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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 19η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 

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

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 15/13-09-2018 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 35, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

 

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 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τη βράβευση της Σερραίας 

αστροφυσικού κας Βίκυς Καλογερά, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων – 

συμπερασμάτων του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατροφικός τομέας, 

νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Σερρών με εργατοτεχνίτη για παροχή 

υπηρεσιών γενικών καθηκόντων στην υπηρεσία πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

  

ΘΕΜΑ 6ο: Σχετικά με την μεταφορά και μεταστέγαση του 12ου και 21ου Νηπιαγωγείων 

Σερρών στους ιδιόκτητους χώρους του 9ου - 34ου Νηπιαγωγείου Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και 

Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο 

του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. 

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

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής των προτάσεων με τίτλο: ¨Εφαρμογές και σήμανση 

τουριστικών τοποσήμων και μνημείων¨ και τίτλο: ¨Ενέργειες προσέλκυσης 

επισκεπτών¨, στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 

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

 

ΘΕΜΑ  9ο: Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

315/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 120/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων: 

α) ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨ έτους 2019 και 

β) ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨ έτους 2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για ¨Καθαριότητα κτηρίων Τοπικών 

και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών¨ έτους 2018-2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση 2ης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας γάλακτος με την εταιρεία 

ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και ένταξη σ’ αυτόν της 

προμήθειας ¨Προμήθεια υλικών σήμανσης οδικής ασφάλειας .Κ. Σκουτάρεως 

και Μητρουσίου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς το Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης 

αποβλήτων ιματισμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2018 και αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2018 για το έργο: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – 

ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής στέγης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις 

Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

α) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων .Ε. Λευκώνα και Τ.Κ. Ορεινής και 

Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών, 

β) για καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών, 

γ) για κτηνιατρικές υπηρεσίες για τις ανάγκες του κυνοκομείου, 

δ) για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 

περιοχή του Δήμου Σερρών, 
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ε) για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπ. Μητρούση του 

Δήμου Σερρών, 

στ) για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών του Δήμου 

Σερρών, 

ζ) για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών, 

η) για τεμαχισμό και επεξεργασία υπολειμμάτων φυτικού υλικού έτους 2018, 

θ) για διαχείριση  ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2018, 

ι) για παραλαβή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για τον μήνα 

Ιούνιο 2018 και 

ια) για παραλαβή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για το μήνα 

Ιούλιο 2018. 

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση υλοποίησης σεμιναρίου περί Μεταρρύθμισης θεσμικού πλαισίου 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Κλεισθένης 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την κατασκευή και λειτουργία νέου 

Σταθμού Διοδίων επί του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού Σερρών 

Θεσσαλονίκης.  
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ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμό 614/2018 ΑΔΣ περί υποβολής 

πρότασης με τίτλο: «Αισθητική λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση 

κοινοχρήστων χώρων μέσω συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειων 

κάδων στο Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Άξονας Προτεραιότητας  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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15Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ξεκινάμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιό  μας .  υπάρχουν  

κάποιες  ερωτήσεις ,  ανακοινώσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου  και  ο  κ .  Καρύδας .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προς  τον  κ .  Αγγελίδη  η  ερώτηση .  Είχαμε  για  τρίτη  φορά  φέρει  το  

θέμα ,  είναι  η  αγωνία  των  δημοτών ,  τι  γίνεται  ακριβώς  με  την  . .με  το  

ίντερνετ ;  Είμαστε  σε  αναμονή  εάν  θα  γίνει  το  έργο  στην  μισή  πόλη  

μέχρι  τον  Λευκώνα ,  καθώς  επίσης  και  στις  Κοινότητες  του  πρώην  

Δήμου  Σκουτάρεως…Πότε  θα  ξεκινήσει ;   

 Μια  δεύτερη  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  να  διατυπώσω .   

 Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορά  την  ποιότητα  του  φωτισμού ,  δηλαδή  

την  μη  αντικατάσταση  των  λαμπτήρων  …η  είσοδος  δυτικά  της  πόλης . .  

από  Σιδηροκάστρου  μέχρι  τον  οικισμό  μέσα  την  πόλη .  Υπάρχουν  πάρα  

πολλές  λάμπες  καμένες .  Υπάρχει  . .μετά  την  ζάχαρη ,  λείπουν  πολλές  

λάμπες  . .και  γενικότερα ,  θα  τις  αλλάξουμε  αυτές  τις  λάμπες ;  Τι  
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κάνουμε  με  αυτό  το  θέμα ;  Κρίθηκε  ότι  αυτό  το  κομμάτι  πια . .  θα  την  

κάνουμε  την  δουλειά  ή  δεν  θα  την  κάνουμε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  να  απαντήσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  πρώτο  θέμα  θέλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  μετά  από  ενδελεχή ,  με  

ενδελέχεια  έρευνα  που  έγινε  από  την  υπηρεσία  μας ,  με  τον  κύριο . .  

νομίζω  έτσι  λέγεται ,  δόθηκε  άδεια  και  για  τον  Λευκώνα  και  για  τις  

Σέρρες  και  για  το  Σκούταρι ,  όμως  ένας  δρόμος ,  ο  οποίος  δώσαμε  την  

άδεια  αλλά  ανήκει  στην  περιφερειακή  διοίκηση .  Δηλαδή  στον  κεντρικό  

δρόμο .  Για  το  Σκούταρι .  Για  τα  άλλα  είναι  εντάξει .  Για  τα  άλλα  

δόθηκε  άδεια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δόθηκε ,  θα  γίνει  το  έργο ;  Ή  Κόπηκε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  θα  γίνει .  Είμαστε  στο  Σκούταρι  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  μα  σας  λέω  για  τα  άλλα  υπάρχει ,  δόθηκε  η  άδεια .  Αυτό  εξαρτάται  

τότε  από  πότε  θα  πάνε  τα  καφάο .  Έχει  τελειώσει  η  υπόθεση  Λευκώνα  

και  Σέρρες .   

 Πάμε  λοιπόν  στο  Σκούταρι  που  ένας  δρόμος  ανήκει  στην  

περιφερειακή  διοίκηση .   Τους  στέλνει  ένα  έγγραφο  η  περιφερειακή  

διοίκηση  και  τους  λέει  ότι  επειδή  εμείς  και  τα  λοιπά ,  δεν  θέλουμε  να  

χαλάσουμε  τον  δρόμο ,  να  πάτε  από  έναν  παράλληλο ,  να  σας  δώσει  ο  

Δήμος  έναν  παράλληλο  δρόμο .   
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 Όμως  η  αιτιολογία  αυτή  δεν  περνάει ,  η  όδευση  δεν  γίνεται ,  όταν  

υπάρχει  λόγος… δεν  είναι  μέσα  στην  νομοθεσία  ότι  ξέρω  εγώ ,  δώσαμε  

τον  δρόμο  και  τώρα  δεν  μπορούμε  να  τον  σκάψουμε .  Ρίχνουν  το  

μπαλάκι  στην  υπηρεσία  μας ,  στην  δική  μας  υπηρεσία .  Δηλαδή  να  

περάσουν  την  όδευση  από  έναν  παράλληλο  δρόμο  και  όχι  από  τον  

δρόμο  που  ανήκει  στην  Περιφέρεια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ακριβώς .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  αυτό  ζήτησαν  από  την  αρχή .  Αυτό  ζήτησε  από  την  αρχή .  Πήγε  στην  

Περιφέρεια  και  η  Περιφέρεια  το  αρνείται  και  έρχεται  ο  . .  τώρα  ξανά  

στην  υπηρεσία  μας  και  λέει  ότι  δώστε  έναν  παράλληλο  δρόμο .  Είμαστε  

σε  αυτή  την  φάση ,  να  δώσουμε  έναν  παράλληλο  δρόμο .  

 Η  υπηρεσία  όμως  του  Δήμου ,  η  δική  μας  υπηρεσία  λέει  ότι  πως  

πότε  θα  σκύβουμε  το  κεφάλι  δηλαδή ,  δεν  θα  δίνει  η  Περιφέρεια  και  θα  

έρχονται  όλα  σε  μας ;  Δεν  υπάρχει  δικαιολογημένη  αιτιολογία  που  να  

λέει  ότι  δεν  πρέπει  να  περάσει  από  εδώ  και  πρέπει  να  περάσει  από  

εκεί .  Η  νομοθεσία  δεν  το  προβλέπει .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  ο  Δήμαρχος  είπε  ότι  εάν  δεν  γίνει  το  έργο  

πάλι  το  μπαλάκι  θα  πέσει  στον  Δήμο  και  θα  μπουν  ότι  φταίει  ο  Δήμος ,  

ενώ  στην  ουσία  δεν  φταίει  ο  Δήμος .  Βρισκόμαστε  σε  αυτή  την  φάση .  

Δηλαδή  να  περάσει  από  έναν  παράλληλο  δρόμο .   
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 Δεν  ξέρω  εάν  είναι  σωστό  αλλά  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  

προσέξτε ,  . .οι  υπάλληλοι  οι  οποίοι  νοιώθουν  μια  προσβολή  όταν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  καταλάβατε  τι  είπα  ότι  αδειάζεται  η  υπηρεσία .  Οι  άνθρωποι  σου  

λένε  ότι  γιατί  εφόσον  δεν  υπάρχει  αιτιολόγηση  γι '  αυτό  το  θέμα .   

 Πάμε  λοιπόν  στο  άλλο .  Όπως  ξέρετε  κ .  Φωτιάδη ,  όπως  ξέρετε  

συνάδελφοι  μας  δώσανε  συντήρηση  δρόμου ,  φωτισμό  και  τα  λοιπά ,  

χωρίς  χρηματοδότηση .  Καμία  μα  καμία  χρηματοδότηση .  Προσπαθούμε  

με  αυτά  που  έχουμε ,  δηλαδή  με  την  μικρή  Σ .Α .Τ .Α .  που  παίρνουμε  και  

με  αυτά  που  παίρνουμε  να  ανταποκριθούμε .  Να  ανταποκριθούμε  σε  ένα  

κομμάτι  το  οποίο  μας  ήρθε  τώρα  χωρίς  χρηματοδότηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  θα  το  δούμε  και  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .  Νομίζω  περισσότερο  για  εσάς  είναι .  Εδώ  

και  αρκετά  καιρό  έχει  προκύψει  ένα  ζήτημα  με  την  καθαριότητα  στην  

γειτονιά  των  Αγίων  Αναργύρων…υπάρχουν  κάποια  παράπονα ,  

ενημερώθηκα  και  εγώ…το  θέμα  είναι  ότι  υπάρχει  κρούση  προς  το  

προεδρείο  και  προς  τον  Δήμαρχο ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος  για  να  έρθει  το  

θέμα   στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Έχουν  περάσει  ήδη  δυο  Δημοτικά  

Συμβούλια  από  την  αρχή  που  κατατέθηκε  το  συγκεκριμένο  έγγραφο .  
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Με  βάση  των  Κανονισμό  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  με  τις  υπογραφές  

των  δημοτών  για  να  έρθει .   

Η  ερώτησή  μου  είναι ,  πρώτον ,  γιατί  δεν  έχει  έρθει  ακόμα ;  

Δεύτερον ,  εάν  κρίνετε  σκόπιμο ,  εγώ  πιστεύω  ότι  είναι ,  να  ενημερωθεί  

το  σώμα  . .  εδώ  πέρα .  Είναι  ζήτημα  δημόσιας  υγείας  και  …  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ενημέρωση  του  σώματος ,  πραγματικά  είχε  προκύψει  στο  παρελθόν  

μια  συνάντηση ,  μια  σύσκεψη  στο  γραφείο  του  Προέδρου ,   βέβαια  είχε  

προηγηθεί  μια  απάντηση  για  το  θέμα  αυτό  από  την  πλευρά  της  

Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  νομίζω  ότι  αφορά  την  Διεύθυνση  

Καθαριότητας  και  μόνο  αυτή .   

 Μπορεί  όμως  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  αρμόδιος  για  θέματα  

καθαριότητας  να  μας  απαντήσει  και  να  ενημερώσει  το  σώμα .  Δεν  

νομίζω  ότι  υπήρχε  λόγος  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  άσχετα  

που  υπάρχουν  οι  υπογραφές ,  υπάρχει  ένας  Κανονισμός  Λειτουργίας .  

Τώρα  εάν  θέλουν  να  καταργήσουν  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας . .  αυτό  

είναι  ένα  άλλο  θέμα ,  αλλά  νομίζω  ότι  μπορεί  να  μας  ενημερώσει  

σχετικά  ο  κ .  Χράπας ,  ο  Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας .   

 Κύριε  Χράπα  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Βεβαίως .  Όντως  υπήρχε  μια  . .  τρεις  

συμπολίτες  μας  ήρθαν  . .κάναμε  σύσκεψη ,  η  οποία  σύσκεψη  . .να  

περνάνε  περισσότερες  φορές  την  εβδομάδα  να  κάνουν  την  αποκομιδή  

των  απορριμμάτων  μαζί  με  κάποια  άλλα  αιτήματα  που  δεν  είναι  δικής  

μου  αρμοδιότητας  … και  όλα  αυτά  που  ζητήθηκαν  απαντήθηκαν  

εγγράφως  και  πήραν  τις  απαντήσεις .   
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 Αλλά  το  νόημα  δεν  είναι  αυτό .  Το  νόημα  είναι  ότι  έγιναν  δυο  

γενικές  συνελεύσεις ,  τουλάχιστον ,  στην  περιοχή  αυτή  και  εγώ  ο  ίδιος  

ζήτησα  από  τους  κατοίκους  που  εκπροσώπησαν  κατά  κάποιο  τρόπο  την  

περιοχή  του  Κατακονόζι ,  ζήτησα  να  με  καλέσουν  και  εμένα  σε  κάποια  

συνέλευση ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσω  να  ενημερώσω  τους  συνδημότες  

μας  μαζί  με  τα  στελέχη  της  υπηρεσίας  μου  για  τα  οφέλη  του  κάδου  του  

ατομικού  που  έχει  κάθε  σπίτι  και  η  περιοχή  γενικότερα .   

 Βέβαια ,  εγώ  τέτοια  πρόσκληση  δεν  δέχθηκα  ποτέ .  Παρόλα  αυτά  

καλέσανε  τον  κ .  Μηλίδη  και  καλά  κάνανε  και  καλέσανε  τον  κ .  Μηλίδη ,  

μακάρι  να  καλέσουν  και  άλλους  δημοτικούς  συμβούλους  αλλά  ίσως  θα  

έπρεπε  να  καλέσουν  τον  αρμόδιο ,  ο  οποίος  θα  μπορούσε  να  τους  δώσει  

απαντήσεις  περισσότερες  και  πιο  κύριες ,  πιο  σημαντικές  απαντήσεις .   

 Βέβαια ,  δεν  κλήθηκα  ποτέ ,  ακόμα  περιμένω  την  πρόσκληση .  

Κάνανε  και  επιστολές .  Απάντησα  στις  επιστολές  προς  την  Επιτροπή  

των  κατοίκων  του  Κατακονόζι .  Από  εκεί  και  μετά  νομίζω  ότι  πρέπει  να  

γίνει  μια  γενική  συνέλευση  στην  περιοχή  εκεί ,  όπως  και  έγινε  και  να  

ενημερώσουμε  τον  κόσμο  για  τα  οφέλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι ;   

Κα    :  

Μπορώ  να  μιλήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  δυο  λεπτά  έχετε  τον  λόγο .  Για  δυο  λεπτά ,  σας  παρακαλώ ,  έχετε  τον  

λόγο  για  να  απαντήσετε  στο  συγκεκριμένο  θέμα .   

Κα    :  

Η  απάντηση  που  λέει  ο  κύριος  εδώ  δόθηκε  πέρυσι .  Από  πέρυσι  μέχρι  

φέτος  τα  προβλήματα  συνεχίστηκαν  και  είδαμε  εμείς  εκ  των  
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πραγμάτων  ότι  δεν  είναι  καλό  το  πρόγραμμα  αυτό .  Η  απολύμανση  δεν  

γίνεται  όπως  πρέπει ,   τα  βρομόνερα  εξακολουθούν  και  τρέχουν  σε  όλη  

την  γειτονιά  και  επίσης  είναι  δύσβατη  η  περιοχή  μας ,  μπορεί  άλλες  

περιοχές  να  είναι  ευχαριστημένες ,  εμείς  δεν  είμαστε  έτσι ,  πρέπει  

κάποιος  να  έρθει  να  τα  παίρνει  μέσα  από  την  αυλή  . .και  τα  λοιπά .   

 Όσο  για  τις  λεπτομέρειες ,  η  απάντηση  η  γραπτή  ήταν  περσινή .  

Φέτος  δυο  κάναμε ,  έχω  εδώ  στις  7/8 και  δεν  πήραμε  γραπτή  απάντηση  

αλλά  προφορική  που  μας  είπατε  ότι  δεν  ξέρετε  εσείς  αλλά  ξέρω  εγώ ,  

κάντε  γενική  συνέλευση  και  φωνάξτε  με .  Και  την  άλλη  που  κάναμε  

11/9 δεν  πήραμε  ακόμα  απάντηση….  

Τουλάχιστον ,  αφού  δεν  το  βάζει  εδώ  για  να  έρθει  το  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τουλάχιστον  να  μας  δώσετε  μια  γραπτή  

απάντηση .   

Εμείς  θεωρούμε  ότι  κινδυνεύει  η  υγεία  μας  με  αυτόν  τον  τρόπο  

της  αποκομιδής  των  σκουπιδιών .  Επίσης  είναι  δυσβάστακτο  για  τους  

πολίτες  να  κάνουν  την  δουλειά  για  την  οποία  πληρώνουν  δημοτικά  

τέλη .  Τα  δημοτικά  τέλη  πληρώνονται  για  να  παίρνουν  τα  σκουπίδια  

από  την  γειτονιά  και  για  να  απολυμαίνουν  τους  κάδους .  Εδώ  μας  

βάζετε  να  κουβαλάμε  από  τα  μικρά  στενά  τα  απόνερα  και  τα  λοιπά  ή  

μέσα  από  την  αυλή  μας  γεμάτους  κάδους ,  δεν  ξέρω  πόσα  κιλά  παίρνει  

αυτός  ο  κάδος .  Υπάρχουν  γιαγιάδες  με  πι ,  υπάρχουν  κυρίες  με  την  

μέση  τους ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  …τον  κάδο  και  τον  πηγαίνω  στα  

κεντρικά  για  να  περάσει  το  τέτοιο .   

Έχουμε  σαφώς  τις  αντιρρήσεις  μας .   Είπατε  ότι  δεν  τα  ξέρουμε  

εμείς  καλά  ενώ  το  ζούμε  δυο  χρόνια  αυτό  το  ζήτημα  και  επιπλέον  δεν  

έγινε  άλλη  γενική  συνέλευση ,  γιατί  περιμένουμε  και  ένα  άλλο  θέμα  
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. .που  έχει  η  γειτονιά  μας ,  να  το  βάλουμε  μαζί  και  να  φωνάξουμε  και  

την  Πυροσβεστική .  Δεν  μπορούμε  κάθε  τόσο  να  φωνάζουμε  τον  κόσμο .   

Δεν  φωνάξαμε  μόνο  τον  κ .  Μηλίδη ,  φωνάξαμε  και  τον  κ .  

Φωτιάδη  και  τον  κ .  Καρύδα  και  για  την  Διάβαση  Πεζών  δεν  βρίσκαμε  

το  τηλέφωνο  για  να  τους  φωνάξουμε  και  τους  ενημερώσαμε  σήμερα .   

Και  τώρα  θέλω ,  οι  κάτοικοι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  που  είμαστε  

μια  μικρή  Επιτροπή  να  το  βάλουν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  

αντιπολίτευσης  αυτό  το  θέμα  και  να  συζητηθεί .  Ελπίζουμε  μέχρι  τότε  

να  έχω ,  γιατί  κάναμε  και  χαρτιά  προς  τους  γιατρούς  του  Νομού ,  τους  

νοσοκομειακούς  γιατρούς  και  στον  υγειονομικό .   

Επίσης ,  θέλω  μέχρι  τότε ,  με  τον  Κανονισμό ,  δεν  έχω  . .  στην  

Δημαρχεία  σας ,  έχω  κάνει  όμως  ένα  χαρτί  που  ζητάω  τις  έγγραφες  

εκθέσεις  από  τον  Επόπτη  Καθαριότητας ,  για  να  δούμε  πόσο  καλά  το  

βρίσκει  αυτός ,  ο  Επόπτης  Καθαριότητας  τα  πράγματα  και  εμείς  

είμαστε  που  δεν  ξέρουμε  τι  μας  γίνεται ;   

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ευχαριστώ  πολύ .   Κύριε  Χράπα  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  συμπληρώσω .  Η  καθαριότητα  του  κάδου  είναι  του  κατόχου  του  

κάδου .   Όταν  έχουμε  έναν  κάδο  μέσα  στην  αυλή  μας  και  πετάμε  τα  

σκουπίδια ,  μόνο  τα  δικά  μας  τα  σκουπίδια ,  προσέχουμε  τι  σκουπίδια  

θα  πετάξουμε ,  προσέχουμε  πως  θα  αφήσουμε  την  σακούλα ,  άμα  τα  

ρίχνουμε  χύμα  φυσικά  και  θα  μυρίζει  ο  κάδος .  … και  θα  τον  πλύνουμε  

μετά .   

 Το  κάποιοι  να  μην  θέλουν  να  πλύνουν  τον  κάδο  . .αυτό  είναι  άλλο  

θέμα .  …Είπαμε  ότι  είναι  μια  περιοχή  δύσβατη ,  είναι  μια  περιοχή  
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ιδιαίτερη ,  έχουν  δοθεί  σε  κάθε  μονοκατοικία  ένας  ατομικός  κάδος ,  οι  

κάδοι  είναι  ελαφρύς ,  120 λίτρων ,  μικρότεροι  από  τους  προηγούμενους  

τους  πράσινους .  Εάν  κάποιος  έχει  πρόβλημα  . .να  το  δούμε .  

 Είπα  και  στους  κυρίους  ότι  εάν  υπάρχει  κάτι  …πείτε  να  πάω  να  

τον  βρω  να  τον  αλλάξω ,  …Εκτός  από  αυτό  εγώ  πραγματικά  . .  σε  μια  

γενική  συνέλευση  . .  να  έχω  το  δικαίωμα  να  ενημερώσω  και  μετά  από  

εκεί  να  δούμε  τι  θα  ακούσουμε .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ξέρω  από  τον  κανονισμό  ότι  δεν  

επιτρέπεται  …οι  κάτοικοι ,  γιατί  και  εγώ  μένω  σε  αυτή  την  γειτονιά  και  

συμμετείχα  και  σε  κάποιες  συνελεύσεις ,  δεν  λένε  και  δεν  . .  πρόγραμμα  

που  εφαρμόζεται  σε  άλλες  περιοχές .  Απλά  έχουν  δημιουργηθεί  από  την  

εφαρμογή  του  και  είναι  πολύ  λογικό ,  με  όλες  τις  καλές  προθέσεις  να  

έχει  ο  καθένας ,  δεν  απορρίπτουν  το  πρόγραμμα ,  από  την  εφαρμογή  

όμως  του  προγράμματος  έχουν  δημιουργηθεί ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  κάποιες  

δυσλειτουργίες .   

 Η  γειτονιά  έχει  ιδιαιτερότητες ,  μερικά  σπίτια  είναι  ακριβώς  

δίπλα  στον  δρόμο ,  ακόμη  και  να  πλένονται  δεν  έχουν  χώρο  . .  για  να  το  

ρίξουν .  Ρίχνουν  τα  ζουμιά  στους  δρόμους  με  αποτέλεσμα  αντί  να  

έχουμε  μια  εστία  μόλυνσης  να  έχουμε  άλλα .   

 Τέλος  πάντων ,   μπορώ  να  πω  και  άλλα  πράγματα ,  αλλά  για  να  

μην  μακρηγορήσουμε  σε  αυτό  θα  έλεγα  να  έρθει  στο  θέμα  στο  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έτσι  και  αλλιώς  εμείς  θα  το  δούμε ,  να  το  

βάλουμε  το  θέμα  και  χωρίς  υπογραφές ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  τώρα  που  
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είναι  και  οι  κάτοικοι  εδώ  πέρα ,  για  να  το  συζητήσουμε ,  για  να  δούμε  

κάποιες  δυσλειτουργίες .   

Δεν  το  απορρίπτουμε  το  πρόγραμμα ,  προς  Θεού .  Ήταν  προς  μια  

σωστή  κατεύθυνση  το  πρόγραμμα ,  έχουν  δημιουργηθεί  όμως  

προβλήματα .  Αυτά  τα  προβλήματα  εδώ  είμαστε  για  να  μπορέσουμε  να  

τα  δούμε  όσο  μπορούμε  καλύτερα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  το  εξής :  φέρτε  το  θέμα ,  δεν  

υπάρχει  πρόβλημα ,  αλλά  τι  πιο  ωραίο  να  έρθει  ο  Αντιδήμαρχος  εκεί  σε  

σας ,  στους  κατοίκους .  Κάντε  μια  γενική  συνέλευση .  Μα  σας  παρακαλεί  

να  κάνετε  γενική  συνέλευση ,  να  τον  καλέσετε  και  να  έρθει  να  σας  

ενημερώσει .  Τι  καλύτερο  από  αυτό  υπάρχει ;  Θέλετε  να  το  φέρετε  εδώ ;  

Φέρτε  το ,  δεν  μας  πειράζει .   Κάντε  το .  Αλλά  τι  πιο  ωραίο  από  το  να  

έρθουμε  εκεί ,  να  έρθει  ο  Αντιδήμαρχος  με  τους  υπηρεσιακούς  

παράγοντες  και  να  σας  ενημερώσουν  σε  μια  γενική  συνέλευση ;  Κάντε  

μια  γενική  συνέλευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θέλω  να  βάλω  

ένα  γενικότερο  ζήτημα  που  έχει  σχέση  με  τα  οικονομικά  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης ,  αφορμή  παίρνοντας  από  την  δήλωση  του  αρχηγού  της  

αξιωματικής  αντιπολίτευσης  και  εν  δυνάμει  Πρωθυπουργού  στην  

συνέντευξή  του  στην  ΔΕΘ ,  που  είπε  ότι  ο  ΕΝΦΙΑ  θα  δοθεί  στην  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σε  αντικατάσταση  των  ΚΑΠ .  

 Νομίζω  ότι  ο  ΕΝΦΙΑ  είναι  ένας  άδικος  αντιλαϊκός  φόρος ,  ο  

οποίος  έπρεπε  να  καταργηθεί .  Δυστυχώς  τα  συλλογικά  όργανα  της  
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Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  η  ΚΕΔΕ  και  η  ΠΕΔ ,  πήραν  μια  θέση ,  

άκουσα  την  δήλωση  του  Προέδρου  της  ΚΕΔΕ  του  κ .  Πατούλη ,  ο  οποίος  

λειτούργησε  περισσότερο  ως  κομματικό  στέλεχος  και  όχι  ως  

εκπρόσωπος  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  έβαλε  κάποιες  ενστάσεις  

του  αλλά  ουσιαστικά  αποδέχθηκε  την  πρόταση  του  αρχηγού  της  

αξιωματικής  αντιπολίτευσης .  

 Νομίζω  ότι  θα  είναι  ο  θάνατος  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  εάν  

αυτός  ο  φόρος  μεταβιβαστεί  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση .  Δεν  θα  

υπάρχει ,  ειδικά  στους  μικρούς  δήμους  που  οι  αντικειμενικές  αξίες  

είναι  πολύ  χαμηλές ,  δεν  θα  έχουν  έσοδα  για  την  λειτουργία  της  

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  μάλιστα ,  επειδή  θα  το  βάλει  με  την  μορφή  

ανταποδοτικότητας ,  θα  υποχρεωθούν  να  αυξήσουν  αυτόν  τον  φόρο .   

 Είναι  πολύ  άδικος  φόρος ,  πρέπει  να  καταργηθεί  και  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  μην  αποδεχθεί  αυτή  την  πρόταση .  Δεν  ξέρω  

εάν  θα  πρέπει  να  κάνουμε  ψήφισμα  ή  να  έρθει  το  θέμα  ως  θέμα  σε  

άλλο  συμβούλιο  να  το  συζητήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Τις  τελευταίες  μέρες  ακούμε  τόσο  στην  

τηλεόραση  όσο  και  στις  εφημερίδες  που  διαβάζουμε ,  ένα  πολύ  

σημαντικό  θέμα  που  γίνεται . .  και  για  άλλες  πόλεις  φυσικά ,….Φυσικά  

δεν  υπάρχει  κάποιο  δημοτικό  κτήριο  αλλά…είναι  σημαντικά  

αρχαιολογικά  και  ιστορικά  μνημεία  της  πόλης  μας ,  που  . .Δεν  ξέρω  εάν  

. .τι  πρέπει  να  κάνουμε ,  τι  μπορούμε  να  κάνουμε  ως  Δήμος .  Νομίζω  ότι  

πρέπει  να  . .να  δούμε  τι  να  γίνει ,  να  ενδιαφερθεί  και  μάλιστα  . .θα  

δραστηριοποιηθεί .    
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 Δεν  ξέρω  τι  σκέφτεται  ο  Δήμος  να  κάνει  αλλά  νομίζω  ότι  αυτό  

είναι  κάτι  πολύ  σημαντικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Εγώ  επικοινώνησα  με  τον  κ .  . .για  το  θέμα  αυτό  αμέσως .  Μου  

στείλατε  κατάσταση  με  τα  κτήρια  που  περιλαμβάνονται  στο  

Υπερταμείο .  Εδώ  στο  Νομό  Σερρών  ένα  κτήριο  περιλαμβάνει  το  

Υπερταμείο .  Είναι  το  Ειρηνοδικείο  Σιντικής .  Έχουμε  την  κατάσταση  

εδώ  που  μου  την  στείλανε .  Αλλά  αυτό  δεν  σημαίνει  φυσικά  ότι  εμείς  

δεν  θα  σταθούμε  αρωγοί  σε  όλους  τους  δήμους  για  να  μην  περάσουν  

τέτοια  θέματα .  Ασφαλώς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ψηφίσματα  θα  

βγάλει  και  με  όποιον  άλλο  τρόπο  αποφασίσει  και  το  συνδικαλιστικό  

μας  όργανο  που  λέγεται  ΠΕΔ  και  η  ΚΕΔΕ  αλλά  και  εμείς  εδώ ,  θα  

είμαστε  συμπαραστάτες .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχω  έγγραφο .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  τα  άκουσα  και  εγώ  αυτά  και  πράγματι  θορυβήθηκα ,  γι '  αυτό  

επικοινώνησα  με  τον  κ .  … και  μου  έστειλε  την  κατάσταση  με  τα  
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κτήρια  σε  όλους  τους  Δήμους  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  μπαίνουν  

στο  Υπερταμείο .  Αυτό .  Δεν  ξέρω  τίποτα  άλλο .   Αυτό  είναι  το  πιο  

επίσημο  χαρτί  που  έχουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο  σαν  ενημέρωση  να  σας  πω  ότι  από  19/6/18 στο  ΦΕΚ  της  

κυβέρνησης  αναρτήθηκε  πίνακας  με  10.199 ΚΑΕΚ ,  κωδικούς  αριθμούς  

εθνικού  κτηματολογίου ,  όπου  μέσα  σε  αυτούς  είναι  και  τριάντα  εννέα  

ΚΑΕΚ  που  αφορούν  τον  Δήμο  Σερρών .  Αυτό  το  ΦΕΚ  προφανώς ,  εάν  

μιλάμε  για  … 

 Άρα  αυτό  το  ΦΕΚ  είναι  ψηφισμένο  από  19/6/18 με  υπογραφές  

του  Τσακαλώτου ,  του  Σταθάκη  και  άλλων  υπουργών .  Είναι  μόνο  

κωδικοί  αριθμοί  εθνικού  κτηματολογίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

 

 

Θέμα  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έκδοση  ψηφίσματος  διαμαρτυρίας  για  την  κατασκευή  και   

λειτουργία  νέου  Σταθμού  Διοδίων  επί  του  καθέτου  άξονα  της   

Εγνατίας  Οδού  Σερρών  Θεσσαλονίκης .  

 

 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .  Θέλω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  ρωτήσω  μια  και  το  θέμα  είναι  

επίκαιρο  και  το  βλέπουμε  συχνά  τώρα  τελευταία  στις  τηλεοράσεις ,  
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σχετικά  με  τα  διόδια  ποια  είναι  η  θέση  μας  και  εάν  θα  έρθει  το  θέμα  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  συζητηθεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  έχουμε  αίτημα  από  την  Κίνηση  Σερραίων  Πολιτών ,  θα  τους  δώσω  

τον  λόγο ,  εάν  έχει  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  ή  κάποιες  

τοποθετήσεις .  Θα  παρακαλούσα  τον  δικηγόρο  τον  κ .  Γιάντσιο  Ιωάννη ,  

ο  οποίος  είναι  και  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  Κίνησης  Σερραίων  

Πολιτών .  Παρακαλώ  σε  ένα  μικρόφωνο  κ .  Γιάντσιο .   

 Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  και  στην  συνέχεια  θα  

τοποθετηθείτε  κ .  Γιάντσιε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  πριν  

αναπτύξει  τις  σκέψεις  του  ο  κ .  Γιάντσιος ,  ο  οποίος  μας  κατέθεσε  ένα  

αίτημα  που  ζητάει ,  να  πω  το  ρεζουμέ  δηλαδή ,  ζητάει  να  μην  

κατασκευαστούν  τα  διόδια ,  το  οποίο  είναι  σεβαστό ,  κανένας  μας  δεν  

θέλει  να  κατασκευαστούν  τα  διόδια ,  απλώς  θα  ήθελα  να  υπενθυμίσω  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  και  σε  όλο  τον  Σερραϊκό  λαό ,  ότι  γι '  

αυτό  το  θέμα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  όπως  και  η  

Περιφερειακή   Ένωση  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  αλλά  και  η  ΚΕΔΕ  

κάνανε  ενέργειες ,  ψηφίσματα  και  τα  λοιπά .   

 Συγκεκριμένο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αμέσως ,  όταν  

ανακοινώθηκε  η  κατασκευή  των  διοδίων  και  συγκεκριμένα  στις  

21/6/17 εκδώσαμε  ψήφισμα .   

 Εν  συνεχεία  έγινε  ένα  συλλαλητήριο  τον  Ιούνιο  νομίζω  εδώ ,  

συμμετείχαμε ,  εγώ  διάβασα  αυτό  το  ψήφισμα  και  την  αντίθεση ,  

εξέφρασα  στην  αντίθεση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  κατασκευή  

των  διοδίων .   
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 Επίσης ,  στις  15/6/17 τέσσερις  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων  και  

συγκεκριμένα  η  Περιφερειακή  Ένωση  Ανατολικής  Μακεδονίας ,  

Περιφερειακή  Ένωση  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Ανατολικής  Μακεδονίας  

–Θράκης ,  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Δυτικής  Μακεδονίας  και  Ηπείρου ,  

από  κοινού  εξέδωσαν  ψηφίσματα  προς  την  κυβέρνηση  και  ήταν  

αντίθετοι  στην  κατασκευή  των  διοδίων .  

 Εγώ  μάλιστα  ζήτησα ,  αμέσως  μετά  το  ψήφισμα  που  είχαμε  

εκδώσει  τότε ,  το  ΄17, ζήτησα  να  συναντηθώ  και  με  τον  Σπίρτζη  αλλά  

δεν  πήρα  καμία  απάντηση ,  μας  αγνόησε  τελείως .   

 Υπάρχει  και  πρόσφατη  πάλι  απόφαση  της  Περιφερειακής  Ένωσης  

Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  πάλι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  στις  

11/7/18.   

 Θέλω  να  πω  ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σύσσωμη  όπως  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  αντέδρασαν  επανειλημμένως  και  με  

ψηφίσματα  και  τα  λοιπά .  Τώρα  ο  κ .  Γιάντσιος  ζητάει  να  εκδώσουμε  

ακόμα  ένα  ψήφισμα .  Εγώ  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση ,  ευχαρίστως  να  το  

εκδώσουμε .   

 Να  κάνουμε  μια  Διαπαραταξιακή  Επιτροπή ,  να  συμμετέχει ,  εάν  

θέλει  και  ο  κ .  Γιάντσιος ,  αύριο  κάνουμε  ένα  ψήφισμα ,  ξανά  το  ίδιο  και  

το  ανακοινώνουμε .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω ,  να  υπενθυμίσω  το  τι  κάναμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  το  συζητήσουμε ;  Θα  γίνει  

τοποθέτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατόπιν… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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. .το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  φέρνουμε  με  την  μορφή  για  να  τοποθετηθεί  ο  κ .  Γιάντσιος .  Τώρα  

εάν  θέλετε  να  το  συζητήσουμε  μπορεί  να  συζητηθεί  το  θέμα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  άποψή  μας  είναι  ότι  το  θέμα  είναι  τεράστια  και  

πρέπει  να  το  συζητήσουμε  σε  τακτική  συνεδρίαση  σαν  ημερήσιο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  μας  κάνει  μια  ενημέρωση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  αναδείξουμε  και  θα  πρέπει  να  φέρουμε  και  τους  παράγοντες  της  

πόλης  καλύτερα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω  το  εξής…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαρίστως ,  εάν  θέλετε  το  φέρνουμε ,  αλλά  το  θέμα  ήρθε ,  συζητήθηκε .  

Πήραμε  απόφαση .  Είμαστε  ενάντια  στην  κατασκευή  των  διοδίων .  Θα  
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ξανά  πούμε  τα  ίδια ;   Δηλαδή  γιατί  να  μην  μπούμε  στην  ουσία ;  Να  

κάνουμε  ένα  ψήφισμα ,  όπως  ζητάει  ο  κ .  Γιάντσιος  και  να  το  

ανακοινώσουμε .  Θέλετε ,  όμως ,  να  το  ξανά  συζητήσουμε ;  Δεν  έχω  

κανένα  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ακούσουμε  εάν  προέκυψε  κάτι  καινούργιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  θεώρησα  σωστό  να  γίνει  πρώτα  μια  ενημέρωση  από  την  

πλευρά  του  κ .  Γιάντσιου  και  στην  συνέχεια  θα  δούμε  εάν  θα  πρέπει  να  

το  κάνουμε  θέμα  κύριε  Φωτιάδη .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κάνω  μια  πρόταση .  Να  ακούσουμε  τον  κ .  Γιάντσιο  τι  

έχει  να  μας  πει  και  να  βάλουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  τον  ακούσουμε  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εάν  και  εφόσον  εμμένετε  στην  πρότασή  σας ,  καμία  αντίρρηση .  Και  

συμφωνήσει  το  σώμα ,  γιατί  όχι ;  Να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  

Γιάντσιο .   Κύριε  Γιάντσιε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Καταρχήν  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  που  μας  δώσατε  την  δυνατότητα  

ως  Σερραίοι  πολίτες  και  εμείς  να  σας  θέσουμε  ένα  ζήτημα ,  το  οποίο  θα  
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καίει  για  πενήντα  χρόνια  και  κατά  τις  εκτιμήσεις  του  Επιμελητηρίου  

49 εκατομμύρια  θα  πληρώνει  η  πόλη  των  Σερρών  στα  διόδια .   

 Δεν   είναι  ένα  απλό  θέμα .  Όταν  θα  αρχίσουμε  όλοι  να  

πληρώνουμε  θα  καταλάβουμε  πόσο  δύσκολο  είναι  αυτό  που  μας  

έρχεται .   

 Ορμώμενος  εγώ  από  την  πραγματικά ,  όπως  το  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  από  την  ΠΕΔΕ  Κεντρικής  Μακεδονίας  στις  11/7/2018 που  

πήρε  μια  απόφαση ,  κατ’  εμένα  η  οποία  είναι  στην  σωστή  κατεύθυνση ,  

μόνο  στο  δεύτερο  κομμάτι  εμείς  αντιδρούμε ,  που  λέει  ότι  ξέρετε  σε  

καμία  περιπτώσεις  δεν  πρέπει  να  κατασκευαστεί  και  να  λειτουργήσει  

σταθμός   διοδίων .  Αυτό  είναι  ένα  ψήφισμα  που  έβγαλε  ο  Δήμος  

Ηράκλειας .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  λέμε  ότι  δεν  πρέπει  να  κατασκευαστεί ,  γιατί  

είναι  δυο  τα  διόδια  σε  μας ,  παρά  εάν  κατασκευαστεί  έστω  και  ένα  … 

 Εγώ  δεν  θα  σας  φάω  τον  χρόνο  σας ,  μόνο  θα  σας  πω  δυο  

πράγματα ,  είναι  είμαστε  στο  πιο  κομβικό  σημείο  της  ιστορίας .  Δηλαδή  

τις  επόμενες  ημέρες  το  Δασαρχείο ,  γιατί  στις  7/6/2018 κάναμε  μια  

αίτηση  εμείς  προς  το  Δασαρχείο  και  τους  λέμε  ότι  εκεί  κτίζουν .  

Πράγματι  πήγε  το  Δασαρχείο ,  κάναμε  δημοτικό  έγγραφο ,  δυστυχώς  ο  

Δασάρχης  δεν  έκανε  ακόμα  μηνυτήριο  αναφορά  ή  μήνυση .  Μου  λέει  

ότι  θα  κάνω ,  σήμερα  που  μίλησα  μαζί  του .  Έπρεπε  ήδη  να  είχε  κάνει  

μήνυση  σε  αυτούς  που  κτίζανε  παράνομα  και  καταχρηστικά  χωρίς  

άδεια .  Είπε  ότι  θα  κάνει .  Οκ .   

 Ξεκίνησε  μετά  την  δική  μας  την  αίτηση  μια  αλληλογραφία  του  

Δασαρχείου  μεταξύ  των  υπηρεσιών  και  όλων  αυτών  των  παραγόντων ,  

να  φτάσουν  σε  ένα  επιθυμητό  αποτέλεσμα ,  δεν  εννοώ  σκοπίμως ,  το  

θεωρούν  όμως ,  δεν  μπορώ  να  μπω  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  να  φτάσουν  
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σε  ένα  σημείο  ώστε  να  απεγκλωβιστεί  η  Εγνατία  Οδός ,  γιατί  είναι  

εγκλωβισμένη .   

 Σε  αυτό  το  σημείο  εγώ  το  ζητάω  επιμόνως ,  είναι  πέντε  αιτήσεις  

που  τους  λέω  ότι  παρακαλώ  μια  ευθεία  απάντηση  εάν  είναι  δασική  ή  

όχι ;  Το  κλειδί  λοιπόν ,  αυτό  που  έκανε  το  Δασαρχείο  Καβάλας  με  τον  

Δήμο  της  Καβάλας  και  τα  λοιπά ,  ήταν  ότι  χαρακτηρίστηκε  και  δασικό ,  

καταφύγιο  άγριων  ζώων  και  πήγαν  στα  ασφαλιστικά  του  Ειρηνοδικείου  

Καβάλας  και  τους  είπαν  ότι  εκεί  δεν  θα  γίνει ,  κάντε  το  σε  άλλο  μέρος .   

 Αυτή  την  διαδικασία  ακολουθούμε  εμείς ,  γιατί  έχει  ήδη  

αποτελέσματα .  Υπάρχει  νομολογία .  Σε  αυτή  . .  σας  πληροφορώ  είναι  

στον  πέμπτο  μήνα ,  δεν  απαντάει  το  Δασαρχείο .  Λέει  ότι  θα  σου  στείλω  

όλο  το  υλικό .  Μα  εγώ  δεν  θέλω  να  μου  πει  τι  κάνει  αυτός  και  εάν  τα  

φτιάχνουν  νόμιμα  ή  όλα .  Εάν  είναι  δασική .   

 Σε  προφορικό  επίπεδο  μου  λέει  ότι  είναι  800 μέτρα  ιδιωτικά  και  

τα  4.200,  γιατί  χρειάζονται  πέντε  στρέμματα ,  είναι  δασικό .  

 Αυτό  ενώ  μου  λέει   ότι  θα  το  στείλω  και  θα  το  στείλω ,  δεν  μου  

το  στέλνει ,  εγώ  κάθε  μέρα  πάω  το  πρωί  και  του  καταθέτω  μια  αίτηση  

και  γίνεται  αυτό  το  παιχνίδι .   

 Γιατί  όμως  επιμένω  τόσο  και  γιατί  γίνεται  αυτό ;  Και  γιατί  

ζήτησα  το  ψήφισμα ;  Διότι  στο  δικαστήριο  που  εμείς  θα  κάνουμε  στα  

ασφαλιστικά ,  εάν  μας  το  δίνει  δασικό ,  τότε  το  δικαστήριο  θα  κρίνει  

εάν  θα  πρέπει  να  γίνει  ή  όχι .  Ενώ  είναι  δασικό  τα  4.200,  απάντηση  δεν  

παίρνω ,  έρχεται  το  δικό  σας  ψήφισμα  της  Περιφέρειας  και  λέει  ότι  δεν  

πρέπει  να  γίνει  εκεί ,  το  οποίο  εμείς  το  καλωσορίζουμε ,  αλλά  δεν  

καλωσορίζουμε  το  δεύτερο ,  γιατί  με  αυτόν  τον  τρόπο  πρέπει  να  σας  

εξηγήσω  ότι  δεν  μπορούμε  να  είμαστε  εμείς  οι  ωραίοι .  
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 Στην  Εγνατία  οδό  σκεφτείτε  από  την  Αλεξανδρούπολη  μέχρι  την  

Ηγουμενίτσα ,  να  βγει  μια  απόφαση  να  είναι  οι  Σέρρες  0,03.  Αυτό  

νομίζω  ότι  σε  όλα  τα  δικαστήρια  θα  χαθεί  και  τότε  θα  λέει  η  Εγνατία  

ότι  χάσατε ,  βέβαια  και  εμείς  θα  λέμε  ότι  τι  κάναμε ;  Κάναμε  . .  

 Ας  γίνει  αυτό ,  ας  γίνει  ως  δευτερεύων .  Η  ίδια  η  δική  σας ,  ο  

Οργανισμός  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  λέει  ότι  πρωτεύων  σε  όλη  την  

διαδικασία  είναι  να  μην  γίνει  ο  σταθμός .  Εδώ  χρειάζομαι  την  στήριξή  

σας .  Δηλαδή ,  όχι  εγώ  αυτούς  που  εκπροσωπούμε ,  που  είναι  εδώ  . .  και  

τα  λοιπά .   

 Τι  χρειαζόμαστε  εμείς ;  Να  έχουμε  ακόμα  και  ένα  ψήφισμα  δικό  

σας  είναι  βασικό  για  μας ,  σε  μια  διαδικασία  δικαστική  που  . .  Δηλαδή  

σκεφτείτε  ότι  ενώ  είναι  κλειστά ,  αυτοί  τώρα  θα  μας  παρουσιάζουν  μια  

κατάσταση  ότι  αυτό  είναι  μεν  δασικό ,  άρα ,  παραδείγματος  χάρη ,  θα  

μπορούν  να  κτίσουν  εκεί . . . .  

 Γιατί  πρέπει  να  σας  πω ,  παρένθεση ,  ότι  εγώ  έκανα  αίτηση  για  να  

θεωρηθεί  εάν  είναι  εκείνο  καταφύγιο  άγριων  ζώων  γιατί  δεν  υπάρχει  . .  

για  μας  εκεί ,  εάν  ήταν  χαρακτηρισμένο  θα  είχαμε  πολύ  καλύτερα  

αποτελέσματα .  Τέλος  πάντων ,   αυτό  είναι  μια  διαδικασία  με  το  

Δασαρχείο .   

 Εσείς ,  εάν  έχετε  ένα  ψήφισμα ,  εάν  δώσουμε  με  αυτά  τα  

καινούργια  δεδομένα ,  γιατί  είμαστε  στο  πιο  βασικό  σημείο ,  ξέρετε  εάν  

θα  γίνει  ή  όχι  εδώ  παιχτεί   όλο  το  παιχνίδι  και  εγώ ,  όπως  

καταλαβαίνετε ,  θα  ήθελα ,  γιατί  έτσι  μπορώ  να  έχω  περισσότερα  

ερείσματα  προς  το  δικαστήριο ,    ένα  ψήφισμα  δικό  σας ,  το  οποίο  δεν  

έχει  και  ιδιαίτερα  πολιτικά ,  αντιθέτως  έχετε  πολιτικά  οφέλη  εγώ  

νομίζω ,  όταν  θα  πείτε ,  γιατί  όλος  ο  κόσμος  δεν  τα  θέλει  τα  διόδια ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018  

30 

κακά  τα  ψέματα ,  90% από  τους  κατοίκους   δεν  θέλουν .  Τώρα  εάν  

κάποιος  έχει  λεφτά  και  έχει  μια  Maserati ,  άλλο  θέμα .   

 Αλλά  θέλω  να  σας  πω  ότι  ουσιαστικά  αυτό  βοηθάει  σε  μας .  Αυτό  

είναι  το  κίνητρο  που  ήρθα  προς  σε  σας  και  σας  λέω  ότι  σας  παρακαλώ  

ένα  ψήφισμα ,  το  οποίο  αυτό  θα  μας  δώσει  την  δυνατότητα  να  

μπορέσουμε  να  κάνουμε ,  δηλαδή   να  έχουμε  μεγαλύτερη  ισχύ  σε  μια  

δικαστική  διαμάχη  με  αυτούς .  Και  σε  πολιτικό  επίπεδο  να  γνωρίζουν  

όλοι  ότι  η  Σερραϊκή  κοινωνία  είναι  ενάντια  που  εσείς  την  

εκπροσωπείτε .    

 Αυτό  είναι  όλο  το  σκεπτικό .  Εμείς  ζητούμε  ένα  ψήφισμα ,  

οπωσδήποτε ,  εάν  μπορείτε  να  μας  το  δώσετε ,  όχι  μόνο  για  μας .  Ένα  

ψήφισμα  το  οποίο  ψήφισμα  σας  είπα  ότι  είναι  πάρα  πολύ  βασικό  για  

όλους  και  για  τον  Δήμο  Σερρών  που  είναι  ο  μεγαλύτερος  νομός  και  ο  

οποίος  έχει  το  κύρος  από  τον  κάθε  Δήμο  και  κάθε  πολίτη .   

 Αυτός  είναι  ο  στόχος  μας .  Ζητούμε  από  εσάς  αυτό  το  πράγμα .  

Άμα  μας  το  δώσετε  θα  σας  ευχαριστήσουμε  πάρα  πολύ  γι '  αυτό ,  γιατί  ο  

αγώνας  για  μας  θα  συνεχιστεί  μέχρι  το  τέλος .   

 Ύστερα  μην  ξεχνάτε  ότι  οι  ίδιοι  λέτε  ότι  να  υποστηρίξουμε  

διοικητικές  δικαστικές  και  λαϊκές  πρωτοβουλίες .  Μέσα  στο  δικό  σας  

ψήφισμα  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  των  Δήμων ,  οι  ίδιοι  λέτε  ότι  να  

υποστηρίξει  τις  διοικητικές  δικαστικές  και  λαϊκές  πρωτοβουλίες .  Εμείς  

είμαστε  μια  από  αυτές .  Άρα  νομίζω  ότι  θα  συνταχθείτε  και  με  την  ίδια  

σας  την  γραμμή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη .  Και  τι  ακριβώς  ζητάτε  με  το  ψήφισμα ,  

μπορείτε  να  μας  το  διευκρινίσετε ;   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Ναι ,  να  σας  το  πω .  Είναι  γραμμένο  ήδη  από  την  ίδια  την  τέτοια  σας  

που  δεν  θέλω  να  αλλάξω  τίποτα .  Είναι  . .  του  οργάνου  σας ,  των  . .  που  

λέει :  

 Υπογραμμίζουμε  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  

κατασκευαστεί  και  να  λειτουργήσει  ένας  σταθμός  διοδίων  μετωπικός  ή  . .  

ή   πλευρικός  επί  του  κάθετου  άξονα  της  Εγνατίας  Οδού  Σερρών  –

Θεσσαλονίκης  και  με  δεδομένο  ότι  δεν  υπάρχει  ως  εναλλακτική  λύση  

παράπλευρη  οδός .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  κατασκευαστούν  δυο  σταθμοί  

διοδίων  ως  …  

 Αυτό  το  οποίο  εσείς ,  σας  είπα  το  όργανό  σας  περισσότερο ,  το  

αποδέχεται ,  το  κάνει  ψήφισμα .  Ζητάμε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

γίνει  αυτό .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Δηλαδή  αυτό  εδώ  το  κομμάτι  να  σας  το  δώσω ,  γιατί  είναι  άλλου  

Δήμου ,  το  ίδιο  . . ,  έτσι  ώστε  για  μας  αυτά  είναι  μια  στήριξη  έμπρακτη  

στον  αγώνα  αυτόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  ζητάτε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  από  τους  συναδέλφους .  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  λόγος  να  το  κάνουμε  θέμα ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  είναι  το  ελάχιστο  σε  μια  πρωτοβουλία  των  

δημοτών  μας .  Εμείς  ως  Δήμος ,  γι '  αυτό  και  ζήτησα  να  το  βάλουμε  σε  

ημερήσια  διάταξη ,  ενδεχομένως  να  αναζητήσουμε  και  καινούργια  

επιχειρήματα .  Εμείς  ως  Δήμος  πρέπει  να  πάμε  δυναμικά  δίπλα  ή  ίσως ,  

δηλαδή  να  ενισχύσουμε  τους  δημότες  αλλά  εμείς  να  μην  βγάλουμε  

δυνατή  κραυγή ;  Αυτό  είναι  η  πρότασή  μας .   

Να  το  συζητήσουμε .  Φαίνεται  ότι  έχουμε  ομοφωνία ,  να  πάρουμε  

μια  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  διανθίσουμε ,  να  

ξεκινήσουμε  με  αυτό ,  αυτό  είναι  το  ελάχιστο ,  να  το  δώσουμε  αλλά  να  

το  συζητήσουμε  και  να  καλέσουμε  και  τους  άλλους  παράγοντες  τους  

πολιτειακούς  εδώ .   Να  ξεκαθαρίσουμε  το  θέμα ,  διότι  για  την  

Θεσσαλονίκη  στο  ύψος  αυτό ,  δεν  πρέπει  να  . .  Αλλά  να  το  πούμε  όλοι  

μαζί .  Αυτό  θέλω  να  πω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  θέλετε  να  γίνει  μια  συζήτηση  μετά ,  ας  γίνει .  Εγώ  κ .  Γιάντσιο  θα  

ήθελα ,  διατυπώστε  το  αίτημά  σας ,  κάνετε  εγγράφως ,  ,  το  εγκρίνουμε  

τώρα  και  το  στέλνουμε  αύριο  και  εάν  θέλετε  να  γίνει  και  άλλη  

συζήτηση ,  γίνεται .  Και  μια  και  δυο  και  δέκα  συζητήσεις .   

 Διατυπώστε  το  τώρα  να  το  εγκρίνουμε  και  να  τελειώνουμε .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Αυτά  που  λέει  ο  κ .  Φωτιάδης ,  εμείς  τα  έχουμε ,  θα  σας  τα  καταθέσω  

και  αυτά  αλλά  αυτό  το  κομμάτι  θα  σας  το  δώσω  … 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα  συζητήσουμε  σε  ένα  διευρυμένο  Δημοτικό  και  έρθουν  όλοι  

πολιτικοί  εδώ  παράγοντες  του  Νομού ,  δεν  θα  είναι  πιο  ισχυρό  από  ένα  

στεγνό  ψήφισμα  που  θα  πάρετε ;   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  συμφωνώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  λέω .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Να  σας  πω  γιατί  συμφωνώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Διότι ,  παραδείγματος  χάρη ,  εμπλέκεται  το  Δασαρχείο  καίρια ,  να  έρθει  

να  μας  εξηγήσει  τις  κινήσεις  του .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλοι  θα  κληθούν .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Παραδείγματος  χάρη ,  όταν  το  Δασαρχείο ,  ας  πούμε ,  ο  Δασάρχης  

παίρνει  τέτοιες  αποφάσεις ,  . .  θα  μας  εξηγήσει  γιατί  αυτές  οι  

αποφάσεις… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  δεν  είναι  μόνο  ο  Δασάρχης ,  είναι  και  οι  βουλευτές ,  είναι  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  
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Επειδή  εμείς  βάλαμε  το  ίδιο  θέμα  και  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  

θα  πάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Εμείς  πραγματικά  είμαστε  σε  μια  τέτοια  κατάσταση ,  όπως  είπατε ,  γιατί  

αυτό  θα  έχει  μεγαλύτερη  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενδυνάμωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  ξεκαθαρίσατε .  Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Γιάντσιο  είπατε  προηγουμένως  ότι  είμαστε  σε  μια  

κομβική  στιγμή .  Άρα  είναι  απαραίτητο  αυτή  την  στιγμή  να  ψηφίσουμε ,  

έτσι  δεν  είναι ;   Επομένως ,  μέχρι  να  γίνει  όλη  αυτή  η  διαδικασία ,  με  

την  οποία  δεν  είμαι  αντίθετος ,  αυτή  την  στιγμή  πρέπει  να  έχουμε  ένα  

όπλο  στα  χέρια  μας .  Έτσι  δεν  είναι ;  Όταν  λέμε  ότι  θα  στηρίξουμε  . .και  

τα  λοιπά ,  αυτό  δεν  λέμε  τώρα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μισό  λεπτό ,  ο  κ .  Μηλίδης  δεν  έχει  ολοκληρώσει .  

Πρέπει  να  τον  διακόψετε ;   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα  δηλαδή  επειδή  το  . .  να  το  ψηφίσουμε  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…να  είναι  πολύ  ισχυρό .  Μην  τα  κάνετε  πρόχειρα .  Φτάνει  πλέον .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…και  το  Δασαρχείο  γιατί  δεν  παίρνει  ξεκάθαρη  θέση .  Μήπως  αυτό  

είναι  επικίνδυνο ,  γιατί  εμείς  εδώ  είμαστε  πολιτικό  όργανο ,  λέμε  ότι  

δεν  θέλουμε  τα  . .και  θα  τα  επιβαρυνθεί  ο  Σερραϊκός  πληθυσμός .  Το  ότι  

επικαλείστε  το  Δασαρχείο  για  να  μην  γίνουν  τα  διόδια  εκεί ,  μήπως  

εάν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Μήπως  πάρει  απόφαση  ύστερα  η  Εγνατία  και  μετακινήσει  

τα  διόδια  εντός  των  ορίων  του  Νομού  και  θα  είναι  δυσκολότερη  ακόμα  

και  η  κίνηση  εντός  του  Νομού ;  Δεν  υπάρχει  δηλαδή  άλλη  

επιχειρηματολογία  εκτός  του  ότι  είναι  δασική  έκταση ;  Άλλη  

επιχειρηματολογία  δεν  έχετε ;   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  
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Να  σας  πω  το  εξής :  το  συγκεκριμένο  σημείο  είναι  το  πιο  κομβικό  που  

δεν  μπορεί  να  περάσει  μύγα ,  ούτε  χωματόδρομο  έχει .  Τέλος .  

Οπουδήποτε  αλλού  έχουν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι  είναι .   

Κος  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ:  

Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  το  στήνουν  εκεί  πάνω .  Και  θα  σας  πω  κάτι  για  

τα  δικαστικά ,  όπως  λέει  το  δικό  σας  ψήφισμα .  Υποστηρίζει  τις  

διοικητικές  δικαστικές  και  λαικές  πρωτοβουλίες .  Τα  υποστηρίζει .  

Εμείς  δεν  είμαστε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ψήφισμα  του  κυρίου  Γιάντσιου  να  τεθεί  σε  ψηφοφορία ,  το  βγάζουμε  

αμέσως  και  όποτε  θέλουμε  φέρνουμε  ξανά  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  το  συζητήσουμε  το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  για  συζήτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  θα  το  συζητήσουμε  στο  επόμενο  συμβούλιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  μπορούμε  να  το  φέρουμε .  Πάμε  για  το  ψήφισμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο  ψήφισμα  λέμε  ναι ,  αλλά  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  τον  κ .  Γιάντσιο ,  διότι  εδώ  εμπλέκονται  και  άλλοι  φορείς .  Δεν  θα  

κάνουμε  λαϊκό  

 δικαστήριο  στο  Δασαρχείο .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιθέτως  θα  βοηθήσουμε  το  Δασαρχείο  κύριε  Δήμαρχε .    

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  θα  κάνουμε .  Μπορεί  να  προηγηθούν  συναντήσεις  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μια  διευκρίνηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  κλείσουμε  όμως  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μια  διευκρίνιση  στην  ερώτηση  που  έκανα .  Επειδή  μας  έδωσε  ο  

Δήμαρχος  μια  πάρα  πολύ  ευχάριστη . .  ότι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  την  έδωσα  εγώ ,  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα  παρακαλούσα  πολύ  αυτή  την  φωτοτυπία  του  κυρίου  … Είναι  πάρα  

πολύ  ευχάριστο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτού  προχωρήσουμε  στα  θέματα…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πρέπει  να  πω  με  e-mail… που  δεν  μπορώ  να  καθίσω  να  τα  διαβάσω  

αυτά ,  αυτό  όμως  το  έχω  εδώ ,  θα  το  βγάλω  φωτοτυπία  και  αύριο  θα  το  

σας  το  δώσω  και  όλο  το  e-mail  που  μου  έστειλε  με  . .  να  τα  στείλουμε  

και  αυτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηλεκτρονικά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  703/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  παρακαλώ  μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .  Με  αφορμή  την  

ονομαστική  σας  εορτή  κυρία  Ιλανίδου  χρόνια  πολλά ,  χρόνια  πολλά  και  
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ευλογημένα ,  να  είστε  καλά ,  πολύχρονη  και  εύχομαι  τα  καλύτερα  για  

σας .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  προτού  προχωρήσουμε  στα  θέματα  της  

ημερήσιας  υπάρχει  ένα  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  και  αφορά :  

 

Θέμα:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  υλοποίησης  σεμιναρίου  περί  Μεταρρύθμισης  

 Θεσμικού  Πλαισίου  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  για  το   

πρόγραμμα  Κλεισθένης .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  να  συζητηθεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  κάνουμε  εκεί ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεμινάριο  είναι .  Τριάντα  πέντε  υπαλλήλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  μια  κουβέντα ,  ποιος  φορέας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Θεσσαλονίκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δημόσιος  φορέας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σήμερα  στην  Θεσσαλονίκη  ήταν  το  σεμινάριο  και  πήγαν  οι  υπάλληλοι ,  

οι  δικοί  μας  υπάλληλοι  οι  προϊστάμενοι  των  τμημάτων  και  από  ότι  μου  

είπαν  τουλάχιστον ,  είναι  και  ιδιωτικός  και  δημόσιος .  Η  ενημέρωση  θα  

γίνει  σε  κάποιο  ξενοδοχείο ,  δεν  θυμάμαι… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  καταβάλουμε  σε  κάποιον  λογαριασμό ;  Τα  χρήματα  που  θα  

ψηφίσουμε  σήμερα  θα  τα  καταβάλουμε  σε  κάποιον  λογαριασμό ;  Είναι  

χρήματα  που  θα  τα  πάρει  ο  επιμορφωτής ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  διαφωνεί  και  ο  κ .  Καρύδας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  702/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προχωρούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  για  τη  βράβευση   

της  Σερραίας  αστροφυσικού  κας  Βίκυς  Καλογερά ,   

την  Τρίτη  25 Σεπτεμβρίου  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστηκε  όχι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει  δεν  χρειάζεται   παραπάνω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  667/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   
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ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  παρουσίασης  των   

αποτελεσμάτων  – συμπερασμάτων  του  Διεθνούς  Συνεδρίου   

με  θέμα:  ¨Αγροδιατροφικός  τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  

ανάπτυξη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  εισηγητής ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .  Θέλετε  εισήγηση ;  Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  ή  να  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συνήθως  με  το  τέλος  των  διαδικασιών  αυτών  κάνουμε  και  

συνδιατύπωση  των  συμπερασμάτων .  Γιατί  τώρα  χρειάζεται  ξεχωριστή  

εκδήλωση  να  παρουσιάσουμε  τα  συμπεράσματα ;  Οι  διαδικασίες  αυτές  

κλείνουν  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Παρουσίαση  συμπερασμάτων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τα  συμπεράσματα  βγαίνουν  μετά  από  ένα  αρκετό  χρονικό  διάστημα  

και  αφού  όλοι  οι  εισηγητές  ετοιμαστούν .  Στο  τέλος  του  συνεδρίου  

γίνεται  μια  συζήτηση .  τίποτα  περισσότερο .   

 Τώρα  όλοι  όσοι  πήραν  μέρος  και  πήραν  μέρος  διακεκριμένοι  

ομιλητές ,  αυτοί  οι  ίδιοι  το  ζήτησαν  να  γίνει  μια  στρογγυλή  τράπεζα ,  

τέλος  πάντων ,   για  να  καταθέσουν  τα  συμπεράσματά  τους  και  να  . .  από  

το  συνέδριο  αυτό .   

 Πρόταση  των  ιδίων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  668/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  Ο .Ε .Υ .  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  η  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσία  

και  αφορά  την  επανασύσταση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας .  

 Γνωρίζετε  ότι  με  την  κατάργηση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  το  

΄15, υπάρχει  μια  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  με  την  οποία  

αποφασίστηκε  η  μη  επανασύσταση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  λόγω  

αντικειμενικών  δυσκολιών ,  διότι  . .  δεν  μπορούσαμε  να  

ανταπεξέλθουμε .   

 . .  έγγραφο  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  από  την  Διεύθυνση   

Προσωπικού  με  θέμα  . .  δημοτικών  αστυνομικών  . .καταστήματα  

κράτησης  σε  υπηρεσίες  Δημοτικής  Αστυνομίας  του  Δήμου .   

Προβλέπεται  από  τον  Δήμο  …με  απόφαση  449/2015 μη  επανασύστασης  

της  υπηρεσίας  λόγω  . .  που  δεν  μπορέσαμε  να  ανταποκριθούμε .   

 Το  θέμα  είναι  να  λάβουμε  μια  απόφαση  σύστασης  . .για  τον  

αναγκαίων  θέσεων  . .  προσωπικού  Δημοτικής  Αστυνομίας  σύμφωνα  με  

την  διαδικασία  του  άρθρου  10 του  Ν4584..  Στις  11/9 το  Λογιστήριο  το  

δικό  μας  βεβαίωσε  ότι  έχει  προβλεφθεί  . .  στον  ΚΑΕ  506011 ένα  ποσό  

250.000,  το  οποίο  . .  

 Η  Επιτροπή  κατέληξε  στα  συμπεράσματα  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  

τροποποίηση   του  άρθρου  2,  . .δημιουργεί  την  παράγραφο  2,8 που  είναι  

αυτοτελές  τμήμα  Δημοτικής  Αστυνομίας  και  συστήνει  δέκα  

θέσεις . . .Δημοτικών  αστυνομικών  τρεις  θέσεις ,  ΔΕ  δημοτικών  

αστυνομικών  επτά  θέσεις .   

 Απλώς  θέλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  . .  δέκα  εννέα  άτομα ,  τα  δυο  

ήταν  με  μετάταξη ,  είχαμε  δέκα  επτά  άτομα  στην  ουσία   και  με  το  που  

διαλύθηκε  η  δημοτική  αστυνομία  από  αυτά  τα  δέκα  επτά  άτομα  πήγαν  

στην  Περιφέρεια ,  πήγαν  στις  φυλακές  Νιγρίτας ,  τέσσερα  άτομα  ή  
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πέντε ,  δεν  θυμάμαι  το  νούμερο  ή  τέσσερα  ή  πέντε  άτομα  και  γίνανε  οι  

μετατάξεις ,  έναν  ΠΕ  που  είχαμε  στην  Αστυνομική  Υπηρεσία  που  πήγε  

στο  Τελωνείο .   

 Τώρα ,  με  την  σύσταση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  που  ζητάμε ,  

αυτή  την  στιγμή  έχουν  δηλώσει  τέσσερα  άτομα .  Από  ότι  γνωρίζω  έχουν  

κάνει  τέσσερα  άτομα .  . .  αυτοί  οι  οποίοι  έφυγαν  και  θέλουν  να  

γυρίσουν  πίσω .  Οι  θέσεις  οι  υπόλοιπες  θα  μείνουν  κενές  και  πιθανόν  

να  συμπληρωθούν  και  από  άλλους  δήμους  Σερραίους  που  είναι  . .και  

θέλουν  να  έρθουν  εδώ .   

 Αυτό  είναι  όλο  το  plan.  Δηλαδή  δεν  προσλαμβάνουμε  από  

Α .Σ .Ε .Π .  ή  οτιδήποτε ,  δεν  παίρνουμε  από  άλλες ,  είναι  οι  ίδιοι ,  ζητάμε  

τους  ίδιους ,  αυτούς  οι  οποίοι  πήγαν  στις  φυλακές  και  τα  λοιπά ,  να  

έρθουν  … 

 Οι  θέσεις  τώρα  από  τις  δέκα  εάν  συμπληρωθούν  οι  πέντε  ή  οι  έξι ,    

οι  υπόλοιπες  θα  μείνουν  κενές  μέχρι  να  συμπληρωθούν ,  εκτός  και  εάν  

υπάρχει  κάποια  άλλη  διαταγή  από  το  Υπουργείο  από  κάτω  και  πει  ότι  

ξέρετε ,  για  τις  υπόλοιπες  θα  προκηρυχθούν  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  ή  

οτιδήποτε ,  αυτό  δεν  το  ξέρω  αυτή  την  στιγμή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οπότε  ζητάω  την  έγκριση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  

τροποποίηση  του  άρθρου ,  τα  τρία  άτομα  ΤΕ  δημοτικών  σχολικών ,  τρεις  

θέσεις  και  ΔΕ  επτά  θέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Εάν  θυμάμαι  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  κάνω  την  ερώτησή  μου  …το  

ερώτημά  μου  είναι  το  εξής  και  βλέπω  και  τον  γενικό  γραμματέα ,  ο  

οποίος  είναι  ενήμερος  για  το  θέμα  αυτό ,  αλλά  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  

συστήνεται  ένα  αυτοτελές  τμήμα  στο  οποίο  αποκλείει  την  μη  

κατηγορία  του  να  . .  Δηλαδή  πρώτο  φορά  βλέπω  σε  έναν  οργανισμό  να  

αποκλείονται  οι  ΠΕ  και  την  στιγμή  μάλιστα  που  δεν  έχουμε  

υπαλλήλους  για  να  οργανώσουμε  και  να  στελεχώσουμε  το  τμήμα  αυτό .  

Άρα ,  γιατί  αποκλείετε  την  κατηγορία  αυτή  ΠΕ ,  μπορείτε  να  μου  

απαντήσετε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  σας  είπα ,  αυτή  την  στιγμή  στην  προηγούμενη  

Δημοτική  Αστυνομία  υπήρχε  ένας  ΠΕ ,  ο  οποίος  έχει  . .  Όπως  είναι  τα  

πράγματα  τώρα  δεν  υπάρχει  ΠΕ .   Αυτός  είναι  και  ο  λόγος .  Τώρα  από  

εκεί  και  πέρα…. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άλλο  τότε  κ .  Αντιδήμαρχε .  Άλλο  τι  έχουμε  και  άλλο  τι  πρέπει  να  

προβλέψουμε  στον  Ομοσπονδία  μας .  . .  Για  ποιο  λόγο  αποκλείουμε  ΠΕ ;  

Είχαμε  ΠΕ  με  μεταπτυχιακά  και  μπορεί  να  μας  έρθει .  Για  ποιο  λόγο  

δηλαδή  ο  ΠΕ  να  μην  …ΠΕ ,  ελλείψει  ΠΕ ,  ΤΕ .   Είναι  απλά  τα  πράγματα .  

Όπως  το  κάνετε  θεωρώ  ότι  δεν  στέκει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  να  απαντήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  δίκαιο  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  είναι  σωστό  αυτό  που  λέει  και  εμάς  μας  

προβλημάτισε ,  αλλά  θα  σας  τώρα ,  μας  το  ζήτησαν  οι  ίδιοι  οι  

εργαζόμενοι .  Επειδή  και  δεν  υπάρχει  κανένας  ενδιαφερόμενος  αυτή  

την  στιγμή  ΠΕ  και  μας  ζήτησαν  και  ζητάνε  και  από  όλο  το  Δημοτικό  
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Συμβούλιο ,  εάν  θέλετε  να  δείξετε  κατανόηση  αυτοί  που  είναι  να  

έρθουν  ξέρουν  πολύ  καλά  το  αντικείμενο ,  το  αγαπούν ,  γι '  αυτό  θέλουν  

να  επανέλθουν  και  μας  ζήτησαν  αυτή  την  πρόταση .   

 Τώρα ,  εάν  θέλετε  να  βάλουμε  ΠΕ ,  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  περισσότερο  θέμα  τάξης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  νομίζετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

ΠΕ ,  ΤΕ  το  ίδιο .  Θα  μπει  μοριοδότηση .  Όχι  ελλείψει  και  ελλείψει .  Και  

οι  δυο  υποψήφιοι  και  να  είναι  με  τα  μόριά  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  για  ποιο  λόγο  να  γίνει  Δημοτική  Αστυνομία ;   

Κάποτε  είχαμε  την  ελεγχόμενη  στάθμευση  . .  σήμερα  γιατί  χρειάζεται ;  

Για  ποιο  λόγο ;  …Υπάρχει  κάποιος  άλλος  λόγος ;  Είναι  κρίμα  αυτά  που  

κάνεις  τώρα .  Η  πολιτεία  . .Αυτό  να  το  θυμάσαι  από  μένα .  Για  ποιο  λόγο  

κάνετε  Δημοτική  Αστυνομία ;  Τι  να  κάνει ;  Έχει  αντικείμενο ;  Δεν  έχει .  

Είχαμε  κάποτε  ελεγχόμενη  στάθμευση ,  σύμφωνοι ;  Σήμερα  δεν  υπάρχει  

τίποτα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  όλοι  είναι  υπάλληλοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο  θέμα  μας  κύριοι .  Σεβαστή  η  άποψή  μας ,  ευχαριστούμε .  Υπάρχουν  

άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Καρύδας  ζήτησε .  Κύριε  

Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  διαχρονικά  η  δική  μας  

άποψη  είναι  ότι  δεν  θα  πρέπει  …προφανώς  και  στον  Δήμο  μας  τα  

250.000 ευρώ  θα  μπορούσαν  να  δοθούν  για  κάποια  κοινωνική  παροχή ,  

κοινωνική  δομή ,  για  κάτι  που  θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν  τους  

δημότες  μας .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  προφανώς  δεν  έχει  ανάγκη  ούτε  από  έναν  άλλο  

εισπρακτικό  μηχανισμό  ούτε  άλλο  έναν  κατασταλτικό  μηχανισμό .   

 Θα  ψηφίσουμε  όχι  και  το  κάνω  πρώτη  φορά  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  συγνώμη  που  θα  το  πω  έτσι  στα  ίσια ,  ψηφίστε  όχι .  Δεν  

είναι  . .  προς  τον  Δήμο .  άλλα  πράγματα  χρειάζονται  οι  Σερραίοι  

πολίτες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο  μετά  τον  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς  ως  παράταξη ,  τοποθέτηση  –ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήμασταν  τότε  αντίθετοι  σχετικά  με  την  μη  λειτουργία  της  Δημοτικής  

Αστυνομίας  …και  να  που  σήμερα ,  μετά  από  τόσα  χρόνια ,  έρχεται  να  

την  ξανά  συστήσουμε  και  να  την  οργανώσουμε  και  μάλιστα  θα  ήθελα  

να  ξέρω ,  τι  ήταν  αυτό  που  προέκυψε  και  . .αυτή  την  στιγμή  να  

οργανώσουμε  και  να  ξανά  συστήσουμε  την  Δημοτική  Αστυνομία ;  Για  

την  οποία ,  βέβαια ,  επαναλαμβάνω ,  εμείς  ήμασταν  σύμφωνοι  να  

λειτουργήσει .   

 Όμως  όπως  έκανα  και  την  ερώτησή  μου ,  θα  πρέπει  να  γίνει  

ολοκληρωμένα  συμπεριλαμβάνοντας  και  τον  κλάδο  ΠΕ ,  το  οποίο  

σημαίνει  και  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  εφόσον  υπάρχουν  αυτοί  οι  

υπάλληλοι  που  είναι  ΤΕ ,  αυτή  την  στιγμή  αυτοί  θα  προΐστανται .  Εάν  

προκύψει  όμως  μια  νέα  πρόσληψη  είτε  μέσω  του  Υπουργείου  είτε  

κάποιας  μετάταξης ,  νομίζω  είναι  ότι  καλύτερο ,  αυτό  χρειάζεται  ο  

Δήμος ,  να  έχει  ενημερωμένους  υπαλλήλους  και  μάλιστα  με  προσόντα  

και  με  πολλά  πτυχία .   

 Εμείς  θα  ψηφίσουμε  με  την  προϋπόθεση  να  μπει  η  κατηγορία  ΠΕ  

που  νομίζω  ότι  η  Δημοτική  Αστυνομία  είναι  απαραίτητη  αλλά  ο  

προβληματισμός  μας  είναι  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Πιστεύω  ότι  όταν  καταργήθηκε  η  Δημοτική  

Αστυνομία   όχι  μόνο  από  τον  Δήμο  μας  αλλά  από  όλη  την  Ελλάδα  ήταν  

ένα  . .  των  συλλογικών  μας  οργάνων .  Όλοι  οι  δήμοι ,  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  Π .Ε .Δ .Ε .  

έλεγαν  ότι  μας  έχετε  πάρει  ένα  δυναμικό  τμήμα  από  τους  δήμους  για  
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την  τάξη  και  ασφάλεια  της  πόλης .  Κανείς  δεν  είναι  . .και  να  γράφουν .  

Δεν  είναι  αυτός  ο  ρόλος  τους .  Έχουν ,  νομίζω ,  πολλές  αρμοδιότητες  να  

κάνουν  και  πιστεύω  η  κάθε  Δημοτική  Αρχή  που  θα  είναι  θα  τους  δώσει  

αυτές  τις  αρμοδιότητες  που  πρέπει  για  την  ασφάλεια .  Κάθε  μέρα  

έχουμε  κρούσματα ,  έχουμε  προβλήματα ,  τώρα  που  έρχεται  να  συσταθεί  

ξανά  η  Δημοτική  Αστυνομία  μπορεί  να  είμαστε  αρνητικοί ;  Είναι  

δηλαδή  αδιανόητο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επομένως  είναι  αίτημα  όλων  και  των  συλλογικών  οργάνων  και  μάλιστα  

πιεστικά  εδώ  και  χρόνια  προς  την  εκάστοτε  κυβέρνηση ,  όποια  και  να  

ήταν  αυτή ,  πιεστικά  να  ξανά  συσταθεί  το  σώμα  αυτό ,  αυτή  η  υπηρεσία .   

 Άρα  λοιπόν  είμαστε  υπέρ  και  μάλιστα  πρέπει  να  . .οι  διαδικασίες ,  

γιατί  υπάρχουν  και  κάτι  νομικά  πλαίσια ,  όρια ,  τα  οποία  δεν  πρέπει  να  

τα  υπερβούμε ,  από  ότι  γνωρίζω ,  γιατί  είναι  καλό  για  την  πόλη  μας ,  όχι  

βέβαια ,  θα  συμφωνήσω  με  αυτό ,  όχι  για  να  γράφουν  τον  κόσμο ,  δεν  

είναι  αυτός  ο  ρόλος  του ,  έχουν  άλλο  ρόλο .  Για  την  ασφάλεια .   

 Καθημερινά  έχουμε  κρούσματα ,  έχουμε  προβλήματα  μέσα  στον  

Δήμο .  δεν  νομίζω  ότι  τα  χρήματα  αυτά  θα  πάνε  άχρηστα .  Εξάλλου ,  

έχει  εξαγγελθεί  ότι  οι  περισσότεροι  αστυνομικοί  υπηρετούν  σε  

φυλακές  και  έχει  εξαγγελθεί  πρόσληψη  ειδικών  για  τις  φυλακές .   

Άρα  νομίζω  πρέπει  να  συσταθεί  το  όργανο  …  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  δευτερολογήσετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  έκανα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  κάνατε ,  τι  ερώτηση  κάνατε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  έκανα  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  ερώτηση  κάνατε ;  Τοποθέτηση  δεν  κάνατε ;  Τοποθετήσεις  κάναμε  

προηγουμένως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  μετά  τον  κ .  Γκότση .  Κύριε  Γκότση  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι ,  είναι  αλήθεια  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ότι  από  

τότε  έγινε  …να  συσταθεί  η  Δημοτική  Αστυνομία ,  πλην  όμως  υπήρχαν  

μόνο  δυο  άτομα ,  ο  Κώστας  και  η  Σοφία ,  με  τα  μικρά  τους  τα  λέω  και  

δεν  μπορούσαν  να  ανταποκριθούν  σε  μια  μεγάλη ,  σε  πληθώρα ,  σε  μια  

μεγάλη  λίστα  από  αναγκαία  ζητήματα .   

 Τότε  τους  δώσαμε  μερικές  αρμοδιότητες  μέσω  του  γενικού ,  

παραδείγματος  χάρη ,  επιδόσεις  σε  ανήμπορους  ανθρώπους ,  να  

πηγαίνουν  στα  σπίτια  και  τα  λοιπά .  Τώρα  είναι  ανάγκη  πλέον ,  μεγάλη  

ανάγκη  να  δημιουργηθεί  η  Δημοτική  Αστυνομία .  Και  όταν  λέω  μεγάλη  
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ανάγκη ,  όπως  το  είπε  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  εάν  βγείτε  έξω  και  δείτε  αυτό  

που  επικρατεί ,  όσον  αφορά  τα  ΙΧ  πως  σταθμεύουν  σε  ράμπες  

αναπήρων ,  πάνω  στα  πεζοδρόμια  και  τα  λοιπά ,  εγώ  δεν  λέω  να  

γράφουν ,  μόνο  η  παρουσία ,  μόνο  η  βόλτα  που  θα  κάνουν  στο  κέντρο  

της  πόλης ,  μόνο  η  βόλτα ,  αυτό  θα  αποτρέψει  κάθε  παραβατικότητα ,  

διότι  εδώ  μιλάμε ,  όλοι  γνωρίζετε  ότι  τι  να  πιάσουμε  τώρα ,  τα  

μηχανάκια  που  με  ιλιγγιώδη  ταχύτητα  τρέχουν  στους  πεζόδρομους  και  

τα  λοιπά ;   

 Όταν  όμως  υπάρχει  η  Δημοτική  Αστυνομία  αυτό  θα  είναι ,  ας  το  

πω ,  ένας  ανασταλτικός  παράγοντας  για  αυτούς .  Όχι  ότι  δεν  θα  

υπάρχουν  παραβάσεις ,  αλλά  θα  προσπαθήσουμε  στο  ελάχιστο  να  

φέρουμε  αυτές  τις  παραβάσεις .   

 Επίσης ,  συμφωνώ  να  μπει  και  ΠΕ ,  διότι  δεν  πρέπει  να  

αποκλειστεί .  Αλίμονο  εάν  βάζουμε  όρια  και  γραμμές  που ;  Στους  

ανθρώπους  με  πτυχία ,  μεταπτυχιακά  και  τα  λοιπά .  Συμφωνούμε  και  σε  

αυτό  αλλά  θα  πρέπει  όλοι  να  δούμε  ότι  είναι  ανάγκη  να  

δημιουργήσουμε  την  Δημοτική  Αστυνομία .   

Αυτό  το  λέει ,  το  είπε  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  όλος  ο  κόσμος  αυτό  λέει .  

Όλος  ο  κόσμος  αυτό  λέει ,  πρέπει  να  δημιουργηθεί  και  αυτό  πρέπει  να  

κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  έχω  δει  ότι  έκανες  εκατό  εγκαίνια  και  δεν  ήρθε  ένας  πολίτης  . .  

τέσσερα  άτομα  και  μιλάς  για  όλο  τον  κόσμο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  ανοίγετε  τέτοιο  θέμα ;   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  περιοριστείτε  στο  θέμα ;  Είστε  εκτός  θέματος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε  στο  θέμα  σας  παρακαλώ .  Υπάρχουν  άλλες  τοποθετήσεις  

κύριοι  συνάδελφοι ;  Κλείνει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  έχει  καλύψει  ο  κ .  Μηλίδης  με  την  τοποθέτησή  του .  Καταρχήν  ήταν  

μια  απαράδεκτη  απόφαση  της  τότε  κυβέρνησης  που  κατήργησε  την  

Δημοτική  Αστυνομία  σε  όλους  τους  δήμους  και  αντέδρασε  σύσσωμη  η  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  πάνω  στην  απόφαση  αυτή  για  κατάργηση  της  

Δημοτικής  Αστυνομίας .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  έμειναν ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Γκότσης ,  δυο  

πρώην  δημοτικοί  αστυνόμοι  που  δεν  ήταν  δυνατόν  να  καλύψουν  όλο  

αυτό  το  φάσμα  των  αρμοδιοτήτων  που  είχε  η  Δημοτική  Αστυνομία .  

Θελήσαμε  το  κενό  αυτό  να  το  καλύψει  η  Αστυνομία  και  είπαμε  να  

δούμε  εάν  η  Αστυνομία  μπορεί  να  το  καλύψει  μέχρι  να  ωριμάσουν  οι  

συνθήκες  για  επανασύσταση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας .   

 Δυστυχώς  όμως  και  η  Αστυνομία  δεν  έχει  προσωπικό .  Είναι  για  

όλο  τον  Νομό  και  έχουν  είκοσι  τροχονόμους .  Είναι  σε  τρεις  βάρδιες ,  

ένα  περιστατικό  να  συμβεί ,  παραδείγματος  χάρη  . .  έμεινε  ακάλυπτος  ο  

υπόλοιπος  νομός .   

 Μετά  από  πολλές  συναντήσεις ,  επισκέψεις  που  έκανα  στο  

Υπουργείο  Εσωτερικών ,  ήρθε  η  στιγμή  τώρα  να  την  επανασυστήσουμε .  
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Υπάρχει  ένας  αριθμός  παλαιών  δημοτικών  αστυνόμων  που  θέλουν  να  

έρθουν .  Μακάρι  να  έρθουν ,  να  έρθουν  περισσότεροι .   

 Είναι  σωστό  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης  για  ΠΕ  

προϊστάμενο .  Εμείς  μεταφέρουμε  την  πρόταση  των  εργαζομένων  με  την  

προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  ομοφωνία  το  θέσαμε  έτσι .  Από  την  στιγμή  

που  δεν  υπάρχει  ομοφωνία ,   πρέπει ,  οπωσδήποτε  ΠΕ  να  είναι  χωριστά .  

Πρέπει  να  ψηφίσουμε  δηλαδή  ΠΕ .  Από  την  στιγμή  που  και  ένας  να  

διαφωνεί  πρέπει  έτσι  να  είναι  η  απόφαση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι  με  την  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όπως  είναι  προϊστάμενος ,  όπως  . .  ΤΕ ,  εκτός  και  εάν  

έρθει  ΠΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  αυτή  την  διαφοροποίηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  δεν  υπάρχει  ΠΕ  θα  έρθει  ΤΕ  αναγκαστικά .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λίγο  να  καταλάβουμε  λίγο ,  επτά  ΔΕ ,  δυο  ΤΕ  και  ένας  ΠΕ ;  Πώς  θα  

είναι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εφόσον  υπάρχει  ΠΕ ,  ελλείψει  ΠΕ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Παπαβασιλείου .  Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  εμείς  κοιτάξαμε  πόσοι  ήταν ,  πόσοι  μπήκαν… στις  

φυλακές  Νιγρίτας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είναι  ΔΕ  αυτοί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ΤΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μια  ΔΕ  και  μια  ΠΕ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντιδήμαρχε  εδώ  λέει  ότι  τρεις  θέσεις  ΤΕ .  Να  κάνετε  δυο  ΤΕ  και  έναν  

ΠΕ  ή  να  προσθέσουμε  έναν  ΠΕ ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018  

56 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  μπορούμε  να  προσθέσουμε  θα  είναι  καλύτερα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προσθέσουμε  μια ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

ΔΕ  βάλε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  μιλάτε  όλοι  μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  για  την  παρέμβαση .   Οι  δυο  ενδιαφερόμενοι  που ,  

ενδεχομένως ,  να  έρθουν  αύριο ,  μεθαύριο  στην  Δημοτική  Αστυνομία  

είναι  ΤΕ .  Οι  δυο  θέσεις  οπότε  πρέπει  να  είναι  σίγουρα  ΤΕ .  Τώρα  με  

την  τρίτη  δεν  ξέρω  τι  θα  κάνετε .   

 Επίσης ,  επειδή  ο  νόμος  αναφέρει  ότι  πρέπει  να  έρθουν ,  όσοι  

έρθουν ,  με  τον  βαθμό  που  ήταν ,  επειδή  υπάρχουν  τέσσερις  . .  για  ΔΕ  

και  ενδεχομένως  να  προστεθούν  και  άλλοι ,  σήμερα  πάλι  συζητούσαν  

και  δείχνανε  ενδιαφέρον  και  άλλα  άτομα ,  άμα  κόψουμε  τις  θέσεις  ΔΕ ,  

ενδεχομένως  να  αποτρέψουμε  κάποιον  να  έρθει  σαν  ΔΕ  και  οπότε  . .σαν  

ΠΕ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  προτείνεις ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  υπάρχει  κενή  οργανική .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Άρα  θέλει  ξανά  τροποποίηση  για  να  γίνει  ΠΕ .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ή  δυο  ΤΕ  συν  έναν  ΠΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ή  θα  κάνετε  ένδεκα  θέσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  θέλουμε  μετά  προσθέτουμε  και  άλλη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  οποιαδήποτε  στιγμή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  ΤΕ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  ΤΕ  για  να  είμαστε  σίγουροι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  για  να  το  κλείσουμε  το  θέμα  σας  παρακαλώ ,  έχετε  

να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  ΤΕ  και  ένας  ΠΕ .  Μακάρι  να  υπάρξει  ενδιαφέρον ,  θα  φέρουμε  

ξανά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προσθέσουμε  και  άλλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ένα  τελευταίο ,  συγνώμη  κιόλας ,  επειδή  δεν  έχουμε  δώσει  με  βάση  

τον  Κλεισθένη  που  …να  επανέλθουν  πίσω  στους  δήμους  σαν  Δημοτική  

Αστυνομία ,  δεν  έχουν  δώσει  κάποιο  συγκεκριμένο  χρονικό  όριο ,  ανά  

πάσα  στιγμή  μπορείτε  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αυξήσετε  τις  

θέσεις .   
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 Εάν  υπάρξουν  και  άλλες  αιτήσεις  πέρα  των  επτά  συν  τρεις  ή  

τέσσερις… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  και  ο  κ .  Καρύδας  είναι  αρνητική  σε  αυτό  το  θέμα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  669/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  του  Δήμου  Σερρών  με  εργατοτεχνίτη   

για  παροχή  υπηρεσιών  γενικών  καθηκόντων  στην  υπηρεσία  

πρασίνου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  θέλω  να  ρωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα  την  εισήγησή  σας  για  να  ακολουθήσουν  οι  ερωτήσεις .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό ,  γιατί  έχω  απορία .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Πείτε  μου  την  απορία  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  διευκρίνηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  ζητήσει  και  εσείς  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  κατάλαβα  καλά  το  …δεν  θα  έχει  ωράριο  σταθερό ,  θα  είναι  . .  όπου  

τον  χρειαστούμε  τότε  θα  έρθει .  Δηλαδή  υπάρχει  περίπτωση  . .  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Παροχή  υπηρεσίας .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  τον  χρειαστούμε… 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δώδεκα  τα  μεσάνυκτα ,  Κυριακή ,  Σάββατα ,  όποτε  χρειαστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  μια  διευκρίνιση  για  να  συναινέσω .  Δηλαδή  το  άτομα  αυτό  

θεωρώ  ότι  είναι  κάποιο  άτομο  με  το  οποίο  έχετε  συνεργαστεί  και  το  

γνωρίζετε  στο  παρελθόν .  Εάν  είναι  ένα  άτομο  που  γνωρίζουμε  

πραγματικά  … 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ξέρω ,  ξέρω .  Γι '  αυτό  έκανε  την  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  εμένα  με  ενδιαφέρει  ότι  είναι  εργατικότατος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  σας  ρώτησα . .  γιατί  τον  γνωρίζω  και  πως  δουλεύει  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  θα  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις  ερωτήσεις  είμαστε  αυτή  την  στιγμή .   Ερωτήσεις .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  ερώτηση .  Εάν  υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις .  Εάν  δεν  υπάρχουν  πάμε  

στις  τοποθετήσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν  θα  κάνω  ερώτηση ,  θα  κάνω  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  συνάδελφοι ;  Τοποθετήσεις .  Ορίστε ,  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  η  δουλειά  που  κάνει  ο  κ .  Δούκας  είναι  

επικίνδυνη ,  πολύ  δύσκολη ,  χρειάζεται  έναν  έμπειρο  που  να  μπορεί . .  

γιατί  είναι  πολύ  επικίνδυνη  η  δουλειά  που  κάνει .  Κόβει  δέντρα ,  

κλαδεύει  δέντρα .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  πρέπει  μόνος  του  να  διαλέξει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  670/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών   

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ερώτηση .  Θέλετε  την  εισήγηση  κύριε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρώτη  ερώτηση .  Για  ποιο  λόγο  οι  συνεργασίες  αυτές  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεύτερη  ερώτηση .  Αυτές  οι  συνεργασίες  δεν  προβλέπει  η  εργολαβία  

που  υπάρχει…για  τα  σχολεία ;  Οι  διαδικασίες  αυτές  έγιναν  ή  θα  γίνουν ;  

Γιατί  εδώ  διαβάζω  την  εισήγηση  και  . .σαν  να  έγιναν .  Και  μια  άλλη  

ερώτηση .  Ποια  είναι  τα  έκτακτα  που  προέκυψαν  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Μερετούδη .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  η  επιχορήγηση  έχει  έρθει  και  άλλη  φορά  . .στα  

νομικά  πρόσωπα .  …σήμερα  αυτή  την  στιγμή  θέλουμε  να  αλλάξουμε  

λέβητα  στα  …Από  αυτά  τα  χρήματα  θα  γίνει  αυτή  η  δουλειά .  Είναι  πιο  

χρονοβόρα  η  διαδικασία  μέσω  της  . .  υπηρεσίας ,  θα  γίνουν  τέτοιες  

εργασίες .  Ίσως  κάποια  να  έχει  γίνει .  Νομίζω  όμως  δεν  έχει  γίνει  

καμία .  Θα  γίνουν  από  εδώ  και  πέρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όντως  είναι  έτσι .  προκύπτουν  θέματα  που  πρέπει  άμεση  επέμβαση  να  

γίνει .  Εμείς  δίνουμε  αυτά  από  τα  λεφτά ,  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  Σχολείων ,  

τα  δίνουμε  για  να  κάνουν  την  άμεση  παρέμβαση .  Αυτός  είναι  ο  λόγος .  

Δεν  υπάρχει  άλλος  λόγος .  Δεν  έχουν  γίνει  εργασίες .  Ειλικρινά  μιλάω ,  

δεν  έχουν  γίνει  εργασίες .   

 Δηλαδή ,  παραδείγματος  χάρη ,  το  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  5ο  Δημοτικό .  Από  την  προηγούμενη  επιχορήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  5ο  Δημοτικό  που  πήγαμε  εκεί  στα  εγκαίνια  έρχονται  και  μας  λένε ,  

ας  πούμε ,  ότι  αυτό  το  πρόγραμμα  ανέκυψε .  Όμως  η  Σ .Α .Τ .Α .  των  

Σχολείων  ήδη  έχει  δρομολογηθεί  με  μελέτη  και  τα  λοιπά  που  θα  πάει .  

Για  να  κάνουμε  αυτή  την  μικροδουλειά  θέλει  να  την  δώσουμε  στην  

ΕΣΕΠΕ  ή  στην  ΕΣΕΔΕ .  Αυτοί  πρέπει  να  έχουν  ένα  ποσό .  Δεν  το  έχουν .  

Γι '  αυτό  τους  επιχορηγούμε ,  για  να  μπορέσουμε  να  λύσουμε  μικρά  

προβλήματα ,  τα  οποία  εμφανίζονται  εμβόλιμα .  Τα  λέω  με  όλη  την  

ειλικρίνεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε  κύριε  . .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  δώσω  και  εγώ  μια  απάντηση .  Όσον  αφορά  την  ΕΣΕΔΕ .  Όσο  αφορά  

την  ΕΣΕΔΕ  είναι  προβλήματα  που  προκύπτουν .  Παράδειγμα  τους  

θερινούς  μήνες  είχαμε  κλοπές  κουφωμάτων . .  τόσο  στο  Μουσικό  όσο  

και  στο  3ο  Γυμνάσιο ,  στο  6ο  Γυμνάσιο ,  στο  3ο  Λύκειο ,  τα  οποία  πρέπει  

να  γίνουν  άμεσα .   

Μέσα  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  σχολείων  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  

Δήμου  αυτά  καθυστερούν .  Εμείς  ως  πιο  ευέλικτο  νομικό  πρόσωπο  και  

φορέας  αξιοποιούμε  αυτά  τα  χρήματα  που  εκτάκτως  μας  τα  δίνει  η  

υπηρεσία  για  να  μπορούμε  άμεσα  να  επέμβουμε ,  όπως  και  σε  μια  

νεροποντή ,  να  μπορούμε  εύκολα  να  διορθώσουμε  το  πρόβλημα  και  

είναι  για  τέτοιου  είδους  μόνο  εργασίες ,  όχι  για  έργα  μεγάλα ,  τα  οποία  

αυτά  τα  έργα  θα  τα  κάνει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  και  το  αρμόδιο  τμήμα .  

Εμείς  είμαστε  για  την  άμεση  αποκατάσταση  και  παρέμβαση  μικρών .  

Δεν  είναι  καν  έργα .  Δεν  μπορεί  η  ΕΣΕΔΕ  και  η  ΕΣΕΠΕ  να  κάνει  έργα .  

Δεν  μπορεί  από  τον  νόμο  να  κάνει  έργα  μεγάλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  671/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Σχετικά  με  την  μεταφορά  και  μεταστέγαση  του  12ου  και  

 21ου  Νηπιαγωγείων  Σερρών  στους  ιδιόκτητους  χώρους  

 του  9ου  -  34ου  Νηπιαγωγείου  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  πείτε  κάτι  κύριε  Πρόεδρε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Απλά  να  δηλώσω  ότι  η  Επιτροπή  Καταλληλότητας  έχει  κρίνει  

ακατάλληλα  αυτά  τα  δυο  νηπιαγωγεία  να  στεγαστούν  εκεί  νήπια ,  διότι  

δεν  υπάρχει  χώρος  για  να  αθλούνται  τα  παιδιά ,  με  αποτέλεσμα ,  αφού  

κριθήκανε  ακατάλληλα ,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  προϊσταμένου  της  

Α /θμιας  εκπαίδευσης  του  κ .   Ξενοφώντα  Βαλσαμόπουλου ,  άμεσα  

πρέπει  να  μεταφερθούν  τα  παιδιά  από  εκεί .   

 Το  συγκρότημα  που  βρέθηκε  να  ικανοποιεί  τον  αριθμό  αυτών  των  

παιδιών  είναι  τα  νηπιαγωγεία  που  στεγάζονται  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  το  9ο  

και  το  24ο .  Η  απόφαση  που  πάρθηκε  από  το  αρμόδιο  τμήμα ,  από  το  

τμήμα  Παιδείας  ήταν  να  είναι  προσωρινή  αυτή  η  λύση ,  διότι  
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. .νηπιαγωγεία  στην  οδό  Ραιδεστού  …για  τις  οικογένειες  είναι  λίγο  

μακριά  η  μετεγκατάσταση  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

Όμως  αυτή  την  στιγμή  επειδή  το  μισθωτήριο  λήγει  σήμερα  το  ένα  

και  30 Σεπτεμβρίου  του  άλλο ,  πρέπει  οπωσδήποτε  να  δώσουμε  άμεσα  

μια  λύση ,  να  πάνε  εκεί  τα  παιδιά  ως  προσωρινό  μέσα  και  να  δούμε  ως  

Δήμαρχος  παιδείας  και  ο  Δήμαρχος  εάν  μπορούμε  να  εκμισθώσουμε  

εκεί  ή  να  δώσουμε  άλλη  ευκαιρία  στους  γονείς  να  πάνε  πιο  κοντά  τα  

παιδιά .   

 Αυτή  ήταν  λοιπόν  και  η  γνώμη  του  προϊσταμένου  και  της  

Επιτροπής  Παιδείας  και  έρχεται  τώρα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αφού  έχουμε  αυτή  την  δυνατότητα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  672/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο:  ¨Εκμάθηση  Ελληνικής   

Γλώσσας  και  Ανάπτυξη  Ψηφιακών  Δεξιοτήτων  για  ΡΟΜΑ  στο   

Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  673/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  υποβολής  των  προτάσεων  με  τίτλο:  ¨Εφαρμογές  και   

σήμανση  τουριστικών  τοποσήμων  και  μνημείων¨  και  τίτλο:  

 ¨Ενέργειες  προσέλκυσης  επισκεπτών¨ ,  στο  πλαίσιο  του   

ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

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

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  674/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  δικηγόρου ,  κατόπιν  της   

υπ’  αριθμ .  315/2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  675/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  120/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .   

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Καρύδας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  έγινε  στις  12/7 εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  

τροποποίηση  σχεδίου  δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  η  έκτακτη  

χρηματοδότηση  από  τον  Δήμο  της  τάξεως  των  70.000.  Είναι  το  

κατασκευαστικό  μέρος  για  την  λειτουργία  της  Πολιτείας  των  Ευχών  

και  μετά  την  τροποποίηση  της  κανονιστικής  που  έγινε  από  την  

Πολιτεία  και  πέρασε  και  από  Τοπικό  Συμβούλιο  και  από  την  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  και  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  θα  έρθει  εδώ  
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και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τροποποιηθεί  η  κανονιστική ,  διότι  

έχει  ενταχθεί  εκεί  στον  Δήμο  πλέον ,  στο  δημοτικό  οικόπεδο  και  η  

έκταση  που  ανήκει  στην  Εκκλησία  της  Ελλάδος  και  στην  Ιερά  

Μητρόπολη  με  αποτέλεσμα  αυξάνεται  ο  χώρος  της  Πολιτείας  των  

Ευχών  και  έτσι  αυξάνεται  και  ο  χώρος  που  θα  πρέπει  εμείς  φέτος  να  

συμπεριλάβουμε  για  έξτρα  στολισμό ,  διαμόρφωση ,  κατασκευή  σπιτιών ,  

κατασκευή  διαφόρων  χριστουγεννιάτικων  διακοσμήσεων .   

 Όλα  αυτά ,  λοιπόν ,  έχουν  κοστολογηθεί  αρχικά  στο  ποσό  των  

70.000.  Δημιουργείται  λοιπόν  κωδικός  από  την  επόμενη  

χρηματοδότηση  του  Δήμου  για  να  ενταχθεί  σε  αυτόν  τον  κωδικό  αυτό  

το  ποσό ,  των  70.000.   

 Αφορά ,  λοιπόν ,  το  κατασκευαστικό  μέρος  της  Πολιτείας  των  

Ευχών  2018,   η  οποία  να  αναφέρω  συμπληρωματικά  ότι  ίσως  είναι  η  

μοναδική  χριστουγεννιάτικη  αγορά  η  Πολιτεία  που  λειτουργεί ,  τολμώ  

να  πω ,  νόμιμα  μέσα  από  κανονιστική  και  στο  χρονικό  διάστημα  που  

μας  επιτρέπει  ο  νόμος .  Πέρυσι  ήταν  δυο  εβδομάδες ,  φέτος  μας  το  

επιτρέπει  να  γίνουν  τρεις ,    για  τρεις  εβδομάδες  θα  έχουμε  το  

ψυχαγωγικό  πάρκο  και  για  δυο  το  μέρος  των  δραστηριοτήτων .   

 Είναι ,  λοιπόν ,  η  δημιουργία  κωδικού  για  την  αποδοχή  της  

χρηματοδότησης  για  το  κατασκευαστικό  μέρος  της  Πολιτείας  των  

Ευχών .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πέρυσι  πόσα  δώσατε  για  τα  κατασκευαστικά ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

…τα  οποία  μένουν .  Είναι  δημιουργία ,  τώρα  έχουμε  τρία  ιδιόκτητα  

σπιτάκια ,  έχουμε  δικό  μας  στολισμό ,  δικά  μας  όλα  τα  κατασκευαστικά .  

Γνωρίζετε  ότι  να  στηθεί  και  να  ξεστηθεί  μια  Πολιτεία  των  Ευχών  οι  
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ειδικοί  μας  . .  ανά  την  Ελλάδα  και  τα  . .  ότι  περίπου  25% των  

λαμπτήρων  χαλάει ,  οπότε  θέλει  μια  ανανέωση .  Είναι  και  αυτό  ένα  

κόστος  που  θα  πρέπει  να  υπολογίσουμε  και  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  676/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων:  

α)  ¨Αποστολίδη  Ιωάννη¨  έτους  2019 και  

β)  ¨Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018  

72 

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων:  Αποστολίδη  Ιωάννη¨  

έτους  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  677/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων:  ¨Μητσάκου  –  

Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  678/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  ¨Καθαριότητα   

κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου   
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Σερρών¨  έτους  2018-2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  679/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018  

74 

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  680/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  2ης  τροποποίησης  σύμβασης  προμήθειας   

γάλακτος  με  την  εταιρεία  ΝΕΟΓΑΛ  Α .Ε .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  την  γενική  σύμβαση  θα  πάρουμε  … 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  681/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2018 και  ένταξη   

σ’  αυτόν  της  προμήθειας  ¨Προμήθεια  υλικών  σήμανσης  

 οδικής  ασφάλειας  Δ .Κ .  Σκουτάρεως  και  Μητρουσίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω .  Στην… πινακίδες ,  αυτοί  που  έρχονται  από  την  

Θεσσαλονίκη  προς  Μητρούσι… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  κολωνάκια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  682/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης   
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καταβολής  οφειλών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κυρίες  και  κύριοι ,  ζητάμε  την  έγκριση  απαλλαγής  προσαυξήσεων  

εκπρόθεσμης  καταβολής  οφειλών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  το  Δήμο  

Σερρών .  Γνωρίζετε  ότι  με  τον  Ν3852…με  τους  πρώην  Δήμους  

Μητρουσίου ,  Λευκώνα ,  Σκουτάρεως… στα  πλαίσια  αυτά  εδώ  ο  Δήμος  

παρέλαβε  …ένα  σύντομο  ιστορικό  θα  σας  κάνω .  Αντλιοστάσια ,  

γεωτρήσεις ,  . .  και  τα  λοιπά  των  Καλλικρατικών  Δήμων  

. .μεταβιβάστηκαν  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  …για  τα  

έτη  ΄12, ΄13, ΄14 και  ΄15. 

 Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  πήρε  μια  απόφαση ,  την  πήρανε  για  το  

΄15… ο  Δήμος  Σερρών  πήρε  δυο  αποφάσεις  ομόφωνες .  Την  471/2015 

και  την  39/2016 και  προχώρησε  στον  συμψηφισμό  οφειλών  … 

συνολικού  ποσού  466.934,07 ευρώ .   

 Η  Αποκεντρωμένη  έχει  εγκρίνει  και  τις  δυο .  Την  πρώτη  την  

ενέκρινε  …και  την  δεύτερη  …στο  άρθρο  152 και  ενέκρινε  τις  

αποφάσεις .   

 Το  σημερινό  το  θέμα  είναι  ότι  με  τις  αποφάσεις  αυτές  και  τον  

συμψηφισμό  που  είχε  γίνει  και  το  ποσό  των  466.000,  εάν  γινόταν  

εκείνη  την  στιγμή ,  φυσικά  …εάν  γινόταν  αμέσως  δεν  θα  μπαίνανε  οι  

τόκοι ,  γιατί  τώρα  που  το  συζητάμε  σήμερα ,  είναι  για  να  μπουν  οι  τόκοι  
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και  συνέχιζε  ο  Δήμος  και  έβαζε  τόκους  σε  αυτό  το  κεφάλαιο  των  

466.000. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ολιγωρία  της  διοίκησης  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έγινε  ο  συμψηφισμός  για  466 χιλιάρικα .  Εάν  γινόταν  εκεί  την  στιγμή  

λογιστικά  δηλαδή  δεν  θα  υπήρχαν  τόκοι .  Το  θέμα  είναι  ότι  μέχρι  να  

ολοκληρωθεί  όλη  αυτή  η  εργασία ,  τέλος  πάντων ,   πήγε  μέχρι  το  ΄17. 

Βάλε  από  εκεί  και  ολίγον  συζητήσεις  και  τα  λοιπά ,  αυτή  την  στιγμή  ο  

Δήμος  έδωσε  τόκους ,  ως  όφειλε  και  το  ταμείο  μας  έβγαλε  . .  είναι  οι  

τόκοι .   

 Αυτοί  ο  τόκοι  σύμφωνα  με  τον  Ν4483/17 και  το  Ν3463/2006 θα  

πρέπει  να  διαγραφούν .  Οι  τόκοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  γινόταν .  Δεν  έγινε  ο  συμψηφισμός .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχει  καμία  σχέση  το  ένα  με  το  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  διακόπτετε .  Συνεχίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Αυτό  είναι  σε  γενικές  γραμμές .  Δηλαδή  ζητάμε  τώρα  την  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  ακύρωση  των  προσαυξήσεων ,  των  τόκων  

δηλαδή  που  είχαν  επιβληθεί  σε  δυο  φάσεις .  Είναι  77.862,19 με  τον  

Ν4463/17 και  ο  δεύτερος  είναι  45.000 του  Ν3463/2006.  

 Παράλληλα  να  ξεκινήσει  ο  Δήμος  την  διεργασία  ολοκλήρωσης  . .  

και  τα  λοιπά .  Ήδη  απλώς  θέλω  για  την  δική  σας  ενημέρωση ,  ότι  στις  

μελέτες  τις  οποίες  έχουμε  για  τον  . .  μιλάμε ,  ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  

διαδικασία ,  γιατί  θα  πρέπει ,  όπως  γνωρίζετε  να  βγουν  όλα  τα  

παραστατικά ,  θα  πρέπει  δηλαδή  να  γίνει ,  το  ένταλμα  να  περιέχει  

παραστατικά  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  όλα  αυτά  . .  και  να  γίνει  ο  

συμψηφισμός  . .λογιστικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Η  

κυρία  Ιλανίδου  εάν  χρειαστεί .  Ο  κ .  Χασαπίδης .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  

Παναγιώτης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  η  ερώτησή  μου  είναι  συγκεκριμένη .  Υπάρχει  πλαίσιο  

νομικό  για  να  γίνει  συμψηφισμός  σήμερα ;   

 Δεύτερη  ερώτηση .  Είναι  αλήθεια  ότι  υπάρχει  άρνηση  και  σήμερα  

από  τις  σχετικές  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  για  την  διεκπεραίωση  

σύμφωνα  με  την  εισήγηση ;  Ναι  ή  όχι ;   

 Και  ένα  τρίτο ,  αλλά  θα  το  εξαντλήσω  στην  τοποθέτησή  μου ,  ίσως  

μας  διευκολύνετε ,  θεωρείτε  ότι  υπάρχει  έγκριση  επί  . .  διαδικασία  να  

μην  απαντήσει  στο  δέοντα  χρόνο  η  Αποκεντρωμένη ;  Αυτό  το  θεωρείτε  

ότι  είναι  έγκριση ;  Διότι  αναφέρεστε  σε  δυο  εγκρίσεις .  Εγκρίθηκαν  οι  

διαδικασίες  αυτές .  Και  η  ερώτησή  μου  είναι  συγκεκριμένη .   
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 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ως  προς  την  τελευταία  ερώτηση .  Η  475 του  ΄15 και  οι  δυο  ήταν  

ομόφωνες .  Η  πρώτη  εγκρίθηκε  από  την  Αποκεντρωμένη ,  η  δεύτερη  του  

΄16, η  39 του  2016 αυτή  ήταν  η  οποία  δεν  απάντησε  στους  τρεις  μήνες  

και  μετά  πήγε  στο  άρθρο  152 στο  διοικητικό .   

 Τα  χαρτιά ,  τα  οποία  τα  έχετε  και  εσείς ,  εκεί  …την  διαδικασία .  

Εάν  θα  δείτε  μέσα  στα  έγγραφα  που  υπάρχουν ,  υπάρχει  και  της  

νομικής  υπηρεσίας  οι  γνώμες ,  δηλαδή  για  τον  συμψηφισμό ,  για  να  

φτάσουμε  στα  υπόλοιπα  ερωτήματα  που  βάλατε ,  γι '  αυτό  νομικά ,  από  

ότι  γνωρίζω  τουλάχιστον ,  πιστεύω ,  όχι  πιστεύω  είμαι  σίγουρος  εκατό  

τοις  εκατό  ότι  η  υπηρεσία  είναι  καλυμμένη  στο  θέμα  αυτό .   

Παρόλα  αυτά ,  . .  πράγματι  και  αυτός  είναι  ένας  λόγος  

καθυστέρησης ,  οι  υπάλληλοι  για  λόγους  που  δεν  θέλω  να  πω  τώρα  

αυτή  την  στιγμή ,  πιθανόν  εάν  έχουμε  . .  αυτή  την  στιγμή  υπάρχει  

κάποιο  έγγραφο  προς  την  Επίτροπο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  φοβούνται .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Φοβούνται  αλλά  να  σας  πω  κάτι ;  Όταν  

παίρνουμε  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  λέμε  για  πέντε-

πέντε  και  μετά  υπάρχει  αυτό  το  πράγμα  ….Γιατί  εάν  θυμάστε  δεν  ήταν  

ομόφωνη ,  είπαμε  ότι  ξέρετε  τα  παραστατικά  … 

 Το  ερωτηματικό  που  βάζουμε  είναι  όταν  δεν  έχω  παραστατικά .  

Εγώ  τους  είπα ,  τουλάχιστον ,  παρόλο  που  δεν  είμαι  νομικός ,  ως  
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αεροπόρος  παλαιός  τους  είπα  ένα  πράγμα .  Όπου  υπάρχει  παραστατικό  

εκεί  δεν  υπάρχει  τίποτα ,  τα  πάντα  είναι  νόμιμα .  Όταν  έχω  εγώ  ένα  

παραστατικό ,  διότι  η  ύδρευση  δεν  δουλεύει  όπως  η  Δ .Ε .Η .  που  είναι  η  

κατάσταση  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  και  η  ερώτηση  είναι  εάν  

μπορούμε  μια  κατάσταση….τα  παραστατικά ,  γιατί  για  να  βρούμε  

εντάλματα ,  καταλαβαίνετε  ότι ,  αυτή  την  στιγμή  θα  σας  πω  ένα  

παράδειγμα  . .   

 Για  τα  καύσιμα  ένας  υπάλληλος  του  Δήμου  για  να  βγάλει  

εντάλματα  . .  μέχρι  τρία  χιλιάρικα  την  ημέρα  και  επειδή  είναι  . .  

καταλαβαίνετε  τώρα  κάτι  70 ευρώ ,  καταλαβαίνετε  τώρα  το  … 

 Δηλαδή ,  αυτή  την  στιγμή  έχουμε  σε  excel  όλα  τα  ρολόγια  από  

όλα  τα  χωριά ,  τα  οποία  έχει  βγάλει  ένα  ποσό ,  δεν  θυμάμαι  τώρα  να  

μην  σας  . .  και  θέλουμε  αυτή  την  στιγμή  αυτό  το  excel  να  υπογραφεί ,  

να  μπουν  τα  παραστατικά  αυτά  και  να  γίνει  ο  συμψηφισμός ,  ο  οποίος  

είναι  … 

 Αυτό .  Δεν  ξέρω  εάν  σας  απάντησα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  έκανα  μια  βασική  ερώτηση .  Η  πρώτη  είναι ,  έχουμε  νομικό  πλαίσιο  

να  κάνουμε… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  βάσει  νόμου ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην  εισήγηση  γράφει  … 
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε  για  την  διαγραφή  των  προσαυξήσεων .  Εγώ  μιλώ  για  πλαίσιο  

συμψηφισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  συγνώμη ,  να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Γενικό .  Ελάτε  

κύριε  γραμματέα  να  δώσετε  κάποιες  διευκρινήσεις .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πριν  έρθει  ο  κ .  γενικός  γραμματέας  να  πάρει  τον  λόγο ,  στο  

…ληξιπρόθεσμες  οφειλές  δημοτικής  επιχείρησης  ύδρευσης  –

αποχέτευσης  για  οποιαδήποτε  αιτία . .  οι  οποίες  έχουν  βεβαιωθεί  μέχρι  

και  την  έναρξη  της  ισχύς  του  παρόντος ,  στις  8/7/17 δύναται  να  . .  με  

σύμφωνη  απόφαση  του  ΔΣ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  απόφαση  ποιου ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Του  ΔΣ ,  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  γενικέ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Καταρχάς  τώρα  να  πω  ότι  μιλάμε  για  το  θέμα  της  διαγραφής  των  

προσαυξήσεων  . .από  τις  αποφάσεις  των  Δημοτικών  

Συμβουλίων…ελέγχου  νομιμότητας ,  η  δε  άλλη  με  τον  τρόπο  που  

ενήργησε  η  Περιφέρεια  θεωρήθηκε  από  την  Επιτροπή  του  Άρθρου  192 

ότι  παρατύπως  την  ακύρωσε ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  ακύρωσε  την  απόφαση  

του  Γενικού  Γραμματέα   και  αναβίωσε  η  απόφαση  του  Δημοτικού  
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Συμβουλίου ,  όπερ  αυτό  σημαίνει  ότι  η  δεύτερη  απόφαση ,  η  39 του  ΄16 

μπαίνει . .  αυτή  την  στιγμή  ισχύει .   

 Τώρα ,  άρα  όσον  αφορά  εάν  ίσχυε  ή  εάν  υπήρχε  καθεστώς  

συμψηφισμού ,  λέμε  ότι  η  Περιφέρεια  στην  πρώτη  περίπτωση  ενέκρινε  

τον  συμψηφισμό ,  στην  δεύτερη  . .  το  υφιστάμενο  καθεστώς .  Αυτό ,  

βέβαια ,  είναι  κάτι  ανήκουστο ,  να  εγκρίνεις  μια  απόφαση  πριν  από  δυο  

μήνες  και  το  επόμενο  δίμηνο  με  την  ίδια  διαδικασία ,  με  την  ίδια  

νομολογία  και  επικαλούμενη ,  εάν  θέλετε ,  την  νομοθεσία ,  είπε  ότι  εγώ  

θεωρώ  . .  για  το  υφιστάμενο  καθεστώς .   

 Εμείς  ισχυριζόμαστε  και  με  την  νομολογία  και  με  τους  νομικούς  

ότι  το  άρθρο  83 της  ΚΕΔΕ  στο  πρώτο  σκέλος  περί  δημοσίων  εσόδων  

και  σχετικά… Αστικού  Κώδικα ,  ότι  επιβάλουν  και  δίνουν  το  δικαίωμα  

στους  δήμους  όπως  όλες  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  να  κάνουν  

συμψηφισμούς .  Γι '  αυτό  είμαστε  απόλυτα  σίγουροι .   

 Τώρα  ήρθε  ο  4483 αργότερα ,  έβαλε  ειδική  νομοθεσία  και  με  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κάνει  μια  ειδική  αναφορά  συμψηφισμών .  Αλλά  αυτό  δεν  

σημαίνει  όμως  στο  προηγούμενο  καθεστώς  ότι  ο  Δήμος  . .  η  

νομοθεσία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  δηλαδή  λέτε  ότι  υπάρχει… 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  συμψηφισμό ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Προς  επικύρωση  του  λόγου  του  Γενικού  Γραμματέα ,  έχω  να  πω  τα  

εξής ,  γιατί  τώρα  φρεσκάρω  και  εγώ  την  δική  μου  μνήμη . .  Δυο  

αποφάσεις  είχαμε  πάρει  αρχικά ,  μια  του  ΄15 την  471 και  μια  39 του  

΄16 και  μετά  να  θυμίσω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτές  ήταν  

ομόφωνες ,  ότι  πήραμε  και  άλλη  μια   έγκριση  . .  εξέτασης ,  για  εκείνα ,  

πριν  το  ΄10 . .αναλυτικότατες  . .  

 Προέκυψε  όμως  ένα  θέμα  . .προέκυψε  ένα  θέμα  από  τους  

συναδέλφους  της  αντιπολίτευσης  και ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  έγινε  και  μια  

ένσταση ,  η  οποία  . .  στην  Επιτροπή  152 κάπου  μετά  το  ΄17. Δηλαδή  

μετά  τους  πρώτους  μήνες  του  ΄17. Ήταν  ο  τέταρτος ,  πέμπτος ,  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  είναι  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απρίλιος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απρίλιος .  Που  σημαίνει  ότι  όπως  είπε  πολύ  σωστά  ο  Γενικός ,  

αναβίωσαν  αυτές  οι  δυο  αποφάσεις ,  ισχύουν  αυτές  οι  δυο  αποφάσεις  

και  του  ΄15 η  471 και  η  39 του  ΄16 και  δεν  τίθεται  θέμα  μη  εφαρμογής  

τους ,  πόσω  μάλιστα  όταν  το  καλοκαίρι  του  ΄17 εξεδόθη  και  νομοθεσία  

η  οποία ,  το  άρθρο  14,  κάνει  λόγω  για  συμψηφισμούς  οφειλών  

ληξιπρόθεσμων  …ανάμεσα  στον  Δήμο  και  στην  Δ .Ε .Υ .Α . .   

 Οφείλω  όμως  εδώ  να  πω  και  για  την  ιστορία ,  ότι  πράγματι  την  

πρώτη  απόφαση  που  είχαμε  πάρει  του  ΄15, την  ενέκρινε  εκείνη  την  

απόφαση  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και  με  ένα  πλαίσιο  το  οποίο  θα  

έλεγα  ότι  έκανε  αναλογική  εφαρμογή  και  κάποιων  άλλων  διατάξεων  

για  συμψηφισμούς  και  στην  δεύτερη  . .  ο  οποίος ,  όπως  σας  είπα  

ακολούθησε  αυτή  την  διαδικασία  της  Επιτροπής  σε  δεύτερο  βαθμό ,  

στην  οποία  την  δικαιωθήκαμε .   
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Δικαιωθήκαμε  μετά  την  αντικατάσταση  από  τον  κ .  Δήμαρχος  των  

Αντιδημάρχων ,  οπότε  δεν  μπορούσα  να  τοποθετηθώ  για  το  θέμα  και  

από  σεβασμό  στον  νέο  Αντιδήμαρχο ,  όμως  πολύ  χαίρομαι  που  έρχεται  

το  θέμα  αυτό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εκφράζεται  με  …όπως  είναι  

και  η  δική  μου  άποψη .  

Επομένως  για  το  θέμα  του  συμψηφισμού  νομίζω  είναι  ξεκάθαρο  

το  ζήτημα  και  υπάρχει  και  νομικό  πλαίσιο  για  να  μην  υπάρχει  στους  

συναδέλφους  κάποιο  ζήτημα  εάν  είναι  ειδικό  πλαίσιο  για  

συμψηφισμούς .   

Τώρα  όσον  αφορά  το  ζήτημα  που  είναι  και  για  μένα  ένα  ερώτημα  

και  θα  ήθελα  να  ξεκαθαριστεί ,  του  σημερινού ,  δηλαδή  έχουμε  ξεφύγει  

από  το  θέμα ,  το  σημερινό  θέμα  είναι  εάν  μπορούμε  να  διαγράψουμε  

προσαυξήσεις ,  οι  οποίες  πράγματι  τις  προχώρησε  ο  Δήμος  και  η  

ταμειακή  υπηρεσία ,  διότι  είχε  τραβήξει  εις  μάκρος  η  διαδικασίας  . .  για  

τους  ευνόητους  λόγους .  Είχε  κατατεθεί  ένσταση ,  είχαμε  πάει  στην   

Επιτροπή  152,  ήταν  αδύνατον  να  γίνει  ο  συμψηφισμός  χωρίς  πρώτα  να  

είναι  . .  της  αποφάσεως  της  συγκεκριμένης ,  της  630 του  ΄16, ώστε  να  

τεθούν  σε  εφαρμογή  οι  δυο  προηγούμενες  αποφάσεις  του  ΄15 και  του  

΄16. 

Επομένως ,  αυτό  θα  ήθελα  και  δικό  μου  ερώτημα ,  εάν  το  ίδιο  

νομικό  πλαίσιο  δίνει  την  δυνατότητα  και  για  διαγραφή  προσαυξήσεων .   

…συμψηφισμού ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι  …Εάν  το  άρθρο  14 . .  ο  κ .  αντιδήμαρχος  αλλά  και  ο  κ .  

γενικός  ότι  είναι  . .  γιατί  θέλουμε  να  είμαστε  νομότυποι  όλοι  μας ,  θα  

ήθελα  μια  απάντηση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το  άρθρο  14 του  Ν4473/2017 αναφέρεται  ότι  οι  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  

δημοτικής  επιχείρησης  ύδρευσης-αποχέτευσης  από  οποιαδήποτε  αιτία  

προς  τον  οικείο  Δήμο ,  οι  οποίες  έχουν  βεβαιωθεί  μέχρι  και  την  

διάταξη  σε  ισχύ    του  παρόντος ,   … να  απαλλάσσονται  προσαυξήσεων  

και  προστίμων  με  απόφαση  του  οικείου… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σαφέστατο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .οπότε  καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Έχετε  καλυφθεί ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλύφθηκα  με  βάση  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Χασαπίδη  ζητήσατε  τον  λόγο .  έχετε  ερώτηση ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο ,  αυτός  ο  συμψηφισμός  χρονικά  

μέχρι  πότε  φτάνει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

20/9/17.   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μέχρι  πότε  φτάνει  χρονικά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ο  συμψηφισμός ,  δηλαδή  τα  κόστη  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  οι  οφειλές  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο  και  του  Δήμου  αντίστοιχα  προς  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  χρονικά  μέχρι  πότε  φτάνουν ;  Γιατί  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εγώ  ξέρω  

ότι  από  το  ΄14 που  είναι  τα  αντλιοστάσια  δεν  οφείλει  στον  Δήμο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

2/2/16.  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στέλναμε  στην  Δ .Ε .Υ .Α .  και  της  λέγαμε  ότι  οφείλετε  την  Δ .Ε .Η .  για  τα  

αντλιοστάσια .  Ότι  στείλαμε  το  διέγραψαν  με  απόφαση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλη  ερώτηση  κ .  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη ;  Έχετε  καλυφθεί ;  Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  

καλυφθεί ;  Έχετε  ερώτηση ;  Ωραία .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  

Γαλάνης  εάν  χρειαστεί .   Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  νομίζω  ότι  εδώ  θα  πρέπει  να  μιλήσουμε  για  την  

ουσία  και  όχι  για  τις  μεθοδεύσεις  το  πως  προέκυψαν .   

 Δυστυχώς  υπάρχουν  μεθοδεύσεις  και  δυστυχώς  υπάρχουν  

τερτίπια .  Εγώ  έχω  αυτό  . .  αξιότιμε  κύριε  εισηγητά ,  κύριε  Δήμαρχε ,  . .  

κατάλαβα  ότι  σε  συμψηφισμένες  καταστάσεις  ότι  έρχεται  πρόσθετο  

εκείνο  μπορούμε  να  το  διαγράψουμε .  Εάν  κάνω  λάθος  να  με  

βοηθήσετε .   
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 Στην  ουσία  όμως ,  κύριε  γραμματέα ,  δεν  πήραμε  ποτέ  επί  της  

ουσίας  έγκριση ,  διότι  μια  απόφαση ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  αφορούσε  

τροποποίηση .  Αναμόρφωση  και  επ’  αυτού  μας  δόθηκε  η  έγκριση .  Η  

άλλη  που  μιλούσε  για  αυτόν  καθ’  εαυτόν  συμψηφισμό  ήρθε  μια  

απόφαση ,  η  οποία  πραγματικά  εμένα  δεν  με  κάλυψε .   

 Εάν  θυμάστε ,  αξιότιμοι ,  εννοώ  της  συμπολίτευσης ,  η  παράταξή  

μας  έφερε  το  θέμα  του  συμψηφισμού .  Το  θυμάστε ;  Με  επιμονή .  Η  

κυρία  Ιλανίδου  σας  έκανε  τέσσερα  έγγραφα ,  ποτέ  δεν  απαντήσατε .  

Στοιχειώδης  σεβασμός  και  η  νομιμότητα  επέβαλε  να  απαντήσετε  στην  

κυρία  Ιλανίδου .  Δεν  απαντήσατε .  Τέσσερα  έγγραφα  σας  κατέθεσε .  

Αυτό  δείχνει  ότι ,  να  μην  το  χαρακτηρίσω .  Σεβασμός  και  το  νόμιμο .   

 Σήμερα  έρχεται  αιφνιδίως  και  μας  λέτε  ότι  αυτό  που  επί  της  

ουσίας ,  η  δεύτερη  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης ,  η  οποία  ήρθε  ένα  

μήνα  μετά  την  εκπνοή  του  δέοντα  χρόνου  να  απαντήσει ,  τυχαίο ;  

Τυχαίο ;  Λέει  ο  λαός ,  «δεν  νομίζω». Γιατί  να  μην  κάνουμε  την  σκέψη  

ότι  ήταν  μεθόδευση ;  Και  αφού  λοιπόν  ήρθε  η  απόφαση  που  έλεγε  ότι  

δεν  υπάρχει  πλαίσιο ,  τεράστια  απορία ,  σε  όλο  το  . .  δημόσιο  να  μην  

υπάρχει  η  δυνατότητα  συμψηφισμού  ανάμεσα  στην  μητέρα  και  στην  

θυγατέρα ,  στον  Δήμο  . .  όλοι  ήμασταν  με  απορία .    

 Προσφεύγετε ,  γιατί  . .  γιατί  αναζητούσατε  πλαίσιο  στην  Επιτροπή  

και  τι  μας  λέει  η  Επιτροπή ;  Δεν  . .ουσία ,  να  μας  πει  ότι  να  υπάρχει  

πλαίσιο  και  εσύ  της  Αποκεντρωμένης  γραμματέα  δεν  το  είδες ,  να  

αυτός  είναι  ο  νόμος  και  αυτή  η  απόφαση  είναι  τον  Απρίλιο  του  ΄17. 

Μας  λέει  ότι  εκτός  πλαισίου  χρόνου ,  εκπρόθεσμα  δόθηκε  η  απάντηση ,  

άρα  όλα  καλά  και .  

 Εάν  αυτό  δεν  είναι  μεθόδευση  και  παρελκυστική  διαδικασία ,  τότε  

τι  είναι ;  
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 Και   η  ερώτησή  μου ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  ήταν ,  υπάρχει  διάταξη  

νόμου  σήμερα  που  λέει  σαφέστατα ,  γιατί  εγώ  σκέφτομαι  . .  το  ενιαίο  

της  διοικήσεως ,  να  πάω  να  ρωτήσω  την  Αποκεντρωμένη  ότι  κύριοι  της  

Αποκεντρωμένης  εδώ  συντάξατε  έκθεση  και  εσείς  που  υπογράψατε  

υπήρχε  ο  νόμος ;   

 Και  η  ερώτησή  μου  είναι  προς  τον  γραμματέα ,  ετεροχρονισμένη  

εφαρμογή   του  νόμου  υπάρχει ;  δύναται ;  Δηλαδή  εδώ  ψηφίστηκε  το  ΄17 

χωρίς  να  γίνει  συμψηφισμός  για  αποφάσεις  που  ήταν  προγενέστερες ;  

Υπάρχει  τέτοιου  είδους  πρόβλεψη ;  Εάν  δηλαδή  υπάρχει  πρόβλεψη  και  

για  τέτοιο  πράγμα ,  δηλαδή  πως  γίνεται  συμψηφισμός ;  Γιατί  εγώ  

κατάλαβα  ότι  δεν  μιλάει  για  συμψηφισμό .  Μιλάει  για  τις  

προσαυξήσεις .   

 Ολοκληρώνω  λέγοντας  ότι  εμείς  αναζητούσαμε  την  γνήσια  

τακτοποίηση  των  μέτρων  . .να  δούμε  ακριβώς  τι  συνέβαινε  και  τι  έγιναν  

τα  χρήματα  που  είχε  πάρει  ο  Δήμος  από  τις  βεβαιωμένες  οφειλές  

ύδρευσης  των  πρώην  δήμων .   

 Εμείς  είμαστε  κοντά  και  με  ενδιαφέρον  παρακολουθούμε  να  

κλείσει  αυτό  το  θέμα  αλλά  συνάδελφοι  στην  ελληνική  γλώσσα  δυο  

αρνήσεις  κάνουν  μια  κατάθεση .  Δυο  αρνήσεις  δεν  κάνουν  μια  

κατάφαση ,  μια  θετική  εξέλιξη  στην  διοίκηση .  Αλίμονο .   

 Εάν  οι  δημότες  μάθουν  ότι  δυο  αρνήσεις  της  διοικήσεως  φέρανε  

μια  θετική  εξέλιξη ,  τότε  θα  ανοίξουμε  νέο  δρόμο .  Άρνηση ,  άρνηση ,  

κατάφαση .  Αυτό  κάνουμε  σήμερα .  Εάν  κάνουμε  λάθος  ως  παράταξη  

και  επί  προσωπικού ,  διορθώστε  με ,  σας  παρακαλώ .  

 Δυο  αρνήσεις ,  λοιπόν ,  μια  θετική  εξέλιξη .  Να  προχωρήσουμε  

λοιπόν  εάν  είναι  καινούργιος  δρόμος ,  αλλιώς  δώστε  μου  την  διάταξη  

παρακαλώ  το  άρθρο  που  λέει .   
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 Και  μια  άλλη  ερώτηση  και  δεν  θα  ξανά  μιλήσουμε ,  για  την  

οικονομία  του  χρόνου ,  είναι  και  η  ημέρα  ιδιαίτερη ,  γιατί  δεν  

πληρώσαμε  νερό  ως  οφείλαμε ;  Είχαμε  συνεννοηθεί  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  

είστε  και  εκπρόσωπος ,  ότι  θα  είμαστε  συνεπείς .  Δεν  πληρώσαμε  εδώ  

και  τρία  χρόνια ,  γιατί  δεν  πληρώσαμε  νερό ;  Βάλαμε  υδρόμετρα ,  

βάλαμε  την  Δ .Ε .Υ .Α .  . .  γιατί  δεν  πληρώσαμε ;  Είναι  ένα  άλλο  ερώτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  τοποθετηθείτε  τώρα  ή  αφού  ολοκληρώσει  ο  κ .  Γαλάνης ;  

Πάρτε  τον  λόγο ,  έχετε  τον  λόγο .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  κάτι .  Βασικά  σήμερα  δεν  συζητάμε  για  τον  

συμψηφισμό ,  παρόλα  αυτά  εγώ  θα  σας  πω  επειδή  είπατε  ότι  μόνο  

αναμόρφωση  θα  έχουμε  και  τα  λοιπά ,  εγώ  διαβάζω  εδώ  τις  δυο  

αποφάσεις  του  ΔΣ .   

Η  πρώτη  είναι  η  471 του  ΄15 που  λέει  ότι  αποφασίζει  ομόφωνα ,  

εγκρίνει  τον  συμψηφισμό  των  βεβαιωμένων  νέων  σύνολο  οφειλών  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  του  Δήμου  Σερρών  και  τον  συμψηφισμό  ισόποσων  έως  του  

ύψους  των  281.000 οφειλών  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

 Δεύτερον .  Αναμορφώνει ,  42η  Αναμόρφωση ,  το  σκέλος  . .  και  τα  

λοιπά .   

 Στο  δεύτερο  αποφασίζει  ομόφωνα ,  εγκρίνει  συμψηφισμό  των   

βεβαιωμένων  έως  σήμερα  οφειλών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο  

Σερρών  και  τον  συμψηφισμό  ισόποσων  οφειλών  του  Δήμου  Σερρών  

. .αναμορφώνει ,  12η  αναμόρφωση ,  το  σκέλος  των  εσόδων  . .του  5%. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγκρίνει  γενικώς  έτσι ;  Μήπως  δεν  θυμάμαι  καλά ,  γι '  αυτό  ρώτησα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  ΄15, η  οποία  βγήκε  μετά  από  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  την  . .  απορριπτική  της  δεύτερης  έχει  σημασία  να  μας  διαβάσετε .  

Εάν  τα  έχετε  μαζί  σας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  μια  ήταν  29 Σεπτεμβρίου  του  ΄15. Επικύρωση  απόφασης  του  

Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών .   

 Έχοντας  υπόψη ,  αποφασίζουμε  την  υπ '  αριθμό  475 απόφαση  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που  αναφέρεται  στην  έγκριση  της  42η ς  

αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  χρήσης  ΄15 για  τον  συμψηφισμό  

διαγραφή  οφειλών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τον  Δήμο  Σερρών  αφού  

ελέγχθηκε  ως  προς  την  νομιμότητά  της  βρέθηκε  νόμιμη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  την  αναμόρφωση .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τον  συμψηφισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  χρήσης  του  ΄15, για  τον  

συμψηφισμό  –διαγραφή  οφειλών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  τα  δυο  δηλαδή .  Και  τα  δυο  περιλαμβάνει  η  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγκρίνει  την  αναμόρφωση  που  αφορά  τον  συμψηφισμό .   Την  

αναμόρφωση  εγκρίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε  για  το  άρθρο  το  152.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης ,  αυτή  που  ήρθε  αργά  κατά  ένα  

μήνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  επιμένει  η  κυρία  Ιλανίδου  στην  δεύτερη  σελίδα . .  του  ΄17. Στην  

δεύτερη  σελίδα   λέει  ότι  …δεν  υπάρχει  την  παρούσα  χρονική  στιγμή  . . ,  

η  οποία  να  δίνει  την  δυνατότητα  να  προχωρήσει  ο  συμψηφισμός  … 

 Υπογράφει  ο  κ .  Νικήτας  Φρατζεσκάκης .  

 Στην  δεύτερη  λοιπόν  σελίδα  με  ημερομηνία  18 Ιανουαρίου  η  

έκδοση ,  21 ….25 το  πήραμε  εμείς .  …Δεν  υπάρχει  η  σχετική  νομοθεσία .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ερωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   μου  επιτρέπετε .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  

έχουμε  ένα  θέμα .  Και  εμένα  με  προβλημάτισε  γιατί  πέρασαν  πολλά  

χρόνια  από  αυτή  την  ιστορία .   

Διαβάζω  εδώ  στο  . .το  άρθρο  14,  που  λέει  στην  παράγραφο  2 ότι  

ληξιπρόθεσμες  οφειλές  δημοτικής  επιχείρησης  ύδρευσης  και  

αποχέτευσης  από  οποιαδήποτε  αιτία  προς  τον  οικείο  Δήμο  οι  οποίες  

έχουν  βεβαιωθεί  μέχρι  την  έναρξη    ισχύος  του  παρόντος ,  τότε  δηλαδή  

το  ΄17, 20/9/17,  δύναται  να  απαλλάσσονται  προσαυξήσεων  και  

προστίμων  με  απόφαση  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Ξεκάθαρη  είναι  εδώ  η  νομοθεσία  για  να  διαγράψουν  τις  

προσαυξήσεις .  Νομότυπα  δηλαδή ,  μέχρι  την  ισχύ  του  συγκεκριμένου  

νόμου .  Είναι  ο  Ν4483/17.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι  η  ισχύς  του  νόμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι  τότε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γι '  αυτό  λέω .  Μέχρι  την  έναρξη  του  νόμου  ισχύος  4483/17,  το  λέω  για  

να  είμαστε  εντάξει  όλοι  μας ,  μπορεί  με  απόφαση  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  φυσικά  αιτιολογημένη ,  να  διαγράψει  ληξιπρόθεσμες  

οφειλές  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  προσαυξήσεις ,  το  λέει  ρητά  και  πρόστιμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όριο  χρηματικό  υπάρχει ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όχι  σας  λέω ,  σας  διάβασα  την  διάταξη .  Είπαμε  οι  ληξιπρόθεσμες  

οφειλές ,  σας  διαβάζω  το  άρθρο ,  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  δημοτικής  

επιχείρησης  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  από  οποιαδήποτε  αιτία  προς  

τον  οικείο  Δήμο ,  οι  οποίες  έχουν  βεβαιωθεί  μέχρι  την  έναρξη   ισχύος  

του  παρόντος ,  δύναται  να  απαλλάσσονται  προσαυξήσεων  και  

προστίμων  με  απόφαση  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Αυτή  είναι  η  διάταξη  της  παραγράφου  2,  του  άρθρου  14,  του  

νόμου   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  άμα  δεν  καταλαβαίνουν  δεν  θα  κάθεσαι  να  κάνεις  

μάθημα ,  περνάει  η  ώρα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  κάνω  μάθημα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Φτάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  διακόπτετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  όλο  μιλάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ο  Αντιδήμαρχος  που  έχει  ασχοληθεί  με  αυτό  το  θέμα .  Γι '  αυτό  

του  δίνουμε  τον  λόγο… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό  το  θέμα  νομίζω  ότι  το  έλυσα .  Και  εγώ  είχα  κάποιες  αμφιβολίες ,  

προβληματισμούς ,  ήταν  και  δική  μου  απορία ,  απαντήθηκε  από  τον  

συνάδελφο ,  το  διάβασα  και  εγώ ,  τέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018  

94 

Μετά  όμως  επικαλεστήκατε  την  διάταξη  του  Κώδικα  από  20/9/17 μέχρι  

σήμερα  και  διαγράψαμε  και  τις  υπόλοιπες  44.000 ευρώ  που  είναι  μετά  

το  ΄17. Με  το  άρθρο  174,  παράγραφος  2 του  Κώδικα .  Ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  το  έχει  στην  εισήγηση .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με  ποια  αιτιολόγηση  όμως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αιτιολόγηση  ότι  με  υπαιτιότητα  του  Δήμου  που  δεν  έκανε  γρήγορα  την  

εκκαθάριση  αυτή  . .πρόστιμα… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία .  Και  τώρα  θέλω  να  απαντήσω  επί  της  ουσίας  για  να  …χωρίς  να  

θέλω  να  δημιουργήσω  το  παραμικρό  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  βοηθήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχει  λόγος… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι ,  υπάρχει ,  υπάρχει .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  μπήκε  ένα  θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  να  κάνει .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω  να  προστατεύσω  και  τον  εαυτό  μου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι  ότι  εγώ  είμαι  αυτός  που  θα  σας  προστατεύσει  αλλά  λέω  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όταν  φέραμε  το  θέμα  για  τον  συμψηφισμό ,  την  πρώτη  απόφαση  του  

΄15, το  λέγαμε  …για  συμψηφισμό .  Εγκρίθηκε ,  το  διάβασε  τώρα  και  ο  

συνάδελφος ,  η  αριθμός  471 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  

αναφέρεται  στην  έγκριση  της  42η ς  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  

χρήσης  του  ΄15, για  τον  συμψηφισμό ,  διαγραφή  οφειλών  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο  Σερρών  αφού  ελέγχθηκε  η  νομιμότητάς  της  

και  βρέθηκε  νόμιμη .   

 Οφείλω  να  ομολογήσω  ότι  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  είναι  

γνωστό  στους  συναδέλφους ,  . .ότι  και  αυτεπαγγέλτως  ελέγχει  πολλά  

ζητήματα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  Αποκεντρωμένη ,  όχι  μόνο  τις  

αναμορφώσεις  και  εάν  ακόμα  δεν  ήταν  θέμα  αυτό  για  έγκριση ,  εννοώ  ο  

συμψηφισμός ,  θα  μπορούσε  αυτεπαγγέλτως  να  ελέγξει  ότι  επιθυμούσε  

από  το  σώμα  της  απόφασης ,  μιας  και  . .την  απόφαση  πλήθος  εγγράφων .  

Τα  θυμάμαι  πάρα  πολύ  καλά .   

 Όσον  αφορά  την  δεύτερη  απόφαση ,  που  ήταν  συνέχεια ,  το  

δεύτερο  κομμάτι  του  συμψηφισμού ,  πάλι  το  ΄16..  ομόφωνη  απόφαση  

και  αυτή  δεν  την  λάβαμε ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  κάποια   …πέρασε  το  

τρίμηνο  που  προβλέπει  ο  νόμος  δεν  λάβαμε  κάποια  αρνητική  απάντηση  

εδώ .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  μήνα  μετά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα  μήνα  μετά .  Αυτό ,  με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ ,  δεν  είναι  δική  μας ,  

κάποια  δική  μας  κίνηση ,  κάτι  που  αφορά  εμάς .  …δεν  θα  εκφράσω   

γνώμη  εγώ  για  το  πως  κινήθηκε  σύμφωνα  με  τις  προθεσμίες .   

 Όμως  ξέρω  πάρα  πολύ  καλά… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ξέρω  πάρα  πολύ  καλά  ότι  ανέφερε  αυτό  το  

έγγραφο  ότι  δεν  υπάρχει  εξειδικευμένο  πλαίσιο .  Όμως  θα  σας  θυμίσω  

ότι  και  στις  δυο  αποφάσεις   που  ήρθαν  από  τον  κύριο  …των  

οικονομικών  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ανέφερε  διατάξεις  και  του  

Αστικού  Κώδικα  και  των  Αστικών  Διαταγμάτων  …που  είχαν  σχέση  με  

την  αναλογική  εφαρμογή  συμψηφισμός  σε  άλλες  περιπτώσεις  και  

επιπρόσθετα . .  την  προσφυγή  αυτή  που  έγινε . .   κρίθηκε  έστω  και  . .  ότι  

αυτή  η  προσφυγή  δεν  μπορεί  . .  και  οι  αποφάσεις  που  πήραμε ,  τρεις  

αποφάσεις  είχαμε  πάρει ,  δυο  με  συμψηφισμούς  και  μια  για  έγκριση  

ενός  πορίσματος ,  ισχύουν  που  σημαίνει  ότι  έχουν  ισχύ .   

 Επομένως ,  ο  συμψηφισμός  είναι  νομότυπος .   

 Επιπρόσθετα  θέλω  να  ομολογήσω ,  γιατί  με  ενδιαφέρει  η  

προστασία  του  σώματος ,  βγήκε  το  ΄17 αυτός  ο  νόμος ,  που  όχι  μόνο  

δίνει  δικαίωμα  για  διαγραφή  προσαυξήσεων  και  προστίμων  αλλά  και  

δίνει  και  το  εξειδικευμένο  πλαίσιο  για  συμψηφισμούς .   

 Αυτά  που  κατά  την  άποψή  μου ,  κατ’  ερμηνεία  αναλογική  

μπορούσε  και  . .  κανείς  δεν  έχει  την  απόλυτη  γνώση ,  ότι  και  άλλοι  
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δήμοι  και  άλλες  δημοτικές  επιχειρήσεις  . .  κάνανε  συμψηφισμούς .  

Μάλιστα ,  είχε  γίνει  συμψηφισμός  και  τα  προηγούμενα  χρόνια  με  

αναλογική  εφαρμογή .  Είχε  γίνει  συμψηφισμός ,  το  ξέρει  αυτό  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τα  προηγούμενα  χρόνια .  πριν  από  χρόνια ,  πριν  το  ΄10 και  

μάλιστα  υπάρχουν  άνθρωποι  που  έχουν  πει ,  . .οικονομολόγος ,  για  

κάποιες  υπηρεσίες  είναι  ένας  απλός  … 

 Εμείς  εκ  του  περισσού  και  από  σεβασμό  προς  το  όργανο  φέραμε  

εδώ  όλα  τα  χαρτιά .  Τα  θυμάμαι .  Εάν  κάποιος  ανατρέξει  να  δει ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   τα  έγγραφα  που  συνόδευαν  τις  αποφάσεις  αυτές ,  θα  

καταλάβει  ότι  εκεί  αναφέρονται  όλα .   

 Αυτή  είναι  η  γνώμη  μου ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  ζητήσατε ,  κάποια  στιγμή ,  τον  λόγο ;  Το  μικρόφωνό  σας  

σας  παρακαλώ .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Καλύφθηκα ,  βέβαια  αλλά  για  το  διάστημα  ΄16-΄17 που  ψηφίστηκε  ο  

νόμος  το  καταλαβαίνω .  Έχω  την  απορία  μου  για  την  διαγραφή ,  πόσο  

νόμιμοι  είμαστε  από  28/7/17 μέχρι  σήμερα .  εντάξει ,  αναφέρει  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  τον  νόμο  3463/2006 τον  οποίο  όμως  δεν  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Γενικέ  λίγο  το  άρθρο  θα  μας  πείτε ;   

Κος    :  

Το  άρθρο  174,  παράγραφος  2 του  Ν3463… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι  ο  Κώδικας  Δήμων… 

Κος    :  

Του  κώδικα  των  Δήμων .   
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Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ωραία ,  ΟΚ  λοιπόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει  για  υπαιτιότητα  του  Δήμου .  Θεωρώ  ότι  υπαιτιότητα  του  Δήμου  

υφίσταται  όταν  και  ο  ίδιος  δεν  διέγραψε  την  απόφαση  . .  που  είχαν  

πάρει  πριν  από  εύλογο  χρονικό  διάστημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογίες ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ολοκληρώθηκε  το  θέμα ,  πάμε  σε  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  Ομόφωνα  το  δέκατο  έκτο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  683/2018 )  

…………………………  

 

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  απάντηση  ίσως  θα  έπρεπε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  μας  δώσει  ο  

εισηγητής  στην  κα  Ιλανίδου ,   δεν  ξέρω  ο  Δήμαρχος ,  γιατί  δεν  της  

απαντούσατε  της  κυρίας .  Είναι  δικαίωμά  της  για  ενημέρωση  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά  παρακαλώ  για  τον  λόγο  ότι  θα  πρέπει  να…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε ;  Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης  εγκατάστασης  δικτύου  

 κάδων  ανακύκλωσης  αποβλήτων  ιματισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία  κάνετε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .  

Υπάρχουν  άλλοι  για  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  εδώ  έχουμε  από  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από  την  υπηρεσία  έχουμε  μελετήσει  και  έχουμε  φτάσει  στα  24 σημεία ;  

Έγινε  απέξω  κάποια  πρόταση ;  Πώς  φτάσαμε ;  Καταρχάς  … Πώς  τα  24 

σημεία  σε  πρώτη  φάση ;  Γιατί  σε  δυο  χρόνια ;  Και  βεβαίως  ένα  ερώτημα  

είναι ,  εμείς  λέμε  ότι  έχουμε  26.000 τόνους ,  τώρα  θα  το  αποσύρουμε  

και  καλώς  κάνουμε… 1.560 τόνους ,  συνεπώς  το  σύμμικτο  που  πάμε  

στο  Χ .Υ .Τ .Α .  . .  αλλά  η  δέσμευσή  μας  είναι  υψηλή .  Πώς  τα  βάλατε  

αυτά  τα  δυο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε ,  τα  24 σημεία  είναι  ανάλογα  με  τον  πληθυσμό  και  την  έκταση  

του  Δήμου  θα  πρέπει  να  έχουμε  τουλάχιστον  24 σημεία ,  τα  οποία  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  να  μπορέσουμε  να  εξασφαλίσουμε  τον  νόμο  αυτόν ,  να  

αποτρέψουμε  από  την  …αυτού  του  συγκεκριμένου  απορρίμματος ,  

ανακυκλώσιμου  απορρίμματος  και  να  πάει  στην  υγειονομική  ταφή .   

Τα  24 σημεία  αυτά  του  νόμου . .  είναι  αυτός  ο  

ικανοποιητικός ,…500 τόνοι  ετησίως ,  όπως  λέει  η  μελέτη  βάση  των  

ποσοστών  του  . .το  οποίο  θα  αποτρέπεται  για  να  πηγαίνει  για  καύσιμο .   

Τώρα ,  όσον  αφορά  το  δεύτερο ,  την  δεύτερη  σύμβαση  που  έχουμε  

και  την  αύξηση  της  ανακύκλωσης ,  εάν  κατάλαβα  καλά ,  κύριε  Φωτιάδη  

αυτό  ήταν  το  ερώτημά  σας  στον  μελλοντικό  σχεδιασμό  της  αύξησης  
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της  ανακύκλωσης ,  εκεί  θα  πρέπει  να  βάλει  πλάτη  όλη  η  πολιτεία .  

Δηλαδή  δεν  μπορεί  ένας  Δήμος  περιφερειακός ,  ο  οποιασδήποτε  Δήμος  

στην  Ελλάδα  από  μόνο  του  να  κάνει  τέτοιες  δράσεις ,  οι  οποίες  δράσεις  

να  είναι  περιβαλλοντικά  . .αύξηση  της  ανακύκλωσης .   

Εγώ  περιμένω  από  την  κυβέρνηση ,  από  την  κάθε  κυβέρνηση ,   να  

βγάλει  μια  καμπάνια  διαφημιστική ,  η  οποία  θα  είναι  σε  πανελλαδικό  

επίπεδο ,  να  παίζει  ένα  χρόνο  συνεχώς ,  να  μάθει  ο  κόσμος  την  

ανακύκλωση .   Να  βγει  ο  Δήμαρχος ,  να  βγει  ο  Αντιδήμαρχος ,  να  βγει  

κάποιος  σύμβουλος  που  έχει  περιβαλλοντολογική  ευαισθησία  πέντε  

φορές  σε  μια  μέρα  και  να  πει  τα  ίδια  και  τα  ίδια ,  νομίζω  ότι  θα  τον  

ακούσει  1% του  πληθυσμού .  Το  υπόλοιπο  99 πώς  θα  μάθει  και  πως  

γίνεται  η  ανακύκλωση  και  για  ποιο  λόγο  πρέπει  να  αυξήσουμε  την  

ανακύκλωση ;   

Όλα  αυτά  τα  επικοινωνιακά  θα  πρέπει  η  κυβέρνηση ,  κατ’  εμέ  να  

μπορέσει  να  βάλει  πλάτη ,  να  πληρώσει  αυτό  το  μεγάλο  το  τίμημα  που  

αφορά  την  ενημέρωση  και  την  εκπαίδευση  όλων  και  του  προσωπικού  

και  των  δημοτών  και  πάρα  . .  που  αφορά  μια  καμπάνια  τεράστια  σε  

χρήματα ,  όπως  καταλαβαίνετε  και  το  Ε .Σ .Π .Α .  προβλέπει  μέσα  κάποια  

ποσά ,  τα  οποία  πρέπει  να  τα  χειριστεί  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  την  οικονομία ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εγώ  ρώτησα ,  κ .  εισηγητά  κάτι  πιο  

συγκεκριμένο .  Θα  συμφωνήσω  σε  αυτά  που  λέτε .  Ποιος  θα  μας  

προμηθεύσει  κάδους  που  λέτε ;  εάν  θα  τα  πάρουμε  από  πρόγραμμα  ή  θα  

τα  ζητήσετε  από  την  διαχείριση  συνεργασίας  με  ιδιώτη ;  Εάν  δηλαδή  θα  

αναζητήσουμε  συνεργάτη ,  ο  οποίος  θα  μας  δώσει  και  τον  εξοπλισμό .  

Αυτό  ζήτησα  να  μας  διευκρινίσετε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Εμείς  θα  κάνουμε  μια  πρόσκληση  ενδιαφέροντος .  Μέσα  στην  

πρόσκληση  ενδιαφέροντος  θα  βάλουμε  τους  όρους  οι  οποίοι  

αναγράφονται  μέσα  σε  αυτό  που  θα  ψηφίσουμε  σήμερα .  Μέσα  σε  

αυτούς  τους  όρους  γράφει  ότι  θα  πρέπει  να  μας  δώσει  κάδους  ο  ίδιος .  

Οι  κάδοι  θα  πρέπει  να  είναι  καθαροί  και  να  υπάρχει  ένδειξη  από  έξω  

ότι  υπάρχει ,  είναι  ανακύκλωση  μόνο  ρούχων .  Ο  ίδιος  θα  συλλέγει  τους  

κάδους  όταν  γεμίζουν ,  ο  ίδιος… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  την  συγγραφή  υποχρεώσεων  την  έκανε  η  υπηρεσία ,  την  έχουμε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αναφέρονται  μέσα  στην  εισήγηση  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  είδα  ναι .    

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  υπάρχει  μελέτη  της  υπηρεσίας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  σας  πω  την  αλήθεια ,  εμείς  κάναμε  με  λίγα  λόγια ,  κάναμε  

αντιγραφή  την  διακήρυξη  που  έκανε  η  Θεσσαλονίκη ,  ο  Δήμος  της  

Θεσσαλονίκης .  Γι '  αυτό  και  σε  κάποιο  σημείο  δεν  σβήστηκε  η  λέξη  

Θεσσαλονίκη ,  υπάρχει  μέσα ,  ενώ  έπρεπε  να  γράφει  Σερρών .  Τέλος  

πάντων .  Είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  μπορούμε  να  το  κάνουμε  απευθείας ,  

υποχρεωτικά  πρέπει  να  κάνουμε  διακήρυξη  και  να  ζητήσουμε  την  

πρόσκληση  ενδιαφέροντος  από  τους  ανθρώπους ,  να  έρθουν  να  μας  

πουν  τι  θα  μας  δώσουν .   
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 Εμείς  ζητάμε  το  καλύτερο  δυνατό  για  τον  Δήμο  Σερρών….ποια  

είναι  τα…είναι  γνωστά ,  αναφέρονται  μέσα .  Μπορεί  να  μας  δώσει  υλικά  

καθαρισμού ,  μπορεί  να  μας  δώσει  ιματισμό ,  μπορεί  να  μας  δώσει… 

αυτά  θα  μας  τα  πουν  οι  ενδιαφερόμενοι  τι  θα  μας  δώσουν  πίσω .  Συν  το  

όφελος  που  θα  έχουμε  από  την  μείωση  των  απορριμμάτων  . .  

υγειονομική  ταφή ,  οπότε  το  όφελος  αυξάνει  και  μεγαλώνει  για  τον  

Δήμο  Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χράπα  διάβασα  με  ιδιαίτερη  προσοχή  την  εισήγηση .  Σας  ρώτησα  

έξω  το  πως  προκύπτει  αυτό  το  23.400. .  τώρα  όμως  προσθέσατε  και  . .  

Το  ερώτημά  μου  είναι  υπό  τύπο  προβληματισμού ,  σας  το  έχω  θέσει  και  

άλλη  φορά ,  ναι  μεν  ανακύκλωση  υφασμάτων  και  τα  λοιπά ,  μήπως  

κάποτε  θα  πρέπει  να  δούμε  προς  όφελος  του  Δήμου  και  την  

ανακύκλωση  του  καθαρού  χαρτιού ;  Χαρτί  το  οποίο  χρησιμοποιείται  

στα  σχολεία  τους  μαθητές  που  δεν  είναι  και  λίγοι .  Είναι  η  Α /θμια  και  

η  Β /θμια  εκπαίδευση  περίπου  10.000.   

Μήπως ,  υπό  τύπο  προβληματισμού  το  θέτουμε ,  να  το  δούμε  με  

ιδιαίτερη  προσοχή  και  με  ένα  σκεπτικό  και  με  ένα  στόχο  … 

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πήρα  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  πολύ  σωστή  η  παρατήρησή  σας .  Ήδη  όμως  στην  . .  

ένας  διαγωνισμός  σε  εξέλιξη  . .και  έχουμε  προβλέψει  μέσα  . .230 

κάδους  χρώματος  κίτρινου ,  οι  οποίοι  θα  φιλοξενούν  καθαρό  χαρτί .  Το  

καθαρό  χαρτί ,  όπως  γνωρίζετε  όλοι ,  έχει  διαφορετική  τιμή .  Αυτοί  οι  

κάδοι  οι  κίτρινοι  θα  τοποθετηθούν  εκεί  που  παράγουν  πολύ  χαρτί  Α4 

στην  ουσία .  Ποιοι  παράγουν  Α4; Είναι  οι  δημόσιες  υπηρεσίες ,  είναι  τα  

σχολεία ,  αυτοί  όλοι  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  . .  σε  όλα  αυτά  τα  σημεία  

θα  τοποθετηθεί  ένας  κάδος  κίτρινος .   

 Τώρα  από  εκεί  και  μετά  δημιουργείται  ένα  ερώτημα…σε  αυτή  

την  φάση ,  στην  πρώτη  φάση  θα  πρέπει  να  κάνουμε  την  ίδια  ακριβώς  

διαδικασία ,  διακήρυξη ,  έτσι  ώστε  να  βρεθεί  με  πρόσκληση  

ενδιαφέροντος ,  έτσι  ώστε  να  βρεθεί  ένας  ενδιαφερόμενος  να  έρθει  να  

μας  παίρνει  αυτό  το  καθαρό  χαρτί ,  το  Α4 μέχρι  τότε  θα  τοποθετηθούν  

οι  κίτρινοι  κάδοι ,  θα  το  παίρνει  η  Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης  

από  τον  Δήμο  Σερρών .   

 Σε  αυτή  την  φάση  όμως  επειδή  εμείς  δεν  τολμούμε  να  κάνουμε  

μια  απευθείας  σύμβαση  με  κάποιον ,  θα  πρέπει  να  το  φέρουμε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  πάρουμε  την  ίδια  απόφαση  πάλι ,  όπως  αυτή  

την  στιγμή  με  τον  ιματισμό .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  οποίο  σας  ρώτησα ,  κ .  Χράπα . .  στον  Δήμο  Λάρισας  εδώ  και  

χρόνια ,  απευθείας  διαχειρίζεται  το  χαρτί  από  τα  σχολεία  και  έχει  ένα  

πολύ  καλό  κέρδος  ο  Δήμος .  Αυτό  ως  μορφή  πληροφόρησης  μπορείτε  να  

το  ρωτήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όσον  αφορά  το  κέρδος ,  το  κέρδος  είναι  υποκειμενικό… ξεχωριστό  

οδηγό ,  προσωπικό ,  χέρια  και  ξεχωριστό  δρομολόγιο  εξστρά  από  τα  

υφιστάμενα .  Οπότε  το  κέρδος  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολλές  φορές  μέσα  στο  συμβούλιο  σας  έχω  πει  ότι  .  τα  απορρίμματα ,  

δυστυχώς  δεν  τα  έχουμε  εκμεταλλευτεί  ποτέ  και  σήμερα   είναι  μια  

ευκαιρία  να  πάρει  ο  Δήμος  αρκετά  πράγματα ,  όχι  να  δίνουμε  δωρεάν  

από  τι  βλέπω .  Τι  θα  πει  δηλαδή ;  Είναι…πουλιέται  πανάκριβα .  Εμείς  

για  ποιο  λόγο  να  μην  κάνουμε  κάτι  για  τον  Δήμο  Σερρών ;  Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Να  ψηφίσουμε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναστασιάδης  Αντώνιος  Πρόεδρε .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  684/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  

και  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  το  έργο:  ¨  

Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μου  έχουν  πει  ότι  θα  γίνει  ασφαλτόστρωση  εκεί  στο  σχολείο  αλλά…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  θα  γίνει ,  το  βγάλαμε .  Ήταν  150 χιλιάρικα  από  εισφορά  σε  

χρήμα  και  ήταν  . .και  τα  λοιπά .  . .επιτρέπει  να  το  κάνουμε .  Έρχεται  η  

υπηρεσία  μετά  από  επικοινωνία  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ότι  λέει  . .Δηλαδή  

θα  ακούσετε  τώρα  διαμαρτυρίες  αλλά  το  τεχνικό  δεν  μπορεί  να  το  

ξέρει  ο  πολίτης .  Δηλαδή  τα  νερά  θα  πρέπει  να  πηγαίνουν  στις  αυλές  

και  υπάρχει  περίπτωση ,  χειρότερη  δηλαδή  να  . .  και  τα  λοιπά .  …75.000 

και  κάνουμε  μόνο  εκεί  που  υπάρχουν  αγωγοί  ομβρίων .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  685/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  686/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:   

¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  687/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

α)  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  Λευκώνα  και  

Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

β)  για  καταπολέμηση  παρόδιας  βλάστησης  στην  πόλη  των  Σερρών  

γ)  για  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

δ)  για  την  εφαρμογή  επίγειου  προγράμματος  καταπολέμησης  

 κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  Σερρών  
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ε)  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση   

του  Δήμου  Σερρών  

στ)  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  του   

Δήμου  Σερρών  

ζ)  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

του  

 Δήμου  Σερρών  

η)  για  τεμαχισμό  και  επεξεργασία  υπολειμμάτων  φυτικού  υλικού  

έτους  2018  

θ)  για  διαχείριση   ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  

κατεδαφίσεων  (Α .Ε .Κ .Κ . )  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2018  

ι)  για  παραλαβή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

 για  τον  μήνα  Ιούνιο  2018 και  

ια)  για  παραλαβή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

 για  το  μήνα  Ιούλιο  2018.  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  

Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  τα  διαβάσουμε  ένα  προς  ένα ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση  και  ερώτημα  μαζί  εάν  …έχω  πει  και  στον  κ .  Δούκα  κατά  το  

παρελθόν ,  το  λέω  και  τώρα ,  εμείς  θα  ψηφίσουμε  ότι  έχει  σχέση  με  το  

πρωτόκολλο  παραλαβής  αλλά  θα  πρέπει  να  επαναλάβουμε  αυτό  το  
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οποίο  είπα  στον  κ .  Δούκα  κατά  το  παρελθόν .  Όσοι  κόβουν  τα  χόρτα  τα  

κόβουν  με  βάση  μια  σύμβαση .  Η  σύμβαση  δημιουργεί  . .που  λέει  ότι  θα  

πρέπει  το  χόρτο  να  κόβεται  σε  αυτό  το  ύψος  και  να  μαζεύεται ,  κ .  

Δούκα .   

 Αυτό  το  οποίο  παρατηρώ  εγώ ,  υποθέτω  και  πολλοί  άλλοι ,  πολλοί  

από  τους  εργολάβους  κόβουν  το  χόρτο  και  το  αφήνουν  εκεί  μέσα .  

Αντιλαμβάνεστε  πως  και  αισθητικά  δεν  είναι  ότι  καλύτερο  αλλά  σε  

τελική  ανάλυση  για  άλλο  πληρώνουμε  και  άλλο  κάνουν .   

 Μήπως  θα  πρέπει ,  κ .  Δούκα  οι  υπηρεσίες  και  εσείς  προσωπικά ,  

αυτό  να  το  προσέξετε ;  Γιατί  δεν  είναι  η  καλύτερη  εικόνα  αυτή  προς  τα  

έξω .  Λαμβάνετε  υπόψη  ότι  αυτό  που  σχολιάζω  σχολιάζεται  με  

ιδιαίτερα  αρνητικά  σχόλια .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  για  τα  υπόλοιπα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  Λευκώνα  και  Τ .Κ .  Ορεινής  και  

 Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  688/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  καταπολέμηση  παρόδιας  βλάστησης  στην  πόλη  των  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  689/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  

κυνοκομείου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  690/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  εφαρμογή  επίγειου  προγράμματος  καταπολέμησης   

κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  691/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου   

Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  692/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου   

Δ .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  693/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  

 Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  694/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τεμαχισμό  και  επεξεργασία  υπολειμμάτων  

 φυτικού  υλικού  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  695/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  διαχείριση   ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

 κατασκευών  κατεδαφίσεων  (Α .Ε .Κ .Κ . )  με  κάδους  ογκωδών  του   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  696/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  παραλαβή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του   

Δήμου  Σερρών  για  τον  μήνα  Ιούνιο  

2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  697/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  παραλαβή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του   

Δήμου  Σερρών  για  το  μήνα  Ιούλιο  2018.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6987/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους  της  

 κα .  Μπαπαλή  Μαρίας  του  Πασχάλη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  699/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  που  αφορούν  των   

κ .  Μελισσά  –Μπαπλή  Κωνσταντίνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  700/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

 κ .κ .  Βουλασίκη  Ελένη  κλπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  701/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  σας  βράδυ .   
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ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

667-2018:  Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  για  τη  βράβευση  της  

Σερραίας  αστροφυσικού  κας  Βίκυς  Καλογερά ,  την  Τρίτη  25 

Σεπτεμβρίου  2018.  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

Χ .  

 

668-2018:  Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  παρουσίασης  των  

αποτελεσμάτων  – συμπερασμάτων  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  

με  θέμα :  ¨Αγροδιατροφικός  τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  

τοπική  ανάπτυξη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

669-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  Ο .Ε .Υ .  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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670-2018:  Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  του  Δήμου  Σερρών  με  

εργατοτεχνίτη  για  παροχή  υπηρεσιών  γενικών  καθηκόντων  

στην  υπηρεσία  πρασίνου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

671-2018:  Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  Ενιαίων  Σχολικών  

Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

  

672-2018:  Σχετικά  με  την  μεταφορά  και  μεταστέγαση  του  12ου  και  

21ου  Νηπιαγωγείων  Σερρών  στους  ιδιόκτητους  χώρους  του  

9ου  -  34ου  Νηπιαγωγείου  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

673-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  ¨Εκμάθηση  

Ελληνικής  Γλώσσας  και  Ανάπτυξη  Ψηφιακών  Δεξιοτήτων  

για  ΡΟΜΑ  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

674-2018:  Έγκριση  υποβολής  των  προτάσεων  με  τίτλο :  ¨Εφαρμογές  

και  σήμανση  τουριστικών  τοποσήμων  και  μνημείων¨  και  

τίτλο :  ¨Ενέργειες  προσέλκυσης  επισκεπτών¨ ,  στο  πλαίσιο  

του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

675-2018:  Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  δικηγόρου ,  κατόπιν  της  υπ’  

αριθμ .  

315/2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

676-2018:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  120/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

677-2018:  Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων :  Αποστολίδη  

Ιωάννη¨  έτους  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

678-2018:  Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων :  ¨Μητσάκου  – 

Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

679-2018:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  ¨Καθαριότητα  

κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  

Σερρών¨  έτους  2018-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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680-2018:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

681-2018:  Έγκριση  2ης  τροποποίησης  σύμβασης  προμήθειας  γάλακτος  

με  την  εταιρεία  ΝΕΟΓΑΛ  Α .Ε .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

682-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2018 και  

ένταξη  σ’  αυτόν  της  προμήθειας  ¨Προμήθεια  υλικών  

σήμανσης  οδικής  ασφάλειας  .Κ .  Σκουτάρεως  και  

Μητρουσίου¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

683-2018:  Έγκριση  απαλλαγής  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  

καταβολής  οφειλών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

684-2018:   Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης  εγκατάστασης  δικτύου  

κάδων  ανακύκλωσης  αποβλήτων  ιματισμού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

685-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018 

και  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  το  έργο :  

¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  

Σιγής¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

686-2018:  Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

687-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  

¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

688-2018:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

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

Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 

689-2018:  Ομοίως  για  καταπολέμηση  παρόδιας  βλάστησης  στην  πόλη  

των  Σερρών  

 

690-2018:  Ομοίως  για  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  

κυνοκομείου  

 

691-2018:  Ομοίως  για  την  εφαρμογή  επίγειου  προγράμματος  

καταπολέμησης  κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  

Σερρών  

 

692-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Καπ .  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  
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693-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  

 

694-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 

695-2018:  Ομοίως  για  τεμαχισμό  και  επεξεργασία  υπολειμμάτων  

φυτικού  υλικού  έτους  2018 

 

696-2018:  Ομοίως  για  διαχείριση   ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (Α .Ε .Κ .Κ . )  με  κάδους  ογκωδών  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

697-2018:  Ομοίως  για  παραλαβή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  

Σερρών  για  τον  μήνα  Ιούνιο  2018  

 

698-2018:  Ομοίως  για  παραλαβή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  

Σερρών  για  το  μήνα  Ιούλιο  2018.  

 

699-2018:  Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους  της  κ .  

Μπαπαλή  Μαρίας  του  Πασχάλη   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

700-2018:   Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  που  αφορούν  των  κ .  

Μελισσά  –Μπαπλή  Κωνσταντίνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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701-2018:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  κ .κ .  

Βουλασίκη  Ελένη  κλπ .   

 

702-2018:  Έγκριση  υλοποίησης  σεμιναρίου  περί  Μεταρρύθμισης  

θεσμικού  πλαισίου  ΚΑΤ .    Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Πρόγραμμα  

Κλεισθένης  

          15922 

26/9/2018 

 

703-2018:  Έκδοση  ψηφίσματος  διαμαρτυρίας  για  την  κατασκευή  και  

λειτουργία  νέου  ΚΑΤ .    Σταθμού  Διοδίων  επί  του  καθέτου  

άξονα  της  Εγνατίας  Οδού  Σερρών   

  Θεσσαλονίκης .   

 

704-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ '  αριθμό  614/2018 ΑΔΣ  περί  

υποβολής   

ΚΑΤ .    πρότασης  με  τίτλο :  «Αισθητική  λειτουργική  και  

περιβαλλοντική  αναβάθμιση   

κοινοχρήστων  χώρων  μέσω  συστημάτων  διαβαθμισμένης  

συμπίεσης  υπόγειων  κάδων  στο  Δήμου  Σερρών» στο  

πλαίσιο  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  Δράσεις  

Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  Άξονας  Προτεραιότητας   

 

 

…………………………..  

…………….  
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• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Γαλάνης  Στέργιος  και  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  προσήλθαν  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  των  

ερωτήσεων  – ανακοινώσεων .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

16ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος  και  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  

αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  του  16ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος  και  Χασαπίδης  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησαν  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  17ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  απουσίαζε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

των  θεμάτων  7 έως  και  15.  
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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     ……………..  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………..  

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ       ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ       ……………..  

 

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       ……………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ        ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ        ……………..  
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ     ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ        ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………..  

 


