  Δεν  έχω  ρωτήσει  ακριβώς  το  πως  θα  γίνει  η  

διαδικασία ,  αλλά  υποθέτω  ότι  είναι  κάποιος  φορέας ,  ο  οποίος  

αναλαμβάνει  για  την  συντήρηση  αυτή .  Εάν  είναι  μόνιμος  δεν  το  

γνωρίζω ,  μπορώ  να  σας  ενημερώσω  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  γι '  αυτό  ρωτάω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  ότι  φαίνεται  για  να  το  βγάλουν… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  ενημερώσω .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορώ  να  σας  πω  ακριβώς .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  427/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

 τεχνική  υποστήριξη  του  συστήματος  γραμματοσήμανσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  δέκα  επτά  συμφωνούμε  κύριοι ;  Ένα  ποσό  147 ευρώ  για  τεχνική  

υποστήριξη  του  συστήματος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ίδιο  πράγμα  είναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  εννοείτε  γραμματοσήμανση ;  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  η  συντήρηση ,  η  γραμματοσήμανση  είναι  πάλι  διαγωνισμός ,  

όχι ,  συγνώμη  λίγο .  Λάθος ,  λάθος .  Πήρα  το  άλλο  το  χαρτί .  

 Γραμματοσήμανση  είναι  το  μηχάνημα  το  οποίο  υποθέτω  ότι  είναι  

συντήρηση ,  υπάρχει  ένα  μηχάνημα  που  κάνει ,  που  βάζουν  τα  γράμμα  

μέσα  και  γίνεται ,  τα  κάνουμε  αυτόματα .  Τώρα  πως  ακριβώς  γίνεται  

αυτή  η  δουλειά  δεν  το  ξέρω .  Περνάει  το  μηχάνημα  και  κολλάει  τα  

γραμματόσημα  και  τα  τέτοια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  428/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  429/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  430/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  

α)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  7503 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σερρών ,  

β)  του  υπ’  αριθμ .  2893 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

γ)  του  υπ’  αριθμ .  1272 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα  

 και  δ)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος   

Αγίου  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  εδώ  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  όσον  αφορά  στο  συγκεκριμένο  θέμα ,  

το  Δ  ότι  χρειάζονται  επί  των  21;  Πρέπει  να  έχουμε  21 άτομα  παρόντες  

για  να  προχωρήσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είκοσι  ένα ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  το  Δ  αποσύρεται  για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  διότι  δεν  

έχουμε  τον  απαιτούμενο  αριθμό .  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  

δημοπρασίας :  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια  η  διαφορά ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προβλέπεται  να  υπάρχει ,  για  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  για  να  

ψηφιστεί  … 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  είναι  εκμίσθωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Επειδή  είναι  εκμίσθωση .  Και  από  ότι  είδα  στον  Κανονισμό  

πρέπει  να  έχουμε  21 παρόντες ,  που  δεν  νομίζω  ότι  έχουμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  υπόλοιπα  μπορεί  να  προχωρήσει ;  Σε  όλα  πάει ;  Άρα  αποσύρεται  

όλο  το  θέμα .  Όχι  μόνο ,  όλο  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλο  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  εικοστό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  το  εικοστό .  Είναι  όλα  εκμισθώσεις .   

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

7503 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 (ΠΡΑΚΤ .  1/10/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  2893  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 (ΠΡΑΚΤ .  2/10/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  1272 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 (ΠΡΑΚΤ .  3/10/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 (ΠΡΑΚΤ .  4/10/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προχώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  431/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  λόγω  αυθαίρετης  

 χρήσης  δημοτικής  έκτασης  τμήματος  αγροτικής  οδού   
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του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  τι  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε ,  πήραμε  αποφάσεις  εδώ .  Πήραμε  απόφαση  να  πάμε  στα  

δικαστήρια ,  να  καταθέσουμε  μήνυση .  Πήραμε  απόφαση ,  καταλαμβάνει  

ένα  μικρό ,  ανεπαίσθητο  θα  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανοίγουμε  έναν  κύκλο ,  διότι  εγώ  από  την  εμπειρία  μου  ξέρω  ότι  στα  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  να  το  ολοκληρώσω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ακούστε  να  σας  πω .  Υπάρχουν ,  οι  περιπτώσεις  είναι  διαφορετικές .  

Εμείς  όποιος  καταλαμβάνει ,  δηλαδή   η  υπηρεσία  δεν  πάει .  Όταν  όμως  

υπάρχει  ο  καταγγέλλων  που  κάνει  μήνυση ,  που  είναι  στον  Εισαγγελέα ,  

που  είναι ,  που  είναι ,  που  την  τρέχει  την  υπόθεση  και  τα  λοιπά ,  η  

υπηρεσία  φοβάται .  Δεν  μπορεί  να  κάνει .   

 Δηλαδή  θα  είναι ,  πρόσεξέ  με ,  το  ελάχιστο .  Πολύ  μικρό .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…από  την  εμπειρία  μου  ότι  όλες  οι  ιδιοκτησίες  είναι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εάν  όμως  υπάρχει  κάποιος ,  τον  ξέρει  ο  Κώστας  την  ιστορία ,  εάν  

υπάρχει  τώρα  ένας  να  μην  πω ,  ο  οποίος  έχει  πάει  στον  Εισαγγελέα ,  

μηνύσεις   δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διαφορετικά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για  να  καταλάβουμε  το  αντικείμενο ,  αυτός  εκτός  από  τον  δρόμο  που  

κατέλαβε  αυθαίρετα ,  ένας  δρόμος  ο  οποίος  ήταν  αδρανής ,  δεν  

λειτουργούσε ,  την  ξέρω  την  περιοχή  καλά ,  είχε  μπει  όμως  και  στο  

χωράφι  του  άλλου  και  από  εκεί  ξεκίνησε  η  όλη  ιστορία .   

 Δηλαδή  πήγε  και  έκανε  καταγγελίες ,  πήγε  Εισαγγελέα ,  πήγε ,  όλη  

η  ιστορία  από  εκεί  ξεκινάει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  πρόστιμο  θα  μπει ,  εμείς  πότε  το  διαπιστώσαμε ,  22/1ου  δηλαδή  τώρα  

στους  έξι  μήνες  που  θα  μπει  ένα  ελάχιστο  ποσό  για  να  είναι  καλυμμένη   

η  υπηρεσία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλιώς  θα  μας  πάνε  στα  δικαστήρια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήγαμε  στα  δικαστήρια ,  πάμε  στα  δικαστήρια .  Εντάξει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  βάλουμε  πρόστιμο  γι '  αυτό  το  διάστημα  μόνο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μόνο  γι '  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Του  εξαμήνου ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του  εξαμήνου  και  θα  είναι  το  ελάχιστο .  Η  υπηρεσία  φοβάται ,  να  είναι  

καλυμμένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλίμονο  τον  Σπιρουνά  τον  ξέρουμε  τον  Γιάννη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .έχουμε  προβλήματα  εκεί .  Ξέρουν  όσοι  είναι… 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  432/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αποδοχή  δωρεάν  παραχώρησης  της  χρήσης  του  αντλιοστασίου  

 της  Ελληνικής  Βιομηχανίας  Ζάχαρης  επί  της  τάφρου  Μπέλιτσας  

 και  του  αγωγού  μεταφοράς  νερού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .  Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  πω ,  είμαστε  έτοιμοι ,  απλά  έχουμε  ένα  μικρό  

πρόβλημα ,  το  οποίο  θα  το  λύσουμε ,  φαντάζομαι ,  εντός  των  ημερών .  Η  

υπηρεσία  φύλαξης ,  η  οποία  ήταν  να  αναλάβει  τελείωσε  η  σύμβασή  της ,  

τους  ζητήσαμε  να  μας  πουν  ότι  δεν  το  αναλαμβάνουν  να  δώσουμε  σε  

κάποια  άλλη  υπηρεσία  για  την  φύλαξη .  Αυτό .  Είμαστε  έτοιμοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  επισημάνω  κάτι .  Κύριε  Γρηγοριάδη ,  επειδή  

παίρνουμε  το  κύριο  αντλητικό  σύστημα  και  μεταφοράς  που  καταλήγει  

εν  τέλει  στον  ταμιευτήρα  του  Λευκώνα ,  αυτό  το  δίκτυο  δηλαδή  

διέρχεται  από  την  ζάχαρη ,  δεν  ρίχνει  στην  λίμνη ,  ρίχνει  στην  λίμνη  

του  Λευκώνα .   

Επειδή  η  λίμνη  του  Λευκώνα  κάποιοι  φρόντισαν  εκεί ,  κλέψανε ,  

έχουν  χαλάσει  την  περίφραξη  και  επειδή  το  βάθος  είναι  μεγάλο  και  

επειδή  είναι  και  ολισθηρό ,  η  κατασκευή  είναι  ολισθηρή ,  παρακαλώ  να  

αποκτήσετε  άμεσα  την  περίφραξη  και  να  επισημαίνετε  στην  ελληνική  

αστυνομία  να  περνάει  σε  τακτά  διαστήματα   με  τις  μηχανές ,  το  

προσωπικό  και  να  διώχνει  αυτούς  οι  οποίοι  μπαίνουν  μέσα  στην  

περίφραξη  γύρω  από  την  λίμνη .   

Εάν  ένας ,  επειδή  η  λίμνη  αυτή  είναι  σαν  μισό  αυγό ,  εάν  ένας  

γλιστρήσει  και  πέσει ,  δεν  μπορεί  να  βγει  και  επειδή  εκεί  δυστυχώς  με  

το  αντλητικό  αφήσαμε  και  πρασίνισε  και  βρώμισε  το  νερό  και ,  και  

επειδή  πηγαίνουν  οι  τσιγγάνοι  και  επειδή  πηγαίνουν  πάρα  πολλά  

παιδάκια ,  περπατάω ,  σας  το  επισημαίνω .   
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Παρακαλώ  να  ολοκληρώσετε  την  περίφραξη ,  να  βάλετε  ότι  

απαγορεύεται  η  είσοδος  σε  δέκα  σημεία  και  παρακαλώ  να   

ενημερώσετε  την  ελληνική  αστυνομία  να  περνάει  να  απομακρύνει .  Δεν  

ξέρω  εάν  έχουμε  και  άλλο  τρόπο .  Εάν  πέσει  ένα  παιδάκι ,  γλιστρήσει ,  

θα  πνιγεί .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  πολύ  σωστά  μιλάτε .  Αυτό  που  λέτε  δεν  το  γνώριζα  εγώ .  

Καταρχήν  θα  ήθελα  να  σας  πω  το  εξής :  υπάρχει  ένας  Πρόεδρος  και  ένα  

Τοπικό  Συμβούλιο  στον  Λευκώνα .  Θα  έπρεπε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  για  να  μην  ταλαιπωρούμε  το  σώμα… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  θέλω ,  δεν  θέλω  παραπάνω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαι  στην  διάθεσή  σας  να  σας  δείξω  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αύριο  το  πρωί  να  είμαι  εκεί .  Αύριο  το  πρωί  ερχόμενος  για  το  γραφείο  

μπορώ  να  περάσω  πρώτα  από  εκεί… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  θέλεις  την  δική  μου  παρουσία ,  την  Δευτέρα  μπορώ  να  σε  

βοηθήσω .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  ήξερα .  Μπορώ  να  πάω  εκεί  να  δω  το  πρόβλημα ,  να  μιλήσω  με  

την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  να  το  λύσουμε .  Αυτό  ήθελα  να  πω .  Ότι  έπρεπε  

να  με  ενημερώσουν .  Δεν  με  ενημέρωσε  κανείς .  Όμως  θα  το  δούμε  

άμεσα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και  να  κάνετε  όλα  σας  παρακαλώ ,  ότι  είπα… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  θα  ενημερώσουμε  και  την  Αστυνομία  να  περνάει  από  εκεί  να  

ελέγχει ,  να  μην  μπαίνουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  προχωρήσουμε .  Νομίζω  ότι  εξαντλήθηκε  το  θέμα .  Συμφωνούμε  

κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  433/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  28296/03-07-2017 

 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρησης  και  επισκευής  

φωτοτυπικών  

 μηχανημάτων  κ .λπ .  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  28296/03-07-2017 

σύμβασης  

 για   υπηρεσία  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων   

κ .λπ .  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  434/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  προμήθεια  αγαθών  για  την  βελτίωση  της  

λειτουργίας  του  τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  στο  πλαίσιο  του  

έργου:  Πρόγραμμα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  καταστροφών  που  

προκαλούνται  από  θεομηνίες .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  435/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  για  την  παροχή  

 υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής   

του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  5/10/2018)  

…………………………  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  προηγούμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο ,  για  το  εικοστό  τέταρτο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Την  συντήρηση  των  μηχανημάτων  την  κάνει  μια  εταιρεία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Την  συντήρηση  και  επισκευή… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20ΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 

58

Όχι ,  γίνεται  διαγωνισμός .  Κανονικός  διαγωνισμός .  Αυτή  την  στιγμή  

την  έχει  ο  κ .  Πάτος  Ευάγγελος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πόσο  καιρό  την  έχει ;  Πολλά  χρόνια .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  κάθε  χρόνο  γίνεται  ξανά  και  ξανά .  Γίνεται  διαγωνισμός .  Τώρα  

το  ποιος  το  πήρε  την  προηγούμενη  χρονιά  δεν  το  ξέρω .  Φέτος  πάντως ,  

αυτή  την  στιγμή  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  το  επισημαίνω .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ ,  το  θέμα  είναι  ότι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  γίνεται  διαγωνισμός .  Εντάξει ,  το  κατάλαβα .  Αυτή  την  στιγμή  

επειδή  υπάρχουν  ακόμα  χρήματα ,  γι '  αυτό  και  ζητάει  και  είναι  και  η  

παράταση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  διαγωνισμός  να  είναι  ανοικτός  για  να  υπάρχει  συμμετοχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιπλέον  στο  συγκεκριμένο  θέμα  νομίζω  σας  έχει  σταλεί .   

 Χρονική  παράταση  για  την  υπ '  αριθμό  56414/29-12-17 σύμβαση  

για  την  αγαθών  για  την  βελτίωση  της  λειτουργίας  του  τμήματος  

Πολιτικής  Προστασίας  στο  πλαίσιο  του  έργου :  Πρόγραμμα  πρόληψης  

και  αντιμετώπισης  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες .   

 Άρα  είναι  το  δεύτερο  σκέλος .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  δεύτερο  σκέλος  είναι  αλλά  το  διανομέας ,  ο  οποίος  είναι  να  μπει  στο  

τρακτέρ  και  λάμα  εκχιονίσμαστος .  Απλώς  άργησε  να  το  βάλει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  ζητάει  παράταση  για  να  το  βάλουν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   που  είμαστε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  εικοστό  τέταρτο  είμαστε .  Νομίζω  ότι  έχει  σταλεί  το  δεύτερο  θέμα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  εικοστό  τέταρτο  έχει  δυο  σκέλη .  Το  πρώτο  σκέλος  ήταν  με  το… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  σταλεί  ηλεκτρονικά  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  δεύτερο… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  πήρα ,  τέλος  πάντων .  Δεν  το  βρίσκω… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  δεύτερο  είναι  τη  πολιτικής  προστασίας .  Στο  τρακτέρ… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  μεγάλο  πήραμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Μπράβο .  Δεν  μιλάω  για  το  τρακτέρ ,  μιλάω  μπροστά  για  την  λεπίδα  και  

πήγαν  σε  κάποια  εταιρεία  στο  Νούλικας ,  όπως  λέγεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  435/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  για  την  παροχή  

 υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής   

του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται   κύριε  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .  Αποσύρεται  πρώτον ,  διότι  το  στείλανε  χωρίς  να  έχουν  την  δική  

μου  την  υπογραφή ,  διότι  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  λέτε  να  έρθει ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  το  θέμα  είναι  ότι  από  το  Λογιστήριο  στείλανε  το  θέμα  εκεί  που  

βάζουν  τα  θέματα  χωρίς  να  το  έχω  υπογράψει  εγώ ,  ενώ  είχαμε  μια  

συζήτηση  για  να  περάσει  Οικονομική  Επιτροπή  και  τα  λοιπά .  Αυτός  

είναι  ο  μόνος  λόγος .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  5/10/2018)  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

  

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας   

ανάθεσης  υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  τα  καινούργια  τα  οχήματα ,  είναι  τα  απορριμματοφόρα  τα  οποία  

έχουν  έρθει ,  συν  είναι  τρία  απορριμματοφόρα ,  ένα  απορριμματοφόρο  
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μικρό ,  τέσσερα  διπλοκάμπινα  και  είναι  η  σύμβαση  η  οποία  γίνεται  για  

άδεια  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  436/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Γνωμοδότηση  για  την  οριοθέτηση  της  μελέτης  ¨Επανακαθορισμός   

οριογραμμών  τριών  ρεμάτων  οικισμού  Αγ .  Ιωάννη  Δήμου  Σερρών¨ .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  το  θέμα  πέρασε .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Από  εδώ  η  Αποκεντρωμένη  το  

έστειλε  στην  Αποκεντρωμένη  της  Θεσσαλονίκης .  Η  Θεσσαλονίκη  λέει  

ότι  δεν  είμαστε  εμείς ,  είναι  το  Υπουργείο .  Προεδρικό  διάταγμα  πρέπει  

να  βγει .   
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 Αλλάζει  ο  νόμος ,  310/2001 τροποποιήθηκε  με  τον  Ν4258 και  λέει  

ότι  όχι ,  πρέπει  ο  συντονιστής  τώρα ,  αυτός  να  εγκρίνει .   

Άρα  λοιπόν  είναι  το  ίδιο  πράγμα  που  πήγε  μπαλάκι  από  την  

Αποκεντρωμένη  στο  Προεδρικό  Διάταγμα  και  τώρα  πρέπει  να  εγκρίνει  

ο  συντονιστής .   

 Τι  αλλάζει ;  Είναι  η  ίδια  μελέτη  η  οριοθέτηση  απλά  η  οριοθέτηση  

στον   Άγιο  Ιωάννη  εκεί  σταματάει  στον  δρόμο ,  τώρα  θέλω  εδώ  να  ήταν  

ο  κ .  Στεργίου ,  σταματάει  στον  δρόμο  και  δεν  πάει  κάτω  από  τον  

δρόμο .  Κατάντι  του  δρόμου  δεν  πάει .  

 Τι  γίνεται ;  Θα  μου  πείτε  εσείς  και  τι  γίνεται ;  Περιμένουμε  και  

την  πολεοδομική  μελέτη  η  οποία  είκοσι  χρόνια  γίνεται  μια  

πολεοδομική  μελέτη ,  η  οποία  προτείνει  ένα  δίκτυο  ομβρίων  κάτω  από  

τον  δρόμο ,  το  οποίο  θα  κατασκευάσει  η  Δ .Ε .Υ .Α . .  Δηλαδή  τα  νερά  από  

εκεί  πρέπει  να  τα  παίρνει  ένα  δίκτυο  ομβρίων .   

 Αυτό  είναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια  ρέματα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του  Αγίου  Ιωάννη  επάνω .  Όπως  πάμε  στον  δρόμο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  ΤΕΦΑ  δίπλα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα  ΤΕΦΑ ,  από  εκεί  που  κατεβαίνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλειστό  δίκτυο  ομβρίων  θα  γίνει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  Από  τον  δρόμο  και  κάτω .  Η  πολεοδομική  μελέτη .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  ο  κύριος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  να  πω  παιδιά ;  Η  πολεοδομική  μελέτη… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  ανοίξτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  νερά  που  έρχονται  από  τον  Άγιο  Πρόδρομο  έχουν  κάνει  λάθος  

εργασία  και  κάνανε  φρεάτια  και  το  νερό  το  ρίχνουν  στον  Άγιο  Ιωάννη .  

Εκεί  τα  φρεάτια  πρέπει  να  κλείσουν .  Μην  κάνετε  τέτοια  έξοδα  τζάμπα .  

Και  να  τα  δώσετε  πίσω  στο  ποτάμι  του  Αγίου  Γεωργίου .  Τι  αυτά  που  

κάνετε ;  Ποιος  τα  κάνει  αυτά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  πολεοδομική  μελέτη  εδώ  και  είκοσι  χρόνια…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  πολεοδομική  μελέτη ;  Πήγαν  να  ελέγξουν  από  που  κατεβαίνει  το  

νερό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  και  είκοσι  χρόνια  …. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Άδικα  μιλάω .  Τα  φρεάτια  που  κατεβάσανε  να  κλείσουν  και  να  πάνε  

στον  Άγιο  Γεώργιο .  Απλό  πράγμα  είναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω .  Η  πολεοδομική  μελέτη  η  οποία  είναι  στα  είκοσι  

χρόνια  τώρα  την  κάνει  εξωτερικός  συνεργάτης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  κάνει .  Τι  να  σου  πω  εγώ ;  Εγώ  λέω  ότι  το  πιο  απλό  πράγμα  είναι  

να  κλείσουν  τα  φρεάτια  που  ελέγχουν  το  νερό  μέσα  στον  Άγιο  Ιωάννη ,  

να  τα  στείλουμε  στον  Άγιο  Γεώργιο  με  ένα  φρεάτιο  και  τελείωσε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Το  θέμα  μας  είναι  ότι  την  έγκριση  θα  την  δώσει  ο  συντονιστής  για  την  

οριοθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  την  εντύπωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  δική  μου  πρόταση .  Να  κλείσουν  τα  φρεάτια  και  να  δοθεί  το  νερό  

στον  Άγιο  Ιωάννη .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  καταγραφεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κατάλαβες  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  437/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  μελετών  των  έργων:  

α)  Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  Δ .Κ .  Λευκώνα  και  

β)  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών ,   

έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  τα  καινούργια  εκεί  . .γίνεται  ένας  δρόμος  και  ένας  αγωγός ,  όπως  

τρέχουν  τα  νερά ,  για  να  φεύγουν  τα  νερά  να  μην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι .  20.000 ο  προϋπολογισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  άλλο  είναι  αναπλάσεις  430.000,  είναι  η  Ερμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  κάτι .  Κύριοι  συνάδελφοι  της  πλειοψηφίας  στην  επέκταση  των  

κοιμητηρίων  τα  πράγματα  δεν  έγιναν  με  τον  σωστό  και  αυτονόητο  

τρόπο .  Κάνατε  μια  περίφραξη  βιαστικά  προεκλογικά  και  δεν  κάντε  

στοιχειωδώς  την  διαμόρφωση  σε  πατάρια ,  γιατί  το  έδαφος  έχει  μεγάλη  

κλίση .   

 Σήμερα  θάβει  ο  καθένας ,  ας  μου  επιτραπεί  η  έκφραση ,  σε  

διαφορετικά  σημεία  σχεδόν  όπου  θέλει .  Αυτό  είναι  ανεπίτρεπτο .  Εάν  

βάλουμε  σήμερα  μια  μικρή  μπουλντόζα  να  διαμορφώσει  πατάρια  και  

να  κάνει  το  στοιχειώδες ,  όπως  ήταν  το  Α΄  Νεκροταφείο ,  η  περίφραξη  

που  κάνατε  θα  μείνει  στον  αέρα .  Στο  δεύτερο  επίπεδο  του  αναβαθμού ,  

εάν  θα  κόψετε  δηλαδή  να  μεταφέρετε ,  να  κάνετε  τον  πρώτο  αναβαθμό ,  

το  πρώτο  πατάρι ,  όπως  λέμε ,  στο  δεύτερο  η  περίφραξη  που  κάνατε  θα  

μείνει  στον  αέρα .   

 Εδώ  εγώ  έχω  πολλές  επιφυλάξεις  και  ζητώ  να  επιστρέψει  στην  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  να  διαμορφώσει  τον  χώρο  και  να  σταματήσει  η  

αυθαίρετη  ταφή  σε  οποιοδήποτε  σημείο  επικλινές  επιλέξει  ο  καθένας .   

 Πρέπει  να  μπει  τάξη .  Πληρώνει  ο  δημότης  και  εκεί  κάποιοι  

πληρώνουν  πολλά  χρήματα  και  εισπράττει  ο  Δήμος  πολλά  λεφτά ,  τα  
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οποία  γίνονται  γενικά  έσοδα  και  δεν  επενδύσαμε  τίποτα  στα  

νεκροταφεία .   

 Εάν  πάρουμε  τα  χρήματα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  κλείνω ,  εάν  

ζητήσουμε  τα  χρήματα  ως  παράταξη  που  εισπράχθηκαν  για  λογαριασμό  

από  την  ταφή  εκεί ,  αντιλαμβάνεστε  τι  εννοώ  και  δούμε  πόσα  

επενδύσαμε  επί  της  ουσίας ,  δεν  κάναμε  τίποτα .   

Τουλάχιστον  τώρα  διαμορφώστε  τον  χώρο ,  έχουμε  μηχανήματα  

και  να  δούμε  πως  θα  υποστηρίξουμε  τα  τοιχία ,  γιατί  θα  πέσουν  τα  

τοιχία .  Είναι  με  πολύ  μικρή  βάση ,  είναι  με  τσιμεντόλιθους  και  δεν  

κάνατε  διαμόρφωση .  

Όταν  θα  μεταφέρετε  χώμα ,  όπως  σας  είπα ,  για  να  δημιουργήσετε  

τα  πατάρια ,  πως  θα  μείνει  η  περίφραξη  κάτω ,  αφού  θα  σκάψετε  και  τα  

ίδια  τα  θεμέλια ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εγώ  για  να  είμαι  συγκεκριμένος  τι  γίνεται ,  για  να  μην  έχουμε  μετά  ότι  

άλλα  λέμε  και  άλλα ,  ένας  δρόμος  από  ότι  μου  το  σχεδίασε  ο  κ .  

Πουρπούρης  τσιμεντόδρομος  για  να  πάει  στην  πλαγιά  εδώ  και  ένας  

αγωγός ,  ο  οποίος  θα  παίρνει  τα  νερά ,  γιατί  είναι  επικλινές  το  έδαφος  

για  να  μην  πέφτουν  στα  άλλα  νεκροταφεία  να  παίρνει  και  τα  ρίχνει  εδώ  

στον  χείμαρρο .  Ο  χείμαρρος  είναι  εδώ  για  να  ρίχνει  τα  νερά  στον  

χείμαρρο .   

 Αυτό  λέει  η  μελέτη .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  βλέπουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  έτσι  όπως  …αυτή  η  μελέτη  έτσι  όπως  εμφανίζεται… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το  δεύτερο  είναι  αυτό .  Κάναμε  και  άλλο .  Πέρυσι  κάναμε  και  άλλο .  

Αυτό  είναι  το  δεύτερο  έργο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  το  δεύτερο  έργο  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  αυτό  που  έχω  ως  εικόνα ,  εκείνο  το  πρανές  δεν  μπορεί  . .Πρέπει  να  

γίνουν  οι  αναβαθμοί  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέρυσι  έγινε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  δεν  ξέρω  πόση  βλάβη  μπορεί  να  συμβεί  στην  περίφραξη ,  αλλά  ότι  

πρέπει  να  γίνουν  εσωτερικοί  αναβαθμοί  με  τοιχία  αντιστήριξης  για  να  

μπορέσει  να  λειτουργήσει  ως   νεκροταφείο  εκείνο  το  πρανές ,  αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  άλλο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  έχω  να  προσθέσω ,  οι  υπηρεσίες  ανάλογα  με  τα  χρήματα  που  

έχουν  κάθε  φορά  κάνουν  και  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ψηφοφορία  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  συμφωνήσουμε  να  κάνουμε  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  Ορίστε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ  διαφωνώ  με  το  αστείο  της  παρέμβασης .  Το  ύψος  είναι  πολύ  μικρό ,  

δεν  λύνει  κανένα  θέμα  και  θα  πρέπει  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αντώνη .  Θα  πρέπει  να  γίνει  συνολική  παρέμβαση  και  

διεκδικώ  να  επιτρέψουν  τα  χρήματα  που  εισπράχθηκαν ,  τουλάχιστον  

από  τα  ανταποδοτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε  κύριε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  δεν  συμφωνείτε .  Ωραία .  Διαφωνείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  συμφωνώ ,  θα  ήθελα  όμως  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  εάν  έχει  την  

καλοσύνη ,  να  δει  από  αυτές  τις  παρατηρήσεις  που  ειπώθηκαν  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πως  μπορούμε  να  βελτιώσουμε  και  την  

κατάσταση  στο  επικλινές  αυτό  έδαφος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλά  όσον  αφορά  τα  ανταποδοτικά  αυτά  που  λέει ,  μπορεί  κάλλιστα ,  

γιατί  το  ζήτησε  και  ο  Αρχοντίδης ,  ένας  τοπικός  σύμβουλος  και  πολλά ,  

πολλά  περισσότερα  από  ότι  είχε  να  παίρνει ,  γενικά  μιλάω  το  χωριό ,  η  

Δημοτική  Κοινότητα  Λευκώνας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μπορούμε  να  τα  δούμε .  Δεν  μπορώ  να  σου  πω  τώρα ,  μπορούμε  να  τα  

δούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  θέμα   είναι  αυτό .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  να  το  κλείσουμε  σε  

παρακαλώ .   

 

 

Έγκριση  μελετών  του  έργου:  Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  Δ .Κ .  

Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  438/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μελετών  του  έργου:  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  

 αξόνων  πόλης  Σερρών ,  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  439/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Τροποποίηση    προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος  

οικονομικού  έτους  2018 για  δράσεις  πυροπροστασίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  του  θέματος  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν  παίρνει  ο  Δήμος ,  η  Πολιτική  Προστασία ,  την  οποία  . .πολιτικός  

προϊστάμενος  και  . .να  το  κάνουμε  όλο  με  διαγωνισμό .  . .θα  φτάσουμε  

Οκτώβριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

22/5 πήγαμε  να  το  δώσουμε  στο  . .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  440/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

  

ΘΕΜΑ  30ο:  

Σχετικά  με  τεχνική  αστυνόμευση  σε  τμήματα  του  οδικού  άξονα  

κόμβος  Λευκώνα  – κόμβος  Γεν .  Νοσοκομείου  Σερρών ,  βάσει  της  υπ’  

αριθμ .  762/2017 Α .Δ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν  εδώ  παιδιά  πήραμε  μια  απόφαση ,  μάλλον  δεν  πήραμε  απόφαση ,  

μας  την  δίνουν  την  συντήρηση  από  την  περιαστική ,  από  τον  κόμβο ,  τα  

φανάρια  του  Λευκώνα ,  Βενιζέλου  μέχρι  το  νοσοκομείο .  Εάν  θυμείστε  

είχαμε  πει  ότι  ναι ,  να  πάρουμε  αυτό  αλλά  με  την  προυπόθεση  να  

έχουμε  την  ανάλογη  χρηματοδότηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  600 χιλιάρικα  τα  πήρατε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  πήραμε  τίποτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτό  θέλω  να  σας  πω .  Έγιναν  διάφορες  κρούσεις  και  μέσω  της  

υπουργού  της  κυρίας  Κόλλιας  και  τα  λοιπά ,  ο  Δήμαρχος  με  τον  

Τζιτζικώστα ,  δεν ,  πολύ  καλά  γνωρίζετε  όλοι  το  έχω  πει  και  πάρα  

πολλοί  δήμαρχοι  ότι  για  δρόμους  δεν  δίνουν  λεφτά  για  συντηρήσεις .   

 Οπότε  κάναμε  μια  μελέτη  και  έναν  προϋπολογισμό  600 τόσα  

χιλιάρικα  χρειάζονται  για  την  συντήρηση  αυτή .  Δεν  πήραμε  τα  λεφτά  

και  ξανά  έρχεται  το  θέμα  ότι  παίρνουμε  την  συντήρηση  χωρίς  

χρηματοδότηση .  Αυτό  να  το  ξέρετε ,  γιατί  είχαμε  πει  τότε  με  μια  

ασφαλιστική  δικλείδα ,  ναι  αλλά  να  πάρουμε  την  χρηματοδότηση .  Δεν  

παίρνουμε  την  χρηματοδότηση ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  πάρουμε  την  

συντήρηση .  Τώρα  πως  θα  τα  βγάλουμε  πέρα  δεν  ξέρω .  Σήμερα  είμαστε  

εμείς ,  αύριο  είναι  άλλη  Δημοτική  Αρχή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  πρέπει  υποχρεωτικά  να  πάρουμε…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  μας  το  δίνει  το  κράτος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  μπορούμε  να  επιμείνουμε  στην  αρχική  μας  απόφαση ,  στην  

προηγούμενη  που  λέμε  ότι  χωρίς  χρηματοδότηση  δεν  την  παίρνουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εμείς  έχουμε  μια  προϊσταμένη  αρχή… Αποκεντρωμένη . .  Και  να  

πάρουμε ,  να  δώσουμε  στον  Δήμαρχο  να  δώσει  την  συντήρηση  στους  

υπαλλήλους  μας ,  γιατί  ο  Δήμαρχος  ορίζει  μηχανικούς  για  να  

επιβλέπουν  και  να  καταγράφουν  τα  διάφορα  προβλήματα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενώ  κάναμε  κάποια  προσπάθεια  μετά  τον  αστικό  ιστό  της  πόλης  και  

μέσα  στον  Λευκώνα  και  στο  ενδιάμεσο  εκεί  στην  ζάχαρη ,  δεν  ξέρω  για  
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ποιο  λόγο  δεν  φτάσαμε  μέχρι  τον  κόμβο  του  Σιδηροκάστρου ,  ενώ  είναι  

ενιαίο  τμήμα ,  το  αντιμετωπίσαμε ,  όπως  είπες ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  με  

τις  αντιρρήσεις  μας  και  τις  προϋποθέσεις ,  γιατί  σταματήσαμε ;  Γιατί  

αφήσαμε  τον  κόμβο ,  την  εικόνα  της  πόλης  επί  της  ουσίας ,  σε  αυτή  την  

τραγικότητα  και  της  χώρας ;   

Δεν  κουρεύτηκε  η  νησίδα ,  δεν  παίρνουμε  τα  χαρτιά ,  αφήνουν  

εκεί  ανακοινώσεις  είτε  με  την  μορφή  πανό  είτε  με  την  μορφή  

επίστυλων ,  εκεί  γιατί  είμαστε  απόντες ;  Δεν  μας  ενδιαφέρει  η  εικόνα  

της  πόλης  μας ;   

Είχα  πάει  και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  το  είπα  στον  κ .  

Παπαβασιλείου .  Εκεί  λέει  Αυτοκινητοδρόμιο ,  κατεβαίνουν  κάποιο  από  

την  Βαλκανική ,  από  την  Κεντρική  Ευρώπη  και  εκεί  δίπλα  στην  

πινακίδα  βλέπουν  και ,  φταίμε  εμείς  δηλαδή ,  οι  πολίτες ,  βλέπουν  

σκουπίδια  και  βλέπουν  την  εγκατάλειψη  από  διάφορα ,  όπως  σας  είπα ,  

υπόλοιπα  ανακοινώσεων .   

Ναι ,  κύριε  Φωτιάδη ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο  θα  ενδιαφερθεί .  Ούτε  

το  Αυτοκινητοδρόμιο  ούτε  εμείς .   

Πάτε ,  σας  παρακαλώ  με  τον  εργολάβο   ή  με  τους  δικούς  μας ,  κ .  

Δούκα ,  κουρέψτε  την  νησίδα…. 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  απομακρύνετε ,  σας  παρακαλώ ,  όλα  εκείνα  στου  Κουτίδη  εκεί  στην  

περίφραξη ,  εκεί  το  τριγωνικό  της  νησίδας  που  οδηγεί  στον  

περιφερειακό ,  δίπλα  στο  κράσπεδο… 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  καθάρισες ;  Μακάρι  να  σε  επαινέσω .  Μα  ούτε  ορατότητα  υπάρχει  

και  εκεί  να  βάλουμε  έναν ,  όπως  πήγε  η  σκούπα  και  ξεσήκωσε  από  την  

άκρη  από  το  κράσπεδο  μέσα  στον  Λευκώνα ,  να  πάει  να  σκουπίσει  εκεί .  

Εκεί  δίπλα  στην  νησίδα  έχουμε  τόσα  χόρτα .  Μας  κοροϊδεύουν .  Στο  

διαδίκτυο  δεν  βλέπετε  που  μας  εμπαίζουν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  μια  τοποθέτηση .  Θεωρώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορούμε  να  

αρνηθούμε  το  κομμάτι  της  ευθύνης ,  διότι  αναπτύχθηκε  ο  περιαστικός  

περιφερειακός .  Όπου  υπάρχει  περιφερειακός  εκείνο  το  κομμάτι  είναι  

στην  Περιφέρεια ,  το  άλλο .   

 Λοιπόν ,  εδώ  έχουμε  όμως  αντικείμενο  και  θα  πρέπει  να  

ζητήσουμε  να  υποστηριχθεί  και  οικονομικά .  Συμφωνούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  και  κάτι  άλλο .  Ότι  να  γραφτεί ,  θα  απαιτηθεί  η  έκδοση  μιας  

απόφασης  Δημάρχου  περιορισμού  υπαλλήλων  για  την  εκτέλεση  της  

τεχνικής  αστυνόμευσης  στα  οδικά  τμήματα  αυτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  μια  ακόμη  προσθήκη ,  κύριε  Πρόεδρε .  Υπάρχουν  στο  οδόστρωμα  

τεράστια  τρύπες .  Κάποιες  τις  μπαλώσαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι  μπορούμε  κάνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  τώρα  κάποιες  τις  μπαλώσαμε  πριν  το  Πάσχα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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 Τώρα  βγαίνει  το  καινούργιο… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενώ  ότι  με  αυτή  την  άσφαλτο… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  βγαίνει  το  καινούργιο  η  συντήρηση  η  καινούργια ,  τα  200 

χιλιάρικα ,  θα  κάνουμε  ότι  μπορούμε .  Αυτό  που  λέμε  το  καινούργιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  παίρνουμε  εμείς ,  εμείς  την  συντήρηση  την  παίρνουμε .  Κάτι  

τρύπες  στον  Λευκώνα  έχει  μπροστά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  με  την  καινούργια  εργολαβία ,  εφόσον  παίρνουμε  την  συντήρηση  

και  ο  Δήμαρχος  θα  ορίσει  και  υπαλλήλους  για  να  κάνουν  την  

αστυνόμευση ,  θα  λένε  εκεί  και  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  441/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  βελτίωση  δημοτικών  οδών  Δ .Κ .  

Λευκώνα ,  

β)  Επισκευές  – συντηρήσεις  W.C. του  15ου   και  21ου  Δημ .  Σχολείων  

Σερρών ,  

γ)  Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  έτους  2016 και  

δ)  Εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1 πρώην  

στρατοπέδου  

Παπαλουκά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μόνο  θα  σας  πω  για  το  τέταρτο ,  για  το  Κ1, επειδή ,  το  Ξενάκη  αυτό  

που  λέμε ,  επειδή  μπήκες  σε  πρόγραμμα  σταματήσαμε  τον  εργολάβο ,  

διαλύσαμε  την  εργολαβία  και  απλά  θέλει  να  πάρει ,  σύμφωνα  με  την  

νομοθεσία  323 ευρώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  Β  τι  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Β  να  σας  πω .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που κάναμε ανάθεση το ΄11;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Β  είναι  σε  wc.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  είναι  αυτό που κάναμε ανάθεση το ΄11 λέω; Τώρα το 

παραλαμβάνετε ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  για  το  πρώτο  θέμα  νομίζω  ότι  όταν  έρχονται  

θέματα  έστω  και  ως  αίτημα  από  τα  Τοπικά  Συμβούλια  θα  πρέπει  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  να  βλέπει  αυτό  που  είναι  κατάκτηση  για  τα  χρήματα  

που  παίρνουμε  και  είναι  ευρωπαϊκοί  πόροι .   

 Τι  σημαίνει  αυτό ;  Σημαίνει  ότι  το  έργο  πρέπει  να   είναι  άρτιο  και  

λειτουργικό .  Αυτό  το  έργο  το  οποίο  εκεί  δώσατε  την  συναίνεσή  σας  να  

γίνει ,  δεν  είναι  ούτε  άρτιο  ούτε  λειτουργικό  σε  καμία  των  περιπτώσεων  

και  είναι  και  επικίνδυνο ,  διότι  έχει  απομειώσει  την  χωρητικότητα  των  

τσιμενταυλάκων  με  την  τοποθέτηση  σωλήνων .   

 Εάν  ήταν  τόσο  απλό  θα  το  είχαν  κάνει  πάρα  πολλές  δημοτικές  

αρχές  που  είχαν  την  τοπική  ευθύνη .  Μειώσατε  την  χωρητικότητα ,  οι  

τσιμενταύλακες  στα  Καλά  Δέντρα  είχαν  σωλήνες  και  τους  έβγαλα  

όλους .  Όταν  ένας  τσιμενταύλακας  έχει  μια  συγκεκριμένη  χωρητικότητα  

υπεριδιπλάσια ,  δεν  βάζουμε  σωλήνα  να  κάνουμε  την  μισή  και  να  

ρίξουμε  λίγο  τσιμεντάκι ,  που  στοίχισε  του  κόσμου  τα  λεφτά ,  αλλά  δεν  

μπορεί  κανείς  να  μπει ,  γιατί  το  κράσπεδο  είναι  πιο  ψηλά ,  να  μπει  να  

πατήσει  σε  αυτό  που  διαμορφώσατε  εν  είδει  πεζοδρομίου .   
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 Το  έργο  είναι  ο  ορισμός  της  αστοχίας ,  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  

αποκατασταθεί ,  πρέπει  εκεί  να  επιστρέψουμε  να  ξηλώσουμε  εκεί  ότι  

κάναμε  και  να  κάνουμε  ένα  έργο  με  πλακοσκεπή ,  για  να  μπορεί  να  

είναι  και  επισκέψιμο  και  λειτουργικό .   

 Ούτε  άρτιο  ούτε  λειτουργικό  είναι  και  βεβαίως  εγκυμονεί  

κινδύνους ,  όπως  είπα  για  πλημμυρικό  φαινόμενο .   

 Δεν  συμφωνώ  στην  συναίνεση  για  την  παραλαβή  όχι  για  αυτό  

καθ’  εαυτό  το  έργο ,  ως  εννοώ  για  την  ποιότητα  από  τον  εργολάβο  αλλά  

για  την  σκοπιμότητα ,  η  οποία  δεν  υπηρετεί  τίποτα ,  ούτε  την  αρτιότητα ,  

ούτε  την  λειτουργία  αλλά  και  αφήνει  κίνδυνο  πλημμύρας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος  Σερρών  έχει  μια  Τεχνική  Υπηρεσία  άρτια  καταρτισμένη ,  

ζήτησε  το  Τοπικό  Συμβούλιο  πάντοτε  και  τώρα  το  στείλαμε  σε  όλους  

έγγραφα  να  μας  πουν  τι  θέλουν  να  αρχίσουν  έργα ,  σύμφωνα  με  την  

Σ .Α .Τ .Α .  με  τα  λεφτά  που  παίρνουν .  Έγινε  η  μελέτη ,  μπορώ  να  πω  από  

καλά  γνώστες  του  αντικειμένου .  Μηχανικούς  δηλαδή .   

Δηλαδή  εδώ  ήταν  ο  Πουρπούρης .  Εγώ  στον  Χρήστο  τον  

Πουρπούρη  έχω  μεγάλη  εμπιστοσύνη .   Μεγάλη  εμπιστοσύνη .  Ούτε  

τεχνικός  είμαι ,  εμείς  είμαστε  πολιτικοί ,  έχουμε  την  πολιτική  βούληση ,  

δεν  μπορώ  να  υπεισέλθω  σε  τεχνικές  γνώσεις  αλλά  έχω  εμπιστοσύνη  

στην  υπηρεσία  και  με  αυτή  την  υπηρεσία  θα  δουλέψουν ,  γιατί  είναι  

νέοι  άνθρωποι ,  όλες  οι  δημοτικές  αρχές .   

Δεν  νομίζω  ότι  ένας  Δήμαρχος ,  ένας  Αντιδήμαρχος  οποιαδήποτε  

ειδικότητα  να  έχει  και  μηχανικός  να  είναι ,  να  κάνει  τον  μηχανικό  ή  

ξέρω  εγώ  δικηγόρος  να  είναι  να  κάνει  τον  δικηγόρο  τις  υπηρεσίες .  

Έκανες  ποτέ  στην  Νομική  Υπηρεσία  εσύ  τον  δικηγόρο ;  Όχι .   

Αυτά .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  υπαινιγμούς  νομίζω  καλό  είναι  να  μην  κάνουμε  και  

κανείς  βεβαίως   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  κανένας  βεβαίως  δεν  μπορεί  να  ενδυθεί  ρούχο  που  δεν  του  

αναλογεί .  Εγώ  είπα  κάτι  συγκεκριμένο .  Λέω ,  δεν  μέμφομαι  κανέναν  

υπάλληλο  και  τον  συγκεκριμένο  και  εγώ  τον  υπολήπτομαι .  Εγώ  λέω  το  

έργο  να  είναι  άρτιο  και  λειτουργικό .  Άλλο  πράγμα  είπα  εγώ  κ .  Γκότση .  

Άλλο  είπα ,  άλλο  λέτε .   

 Το  έργο  είναι  λειτουργικό ;  Δεν  είναι  λειτουργικό .  Δεν  είχαμε  

πεζοδρόμιο ,  δεν  έχουμε  πεζοδρόμιο .  Αυτό  είναι  ξεκάθαρο  που  είπα .  

Δεν  είναι  λειτουργικό .  Και  λέω  ότι  αυτό  το  κεκτημένο  με  

χρηματοδότηση  από  την  Ε .Ε .  πρέπει  να  εμπεδωθεί  και  εδώ .   

 Είπα  άλλο  πράγμα  και  παρακαλώ  να  αποτυπωθεί  έτσι  και  

προτείνω  να  ξηλωθεί  το  έργο  διότι  δεν  είναι  ούτε  άρτιο  ούτε  

λειτουργικό  και  από  τις  βροχές  έφερε  πλημμυρικό  φαινόμενο  στο  

οδόστρωμα  που  καταλήγει  στον  εθνικό  δρόμο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Αντιδήμαρχος  έδωσε  πολύ  εύστοχη  απάντηση  για  

όσους  θέλουν  να  καταλάβουν .  Τις  μελέτες  δεν  τις  κάνουν  τα  πολιτικά  

πρόσωπα ,  τις  κάνουν  οι  τεχνικοί .  Οι  τεχνικοί  κάνανε  αυτή  την  μελέτη .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  εμείς  ούτε  τους  

δικηγόρους  ούτε  τους  γιατρούς ,  ούτε  τους  πολιτικούς  μηχανικούς  ούτε  

τους  αρχιτέκτονες .  Δεν  μπορούμε  να  το  παίζουμε ,  εμείς  δεν  θα  το  

παίξουμε  ξερόλες .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ,  κ .  Αγγελίδη ,  εγώ  δεν  σας  πρόσβαλα .  Ξερόλας  είσαι  εσύ  και  να  

το  ανακαλέσεις  παρακαλώ .  Εγώ  είπα  κάτι  πολύ  συγκεκριμένο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  καμία  περίπτωση… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  και  εγώ  σε  καμία  περίπτωση  δεν  δέχομαι  να  λες  ότι  να  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  είπα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  για  άρτιο  και  λειτουργικό  έργο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  πολύ  ξεκάθαρο  αυτό  που  είπα .  Τα  πολιτικά  πρόσωπα  εκφράζουν  

την  πολιτική  βούληση  για  να  γίνει  ένα  έργο .  Για  να  γίνει  μια  υπηρεσία .  

Ανάλογα  με  την  φύση  του  έργου  της  υπηρεσίας  την  μελέτη  θα  την  

κάνει  ή  δικηγόρος  ή  τεχνικός ,  δηλαδή  ξέρω  εγώ ,  γιατρός  ή  

αρχιτέκτονας  και  τα  λοιπά .  Και  σεβόμαστε  την  μελέτη  που  μας  κάνει  

για  να  υλοποιηθεί  το  έργο .   

Αυτό  είπα  εγώ  ότι  εμείς  δεν  είμαστε  ξερόλες  και  εννοώ  εμάς ,  να  

παρεμβαίνουμε  στον  κάθε  πολιτικό  μηχανικό  ή  στον  δικηγόρο  να  τον  

υποδεικνύουμε .  Εγώ ,  εμείς  δεν  το  παίζουμε  ξερόλες .  Αυτό  είπα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  είπα  για  εμάς .  Όποιος  έχει  την  μύγα ,  μυγιάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  σταματήσει  αυτή  η  αντιπαράθεση  κύριοι .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  πολύ  ξεκάθαρο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον  εξυπνάκια  δεν  κάναμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιος  έχει  την  μύγα ,  μυγιάζεται  και  συνεπώς  μυγιάζεται  για  πολλά  

θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  σταματήσετε  κύριοι .  Κύριοι  σας  παρακαλώ .  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Κύριοι  συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  δεν  ακούγεστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ωραία .  Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  διότι  το  έργο  δεν  είναι  ούτε  άρτιο  ούτε  λειτουργικό  και  δεν  

υπηρετεί  τις  ανάγκες  που  σχεδιάστηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Συμφωνούμε ;   

  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   
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Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  βελτίωση  δημοτικών  οδών  ΔΚ .  

Λευκώνα ,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  442/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

 Επισκευές  – συντηρήσεις  W.C. του  15ου   και  21ου  Δημ .  Σχολείων  

Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  443/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  έτους  2016 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  444/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

Εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1 πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  445/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  το  θέμα  έχει  λήξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαι  πολιτικός  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ  μπορούμε  να  συνεχίσουμε ;   

   

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση   1ου    ΑΠΕ   του   έργου:   ¨Συντήρηση   γεφυρών  

Δ .Ε .   Καπ .  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .  Στο  τι  συνίσταται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλάζει  τίποτα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Τακτοποιητικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  446/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   
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ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,   

Δούκας  Γ . ,  Καρπουχτσής  Κ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  1ου  λογαριασμού  της  

παροχής  υπηρεσίας  :  εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2017-2018 (Τοπικής  Κοινότητας  Βροντούς  –Μηλιούδης)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  447/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Β’   κοιμητήρια  Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών  –

Χατζηπαντελής  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  448/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  για  τη  δαπάνη  για  

εκμίσθωση  μηχανήματος  και  εργασίες  αποχιονισμού .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  449/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας   

για  το  χρονικό  διάστημα  14-03-2018 έως  13-05-2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  450/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  επισκευή  μηχανήματος  έργου  φορτωτή  –εκσκαφέα   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  451/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  ΚΤΕΟ   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  452/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  2ου  πρωτοκόλλου  της  συντήρησης  συστήματος  

παρακολούθησης  και  διαχείρισης  στόλου  δημοτικών  οχημάτων  με  

το  πρόγραμμα  ΕΡΜΗΣ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  453/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υποστήριξης  του  Δήμου  Σερρών  στην  υποβολή  φακέλου  

στην  πρόσκληση   δημιουργική  επανάχρηση  ακίνητης  περιουσίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  454/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας:  εφαρμογής  προγράμματος  μυοκτονίας  και  

απεντόμωσης   

στο  χώρο  της  κοινωνικής  κουζίνας  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  455/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

του   
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Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  έτους  

2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  456/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  ταχυδρομικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  Σερρών  για  το  μήνα  

Απρίλιο  2018.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  457/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 του  Δήμου  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  458/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ανέλκυσης  του  φορτηγού  αυτοκινήτου  ΚΗΥ-3011 του   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  459/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  απορριμματοφόρου  οχήματος  ΚΗΥ  5291 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  460/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  εκτίμησης  αξίας  υπό  απαλλοτρίωση  ακίνητης  σε  

πιστοποιημένο   

εκτιμητή  του  υπουργείου  Οικονομικών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  461/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  ισοπέδωση  αγροτικών  δρόμων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017  

(2ος  λογαριασμός)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  462/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων  (γεωτρήσεων  )   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  463/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  1ου  λογαριασμού  και  1ης  πιστοποίησης  για  την  παροχή  

της   

υπηρεσίας  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  Λευκώνα  και  Τ .Κ .  

Ορεινής  

 και  Άνω   Βροντούς  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  464/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  465/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  έξοδα  πολιτιστικών-κοινωνικών  –αθλητικών  κλπ  

δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  466/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  GPS τοπογραφικού  δικτύου  Uruuntui Tree Company Co 

ΑΒΕΕ  για  τις  ανάγκες   Τ .Υ .  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  467/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  468/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  παροχή  γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  469/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  πρασίνου  δημοτικής  ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  

έτη  2018-2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  470/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  την  καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  

κοινοτήτων   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  471/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  472/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  κυνοκόμου   

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  473/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  1ου  και  τελευταίου  λογαριασμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας   

κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  δέντρων  σε  κοινόχρηστους  χώρους  

του  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 

95

 Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  474/2018 )  

…………………………  

 

Ανάκληση  των  αρ .  225/2018 και  395/2018 ΑΔΣ  και  έγκριση  

πρωτοκόλλου  

 οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  

για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  475/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  3ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  δαπάνης  συντήρησης  κάδων  

απορριμμάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  476/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  για  την  επανένταξη   
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και  τη  βιώσιμη  επανάχρηση  των  πρώην  στρατοπέδων  στο  πλαίσιο   

υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρθηκε  για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  συζητήθηκε .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  6/10/2018)  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

 στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  μια  θέση  φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  29η ς  Ιουνίου  για  την  

εξυπηρέτηση  της  περιοχής .  Μια  θέση  χώρου  στάθμευσης  για  την  

εξυπηρέτηση  οχημάτων  στο  Κ .Δ .ΑΠ .  ΑΜΕΑ  Παράρτημα  στην  

Ηροδότου  17 μήκος  δέκα  μέτρων .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  είναι  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ηροδότου .  Υπάρχει  ένα  Κ .Δ .ΑΠ .  ΑΜΕΑ .  Ηροδότου .  Εκεί  δεν  μπορούν ,  

πάει  το  λεωφορείο  τα  παιδάκια  και  δεν  μπορούν  να  κατεβούν ,  γιατί  

πάντα  υπάρχουν  αμάξια  παρκαρισμένα ,  οπότε  δίνουμε  μια  θέση  εκεί ,  

έναν  χώρο  στάθμευσης  για  να  μπορούν  τα  παιδάκια  να  τα  κατεβάζουν ,  

να  πηγαίνουν  και  ξανά  να  ανεβαίνουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της  29η ς  Ιουνίου  σε   ποιο  σημείο  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

22.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί  είναι  τόσο  στενός  ο  δρόμος ,  σε  ποιο  σημείο  θα  γίνει ;  Πρόεδρε  τον  

ξέρεις  τον  δρόμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  επειδή  έχω  συνολικά  την  εικόνα ,  τον  περπατάω  τον  δρόμο  κάθε  

μέρα ,  σε  ποιο  σημείο  μπορεί  να  σταθεί  εκεί  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κώστα  αυτά  γίνονται  μετά  από  έρευνα  και  μελέτη  που  κάνει  το  τμήμα  

Κυκλοφοριακού  Σχεδιασμού .  Θεώρησαν  ότι  επιβάλλεται  να  γίνει  ένας  

χώρος  φορτοεκφόρτωσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  λίγο  πιο  πίσω  από  την  Alpha Bank, ο  δρόμος  που  ανεβαίνει  εκεί  

έχει  κάποια  μαγαζιά .  Έχει  και  ένα  petshop εκεί .  όταν  σταματάει  το  

φορτηγό  να  ξεφορτώσει ,  κλείνει  όλος  ο  δρόμος ,  δεν  περνάει  τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  διαστάσεις  του  δρόμου  είναι  τέτοιες  που  έχω  την  αίσθηση  ότι  δεν  

μπορούν  να  κάνουν  στάση  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  εκεί  πάντα  παρκάρουν ,  γιατί  και  εγώ  συχνά  από  εκεί  περνάω ,  

επειδή  πάντα  παρκάρουν  και  επειδή  οι  διαστάσεις  του  δρόμου ,  όπως  

λες  είναι  τέτοιες  που  δεν  μπορεί  να  περάσει  αυτοκίνητο ,  γι '  αυτό  

κάνουμε  μια  θέση  φορτοεκφόρτωσης  για  να  μην  κλείνει  τον  δρόμο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  προσέξτε ,  στην  οδό  Δυτικής  Θράκης  επιπλέον  δίνουμε  για  τα  

μηχανάκια ,  για  να  μπορούν  να  τα  παρκάρουν  γιατί  είναι  πολλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  477/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  36ο:  
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Πρόταση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο   

του  έργου  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  478/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  του  Κανονισμού  χρήσης  χώρων   

φορτοεκφόρτωσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Δεν  είναι  τίποτα .  Είναι ,  καταργείται  η  σύμβαση  Ρ40 και  μπαίνει  νέα  

σύμβαση  με  πληροφορίες .  Να  κοιτάξτε  ώρα  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  οριζόντια  γραμμή  γιατί  μας  είπαν  στον  χώρο  φορτοεκφόρτωσης  

λέει  ότι  δεν  μπορούμε  να  γράψουμε  τα  ΙΧ  Τροχαίας ,  διότι  δεν  υπάρχει ,  

βρήκαμε ,  τέλος  πάντων ,   ότι  θα  γίνει  μια  οριζόντια  διακεκομμένη  

γραμμή  που  θα  σημαίνει  ότι  απαγορεύεται  να  σταθμεύσεις  και  είναι  

μόνον  για  πέντε ,  δέκα  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  479/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών   

ρυθμίσεων  στην  πόλη  των  Σερρών  σύμφωνα  με  την   
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υπ’  αριθμ .  46/2018 απόφαση   Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  τον  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  στο  1ο  Γυμνάσιο ,  εκεί  στου  Στρατηγού  το  σπίτι  που  λέμε .  Εκεί  

γίνεται  ένας  χαμός .   Εκεί  θα  γίνει  μια  παρέμβαση ,  ένα  τριγωνάκι  και  

τα  λοιπά .  Αυτή  την  στιγμή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  τρίγωνο  θα  γίνει .  Από  ότι  μου  είπε ,  τρίγωνο .  Εμείς  τι  περνάμε  

τώρα ;  Περνάμε  την  σήμανση .  Δηλαδή  η  κυκλοφορία  δεν  αλλάζει  προς  

τα  πάνω ,  δεξιά ,  αριστερά ,  όπως  ήταν .  Περνάμε  εδώ  δεξιά ,  εκεί  

αριστερά ,  εδώ  ευθεία ,  περνάμε  αυτή  την  σήμανση .  Αυτό  κάνουμε  τώρα   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  κάνουμε  τώρα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  480/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

Διαγραφή  των  κ .κ .  Τουφεκτσή  κλπ  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

 λόγω  λανθασμένης  εγγραφής  ως  προς  το  πρόσωπό  τους  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  481/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό .   
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ΘΕΜΑ  40ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  482/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το   

μήνα  Ιούνιο ,  και  του  αντιδημάρχου  κ .  Γρηγοριάδη  Χ .   

για  το  μήνα  Σεπτέμβριο  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εδώ  κύριε  Πρόεδρε ,   και  να  γραφτεί  αυτό ,  στην  εισήγηση  λέει  ότι  θα  

πήγαινα  στο  ΣτΕ ,  όπως  πήγα  για  την  εκδίκαση  της  υπόθεσης  και  δυο  

γράφει  την  ειδική  υπηρεσία  διαχείρισης  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  

ανταγωνιστικότητα ,  επιχειρηματικότητα  και  τα  λοιπά .  Λοιπόν ,  στο  

δυο ,  δεν  πήγα ,  δεν  πρόλαβα  να  πάω  σε  αυτή  την  δεύτερη  υπηρεσία ,  

στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης ,  αλλά  πήγα  στο  Υπουργείο  

Εσωτερικών  για  το  θέμα  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Το  δυο  έτσι  θα  μπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  καταγραφεί .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  στις  19 Ιουνίου  

2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  483/2018 )  

…………………………  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σαράντα  ένα ;  Κύριοι  δυο  λεπτά ,  τελειώνουμε .  Έχετε  τον  λόγο  κύριε  

Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  αφορά  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγκριση  μετακίνησης  είναι .  Προχθές  που  πήγα  στην  Αθήνα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σαράντα  ένα .  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

για  το  μήνα  Ιούνιο ,  και  του  αντιδημάρχου  κ .  Γρηγοριάδη  Χ .  για  το  

μήνα  Σεπτέμβριο  2018.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάει  για  τον  Σεπτέμβριο  του  ΄18. Θα  μας  πει  αμέσως .  Κύριε  

Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχω  μια  πρόσκληση  από  το  Ελληνογερμανικό  Επιμελητήριο  όσον  

αφορά  το  τμήμα  Ανάπτυξης  Αγροτικής  Οικονομίας .  Γίνονται  τρεις  

εκθέσεις ,  μάλλον  δυο  και  αυτή  είναι  η  τρίτη ,  λαχανικών ,  

οπωροκηπευτικών  και  φρούτων .  Η  μια  έγινε  στην  Γερμανία ,  η  άλλη  

έγινε  στην  Σαγκάη  και  η  τρίτη  θα  γίνει  στο  Χονγκ-Κονγκ .  Τον  

Σεπτέμβριο  θα  γίνει  στο  Χονγκ-Κονγκ .  

 Εμείς  επειδή  αναλώσαμε  πάρα  πολύ  χρόνο  στο  να  ασχολούμαστε  

μόνο  με  τα  αδέσποτα  και  να  αφήσουμε  το  τμήμα  της  Αγροτικής  

Ανάπτυξης  στην  άκρη  και  θέλοντας  ως  μητροπολιτικός  Δήμος  να  δούμε  

πως  μπορούμε  να  βοηθήσουμε  τους  παραγωγούς  μας  και  έχοντας  την  

πρόσκληση  αυτή ,  επικοινώνησα  εγώ  με  το  Ελληνογερμανικό  

Επιμελητήριο ,  μου  δώσανε  κάποια  στοιχεία ,  θα  μου  στείλουν  και  

κάποια  ακόμη ,   θα  πάμε  στην  έκθεση  αυτή  στο  Χόνγκ-Κόνγκ  εγώ  με  

τον  Διεύθυνση  και  την  προϊστάμενη  της  υπηρεσίας  να  δούμε  αυτή  την  

έκθεση ,  να  πάρουμε  στοιχεία ,  πληροφορίες ,  να  δούμε  τι  γίνεται ,  με  
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σκοπό  να  βοηθήσουμε  τους  παραγωγούς  της  πόλης  μας  και  του  Νομού  

μας  γενικότερα ,  όχι  μόνο  του  Δήμου  μας ,  στον  τομέα  αυτό .   

 Αυτή  είναι  η  μετακίνηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσο  θα  στοιχίσει  αυτό  κ .  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  πω  ότι  μια  έρευνα  που  έκανε  η  προϊστάμενη ,  το  εισιτήριο  για  

το  πήγε  –έλα  είναι  κοντά  στα  600 ευρώ  το  άτομο  το  πήγαινε  –έλα .  

Τώρα  το  δωμάτιο  του  ξενοδοχείου  δεν  ξέρουμε  πόσο  θα  στοιχίσει ,  

αλλά  φαντάζομαι  ότι  θα  είναι  φθηνό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπολογιστικά  υπάρχει  μέσα ,  2.500.   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  από  3 μέχρι  9.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι   βέβαια .  Και  με  την  παρατήρηση  παρακαλώ ,  θεωρούμε  προκλητική  

την  μετακίνηση  αυτή  στην  εσχατιά  της  γης ,  έτσι  θα  το  γράψεις  και  εάν  

θέλαμε  τεχνογνωσία  υπήρχε  στην  γειτονιά  μας .  δεν  πας  στην  

Θεσσαλονίκη  μέσω  Αθηνών .  Θεωρούμε  ότι  προκαλούμε  και  βεβαίως  

δεν  την  ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  καταγραφεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  τον  κ .  Γρηγοριάδη  που  τολμούν  να  πάνε  για  

το  καλό  της  υπηρεσίας  και  των  αγροτών .  Μπράβο  κ .  Γρηγοριάδη  για  
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την  πρωτοβουλία  που  αναλαμβάνετε  για  το  καλό  των  αγροτών  του  

Δήμου  Σερρών  και  για  το  ενδιαφέρον  που  δείχνετε .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  σας  πω  ότι  προβληματίστηκα  πολύ .  Δεν  μου  είναι  εύκολο  να  

σηκωθώ  να  πάω  τώρα  εκεί .  δεν  είναι  καθόλου  εύκολο  όταν  δεν  ξέρεις  

και  την  γλώσσα  και  τα  λοιπά ,  αλλά  θα  κάνουμε  μια  προσπάθεια  για  να  

βοηθήσουμε  τους  παραγωγούς  μας ,  διότι  είμαστε  σε  δύσκολες  εποχές  

και  πρέπει  κάτι  να  κάνουμε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είσαστε  άξιοι  συγχαρητηρίων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

 

Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χρήστου  Γρηγοριάδη  κατά   

το  μήνα  Σεπτέμβριο  9981  2/7/2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  484/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  α)  του  κ .  

Δημάρχου  
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 για  τους  μήνες  Μάιο  και  Ιούνιο ,  β)  του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Π .  

για  το  

 μήνα  Μάιο ,γ)  του  εντεταλμένου  Δημ .Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Π .   

για  τους  μήνες  Φεβρουάριο ,  Μάρτιο ,  Απρίλιο ,  Μάιο  και  Ιούνιο ,  

δ)  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κ .  για  το  μήνα   

Ιούνιο  καιε)  της  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Ηλιοπούλου  Σ .  για  το  μήνα  

Μάιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου  

  από  29 έως  31 Μαΐου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  485/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  τις  4 έως  τις  5 Ιουνίου  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  486/2018 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  αντιδημάρχου  

 κ .  Χράπα  Π .  στις  14-18 Μαΐου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  487/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου   

Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Π .  22-25 Φεβρουαρίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  488/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  28-31 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  489/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  4-7 Απριλίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  490/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τον  Απρίλιο  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  491/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  την  10η  Μαΐου  2018 από  4-6 Μαΐου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  492/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  εντεταλμένου  

 Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κ .  για  τις  13 Ιουνίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  493/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  της  δημοτικής  συμβούλου  κα .  Ηλιοπούλου  Σταλακτής  

 για  τις   10 Μαΐου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  494/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Gre.  Travel  από  4-6 Μαΐου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  495/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  στην  πόλη   

Νις  της  Σερβίας  των  αιρετών  για  την  αδελφοποίηση  Β’  φάση .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  496/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών  

 διαδικτύου  στην  κ .  Γουγαλάκη  Σοφία ,  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  497/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  τέλος  της  συνεδρίασης  κύριοι .   
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ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

405-2018: Επιλογή   χρηματοπιστωτικού   ιδρύματος   λήψης   δανείου   

για   την  

  ¨βελτίωση  – ενεργειακή  αναβάθμιση  δικτύου  φωτισμού  με  

χρήση  νέων  

  τεχνολογιών  και  εξοικονόμηση  ενέργειας¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

406-2018: Αντικατάσταση  Δημ .  Συμβούλου  ως  εκπρόσωπο  του  Δήμου  

Σερρών  

  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  της  ΔΑΕΚΑΣ  Α .Ε .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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407-2018: Έγκριση  απολογισμού :  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017.  

  Εισηγητές :  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης    και  

  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

408-2018: Έγκριση  απολογισμού :  Ε .Σ .ΕΔ  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  έτους  

2017.  

  Εισηγητές :  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης    και  

  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

409-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του   Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  αρ .  

64/2018 με  θέμα :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2017¨   

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  

Τσαλίκογλου    

 

410-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του   Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  αρ .  

68/2018 με  θέμα  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  

Τσαλίκογλου    

 

411-2018: Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

Υπουργείου  

  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  

  του  Δήμου  Σερρών  και  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .   

  Εισηγητές :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου    
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412-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  82/2018 

με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .   

 

413-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  83/2018 

με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  έτους  

2017¨ .       

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .   

 

414-2018: Ενημέρωση  επί  της  αρ .  4/2018 απόφασης  του  Δ  .Σ .  της  

Δημοτικής  

  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ .   

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΑΕΚΑΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .

  

 

415-2018: Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο : ¨Σύστημα  

ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης  -  ενημέρωσης  επιχειρήσεων¨  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

416-2018: Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο : ¨Αναβάθμιση  

φωτεινών  σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  

για  τα  ΑΜΕΑ¨ .      

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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417-2018: Αποδοχή  χρηματοδότησης  235.000,00  € από   το

 πρόγραμμα  

  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  για  την  πράξη  με  τίτλο  ¨Προμήθεια  

μηχανημάτων  

  έργου  του  Δήμου  Σερρών  και  κάλυψη  επιπλέον  ποσού  από  

ιδίους  

  πόρους¨ .       10657  10/7/2018 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

418-2018: Έγκριση  συμμετοχής   του  Δήμου  στην  εκδήλωση  

  ¨Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  των  Περιφερειών  και  Πόλεων¨  

που  θα   

  Πραγματοποιηθεί  στις  Βρυξέλλες  από  τις  8 έως  τις  11 

Οκτωβρίου  2018.   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

419-2018: Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

  9595  4/7/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χράπας  Π .  

 

420-2018: Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας  του  

κυνοκομείου .   

        9740  4/7/2018 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

4210-2018: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού     οικον .  έτους  2018 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

         9775  13/7/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

4220-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  έκτακτη  επιχορήγηση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  (78Αναμ . )  

         10944 13/7/2018 

 

423-2018: Ομοίως  που  αφορά  τη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

(Αναμ .  7)  

 

424-2018: Ομοίως  για  ενίσχυση  μισθοδοσίας  κρατήσεων ,  

ταχυδρομικών  τελών  δικαιωμάτων  τρίτων  (Δ .Ε .Η . )   από  την  

είσπραξη  τελών  και  φόρων  του  αποθεματικού   

 

425-2018: Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

υπηρεσία  ¨Κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση  – διαχείριση  

κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .    

  10542  9/7/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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426-2018: Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

παροχή  υπηρεσιών  εφαρμογής  του  Γενικού  Κανονισμού  για  

την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  υπεύθυνου  

προστασίας  δεδομένων .  

        10254  5/7/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

427-2018: Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

τεχνική  

υποστήριξη  του  συστήματος  προτεραιότητας  των  ΚΕΠ .  

       10255 5/7/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

428-2018: Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

τεχνική  υποστήριξη  του  συστήματος  γραμματοσήμανσης .  

        10375  5/7/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

429-2018: Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

430-2018: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΑΚΤ:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  7503 1/10/2018 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ:    Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  

2893 αγροτεμαχίου  2/10/2018  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  

1272 αγροτεμαχίου  3/10/2018 του  αγροκτήματος  Λευκώνα   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  78 4/10/2018 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

431-2018: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

432-2018: Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  λόγω  

αυθαίρετης  χρήσης  δημοτικής  έκτασης  τμήματος  αγροτικής  

οδού  του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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433-2018: Αποδοχή  δωρεάν  παραχώρησης  της  χρήσης  του  

αντλιοστασίου  της  Ελληνικής  Βιομηχανίας  Ζάχαρης  επί  της  

τάφρου  Μπέλιτσας  και  του  αγωγού  μεταφοράς  νερού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

434-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  28296/03-07-

2017 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρησης  και  

επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  κ .λπ .  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

435-2018: Ομοίως  για  την  προμήθεια  αγαθών  για  την  βελτίωση  της  

λειτουργίας  του  τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  στο  

πλαίσιο  του  έργου :  Πρόγραμμα  πρόληψης  και  

αντιμετώπισης  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  

θεομηνίες .   

 

ΠΡΑΚΤ . :   Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  για  την  παροχή  

υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων   

5/10/2018 και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

436-2018: Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας  ανάθεσης  

υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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437-2018: Γνωμοδότηση  για  την  οριοθέτηση  της  μελέτης  

¨Επανακαθορισμός  οριογραμμών  τριών  ρεμάτων  οικισμού  

Αγ .  Ιωάννη  Δήμου  Σερρών¨ .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γκότσης  Η .  

 

438-2018: Έγκριση  μελετών  του  έργου :  Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  

Δ .Κ .  Λευκώνα   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

439-2018:  Έγκριση  μελετών  του  έργου :  Αναπλάσεις  κεντρικών  

οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών ,  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

440-2018: Τροποποίηση    προϋπολογισμού  και  τεχνικού  

προγράμματος  

οικονομικού  έτους  2018 για  δράσεις  πυροπροστασίας .  

  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

   

441-2018: Σχετικά  με  τεχνική  αστυνόμευση  σε  τμήματα  του  οδικού  

άξονα  

κόμβος  Λευκώνα  – κόμβος  Γεν .  Νοσοκομείου  Σερρών ,  

βάσει  της  υπ’  

αριθμ .  762/2017 Α .  .Σ .       

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   
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442-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  βελτίωση  δημοτικών  οδών  ΔΚ .  

Λευκώνα ,   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

 

443-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :    Επισκευές  – συντηρήσεις  W.C. του  

15ου   και  21ο υ  Δημ .  Σχολείων  

Σερρών       

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

 

444-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

 

445-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

Εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1 πρώην  

στρατοπέδου  

Παπαλουκά .       

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

  

446-2018:  Έγκριση   1ου    ΑΠΕ   του   έργου :   ¨Συντήρηση   γεφυρών

 Δ .Ε .   Καπ .  

Μητρούση  έτους  2016¨ .    
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      9726  28/6/2018  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .     

 

447-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  1ο υ  λογαριασμού  της  

παροχής  υπηρεσίας  :  εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018 (Τοπικής  

Κοινότητας  Βροντούς  –Μηλιούδης)  

 

448-2018: Ομοίως  Β’   κοιμητήρια  Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών  –

Χατζηπαντελής   

 

449-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  για  τη  δαπάνη  

για  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  εργασίες  αποχιονισμού .  

 

450-2018: Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  

ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14-03-2018 έως  13-05-

2018 

 

451-2018: Ομοίως  για  την  επισκευή  μηχανήματος  έργου  φορτωτή  –

εκσκαφέα  του  Δήμου  Σερρών   

 

452-2018: Ομοίως  για  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  

ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   
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453-2018: Ομοίως  του  2ο υ  πρωτοκόλλου  της  συντήρησης  συστήματος  

παρακολούθησης  και  διαχείρισης  στόλου  δημοτικών  

οχημάτων  με  το  πρόγραμμα  ΕΡΜΗΣ   

 

454-2018: Ομοίως  υποστήριξης  του  Δήμου  Σερρών  στην  υποβολή  

φακέλου  στην  πρόσκληση   δημιουργική  επανάχρηση  

ακίνητης  περιουσίας   

 

455-2018: Ομοίως  της  υπηρεσίας :  εφαρμογής  προγράμματος  

μυοκτονίας  και  απεντόμωσης  στο  χώρο  της  κοινωνικής  

κουζίνας  του  Δήμου  Σερρών   

 

456-2018: Ομοίως  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  έτους  2017 

 

457-2018: Ομοίως  για  ταχυδρομικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  Σερρών  για  

το  μήνα  Απρίλιο  2018.  

 

458-2018: Ομοίως  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 

του  Δήμου  Σερρών   

 

459-2018: Ομοίως  ανέλκυσης  του  φορτηγού  αυτοκινήτου  ΚΗΥ-3011 

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

460-2018: Ομοίως  του  απορριμματοφόρου  οχήματος  ΚΗΥ  5291 
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461-2018: Ομοίως  εκτίμησης  αξίας  υπό  απαλλοτρίωση  ακίνητης  σε  

πιστοποιημένο  εκτιμητή  του  υπουργείου  Οικονομικών  

 

462-2018: Ομοίως  για  ισοπέδωση  αγροτικών  δρόμων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017 (2ο ς  λογαριασμός)   

 

463-2018: Ομοίως  για  συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων  

(γεωτρήσεων  )  του  Δήμου  Σερρών   

 

464-2018: Ομοίως  του  1ο υ  λογαριασμού  και  1η ς  πιστοποίησης  για  την  

παροχή  της  υπηρεσίας  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

Δ .Ε .  Λευκώνα  και  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω   Βροντούς  

 

465-2018: Ομοίως  για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων   

 

466-2018: Ομοίως  για  έξοδα  πολιτιστικών-κοινωνικών  –αθλητικών  

κλπ  δραστηριοτήτων  

 

467-2018: Ομοίως  για  GPS τοπογραφικού  δικτύου  Uruuntui  Tree 

Company Co ΑΒΕΕ  για  τις  ανάγκες   Τ .Υ .  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018 

 

468-2018: Ομοίως  για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών .   
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469-2018: Ομοίως  για  παροχή  γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  

Σχολείου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018 

 

470-2018: Ομοίως  του  2ο υ  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  δημοτικής  ενότητας  Σερρών  

του  Δήμου  Σερρών  έτη  2018-2020 

 

471-2018: Ομοίως  για  την  καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  

δημοτικών  κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών   

 

472-2018: Ομοίως  για  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  

 

473-2018: Ομοίως  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  

κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου .  

 

474-2018: Ομοίως  του  1ο υ  και  τελευταίου  λογαριασμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  δέντρων  σε  

κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Σερρών   

 

475-2018: Ανάκληση  των  αρ .  225/2018 και  395/2018 ΑΔΣ  και  έγκριση  

πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  σύμβασης  

παροχής  υπηρεσιών  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκοί  

αγορά  Σερρών   
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476-2018: Ομοίως  3ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  δαπάνης  συντήρησης  

κάδων  απορριμμάτων   

 

ΠΡΑΚΤ:   Έγκριση  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  για  την  

επανένταξη  και  τη  βιώσιμη   

6/10/2018 επανάχρηση  των  πρώην  στρατοπέδων  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

477-2018:   Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

478-2018:   Πρόταση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  

πλαίσιο  του  έργου  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – 

ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

479-2018:   Έγκριση  τροποποίησης  του  Κανονισμού  χρήσης  χώρων  

φορτοεκφόρτωσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

480-2018:   Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων  στην  πόλη  των  Σερρών  σύμφωνα  με  την  υπ’  

αριθμ .  46/2018 απόφαση  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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481-2018:   Διαγραφή  των  κ .κ .  Τουφεκτσή  κλπ  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους  λόγω  λανθασμένης  εγγραφής  ως  προς  το  

πρόσωπό  τους  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

482-2018:   Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

483-2018: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  στις  19 

Ιουνίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

484-2018: Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χρήστου  Γρηγοριάδη  κατά  το  

μήνα  Σεπτέμβριο   

       9981  2/7/2018 

 

485-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  κ .  

Δημάρχου   από  29 έως  31 Μαΐου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

486-2018: Ομοίως  από  τις  4 έως  τις  5 Ιουνίου  2018 

 

487-2018:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Π .  στις  14-18 Μαΐου   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 

129

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

488-2018:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Π .  22-25 

Φεβρουαρίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

489-2018: Ομοίως  στις  28-31 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

490-2018: Ομοίως  στις  4-7 Απριλίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

491-2018: Ομοίως  τον  Απρίλιο  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

492-2018: Ομοίως  την  10η  Μαΐου  2018 από  4-6 Μαΐου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

493-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κ .  για  τις  13 

Ιουνίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

494-2018: Ομοίως  της  δημοτικής  συμβούλου  κα .  Ηλιοπούλου  

Σταλακτής  για  τις   10 Μαΐου  2018 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

495-2018: Ομοίως  Gre.  Travel   από  4-6 Μαΐου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

496-2018:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  στην  

πόλη  Νις  της  Σερβίας  των  αιρετών  για  την  αδελφοποίηση  

Β’  φάση .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

497-2018:  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου  στην  κ .  Γουγαλάκη  Σοφία ,  στην  πόλη  

των  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

498-2018:  Έκδοση  ψηφίσματος  σχετικά  με  την  υπογραφή  στις  Πρέσπες  

της  Συμφωνίας  ΚΑΤ .   μεταξύ  Ελλάδας  –Σκοπίων  στις  17/6/2018 

 

499-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  18971 8/6/2018 σύμβασης  

του  Δήμου  με  τον  κ .  ΚΑΤ .   Βέρρο  Κωνσταντίνο ,  

 

500-2018:  Έγκριση  τοποθέτησης  8 συνολικά  καμπινών  του  Ο .Τ .Ε .  

στην  ΔΕ  Σκουτάρεως   

ΚΑΤ .  κατόπιν  της  αρ .  1943/13-6-2018 αίτησης  της  Ο .Τ .Ε .  ΑΕ  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  20 του  Ν4067/2012 
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………………………………..………….. 

………………….……. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  

ερωτήσεων  του  1ου  θέματος  και  αποχώρησε  λίγο  πριν  την  ψηφοφορία  

επί  αυτού .  

 

-  Μοσχολιός  Ζωγράφος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

-  Αγιαννίδου  Σταυρούλα ,    Δρίγκα  Χρυσούλα ,    Καλώτα  

Παναγιώτα ,    Λαζαρίδης  

 

Αβραάμ ,  Παπαβασιλείου  Βασίλειος  και  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  

αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Από  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων  και  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  

1ου  θέματος ,  προήδρευε  ο  αντιπρόεδρος  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος .  

 

-  Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  και  μετά  την  ολοκλήρωση  

του  1ου  θέματος ,  συζητήθηκαν  τα  θέματα  με  την  εξής  σειρά :  34ο ,  7ο ,  

8ο ,  9ο ,  10ο ,  5ο ,  11ο  και  μέχρι  το  πέρας  του  κανονικού  χρόνου  

συνεδρίασης ,  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό ,  (4 ώρες  συνεδρίασης  + 1 
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ώρα) ,  όπου  και  αποφασίστηκε  η  διακοπή  της  συνεδρίασης  και  η  

συνέχισή  της  την  επομένη  21 Ιουνίου  2018 και  ώρα  14:30.  

 

•  Κατά  τη  συνεδρίαση  της  21ης  Ιουνίου  2018 παρόντες  ήταν :  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος  και  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  Γαλάνης  Στέργιος ,  

Γάτσιος  Ιωάννης ,  Γκότσης  Ηλίας ,  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  

Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  Δούκας  Γεώργιος ,  Καδής  Γεώργιος ,  

Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  Μερετούδης  Δημήτριος ,  Τερζής  Βασίλειος ,  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος ,  Φωτιάδης  Στέφανος ,  Χαρίτος  Χρήστος ,  

Χασαπίδης  Κων /νος ,  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης  και  Χράπας  

Παντελής .  

 

-  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γαλάνης  Στέργιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  6ου  θέματος  και  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

40ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  προσήλθε  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

………………………..………… 

………………….…….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………….. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….. 

 

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

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………….. 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….. 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………….. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………….. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ……………….. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….. 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………….. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………….. 

  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………….. 

 


