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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 12η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 

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

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 26/06-12-2018 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 28, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 

   

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 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

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

Καθαριότητας του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2019 σε εφημερίδες 

και περιοδικά. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών στο Δ/κό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β. 
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ΘΕΜΑ  5ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ/κό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής 

 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης . 

  

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης δράσεων στην περιοχή του Λαϊλιά Σερρών σε 

συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης πανελλήνιου χριστουγεννιάτικου τουρνουά 

καλαθοσφαίρισης παίδων του Δήμου Σερρών με τον Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προμήθειας ειδών συσκευασίας για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

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

αριθμ. 406/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 

24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες καθώς επίσης 

και για εργασία πέραν του ωραρίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου  

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ: 

α) αρ. 222/2018 με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του 

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών¨ και 

β) αρ. 223/2018 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΑΚΠΑ 

Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: 
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α) αρ. 182/2018 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨, 

β) αρ. 199/2018 με θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017¨ 

και 

γ) αρ. 200/2018 με θέμα: ¨Αποζημίωση του Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Σχετικά με αίτημα του Ομίλου Σερρών για UNESCO για την ένταξη της 

περιοχής της Αμφίπολης στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Ανάπτυξη 

πλατφόρμας διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Σερρών¨ (ΟΠΣ 

5032822) στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.  

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

  

ΘΕΜΑ 16ο:  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των πράξεων ¨Ενέργειες 

προσέλκυσης επισκεπτών¨ και ¨Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών 

τοποσήμων και μνημείων¨, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 

«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων»» και τίτλο πρόσκλησης «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και 

τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών». 

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

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με τον κ. Παζάρσκη 

Μιχαήλ περί καταβολής αποζημίωσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 607/2018 

Α.Ο.Ε. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση τροποποίησης της πράξης ¨Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Σερρών¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 52204/30-11-2017 σύμβασης 

προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 35913/2018 σύμβασης προμήθειας 

ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής για τις ανάγκες προμήθειας ασφαλών 

διατάξεων ψηφιακής υπογραφής του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για την ¨Λειτουργία και καθαρισμός 

δημόσιας τουαλέτας Δήμου Σερρών στην Πλατεία Ελευθερίας¨ έτους 2019-

2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 300/2018 ΑΔΣ ¨Έγκριση διενέργειας παροχής 

υπηρεσίας ‘Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια Α & Β της Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών, του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2018-2019’¨ και 

301/2018 ΑΔΣ ¨Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας ‘Εργασίες στα 

Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Σερρών, του Καλλικρατικού 

Δήμου Σερρών, πλην της Δ.Ε. Σερρών, έτους 2018-2019’¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση απαλλαγής της οφειλής δαπάνης ταφής: α) του Καραβάτα Πέτρου 

του Γεωργίου και β) του Πηρίγκου Αλέξανδρου του Κων/νου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 24ο:  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση των υπ’ αρθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού 

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση ή μη παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 32504/04-08-2016 σύμβασης για 

την υπηρεσία χρήσης τηλεμετρίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της παροχής υπηρεσίας ¨Δαπάνη έκδοσης 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

1) για την καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

2) για τον καθαρισμό δημόσιας τουαλέτας στην Πλ. Ελευθερίας, 

3) εργασίες στα δημοτικά κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου, 

4) εργασίες στα δημοτικά κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου, 

5)  για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου .Ε. Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών (9ος λογ.), 

6) για προετοιμασία κοινόχρηστων εκτάσεων προς δάσωση στη ΔΕ 

Σκουτάρεως, 

7) συντήρηση και αποκατάσταση υπαίθριου εξοπλισμού σε χώρους 

πρασίνου της ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών, 

8) διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών, 

9) για δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων, 

10) για χημικές τουαλέτες στην λαϊκή αγορά, 

11) συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου Σερρών  και 

12) για την υποστήριξη του Δήμου Σερρών ως ενδιάμεσου φορέα των 

ΣΒΑΑ του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 

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

Χράπας Π., Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης για την ¨Παροχή υπηρεσιών ελέγχου 

εσόδων και εξόδων από πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 975/2018 Α. .Σ. με θέμα ¨Διαγραφή οφειλετών 

από βεβαιωτικούς καταλόγους¨. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση χωροθέτησης στάσεων ΤΑΞΙ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση προτάσεων κυκλοφοριακών αλλαγών σε αγροτική οδό. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Τσαούση Δέσποινα του Μιχαήλ, 

κληρονόμο του Τσαούση Γεωργίου του Ιωάννη, πρώην Δημοτικού υπαλλήλου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Νοέμβριο, 

β) του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το 

μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο και 

γ) του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά 

τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Δημιουργία κωδικού και αναμόρφωση συγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 για την εξαιρετικά επείγουσα προμήθεια υλικών για 

την επείγουσα κατάληψη τμήματος οδοστρώματος της οδού Λεωνίδα 

Παπαπαύλου συνολικού ποσού 2.780 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..  

Εισηγητής είναι ο κ. Χαρίτος.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης –

εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 
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26Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  καλησπέρα .  Άρχεται  η  26η  συνεδρίαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών .  

 Θα  ήθελα  να  σας  ρωτήσω  και  τον  κ .  Δήμαρχο  αλλά  και  τους  

αρχηγούς  των  παρατάξεων  υπάρχει  κάποια  ανακοίνωση ;  Κύριε  

Δήμαρχε ;  Οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων ;  Όχι .  Εάν  κάποιοι  από  τους  

Αντιδημάρχους  ή  τους  συναδέλφους  έχουν  κάποια  ανακοίνωση ;   

 Ο  κ .  Γρηγοριάδης  ο  Αντιδήμαρχος ;  Μετά  ο  κ .  Πρόεδρος  μου  

ζήτησε  τον  λόγο ,   ο  κ .  Τερζής .  Παρακαλώ  κ .  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

θυμάστε  πριν  δυο  με  τρεις  συνεδριάσεις ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  είχαμε  ένα  

θέμα  όσον  αφορά  τις  άδειες  των  πωλητών  της  λαϊκής  αγοράς .  Ομόφωνα  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εν  έγκρινε  μια  εισήγηση ,  ένα  ψήφισμα ,  όπως  

θέλετε  πείτε  το ,  να  ζητήσουμε  από  την  ΚΕΔΕ  να  μεταφέρει  το  αίτημά  

μας  στον  υπουργό ,  έτσι  ώστε  να  μπορούμε  να  ανανεώνουμε  τις  άδειες  

των  πολιτών  χωρίς  να  ζητάμε  την  φορολογική  και  ασφαλιστική  

ενημερότητα .   

 Έχω  να  σας  πω  ότι  στις  11/12,  δηλαδή  χθες ,  έγινε  ΦΕΚ  η  

απόφαση  του  Υπουργείου ,  της  κυβέρνησης  που  πραγματικά  ψήφισε  

αυτό  που  ζητήσαμε .  Δηλαδή  για  την  ανανέωση  αδειών  παραγωγών  

πολιτών  δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση  ασφαλιστικής  ενημερότητας .  Σε  
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αυτούς  δεν  ζητούσαμε  ασφαλιστική ,  μόνο  φορολογική ,  οπότε  φεύγει  

αυτό .  

 Για  την  θεώρηση  επαγγελματικών  πωλητών  υπαίθριου  εμπορίου ,  

καταργείται  η  προσκόμισης  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  

ενημερότητας .   

 Για  την  συμμετοχή  στην  διαδικασία ,  εδώ  τώρα  λέει  ότι  στην  

ουσία  στην  ανανέωση  των  αδειών  δεν  ζητάμε  ούτε  φορολογική ,  ούτε  

ασφαλιστική  ενημερότητα ,  δεν  χρειάζονται .  Στην  διαδικασία  όμως  της  

βελτίωσης  των  θέσεων ,  εκεί  χρειάζονται .   

 Αυτές  είναι  οι  αλλαγές .  Είναι  ο  Ν4582/18.  Θέλω  να  σας  

ενημερώσω  δηλαδή  ότι  αυτό  που  εμείς  ζητήσαμε  έγινε  πράξη ,  έγινε  

νόμος  και  οι  επαγγελματίες  και  οι  παραγωγοί  θα  μπορούν  πιο  ελεύθερα  

να  δραστηριοποιηθούν  στην  λαϊκή  αγορά .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Τερζής  

μου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καλησπέρα .  Κύριε  Δήμαρχε ,  ήδη  ένα  θέμα  για  το  

οποίο  σας  είχα  ενημερώσει  χθες  εσάς  προσωπικά  και  αρκετούς  

δημοτικούς  συμβούλους ,  σήμερα  όμως  δέχθηκα  και  πάλι  εκ  νέου  

τηλεφώνημα  από  τον  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  

Ποδοσφαίρισης ,  Βόλεϊ  δηλαδή ,  ο  οποίος ,  κατά  κάποιο  τρόπο ,  με  

παρακάλεσε  να  το  δημοσιοποιήσω  το  έγγραφο  που  και  εσείς  λάβατε  

ηλεκτρονικά .  Είναι  για  να  αναλάβουμε  ως  Δήμος  Σερρών  την  

διοργάνωση  του  Final  Four Βόλεϊ  Γυναικών  το  πρώτο  Σαββατοκύριακο  

του  Απριλίου .   
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 Έχει  στείλει  την  τεχνική  και  οικονομική  μελέτη  τι  απαιτείται ,  

όπως  και  το  τι  μπορούμε  να  πάρουμε  εμείς  από  αυτή  την  διοργάνωση .  

Το  σημαντικότερο  όλων  είναι  ότι  έχουμε  στην  διαχείρισή  μας  ελεύθερα  

όλα  τα  τηλεοπτικά  δικαιώματα  της  ΕΡΤ  1,  που  Σάββατο  και  Κυριακή  

θα  καλύψει  ζωντανά  τους  αγώνες .  Θα  είναι  εδώ  με  ένα  συνεργείο  15 

ατόμων  και  5 κάμερες ,  όπως  επίσης  και  όλες  τις  διαφημίσεις  που  θα  

είναι  και  επάνω  στο  τερέν  τα  στικ ,  αυτά  δηλαδή  τα  αυτοκόλλητα  που  

μπαίνουν  επάνω  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  τις  ηλεκτρονικές  

διαφημίσεις  που  θα  είναι  μπροστά  στους  πάγκους ,  αυτό  όλα  μπορεί  να  

τα ,  όλα  αυτά  τα  οφέλη  των  διαφημίσεων  και  του  τηλεοπτικού  χρόνου  

να  τα  πάρει  ο  Δήμος ,  έτσι  ώστε ,  κατά  κάποιο  τρόπο ,  εάν  ενεργήσουμε  

γρήγορα  να  μας  βγει  όχι  μόνο  δωρεάν  αυτή  η  διοργάνωση  αλλά  να  

έχουμε  και  κέρδη  οικονομικά  το  λιγότερο ,  πέρα  από  την  μεγάλη  

προβολή  του  Δήμου  από  την  ΕΡΤ1 που  θα  εδώ  δυο  μέρες .   

 Απλά  μου  είπε  να  το  θέσω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έτσι  ώστε ,  

να  το  γνωρίζουν  οι  σύμβουλοι  και  εάν  έχουμε  την  δυνατότητα  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  το  φέρουμε ,  σας  παρακαλώ ,  διότι  ήδη  

δέκα  δήμοι ,  εκ  των  οποίων  τρεις  νησιωτικοί ,  με  μεγάλες  προσφορές  

και  προτάσεις ,  θέλουν  να  αναλάβουν  αυτή  την  διοργάνωση ,  όμως  

επειδή  ο  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Ποδοσφαίρισης  έχει  

άριστες  σχέσεις  με  τον  συντοπίτη  μας  τον  κ .  Κώστα  Ριζόπουλο ,  του  

έχει  δώσει  την  υπόσχεση  πως  εάν  γίνει  πρόταση  από  τον  Δήμο  των  

Σερρών ,  θα  δώσει  την  διοργάνωση  στον  Δήμο  Σερρών .   

 Αυτό  είχα  μόνο  να  σας  πω ,  να  σας  ενημερώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  πολύ  ενδιαφέρουσα  η  πρόταση .  Ας  έρθουν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  

συζητήσουμε ,  να  δούμε  τι  μπορεί  να  γίνει ,  τι  δυνατότητες  υπάρχουν  

για  να  ληφθούν  οι  οριστικές  αποφάσεις .  Σε  μένα  όμως  δεν  ήρθε  τίποτα .  

Ας  έρθουν  να  το  συζητήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  τον  κ .  Δήμαρχο  και  τον  κ .  Πρόεδρο .  Υπάρχει  κάποια  

ερώτηση  από  τους  συναδέλφους ;  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  μια  ερώτηση .   

Παρακαλώ  κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  και  ο  κ .  Χράπας  αλλά  και  ο  κ .  Δήμαρχος  νομίζω  το  ξέρει  το  θέμα ,  

είδαμε  χθες  δημοσίευση  στον  τοπικό  τύπο  για  τους  υπόγειους  κάδους  

που  πρέπει  να  μπουν  στο  κέντρο  της  πόλης .  Ως  ιδέα  το  επικρατούμε .  

Εγώ  το  έχω  δει  και  στο  εξωτερικό ,  το  χρησιμοποιούν  και  είναι  μια  

πολύ  καλή  ιδέα .  Το  ερώτημά  μου  είναι ,  το  κόστος  είναι  59.000 ευρώ  

από  ότι  είδα .  Στην  δική  σας  ανακοίνωση .  Αυτά  τα  χρήματα  δεν  θα  

μπορούσε  να  τα  προσφέρει  η  εταιρεία  ανακύκλωσης  την  στιγμή  που  

εμείς  προσφέρουμε  τόσα  πολλά  σε  αυτή ;   

 Προσφέρουμε  εργατοώρες ,  προσφέρουμε  αυτοκίνητα ,  προσωπικό ,  

πολλές  ώρες ,  γιατί  να  μην  το  κάνει  αυτό  αυτή  η  εταιρεία  ανακύκλωσης  

και  να  τα  δώσουμε  από  ίδια  έσοδα  του  Δήμου ,  όταν  αυτά  τα  59 

χιλιάρικα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πιστεύω  ότι  θα  μπορούσαν  να  αξιοποιηθούν  

σε  τόσους  άλλους  κοινωνικούς  σκοπούς ;   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν  είναι  ο  Αντιδήμαρχος  για  να  απαντήσει ,  αλλά  από  όσο  ξέρω ,  

επειδή  πολλές  φορές  ετέθη  αυτό  το  ερώτημα  και  δόθηκε  η  απάντηση ,  

ότι  δίνει  η  εταιρεία  αυτή  ανακύκλωσης  σε  όλους  τους  δήμους  το  

παίρνουμε  και  εμείς .  Το  παίρνουμε  σε  κάδους .  Δεν  αδικούμαστε .  Ότι  

δίνουν  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  στους  δήμους  όλης  της  Ελλάδας  παίρνουμε  

και  εμείς .  Αυτό  έχω  να  σας  πω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτοί  μας  δίνουν  μπλε  κάδους .  Δεν  δίνουν  χρήματα ,  μας  δίνουν  

κάδους .  Δεν  δίνουν  χρήματα  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Θα  ήθελα ,  υπάρχουν  δυο  θέματα  εκτός  της  

ημερήσιας  διατάξεως .  Το  πρώτο  θέμα  είναι :   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Δημιουργία  κωδικού  και  αναμόρφωση  συγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  

 οικονομικού  έτους  2018 για  την  εξαιρετικά  επείγουσα  προμήθεια  

 υλικών  για  την  επείγουσα  κατάληψη  τμήματος  οδοστρώματος  της  

οδού  Λεωνίδα  Παπαπαύλου  συνολικού  ποσού  2.780 ευρώ  χωρίς  

Φ .Π .Α . .   

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρώτον ,  συμφωνείτε  συνάδελφοι  για  να  συζητήσουμε  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Θέλετε  την  εισήγηση  από  τον  κ .  Χαρίτο  ή  το  έχετε  δει  

το  θέμα  και  ψηφίζουμε  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τι  αφορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  κάτι  θέλει  να  ρωτήσει ,  κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  αφορά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  υλικά  για  την  επείγουσα  

κατάληψη  τμήματος  οδοστρώματος ,  είναι  στην  οδό  Παπαπαύλου .  Είναι  

συνολικού  ποσού  3.447 και  είναι  η  αναμόρφωση  στο  σκέλος  των  

εξόδων  του  προϋπολογισμού .   

 Επίσης  περιλαμβάνει  σε  ποιο  σημείο .   Θα  σας  πει  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Κύριε  Χαρίτο  τελειώσατε ;  Να  βοηθήσει  και  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  της  Τεχνικής  Διεύθυνσης  λίγο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  περίφραξη  του  1ου  Γυμνασίου  επί  της  οδού  Παπαπαύλου  40 με  50 

μέτρων  περίπου  έχει  παρουσιάσει  κλίση  10 με  15 πόντους  ρηγματώσεις  

και  από  την  Πολεοδομία ,  από  την  αυτοψία  που  έγινε  θεωρείται  

επικινδύνως  ετοιμόρροπο  το  τοιχίο .   

 Μας  είπαν  ότι  θα  πρέπει  άμεσα  να  αποκατασταθεί ,  αλλά  δεν  

είναι  μια  απλή  παρέμβαση  να  κάνουμε ,  είναι  ολόκληρο  έργο .  Έργο  που  
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ένας  πρόχειρος  προϋπολογισμός  που  έγινε  είναι  50 με  60 χιλιάδες .  

Πρόχειρος  προϋπολογισμός  επαναλαμβάνω .   

 Άρα ,  ώσπου  να  γίνει  η  μελέτη ,  να  βγει  σε  δημοπρασία  και  τα  

λοιπά ,  θα  περάσουν  τρεις ,  τέσσερις  μήνες .  Σε  συνεννόηση  με  την  

Τροχαία  είπαμε  να  περιφράξουμε  αυτό  το  μήκος  το  πεζοδρόμιο  και  

μέρος  του  οδοστρώματος ,  να  το  περιφράξουμε ,  ούτως  ώστε ,  να  

διέρχονται  με  ασφάλεια  από  εκεί  και  οι  πολίτες  και  οι  μαθητές ,  όπως  

και  θα  περιφράξουμε  από  την  αυλή ,  από  τον  αύλειο  χώρο  του  σχολείου  

και  από  εκεί  τρία ,  τέσσερα  μέτρα  να  μην  πηγαίνουν  κοντά  τα  παιδιά  

στην  περίφραξη .  Στο  τοιχίο .   

 Τώρα ,  ποιο  είναι  το  θέμα  μας ;  με  τι  θα  το  περιφράξουμε ;  Το  

τμήμα  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασμού  μας  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  πάρουμε  

. .αυτές  εδώ ,  με  50 περίπου  στον  αριθμό  και  με  πλέγματα  για  να  

μπορέσουμε  τον  δρόμο  εκεί ,  από  το  πεζοδρόμιο  ένα  μέτρο  περίπου  

προς  το  οδόστρωμα  να  το  περιφράξουμε ,  για  να  έχουμε  την  ασφάλεια  

των  πολιτών  και  των  μαθητών .  

 Γι '  αυτό  γίνεται  αυτή  η  αναμόρφωση ,  τρία  χιλιάρικα  

χρειαζόμαστε  για  να  πάρουμε  αυτά  τα  υλικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους ,  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1057/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  και  τελευταίο  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  εσόδων  –εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2018 για  τον  έλεγχο   

υλοποίησης  –εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2018.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απόφαση  την  με  αριθμό  632/18 της  Οικονομική  Επιτροπή  σχετικά  με  

την  έκθεση  εσόδων  –εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2018 για  τον  έλεγχο  

υλοποίησης  –εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2018.  

 Πρώτον  θα  ήθελα  την  σύμφωνη  γνώμη  των  συναδέλφων  για  να  το  

συζητήσουμε .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  λέει  όχι .  Να  το  συζητήσουμε  λέω .  Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Να  το  αιτιολογήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω .   
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Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το  e-mail  στάλθηκε  10:30΄  το  πρωί  και  το  είδα  17:30΄ .   Δεν  είναι  σαν  

το  προηγούμενο  θέμα  που  ήταν  απλό ,  έχει  πίνακες  και  τα  λοιπά .  Εγώ  

δεν  πρόλαβα  να  το  μελετήσω ,  δεν  πρόλαβα  να  το  διαβάσω ,  οπότε  τι  να  

πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Σεβαστεί  η  άποψή  σας .  Γνωρίζω  από  την  γραμματεία  μας  ότι  

… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  μέμφομαι  την  γραμματεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  προσέξτε ,  μέμφεστε  πάντα  την  πολιτική  ηγεσία ,  όχι  εσείς  

προσωπικά  αλλά  γενικά  όλοι .  Αυτό  κάνουμε  σε  αυτή  την  χώρα .  Η  

Διαύγεια  είχε  καταρρεύσει  προχθές .  Δεν  λειτουργούσε .  Χθες  όλη  μέρα .  

Δεν  μπορούσε  επομένως ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  ανεβάσει  την  

απόφασή  της  στο  σύστημα  της  Διαύγειας .  Επομένως ,  και  εμείς  δεν  

μπορούσαμε  να  σας  στείλουμε  το  θέμα .   

 Αυτή  είναι  η  όλη  αλήθεια ,  σεβαστή  η  άποψή  σας .  Μειοψηφεί  ο  κ .  

Καρύδας ,  κ .  Παγκάλου  για  το  εάν  θα  συζητηθεί  το  θέμα  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης .  Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Θέλετε  κάτι  να  τον  

ρωτήσετε ;  Να  εισηγηθεί  το  θέμα ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά  ή  για  το  θέμα ;  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαδικαστικά  τώρα  εδώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ως  κατεπείγον  ή  ως  επείγον ,  ανάλογα  πως  το  χαρακτηρίζετε ,  ποια  είναι  

αυτά  τα  χαρακτηριστικά  που  έχει  αυτό  το  θέμα ,  έτσι  ώστε ,  να  το  

κατατάξουμε  στα  κατεπείγοντα ;  Λαμβανομένου  υπόψη  ότι  είναι  μια  

αναμόρφωση ,  η  οποία  θα  μπορούσε  να  έρθει  και  προχθές ,  θα  μπορούσε  

να  έρθει  και  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  είπα  διαδικαστικό ,  γιατί  εάν  δεν  χαρακτηριστεί  επείγον ,  

αντιλαμβάνεστε  ότι  θα  πρέπει  να  αποσυρθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είμαστε ,  θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αφορά  την  έκθεση  εσόδων  –εξόδων  του  Γ΄  

τριμήνου .  Κανονικά  έπρεπε  το  θέμα  αυτό  να  δοθεί  μέσα  στον  

Οκτώβριο ,  δηλαδή  να  τελειώσει  το  θέμα  τέλος  Οκτωβρίου  θέλετε ;  

Αρχές  Νοεμβρίου ;  Αυτή  την  στιγμή  επειδή  με  τον  Κλεισθένη  αλλάξανε  

όλα  τα  νούμερα  και  άλλα  το  πως  θα  στέλνουμε  από  εδώ  και  πέρα  τα  

έσοδα  και  τα  έξοδα ,  δηλαδή  εάν  σκεφτείτε  ότι  για  πέρυσι ,  για  φέτος  

για  παράδειγμα  φέτος  βάλαμε ,  είχαμε  να  πληρώσουμε  800 χιλιάδες .  

Αυτό  ήταν  για  όλο  τον  χρόνο .   

Από  φέτος ,  από  το  ΄19, από  την  επόμενη  χρονιά ,  από  το  ΄19 ανά  

τρίμηνο  θα  αναπροσαρμόζονται .  Υπάρχουν  πολλά  μέσα  σε  αυτά  τα  

τετράγωνα  τα  οποία  βλέπετε ,  δεν  ξέρω  άμα  τα  είδε ,  με  συγχωρείτε  
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αλλά  είχε  πέσει  το  Διαύγεια ,  αυτός  ήταν  και  ο  λόγος .  Δεν  φταίμε  

βασικά  εμείς  ούτε  η  γραμματεία  ούτε  κανένας  άλλος .   

Το  e-mail  που  μας  ήρθε  από  την  Singular ήταν  στις  30… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω ,  απαντήσατε  σε  αυτή  την  ερώτηση ,  

ότι  έπρεπε  να  έχει  έρθει  ήδη  τον  Οκτώβριο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στις  30 Νοεμβρίου  μας  ήρθε ,  οπότε  στις  5 του  μηνός  που  είχαμε  δεν  το  

βάλαμε  τότε ,  γιατί  έπρεπε  να  περάσει  Οικονομική  Επιτροπή ,  περάσαμε  

Οικονομική  Επιτροπή  και  αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  ήρθε  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  να  θέλατε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  ένα  μήνα  δεν  μπορούσατε  

να  το  φέρετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  έπρεπε  να  έρθει  τον  Οκτώβριο  αυτό .  Απλώς  άλλαξε  

όλο  το  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  να  θυμηθούμε  ότι  τον  Οκτώβριο ,  από  τις  3 Οκτωβρίου  μέχρι  τα  

τέλη  Οκτωβρίου  δεν  υπήρχε  η  έγκριση  του  πρακτικού  της  εκλογής  του  

νέου  Προέδρου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  πω  εγώ  πάνω  σε  αυτό ,  σε  γενικές  γραμμές  θα  πω  ότι  

υπάρχει  πρόβλημα ,  υπάρχει  πρόβλημα  και  το  πρόβλημα  είναι  με  τα  

έσοδα  τα  οποία  παίρνουμε .   

 Το  είπα  και  την  προηγούμενη  φορά ,  άμα  θυμάστε ,  ότι  ο  κόσμος  

δεν  έχει  λεφτά .  Δυστυχώς  φέτος  δεν  έγιναν  αυτές  οι  δόσεις .  Ελπίζω  

την  επόμενη  χρονιά ,  ενώ  πέρυσι  με  τις  δόσεις  είχαμε  πάρει  γύρω  στα  
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480 χιλιάρικα ,  έστω  με  αυτά  τα  πενηντάρικα ,  τα  οποία  έβγαλε  ο  νόμος  

δυστυχώς  περιμένουμε  όλοι  αυτό  το  πράγμα .  Και  αυτό  είναι  ο  λόγος ,  

πάλι  είμαστε  κάτω  από  το  10%, γιατί  . .  Εμείς  άμα  δείτε  το  όριο  είναι  

στα  ίδια  έσοδα  και  στα  έσοδα  παρελθόντων  ετών  είναι  στο  8,68.  

 Επίσης ,  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  σε  αυτά  τα  οποία  τα  πληρώνουμε ,  

τα  εντάλματα  τα  οποία  πληρώνουμε  μέχρι  τέλος  του  χρόνου .  Τώρα  

μιλάμε  για  τον  Σεπτέμβριο ,  δεν  μιλάμε  τώρα  για  τώρα .  Είμαστε  

καλύτερα  από  τι  ήμασταν  στο  δεύτερο  εξάμηνο  αλλά  πάλι  υπάρχει  

πρόβλημα ,  γι '  αυτό  και  σας  το  λέω  ευθέως  ότι  είπα  σε  όλο  τον  κόσμο  

τώρα ,  να  πληρώσουν  συνέχεια  και  να  μην  ασχοληθούν  με  αυτό  και  οι  

άδειες  απαγορεύονται  μέχρι  την  επόμενη  Παρασκευή .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  για  λεπτομέρειες  εδώ  για  να  σας  πω .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  για  το  θέμα  θέλει  κάποιος  να  τοποθετηθεί ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Ένα  λεπτάκι ,  σας  τον  δίνω  τον  λόγο  αμέσως .  Κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;  Όχι ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  μόνο  που  θέλω  να  πω ,  το  είπα  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  

πρέπει  να  το  προσέξετε  ως  Δημοτική  Αρχή ,  διότι  πραγματικά  θα  

δυσκολευτείτε  τον  επόμενο  χρόνο ,  διότι  τα  ίδια  έσοδα  έχουν  μια  

αρνητική  απόκλιση  και  θα  πρέπει  να  γίνει  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  ως  προς  έσοδα  και  ως  προς  τα  έξοδα .  Άρα  λοιπόν  

πρέπει  να  βρείτε  έναν  τρόπο  να  εισπράξετε  και  δεν  ξέρω  ποιον ,  γιατί  

αλλιώς  θα  έχετε  πρόβλημα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Απλώς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πάνω  στο  συγκεκριμένο  το  θέμα  είπαμε  ότι  

τον  Ιανουάριο  που  έρχεται  και  είναι  ο  τελικός  προϋπολογισμός ,   θα  

δούμε  ακριβώς  τι  έχουμε  μέχρι  τέλος  του  χρόνου  και  από  εκεί  και  πέρα  

θα  δούμε  εάν  θα  γίνει  κάποια  αναμόρφωσή  ή  θα  δούμε  το  πως  θα  

τοποθετηθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Εκτός  από  την  κ .  Καρύδα ,  ναι ,  ο  οποίος  είχε  διαφωνήσει  

και  στην  συζήτηση  του  θέματος .  Κατά  πλειοψηφία .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1058/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε  με  τα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  Θα  ήθελα ,  εάν  δεν  

υπάρχει  αντίρρηση ,  επειδή  στην  αίθουσα  βρίσκεται  ο  ορκωτός  

ελεγκτής  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ο  κ .  Πλασταράς  και  έχει  έρθει  από  την  

Θεσσαλονίκη  στις  Σέρρες ,  να  συμφωνήσουμε  να  συζητήσουμε  το  

δέκατο  τρίτο  θέμα  κατά  προτεραιότητα .  Εννοώ  να  το  συζητήσουμε  

πρώτο  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Το  δέκατο  τρίτο  θέμα  συνάδελφοι ,  να  το  

διαβάσω .    

 

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

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

α)  αρ .  182/2018 με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨ ,  

β)  αρ .  199/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  

2017¨  και  

γ)  αρ .  200/2018 με  θέμα:  ¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  α)  αρ .  182/2018 με  θέμα :  

¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ ,β)  αρ .  199/2018 με  θέμα :  

¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2017¨  και  σταματώ  εδώ  

γιατί  για  αυτά  τα  δυο  θέματα  θα  είναι  στην  αίθουσα  και  ο  Πρόεδρος ,  ο  

κ .  Τερζής .  Για  το  τρίτο  θέμα ,  όπως  με  ενημέρωσε  θα  αποχωρήσει ,  εάν  

και  πρόκειται ,  όπως  έχουμε  πει  πολλές  φορές  για  αποζημίωση  

Προέδρου ,  η  οποία  εκ  του  νόμου  ορίζεται ,  αλλά  όπως  και  να  έχει  

θεωρεί  ότι  είναι  καλύτερο  να  είναι  εκτός  της  αιθούσης .   
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Θα  ήθελα  για  το  πρώτο  και  δεύτερο  θέμα  να  κάνει  την  εισήγηση  

για  το  Α  και  Β  ο  κ .  Πρόεδρος .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την  προτεραιότητα  στο  θέμα  για  να  

εξυπηρετήσουμε  και  τον  κ .  Πλασταρά  εκ  μέρους  της  εταιρείας  των  

ορκωτών  λογιστών .   

 Όσον  αφορά  το  13  Α ,  που  είναι  μια  αναμόρφωση  είναι  λογιστικού  

χαρακτήρα .  Όμως  γιατί  φέρνουμε  εδώ  την  αναμόρφωση ;  Έχουμε  μια  

αύξηση ,  όσον  αφορά  τους  τόκους  των  χρηματικών  καταθέσεων ,  αύξηση  

όσον  αφορά  τα  έσοδα  που  εισπράττουμε  από  την  χρήση  του  

γυμναστηρίου  και  της  σχολής  χορού  και  μια  αύξηση ,  διότι  από  την  

διαδικασία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  μας  έχουν  πληρώσει  και  

κάποια  άλλα  τιμολόγια .  Αυτή  η  συνολική  αύξηση  αγγίζει  τις  21.302 

ευρώ .   

 Από  την  άλλη ,  όσον  αφορά  τις  αυξήσεις  των  εξόδων ,  φαίνονται  

και  στον  πίνακα ,  αυξήθηκαν  τα  τηλεφωνικά  έξοδα  κατά  1.000 ευρώ  τα  

αυξάνουμε ,  την  προμήθεια  των  καυσίμων  10.000,  διότι  εδώ  από  ένα  

λάθος  την  υπηρεσίας  ενώ  εγκαίρως  ο  Δήμος  Σερρών  μας  είχε  

πληροφορήσει  για  να  βάλουμε  τα  νούμερα ,  έτσι  να  το  πω ,  όσον  αφορά  

τα  καύσιμα  και  τα  λιπαντικά  που  θα  χρησιμοποιήσουμε ,  δεν  είχε  γίνει  

ή  μάλλον  κακώς  καταλάβαμε  ότι  ήταν  έξω  το  Φ .Π .Α . ,  οπότε  όταν  

καταλάβαμε  ότι  είναι  και  το  Φ .Π .Α .  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  

αυξήσουμε  κατά  10 χιλιάρικα  την  προμήθεια  των  καυσίμων  και  

θέρμανσης ,  είναι   οι  κωδικός  01 και  44 ο  κωδικός  για  τα  καύσιμα .   

 Αυτή  είναι  η  αιτιολόγηση  των  δυο  πινάκων  όσον  αφορά  τα  έσοδα  

και  τα  έξοδα  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο  για  την  ολοκλήρωση  στο  πρώτο  θέμα .  

Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι  για  το  Α ;  Για  

το  υποσκέλος  Α ;  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ,  για  το  Α ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  182/2018 με  θέμα:  

 ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1001/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  και  στο  δεύτερο  θέμα  που  έχει  σχέση  με  την  

απόφαση  199/18.  Την  έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2017.  

Παρακαλώ  σας  ακούμε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  είμαι  και  πάλι  σύντομος  όπως  ήμουν  και  τις  δυο  προηγούμενες  

περιπτώσεις ,  διότι  μέσα  στο  ΄18 έχουμε  την  χαρά  και  ως  Διοικητικό  

Συμβούλιο  και  εγώ  που  τους  εκπροσωπώ  ως  Πρόεδρος  αλλά  και  ως  

υπηρεσία  και  είναι  εδώ  και  η  Διευθύντρια  η  κυρία  Βούλα  Ιωαννίδου ,  

ότι  μέσα  στο  ΄18 φέρνουμε  τα  αποτελέσματα  χρήσης  τριών  ετών .  ΄15, 

΄16 και  σήμερα  ΄17 και  με  την  προσπάθεια  των  ορκωτών  λογιστών .  
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 Από  ότι  φαίνεται  η  εταιρεία ,  η  επιχείρηση  λειτουργεί  κερδοφόρα .  

Αυτή  η  κερδοφόρα  πορεία  της  αποτυπώνεται  λοιπόν  και  μέσα  σε  αυτό  

το  αποτέλεσμα  χρήσης  του  ΄17. Ενδεικτικά  να  αναφέρω  ότι  ενώ  το  ΄14 

τα  κέρδη  ήταν  26.000,  ξαφνικά ,  όχι  ξαφνικά ,  εμείς  ξέρουμε  τους  

λόγους ,  το  ΄15 τα  κέρδη  ήταν  508.000,  το  ΄16 322.000 και  το  ΄17 

386.000.   

 Οι  παρατηρήσεις  για  το  ΄17 των  ορκωτών  λογιστών  αφορούν  

μόνο  τις  απαιτήσεις ,  τις  ακίνητες  απαιτήσεις  από  τρίτους  προς  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  μιας  και  έχουμε  μηδενίσει  τα  ΠΟΕ ,  τις  παλαιές  οφειλές  το  

΄17, η  επιχείρηση  λοιπόν  είναι  καθαρή  σε  όλες  τις  οφειλές  της ,  οι  

οποίες  προήλθαν  και  από  τις  συγχωνεύσεις  των  άλλων  επιχειρήσεων  

του  ΄11 αλλά  και  αυτά  που  είχε  η  ίδια  ως  επιχείρηση ,  ως  πρώην  

Καποδιστριακός  Δήμος  στις  Σέρρες .   

 Οπότε  έχουμε  μηδενίσει  τα  ΠΟΕ ,  οι  «επισφάλειες», να  το  πω  έτσι  

σε  εισαγωγικά ,  είναι  μόνο  για  τις  απαιτήσεις .  Εμείς  λοιπόν  

λαμβάνοντας  υπόψη   τις  παρατηρήσεις  και  του  ΄16 και  του  ΄15 αλλά  

και  του  ΄17, αυτό  που  κάναμε  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  

αποφασίσαμε  και  ορίσαμε  δικηγόρους  για  να  διερευνήσουν  και  να  μας  

δώσουν  το  πόρισμα  γι '  αυτές  τις  απαιτήσεις  από  τις  πρώην  

επιχειρήσεις  που  έχουν  συγχωνευτεί  και  από  την  επιχείρηση  που  ήταν  

εδώ  στον  Δήμο  των  Σερρών .  

 Περιμένουμε  λοιπόν  τα  αποτελέσματα  και  τα  πορίσματα  των  

δικηγόρων  για  να  πράξουμε  με  ευθύνη  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  έτσι  

ώστε ,  εάν  χρειαστεί  να  διαγράψουμε  μέρος  αυτών  των  απαιτήσεων .   

Συνομιλώντας  τόσο  με  τους  ορκωτούς  λογιστές  και  με  την  

Διεύθυνση  και  με  τους  υπηρεσιακούς ,  το  γεγονός  ότι  τα  ίδια  κεφάλαια ,  

δηλαδή  η  καθαρή  χρήση  αυτή  την  στιγμή  της  επιχείρησης  είναι  σε  
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πάρα  πολύ  υψηλό  βαθμό ,  φτάνει  το  1.700.000,  η  επιχείρηση  δεν   

κινδυνεύει ,  δεν  κινδυνεύει  αυτή  την  στιγμή ,  είναι  όχι  μόνο  βιώσιμη ,  

αλλά  βλέπετε  ότι  τα  τελευταία  τρία  χρόνια  έχει  μια  πολύ  ανοδική  

πορεία  και  κερδοφόρα ,  πράγμα  που  δημιουργεί  έτσι  και  σε  μας  την  

αισιοδοξία  πάνω  σε  αυτή  την  κερδοφορία  να  πατήσουμε  και  να  

βάλουμε  υψηλότερους  στόχους  για  τα  επόμενα  χρόνια  και  φυσικά  να  

εξασφαλίσουμε  και  την  βιωσιμότητα  της  επιχείρησης  αλλά  και  των  

υπαλλήλων  την  ασφάλεια ,  διότι  στην  επιχείρησή  μας  125 υπάλληλοι  

αμείβονται  με  όλων  των  ειδών  τις  συμβάσεις  και  τους  τρόπους ,  

εμπλέκονται  στις  διαδικασίες  της  επιχειρήσεως .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  βάλω  εδώ  μια  άνω  τελεία ,  εάν  χρειαστεί  ξανά  

να  πάρω  τον  λόγο  από  ερωτήσεις ,  θα  ήθελα  όμως  εξειδικευμένες  

ερωτήσεις  τόσο  στον  κ .  Πλασταρά  που  είναι  ακριβώς  απέναντί  μου  όσο  

και  στην  διευθύντρια  που  με  την  άδειά  σας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  είναι  

να  έρθει  να  καθίσει  και  η  ίδια  εκεί  δίπλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  κυρία  Ιωαννίδου  εδώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ώστε ,  εάν  χρειαστεί  να  μην  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  καλωσορίζω .  Ας  καθίσει  και  αυτή  σε  κάποιο  μικρόφωνο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Αυτό  είχα  να  πω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Κύριε  Πλασταρά  θα  θέλατε  κάτι  

να  προσθέσετε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;  Και  σας  καλωσορίζουμε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών .   
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Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Την  καλησπέρα  μου .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  για  την  δυνατότητα  

που  μας  δώσατε  να  προηγηθούμε  ως  θέμα  για  να  διευκολύνετε  και  

εμένα  τον  ίδιο .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  γι '  αυτό .  Πιστεύω  ότι  ο  

Πρόεδρος  σε  αυτά  που  είπε  ήταν  αρκετά  κατατοπιστικός .   

Εγώ  και  για  το  τυπικό  αλλά  και  για  το  ουσιαστικό  μέρος  της  

παρουσίας  μου  εδώ  θα  πρέπει  να  σας  αναφέρω  τις  παρατηρήσεις  της  

έκθεσής  μας ,  αφού  πρώτα  σας  πω  ότι  ο  έλεγχός  μας  διεξήχθη  

ομαλότατα  με  όλη  την  διευκόλυνση  που  απαιτούνταν  να  μας  δώσει  η  

διοίκηση  και  το  προσωπικό  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Η  χρήση  ήταν  θετική ,  όπως  είπε  και  ο  Πρόεδρος ,  κατέληξε  με  

ένα  κέρδος  366.000,  συνεχίζει  δηλαδή  για  τρίτη  χρονιά  τα  θετικά  

αποτελέσματα ,  κάτι  το  οποίο  βοήθησε  ιδιαίτερα  την  καθαρή  της  θέση ,  

αυτό  που  ουσιαστικά  είναι  η  περιουσία  της ,  ποια  είναι ,  που  στέκεται ,  

που  πατάει  η  εταιρεία .   

 Αυτό  γιατί  το  αναφέρω ;  Στην  έκθεση  πριν  από  δυο  χρόνια  που  

σας  είχαμε  φέρει ,  αναφέραμε  τον  κίνδυνο  οι  επισφαλείς  απαιτήσεις ,  οι  

οποίες  συνεχίζουν  να  είναι  τα  τελευταία  χρόνια  στα  ίδια  ύψη ,  καθώς  οι  

χρήσεις  δεν  δημιουργούν  επισφάλειες ,  οι  χρήσεις  ότι  «πελατεία» 

δημιουργούν  είναι  «πελατεία» η  οποία  πληρώνει .  Το  πελατεία  εντός  

εισαγωγικών  πάντα .  Κουβαλάει  όμως  η  εταιρεία  το  βάρος  των  

απαιτήσεων  από  τα  χρόνια  ακόμα  της  συγχώνευσης .   

 Αυτές  οι  απαιτήσεις ,  εάν  μετά  την  διερεύνηση  που  έχει  ήδη  

ξεκινήσει  με  τους  δικηγόρους  αποδεδειγμένα  πια  καταστούν  

ανεπίδεκτες  εισπράξεως  και  επισφαλείς ,  θα  πρέπει  να  διαγραφούν .  

Αυτή  είναι  ακριβώς  και  η  παρατήρησή  μας  και  η  αναφορά  μας .  Θα  

πρέπει  να  διαγραφούν .   
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 Εάν  αυτό  το  πράγμα  συνέβαινε  πριν  από  τρία  χρόνια ,  όπως  έχει  

αναφερθεί  και  σε  αυτή  εδώ  την  αίθουσα ,  η  εταιρεία  θα  παρουσίαζε  μια  

αρνητική  θέση .  Αυτό  σήμαινε  μεγάλο  κίνδυνο  για  την  βιωσιμότητά  

της .  Εάν  δεν  υποστηριζόταν ,  φυσικά ,  από  τον  Δήμο  και  τα  λοιπά .   

 Η  κερδοφορία  των  τριών  ετών ,  των  τελευταίων  τριών  ετών  

βοήθησε  ώστε  ακόμα  και  εάν  όλα  αυτά ,  όλες  αυτές  οι  απαιτήσεις  

καταστούν  ανεπίδεκτες  εισπράξεως  και  επισφαλείς ,  ακόμα  και  εάν  

όλες  αυτές  οι  απαιτήσεις  διαγραφούν  μέσα  σε  μια  χρήση ,  κάτι  που  δεν  

το  συστήσουμε  γιατί  είναι  κάτι  χρονοβόρο ,  η  διερεύνηση ,  η  διαδικασία  

των  απαιτήσεων  πιθανόν  και  τα  λοιπά  και  πάλι  με  την  εικόνα  που  έχει  

αυτή  την  στιγμή  μέχρι  31/12/17 δηλαδή  η  εταιρεία ,  πάλι  η  καθαρή  της  

θέση  θα  ήταν  θετική .   

 Η  καθαρή  της  θέση  είναι  1.700,  οι  επισφάλειές  τις  είναι ,  

στρόγγυλα  τα  λέω ,  1.500,  θα  ήταν  καθαρή  έστω  κατά  200 χιλιάρικα .  

Έστω .   

 Εάν  συνεχίσει  δε  η  εταιρεία  να  είναι  κερδοφόρα  είτε  στα  επίπεδα  

των  300.000,  όπως  είναι  τα  τελευταία  χρόνια ,  είτε  και  λιγότερο ,  η  

καθαρή  θέση  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  δημιουργούνται  νέες  

επισφάλειες ,  θα  συνεχίσει  να  βελτιώνεται .   

 Άρα ,  δεν  θέλω  να  πω  περισσότερα  όσον  αφορά  το  θέμα ,  αυτή  

είναι  η  σημαντικότερη  παρατήρησή  μας .  Οι  άλλες  αναφορές  μας  που  

έχουν  να  κάνουν  με  τις  ακινησίες  που  εμφανίζονται  στην  υποχρεώσεις  

για  τους  προμηθευτές ,  φωτογραφίζουν  την  ημερομηνία  31/12.  Η  

αλήθεια  είναι  πως  το  αναφέρουμε  και  στην  έκθεσή  μας ,  ότι  με  

τρέχουσες  ημερομηνίες  οι  προμηθευτές  έχουν  πια  καλυφθεί  είτε  μέσω  

του  προγράμματος  για  την  εξόφληση  από  την  κεντρική  διοίκηση  των  
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ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων ,  είτε  με  διαγραφές  πέρα  της  πενταετούς  

διάρκειας  υποχρεώσεων  και  τα  λοιπά .   

 Είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  άλλη  διευκρίνιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  ορκωτό .  Παρακαλώ  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης .  Σας  ακούμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  σας  κάνω .  Ξεκινήσατε  με  ένα  αν  και  μένω  σε  αυτό .  

Όντως  οι  απαιτήσεις  είναι  1.500 περίπου .  Τα  ίδια  κεφάλαια  1.700,  με  

βάση  τα  στοιχεία  τα  οποία  επίσης  αναφέρατε  εδώ ,  όλες  αυτές  οι  

απαιτήσεις  είναι  επισφαλείς .  Τώρα  πότε  θα  χαρακτηριστούν  

ουσιαστικά  και  θα  διαγραφούν  είναι  άλλη  υπόθεση .  Όμως  είπατε  κάτι .  

Εάν  υποθέσουμε  ότι  τα  1.400 είναι  επισφάλειες  και  διαγράφονται ,  

πάμε  στο  άλλο ,  στο  παθητικό ,  στην  τελευταία  γραμμή  που  λέει ,  

υποχρεώσεις  701 χιλιάδες .  Αντιλαμβάνεστε  πως  εδώ  το  άνοιγμα  θα  

είναι  μεγάλο .   

 Άρα  λοιπόν ,  με  ποια  λογική  εσείς  λέτε  ότι  η  λειτουργία  της  

κοινωφελούς  επιχείρησης  θα  είναι  θετική  και  εάν  ακόμα  όλες  οι  

απαιτήσεις  χαρακτηριστούν  και  διαγραφούν  επισφάλειες  την  στιγμή  

που  όλοι  γνωρίζουμε ,  πολύ  περισσότερο  εσείς ,  εγώ  δεν  είμαι  

οικονομολόγος ,  ότι  αυτές  οι  απαιτήσεις  επηρεάζουν  τα  ίδια  κεφάλαια ,  

οι  οποίες ,  βέβαια ,  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  πάντοτε  υπόψη  με  τις  

υποχρεώσεις ;  Και  οι  υποχρεώσεις  προς  δημόσιους  φορείς  και  τα  λοιπά ,  

είναι  περίπου  στις  711 χιλιάδες .   

 Η  κοινή  αριθμητική  λέει  ότι  θα  είναι  έλλειμμα .  Και  μάλιστα  και  

κάτι  άλλο .  Αυτό  το  οποίο  λέτε  Πίνακας  Διαθέσεως  Αποτελεσμάτων ,  

πέρυσι  ήταν  μείον  636,  φέτος  είναι  269,  270 χιλιάδες  αρνητικό  
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πρόσημο .  Αυτό  το  πράγμα  δεν  είναι  ένα  στοιχείο  το  οποίο  θα  πρέπει  

να  αξιολογηθεί  και  θα  πρέπει  να  μελετηθεί  δεόντως ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  απαντήσετε ;  Ο  κ .  Πλασταράς .   

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Όπως  πολύ  σωστά  είπατε ,  είναι  αριθμητική .  Η  αριθμητική  μας  λέει  

ακριβώς  αυτό  το  πράγμα .  Ότι  η  εταιρεία  έχει  ένα  ενεργητικό  το  οποίο  

είναι  2.483.000 και  ένα  παθητικό ,  το  οποίο  είναι  επίσης  2.483.  Τι  είναι  

το  παθητικό ;  Είναι  αυτό  που  είπαμε  καθαρή  θέση  και  υποχρεώσεις .   

 Άρα  εκ  των  πραγμάτων  έναν  ολόκληρο  ενεργητικό ,  1.483 έρχεται  

να  καλύψεις  τις  υποχρεώσεις .  Καταλάβατε ;  Οι  οποίες  υποχρεώσεις  με  

τρέχουσες  ημερομηνίες  δεν  είναι  Κανονισμό  σε  αυτό  το  ύψος  πια ,  γιατί  

έχουμε  προχωρήσει ,  η  εταιρεία  έχει  προχωρήσει  σε  πληρωμές  και  

διαγραφές  307.000.  Άρα  είναι  από  τα  700 τόσα  που  είπατε ,  μην  300 

χιλιάρικα .   

 Οι  άλλες  υποχρεώσεις  είναι  οι  τρέχουσες .  Είναι  Ι .Κ .Α . ,  είναι  

φόρος  μισθωτών  υπηρεσιών  που  πληρώνονται .  Είναι  οι  τρέχουσες  

υποχρεώσεις .   

 Βασική  προϋπόθεση  πάντα  είναι  η  εταιρεία  να  συνεχίσει  να  έχει  

θετικά  αποτελέσματα  στις  χρήσεις  της .  Βασική  προϋπόθεση .  Όσον  

αφορά  δε  αυτό  που  είπατε  για  τα  αποτελέσματα  εις  νέον ,  αυτό  είναι  

ένα  κονδύλι  το  οποίο  εάν  είχατε  την  ιστορικότητα ,  θα  βλέπατε  ότι  

κάθε  χρόνο  βελτιώνεται .  Είναι  θέμα  των  αποτελεσμάτων .   

 Εάν  γίνουν  οι  διαγραφές  και  οι  διαγραφές  αυτές ,  παράδειγμα  για  

το  ΄18, αντί  για  να  μας  δώσουν  ένα  κέρδος  στο  τέλος  της  χρονιάς  μας  

δώσουν  ζημία ,  αυτή  η  ζημία  θα  έρθει  και  θα  φορτωθεί  στην  ήδη  

υπάρχουσα  ζημία .  Αλλά ,  όπως  ακριβώς  είπατε  και  εσείς ,  τα  απλά  
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μαθηματικά  λένε  ότι  μια  ζημία  1.487.000 όλη ,  όπως  είναι  αυτή  

αυτούσια ,  που  δεν  θα  είναι  όλη ,  γιατί  δεν  θα  είναι  όλη ,  γιατί  περιμένει  

η  εταιρεία ,  από  ότι  ξέρω ,  πάλι  να  αποκτήσει  κέρδη  στην  χρονιά  που  

μας  έρχεται ,  που  κλείνει  το  ΄18, ελπίζω ,  θα  φανεί ,  κάτι  παραπάνω  θα  

ξέρετε ,  όλες  οι  απαιτήσεις  να  καταστούν  ζημία  και  να  μειώσουν  την  

καθαρή  θέση ,  είναι  ήδη  η  θέση  στο  1.700.  Καταλάβατε ;  

 Δεν  μπορώ  να  σας  το  εξηγήσω  περαιτέρω .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  να  προσθέσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιωαννίδου  θέλει  να  προσθέσει  κάτι .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συγνώμη .  Στις  υποχρεώσεις  στους  λοιπούς  φόρους  και  τέλη ,  μην  

ξεχνάτε  ότι  κουβαλήσαμε  πέρυσι ,  το  ΄16 κουβαλήσαμε  το  ΄17, γι '  αυτό  

φαίνεται  αυτό  το  υπόλοιπο ,  το  μεγάλο  πρόστιμο  που  μας  είχε  μπει  από  

την  εφορία  για  το  κλείσιμο  της  υπόθεσης  της  Σκουτάρεως  και  της  

ΕΚΕΠΑΣ .  Αυτά  πληρώθηκαν  όλα  αρχές ,  κλείσανε  μέσα  στο  ΄18. Δεν  

θα  υπάρχουν  του  χρόνου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τα  πληρώσαμε  πλήρως  όμως .  Φέτος  δεν  θα  δείτε  αυτά  τα  ποσά  γιατί  

έχουν  όλα  πληρωθεί .  Πέρα  από  τις  300 και  χιλιάδες  στους  προμηθευτές  

που  κατορθώσαμε  και  πληρώσαμε ,  έχουμε  μηδενίσει  και  τα  ποσά  στους  

φόρους  και  στους  οργανισμούς  κοινής  ωφέλειας ,  το  πρόστιμο  του  

Ι .Κ .Α . ,  τα  οποία  αυτά  όλα  θα  δείτε  μόνο  το  υπόλοιπο  που  μεταφέρεται  
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από  την  μισθοδοσία  της  χρονιάς  στην  επόμενη  χρονιά .  Δεν  θα  είναι  

αυτά  τα  νούμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  

Ερώτηση ;  Παρακαλώ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Η  χρονιά  που  τελείωσε  31/12/17,  όπως  και  αυτή  που  τελείωσε  το  ΄16, 

ήταν  κερδοφόρες  χρονιές .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Ναι ,  ναι  στα  αποτελέσματα .  Τα  αποτελέσματα  χρήσης  της  χρονιάς  

ήταν  κερδοφόρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Χρωστάει  στις  τρέχουσες  υποχρεώσεις  της .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Ερωτήσεις  άλλες  δεν  έχουμε .  Θέλει  κάποιος  να  

τοποθετηθεί  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ;  Μόνο  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  πω  ότι  είπα  και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  κ .  Αναστασιάδη .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  φωτογραφία  της  στιγμής ,  εκεί  παρουσιάζεται  ένα  πλεόνασμα  αρκετά  

σοβαρό ,  366.000.  Θα  μπορούσαμε  να  χαρούμε .  Πλεόνασμα .  Όμως  εδώ  

εάν  ανοίξουμε  λίγο  το  κάδρο ,  γι '  αυτό  σας  είπα ,  εάν  ανοίξουμε  λίγο  το  

κάδρο  θα  πρέπει  να  υπάρχει  έντονος  προβληματισμός .  Γιατί  το  λέω  

αυτό ;  Γιατί  διάβασα  με  ιδιαίτερη  προσοχή  το  πόρισμά  σας  και  εδώ  γι '  

αυτό  μίλησα  και  για  επισφάλειες .  Εδώ  σας  διαβάζω  αυτό  το  οποίο  

εσείς  λέτε  και  κ .  Γαλάνη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εσείς  το  επιβεβαιώσατε  εδώ  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω ,  κατά  την  γνώμη  μας  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  οριστικοποιήσει  μια  απαίτηση  700 περίπου  

χιλιάδων .  Τι  είναι  αυτά ;  Είναι  αυτά  τα  οποία  φαίνονται  ως  απαιτήσεις  

του  Δήμου ,…455.000 περίπου  και  είναι  αυτά  τα  οποία  το  Υπουργείο  

Πολιτισμού  φέρεται  να  μας  χρωστάει ,  γιατί  είναι  στις  απαιτήσεις ,  στο  

ύψος  περίπου ,  χοντρά-χοντρά  τα  λέω ,  περίπου  στις  350 χιλιάδες .   

 Εμείς  επιστολή  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  πήραμε  και  λέει  

ότι  κύριοι  εγώ  σας  χρωστώ  μόνο  92 χιλιάδες  και  κάτι  ευρώ .  Από  τον  

Δήμο  πήραμε  επιστολή  η  οποία  λέει  ότι  κύριοι ,  εμείς  δεν  έχουμε  

τέτοια  εγγραφή ,  δεν  σας  χρωστάμε .  Παρόλα  αυτά  όμως ,  αυτά  δεν  

έχουν  διαγραφεί .  Αυτό  όμως  επηρεάζει  άμεσα  τα  ίδια  κεφάλαια ,  γι '  

αυτό  είπα  προηγούμενα  ότι  εάν  δούμε  μονάχα  το  ΄17, χρήση  του  ΄17, 

είμαστε  μέσα  στην  τρελή  χαρά .  Όντως  η  επιχείρηση  παρουσιάζεται  

ζώσα ,  δυναμική  και  όλα  τα  σχετικά .   

 Διαπιστώνεται  ότι  χρειάζεται  να  γίνουν  και  πολλά  άλλα ,  τα  

οποία ,  βέβαια ,  έχουν  άμεση  σχέση  με  το  πως  θα  πρέπει  στην  συνέχεια  

να  τοποθετηθεί  ο  Δήμος  Σερρών .  Γιατί  το  λέω  αυτό  το  πράγμα ;  Και  σε  

αυτόν  ο  οποίος  θα  ακολουθήσει .   
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 Εγώ  είχα  κάνει  την  πρόταση  να  ζητήσουμε  να  γίνει  λογιστική  

εγγραφή ,  έτσι  ώστε ,  να  αυξήσουμε  ουσιαστικά  τα  ίδια  κεφάλαια  και  να  

μην  παρουσιάζουμε  μια  πλασματική  εικόνα ,  γιατί  αυτή  η  πλασματική  

εικόνα  φαίνεται  και  στο  τέλος ,  Πίνακα  Διαθέσεως  των  Αποτελεσμάτων  

αλλά  φαίνεται  και  σε  αυτό  που  σας  είπα ,  υποχρεώσεις  και  ίδια  

κεφάλαια  εφόσον  αφαιρεθούν  μονάχα  αυτά  τα  δυο  μέρη .  Δεν  μιλάω  για  

τα  υπόλοιπα .   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  εδώ  θα  πρέπει  να  το  προσέξουμε  ιδιαίτερα .  

Εμείς  σαν  παράταξη  στην  κοινωφελή  επιχείρηση  ψηφίσαμε  τον  

ισολογισμό  γιατί  λογιστικά  φαίνεται  καλός .  Λογιστικά .  Στην  

πραγματικότητα  όμως  θα  πρέπει  τον  καθένα ,  ο  οποίος  θέλει  να  βλέπει  

με  σοβαρότητα  το  όλο  θέμα ,  να  προβληματιστεί  ιδιαίτερα  και  για  να  

μπορέσουμε  να  ξεφύγουμε ,  γιατί  έχουμε  στην  πλάτη  μας  107 

εργαζόμενους ,  αντιλαμβάνεστε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  θα  

πρέπει  να  κάνουμε  λογιστικές  εγγραφές ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  η  

δυνατότητα  από  την  στιγμή  που  το  ΄18 δεν  θα  το  προλάβουμε ,  έτσι  δεν  

είναι  Πρόεδρε ,  το  ΄19 όμως  να  το  προλάβουμε .   

Από  την  στιγμή  που  όλα  τα  ποσά  χαρακτηριστούν  επισφάλειες ,  

το  πρόβλημά  μας  Αθήνα  είναι  ιδιαιτέρως  σοβαρό ,  γιατί  θα  φανεί ,  κατά  

την  άποψή  μου  και  κατά  την  άποψη  των  οικονομολόγων ,  οι  οποίοι  

παρακολουθούν ,  γιατί  εγώ  μεταφέρω  τις  απόψεις  των  οικονομολόγων ,  

σας  είπα  ότι  δεν  είμαι  οικονομολόγος ,  που  παρακολουθούν  την  πορεία ,  

κατά  την  άποψή  μου  θα  είναι  αρνητικό  το  αποτέλεσμα  και  ένα  

αρνητικό  αποτέλεσμα  για  μια  ζώσα  κατά  τα  άλλα  επιχείρηση ,  δεν  

νομίζω  ότι  είναι  το  καλύτερο  μήνυμα ,  το  οποίο  μπορούμε  να  δώσουμε .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εγώ  ευχαριστώ .  Κύριε  Τερζή  θέλετε  να  πάρετε  τον  λόγο ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  πρώτο  μέλημα  της  επιχείρησης  είναι  να  μηδενίσει ,  να  ασχοληθεί  με  

τις  εκκρεμότητες  προς  τρίτους .  Προς  την  αγορά .  Αυτό  λοιπόν  που  

κάναμε  και  συνεχίσαμε  να  κάνουμε  και  από  την  προηγούμενη  προεδρία  

του  κ .  Ραμπότα ,  σε  αυτή  την  θητεία  του  Δημάρχου  Πέτρου  Αγγελίδη  

είναι  να  πληρώσουμε  τις  παλαιές  οφειλές  είτε  εντάσσοντάς  τες  μέσα  

στο  πρόγραμμα  με  τα   ληξιπρόθεσμα  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ή  να  τις  διαγράψουμε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ή  να  τις  διαγράψουμε  εάν  έχει  παρέλθει  η  πενταετία  να  τις  

πληρώσουμε  ή  μετά  από  αγωγές  ή  από  δικαστικές  αποφάσεις  ήμασταν  

υποχρεωμένοι  να  τις  πληρώσουμε .   

 Όπως  σας  είπα  και  πριν  σήμερα  στο  τέλος  του  έτους  ΄18 έχουμε  

μηδενίσει  αυτές  τις  εκκρεμότητες .  Αφού  περάσαμε  το  ΄18 τρεις  

οικονομικές  κρίσεις ,  του  ΄15, του  ΄16 και  του  ΄17, όπου  οι  

παρατηρήσεις  για  τις  ακίνητες  απαιτήσεις  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  τρίτους  

είδαμε  ότι  ήταν  ίδιες  και  πανομοιότυπες  οι  παρατηρήσεις ,  βάλαμε  

λοιπόν  τους  δικηγόρους ,  περιμένουμε  το  πόρισμά  τους ,  εμπιστεύομαι  

και  την  υπηρεσία  και  την  έκθεση  και  το  πόρισμα  των  ορκωτών  

λογιστών  ότι  ακόμη  και  όλες  τις  απαιτήσεις  να  τις  διαγράψουμε ,  

επειδή  τα  ίδια  κεφάλαια  της  επιχείρησης  είναι  υψηλά ,  διότι  η  

επιχείρηση  λειτουργεί  πάρα  πολύ  κερδοφόρα  τα  τελευταία  τρία  χρόνια  

και  αυτό  δεν  είναι  τυχαίο ,  έχει  γίνει  μεγάλη  προσπάθεια  με  τους  

υπηρεσιακούς  πρώτα  και  πέρα  από  εμάς  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  

είμαστε  σίγουροι  ότι  δεν  θα  κινδυνεύσει .   
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 Παρακαλώ  όμως  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  τον  Δήμαρχο  να  

συνεχίσει  αυτή  την  χρηματοδότηση .  Θα  μου  πείτε ,  ένας  

προϋπολογισμός  πέρασε  και  την  συνεχίσατε .  Οι  επόμενοι  να  

συνεχίζουν  να  στηρίζουν  οικονομικά  την  επιχείρηση ,  όχι  μόνο  διότι  

είναι  125 υπάλληλοι ,  πρωτίστως  είναι  αυτό ,  διότι  η  επιχείρηση  αυτή  με  

τα  προγράμματα  τα  οποία  τρέχει  δίνει  παροχές  σε  όλη  την  κοινωνία  

και  τον  Δήμο  των  Σερρών  και  δεν  μιλώ  για  τις  εκδηλώσεις ,  δεν  μιλώ  

για  σχολές  χορού ,  για  το  Άρτιο ,  μιλώ  κυρίως  για  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι  

και  για  το  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ  και  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  τα  άλλα .  

 Αυτό  είχα  να  πω  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Κύριε  Πλασταρά  μήπως  θέλετε  κάτι  να  

συμπληρώσετε  από  αυτά  που  ακούσατε ;  Γιατί  είναι  χρήσιμη  η  γνώμη  

σας .   

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Κάτι  να  συμπληρώσω  ουσιαστικά  συμπληρώνοντας  τον  κ .  

Αναστασιάδη ,  ότι  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό  που  είπατε  και  στις  δυο  

αναφορές  σας  στις  συγκεκριμένες  επισφάλειες  που  τις  τονίζουμε  κάθε  

χρόνο  στην  έκθεσή  μας ,  απλά  αυτές  περιλαμβάνονται  στο  ποσό  του  

1.487.  

 Δηλαδή  ίσα  – ίσα  που  θέλω  να  προσθέσω  σε  αυτό  που  λέτε  ότι  

δεν  είναι  μόνο  του  Δήμου  Σερρών  και  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  

είναι  και  άλλα  υπόλοιπα .  Πρέπει  να  αντιμετωπιστούν .  Σταδιακά ,  μέσα  

σε  μια  χρονιά ,  ανάλογα  με  τα  πορίσματα  που  θα  έρθουν  και  από  τους  

νομικούς ,  τους  δικηγόρους  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν ,  για  να  

εξυγιανθεί  τελείως  η  εικόνα  του  ισολογισμού .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  ορκωτό .  Δευτερολογία  έχει ,  εάν  θέλει ,  ο  κ .  

Αναστασιάδη  και  κανείς  άλλος .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  κλείσω  και  για  να  μην  τυραννάμε  το  σώμα ,  

καλό  είναι  να  ενημερώνεται .  Κύριε  Βλάσταρη  διαβάζω  αυτό  το  οποίο  

εσείς  αποτυπώσατε  στην  σελίδα  10.  Το  είπα ,  βέβαια  και  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 

 Κλείνοντας  τ ις  ως  άνω  διευκρινήσεις  υπερτονίζουμε  ότι  το  ύψος  

των  ως  άνω  παγωμένων  απαιτήσεων  είναι  ιδιαίτερα  υψηλό  εάν  

συγκριθεί  με  το  σύνολο  των  εμφανιζόμενων  ίδιων  κεφαλαίων .  Λογιστικό  

υπόλοιπο  ίδιων  κεφαλαίων  1.708.   

 

 Καλά  το  λέτε .  και  ως  εκ  τούτου  εάν  οριστικοποιηθεί  η  μη  

είσπραξη  του  ποσού  το  1.487,  η  δημοτική  επιχείρηση  θα  λειτουργεί  με  

ίδια  κεφάλαια  ύψος  220.000 και  έχοντας  ταυτόχρονα  υποχρεώσεις  

πληρωμής  προμηθευτών  711 χιλιάδες .  Γι '  αυτό  σας  είπα  ότι  χρειάζεται  

στην  προκειμένη  περίπτωση  ο  Δήμος  να  στηρίξει .  Με  εγγραφή  είπα ,  με  

λογιστικές  εγγραφές  όχι  με  στήριξη  του  προγράμματος  δράσης  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εάν  αυτό  είναι  μπορετό .  Δεν  ξέρω .   

 Γι '  αυτό  είπα  ότι  όντως  η  εικόνα  η  οποία  φαίνεται  είναι  καλή  

μεν ,  αλλά  θα  μπορούσε  κάποιος  και  μεταφέρω  γνώμη  συναδέλφου  σου ,  

ότι  αυτή  η  επιχείρηση  μοιάζει  λίγο  ως  πολύ  με  έναν  ασθενή ,  ο  οποίος  

είναι  στην  εντατική  και  είναι  διασωληνομένος .  Που  σημαίνει  τι ;  Ότι  

θα  πρέπει  να  κάνουμε  ότι  είναι  μπορετό ,  ότι  είναι  μπορετό  και  

μεταφέρω  πρόταση  λογιστή ,  ο  οποίος  είναι  και  συνάδελφος  ορκωτός ,  ο  
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οποίος  μου  είπε  το  εξής :  μονάχα  με  λογιστικές  εγγραφές  μπορείτε  να  

ξεφύγετε  εάν  και  εφόσον ,  μια  προϋπόθεση ,  το  1.400 είναι  επισφάλειες  

οι  οποίες  θα  πρέπει  να  διαγραφούν .   

Τι  θα  γίνει ;  Δεν  γνωρίζουμε  αλλά  εάν  θέλουμε  όμως  να  

στηρίξουμε  αυτή  την  επιχείρηση ,  έτσι  ώστε  αυτός  ο  οποίος  θα  έρθει  

στην  συνέχεια  να  μπορεί  να  την  λειτουργήσει ,  προς  όφελος  των  

δημοτών  κατά  πως  λέγεται ,  θα  πρέπει  αγαπητοί  μου  να  προβούμε  σε  

αυτή  την  ενέργεια  και  το  λέω  αυτό  το  πράγμα  γιατί  συνήθως  ο  κ .  

Αγγελίδης  ο  Δήμαρχος  λέει  ότι  κάντε  προτάσεις .  Η  πρότασή  μας  είναι  

αυτή ,  κ .  Αγγελίδη .  Ναι  μεν  ψηφίζουμε ,  είναι  πλασματικό  αυτό  το  

οποίο  φαίνεται  αλλά  για  να  μπορέσει  ουσιαστικά  να  ξεφύγει  θα  πρέπει  

να  γίνουν  σταδιακά  έστω  λογιστικές  εγγραφές  ή  θα  έπρεπε  να  γίνουν  

για  να  μπορέσει  να  λειτουργήσει  αυτή  η  επιχείρηση  δυναμικά .   

Αυτό  είναι  το  ζητούμενο ,  δυναμικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Πλασταράς  με  τον  κ .  Τερζή  εάν  έχουν  κάτι  να  συμπληρώσουν .  

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Ένα  τελευταίο .  Πιο  πολύ  σαν  διευκρίνιση .  Εάν  κατάλαβα  την  πρότασή  

σας ,  αυτό  που  λέτε  λογιστικές  εγγραφές ,  εννοείτε  ουσιαστικά  ενίσχυση  

των  κεφαλαίων .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς .   

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Για  να  είναι  κατανοητό  σε  όλους  μας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ:  
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Αυτό  σημαίνει  αύξηση  του  κεφαλαίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  η  οποία  θα  γίνει ,  

μάλλον  από  τον  Δήμο .  Αυτή  είναι  η  πρόταση  ουσιαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  θέλετε  κάτι  εσείς ;  Επομένως  το  θέμα  τίθεται  σε  

ψηφοφορία .  Παρακαλώ  εδώ  συνάδελφοι .  Όλη  η  δεξιά  πτέρυγα  κα .  

Παγκάλου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  εκφραστήκαμε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  αυτό  είναι  

καταγεγραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  με  τις  παρατηρήσεις  που  κάνατε .  Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη ;  

Ναι .  Ο  κ .  Καρύδας  ναι ,  ναι  και  η  παράταξη  του  κ .  Γιαννακίδη .  Ναι  και  

η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  ναι  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ναι  και  ο  

Πρόεδρος .   

 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  199/2018 με  θέμα:   

¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2017¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1002/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  το  Γ  θέμα  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  Πρόεδρος  θα  αποχωρήσει  για  το  τρίτο  

μέρος  του  συγκεκριμένου  ζητήματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Είμαστε  στο  δέκατο  τρίτο .  Είναι  το  Γ ,  σκέλος ,  η  αριθμό . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  εάν  συμφωνούν  οι  συνάδελφοι .  Δεν  ξέρω ,  ότι  θέλετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  μας  πει  δυο  λόγια  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Κυρία  Ιωαννίδου  και  εσείς  

καθίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι  για  μια  διευκρίνιση  παρακαλώ ,  ναι .  Είναι  και  η  κυρία  

Ιωαννίδου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  παράταξή  μου  συμφωνεί ,  το  μόνο  όμως  το  οποίο  θέλω  να  

επισημάνω ,  για  να  μην  υπάρχει  πρόβλημα  μεθαύριο  στην  πληρωμή  του  

Προέδρου  για  τον  έλεγχο  νομιμότητας  της  απόφασης ,  βλέπω  στην  

απόφαση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  είχαμε  κάνει  ένσταση  γι '  αυτό  το  θέμα  και  

εισηγείται  ο  Πρόεδρος  και  είχαμε  απορριπτική  από  την  

Αποκεντρωμένη  τέτοια  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  παίρνει  απόφαση  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εισήγηση  κάνει  σε  μας .   Δεν  

αποφασίζει .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  εισήγηση  αλλά  εισηγείται  ο  Πρόεδρος  για  τον  εαυτό  του .  

Προσέξτε  το ,  εγώ  σας  το  επισημαίνω  για  να  μην  έχετε  μεθαύριο  

πρόβλημα  στην  πληρωμή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  συγκεκριμένο  Διοικητικό  Συμβούλιο  εξ  όσων  με  ενημέρωσε  ο  κ .  

Πρόεδρος  δεν  μπορούσε  αλλιώς  να  συνεδριάσει ,  κύριε  Αναστασιάδη  

ήσασταν  και  εσείς  παρών… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορούσε  να  συνεδριάσει  γιατί  δεν  υπήρχε  ο  Αντιδήμαρχος  στην  

συνεδρίαση .  Δεν  ξέρω  εάν  η  κυρία  Ιλανίδου  ή  ο  κ .  Αναστασιάδης  ήταν  

σε  αυτή  την  συνεδρίαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν  ο  Αντιπρόεδρος  στην  συνεδρίαση ,  ήταν  μόνο  ο  Πρόεδρος  και  

οπότε  δεν  μπορούσαμε ,  έπρεπε  να  γράψουμε  έτσι  την  απόφαση  και  

επειδή  είναι  ουσιαστικά  εισήγηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  δεν  

είναι  απόφαση ,  δεν  παίρνει  απόφαση  και  την  προηγούμενη  φορά  δεν  

είχε  πρόβλημα  η  απόφαση ,  παρότι  την  προηγούμενη  φορά  ο  Πρόεδρος  

ήταν  εδώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  εισηγείται  ο  Πρόεδρος  για  τον  εαυτό  του .  Εάν  νομίζω  

ότι  δεν  έχει  πρόβλημα  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση .  Απλώς  σας  το  

λέω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  κάτι  άλλο  στο  συγκεκριμένο  διοικητικό  

και  πιστεύω  ότι  δεν  έχουμε  πρόβλημα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  εάν  νομίζετε ,  κυρία  Ιλανίδου  ότι  δεν  θα  έχετε  πρόβλημα ,  δεν  

έχουμε  αντίρρηση  εμείς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  έχει  πρόβλημα  θα  το  ξανά  φέρουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Άλλος  τρόπος  είπα  και  στην  αρχική  μου  

αναφορά  στο  θέμα ,  αυτές  οι  αμοιβές  είναι  εξ  ορισμού  για  τους  

Προέδρους  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των  κοινωφελών  

επιχειρήσεων .  Δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφασίζει ,  δεν  είναι  παρών  ο  Πρόεδρος ,  έχει  

αποχωρήσει  από  την  αρχή  της  συζήτησης  του  θέματος .  Οπότε  ομόφωνα  

ναι ,  κυρία  Παγκάλου .   

 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :   αρ .  200/2018 με  

θέμα:   

¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1003/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  συνεχίσουμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Έχουμε  κάποια  

θέματα  στην  αρχή  διαδικαστικά .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του   

Ν .  4412/2016 της  Δ /νσης  Καθαριότητας  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  οριστεί  εξ  ορισμού ,  εάν  θα  έχετε  δει ,  συνάδελφοι ,  την  

εισήγηση .  Είναι  ο  κ .  Πάσιος ,  ο  κ .  Κατσαρός ,  η  κυρία  Κωνσταντινίδου .  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  988/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα  είναι :  

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  ¨Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια   

Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εδώ  είναι  τακτικά  μέλη  ο  κ .  Κατσαρός ,  ο  κ .  Βαζιάκας .  

Αναπληρωματικά  μέλη  η  κυρία  Τεκίδου  και  η  κυρία  Μαρινάκη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πιο  σιγά  και  πιο  καθαρά  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο  καθαρά  δεν  γίνεται  και  πιο  δυνατά  από  την  φωνή  μου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  ωραία  φωνή  και  καθαρή  φωνή .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εισηγητής  σε  αυτό  ο  κ .  Γκότσης .  Σας  λέω  ποια  είναι  τα  μέλη  που  

κληρώθηκαν  με  το  πρακτικό  της  Επιτροπής  Κληρώσεων ,  υπάρχει  στην  

εισήγηση  του  κ .  Μανάφη  Βασιλείου .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  989/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για   

το  έτος  2019 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

49 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  900/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  μελών  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής   

Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίζεται  μαθητής  τακτικό  μέλος  Νικόλαος  Βελιώτης ,  εκπρόσωπος  του  

3ου  ΓΕΛ  και  τον  ορισμός  ένα  αναπληρωματικό  μέλος  μαθήτριας  Ιωάννη  

Λάσκαρη  εκπρόσωπος  του  3ου  ΓΕΛ  Δήμου  Σερρών .   

 Ομόφωνα  και  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9012018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Αντικατάσταση  μελών  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας   

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης  με  ενημέρωσε  ότι  είναι  άρρωστος  και  βρίσκεται  στο  

σπίτι ,  οπότε  θα  ήθελα  την  κατανόησή  σας .  Εδώ  αναφέρεται  στην  

εισήγηση  ότι  κατόπιν  της  αποφάσεως  περί  τοποθέτησης  συντονιστών  

εκπαιδευτικού  έργου  στης  Διεύθυνσης  Α /θμιας  Εκπαίδευσης  Σερρών  

τον  ορισμό  νέου  αναπληρωματικού  μέλους  προς  αντικατάσταση  του  

Δημητρίου  Στεφανίδη  από  τον  Αντώνιο  Δήμου ,  Διευθυντή  του  3ου  

Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  και  Β)  κατόπιν  παραιτήσεως  του  τακτικού  

μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  

Α /θμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου ,  τον  κ .  Παναγιώτη  Δράτσιο  και  τον  

ορισμό  νέου  τακτικού  μέλους .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  όνομα  του  τακτικού  μέλους  θα  το  δώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Κυρία  

Παγκάλου  για  το  πέμπτο  θέμα .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  όνομα  του  τακτικού  μέλους  θα  το  δώσει  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  πέμπτο  θέμα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  902/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έκτο  θέμα .  

 

  

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  δράσεων  στην  περιοχή  του  Λαϊλιά   

Σερρών  σε  συνεργασία  με  τον  Φορέα  Διαχείρισης  Λαϊλιά  Α .Ε .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  και  οι  συμπολίτες  μας  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα .  Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  το  είπατε  ήδη .  Έχουμε ,  μας  έχει  υποβληθεί  

μια  επιστολή  από  τον  Πρόεδρο  του  φορέα  διαχείρισης  Λαϊλιά  ΑΕ  τον  

κ .  Γεώργιο  Νυχτοπάτη ,  που  αναφέρεται  σε  μια  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε  καλωσορίζω  και  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  είναι  στην  

αίθουσα .  Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη  ελάτε .  

Εντάξει .  Καλησπέρα .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συνδιοργάνωση  δράσεων  στην  περιοχή  του  Λαϊλιά  Σερρών  με  το  οποίο  

ζητάει  από  τον  Δήμο  Σερρών  στην  στήριξη  ως  συνδιοργανωτής  και  την  

κάλυψη  μέρους  του  συνολικού  κόστους  10.000,  είναι :   

1) Για  τον  αγώνα  ορεινού  τρεξίματος .  

2) Ποδηλατικό  αγώνα   

3) Για  τον  Πανελλήνιο  Αγώνα  Χιονοδρομίας .   

Η  συνδιοργάνωση  ενός  αγώνα  ορεινού  τρεξίματος  είναι  για  τον  

Μάιο  του  ΄19 και  τον  Αύγουστο  του  ΄19. Το  συνολικό  κόστος  για  τον  

Δήμο  θα  είναι  5.00 ευρώ .   

Για  τον  Πανελλήνιο  Αγώνα  Χιονοδρομίας  στις  αρχές  του  

Μαρτίου  του  ΄19, το  οποίο  πάλι  θα  είναι  5.000 ευρώ .   

Η  εισήγηση  είναι  για  να  υποστηρίξουμε  και  να  καλύψουμε  τα  

έξοδα  από  τον  προϋπολογισμό  του  ΄19.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας  και  τον  συνολικό  προϋπολογισμό .  Μας  είπατε…  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

10.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  τον  δικό  μας .  είμαστε  συνδιοργανωτές .  Ο  συνολικός .  21.000 δεν  

είναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

21.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  ρωτήσει  κάτι ;  Ως  εκπρόσωπος  

παράταξης  ο  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  βλέπω  το  χέρι  του  κυρίου  Αντώνη  

Αναστασιάδη ,  του  κυρίου  πρώην  Προέδρου  του  κ .  Παπαβασιλείου  και  

Προέδρου  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υποθέτω  ότι  εδώ  έγκριση  ή  μη  πρέπει  να  είναι  κατά  την  άποψή  μου .  

Επειδή  ακριβώς  δεν  αναφέρεται  έγκριση  ή  μη ,  ήθελα  να  ρωτήσω  ποια  

είναι  η  θέση  της  εκτελεστικής  εξουσίας  και  της  συμπολίτευσης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  ήταν  η  ερώτηση  του  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .  Ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης  ερώτηση .  Σε  ένα  μικρόφωνο  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  φορέας  διαχείρισης .  Έχει  ο  Δήμος  καμία  υποχρέωση  στην  

διαχείριση  στον  φορέα  διαχείρισης ;  Ποια  θα  είναι  η  ωφέλεια  του  

Δήμου ;  Για  ποιο  λόγο ;  Για  ποιο  λόγο  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτηση  του  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη  στον  κ .  Αντιδήμαρχος ,  

παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο  να  κάνετε  διοργάνωση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνδιοργάνωση .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  φορέας  που  δεν  έχει  καμία  σχέση  ο  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνδιοργάνωση .  Παρακαλώ  κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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 Θέλω  να  πω  ότι  είναι  συνδιοργάνωση  και  οπωσδήποτε  αναδεικνύουμε  

την  περιοχή  του  Λαϊλιά .  Οπωσδήποτε  είναι  η  Περιφέρεια ,  εμπλέκονται  

πολλοί  φορείς  μέσα  και  το  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 Ο  Πρόεδρος  του  φορέα  διαχείρισης ,  ο  κ .  Νυχτοπάτης  του  Λαϊλιά  

ΑΕ ,  ζήτησε  να  είμαστε  συνδιοργανωτές  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Θέλετε  να  

πείτε  κάτι  γι '  αυτές  τις  τρεις  εκδηλώσεις ;  Καλησπέρα ,  καλώς  ήρθατε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  ήταν  καλύτερο  να  μιλήσουν  οι  

εκπρόσωποι  των  φορέων ,  δηλαδή  του  Ορειβατικού  και  του  Συλλόγου .  

Είναι  καλύτερα .  Εμείς  θέλουμε  να  συνδιοργανώσουμε  μαζί  σας  τις  

εκδηλώσεις  με  τον  Δήμο .  Θα  είναι  τρεις  πολύ  σημαντικές  εκδηλώσεις .  

Θα  ξέρουμε  ότι  τρεις  φορές  τον  χρόνο  θα  έχουμε  σημαντικές  

εκδηλώσεις ,  οι  οποίες  θα  φέρουν  κόσμος  στην  περιοχή ,  ένας  

ποδηλατικός  αγώνας ,  ένας  αγώνας  ορεινού  τρεξίματος  πανελλήνιοι  

όλοι  και  ένας  αγώνας  χιονοδρομίας .   

 Για  πρώτη  φορά  θέλουμε  να  έχουμε  μόνο  θετικά  από  εδώ  και  

πέρα  στην  περιοχή  του  Λαιλιά ,  αλλά  νομίζω  τα  υπόλοιπα  καλύτερα  να  

τα  πουν  οι  δυο  εκπρόσωποι ,  ο  τρίτος  δεν  μπορούσε  να  έρθει  σήμερα  

του  άλλου  Συλλόγου ,  είχε  ένα  δυσάρεστο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  ο  εκπρόσωπος  του  Ορειβατικού .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Παρακαλώ  ο  εκπρόσωπος ,  ελάτε  λίγο  και  οι  δυο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ελάτε  και  καλώς  ήρθατε .  Ο  κ .  Παναγιώτου  είναι  ο  

εκπρόσωπος  από  τον  …  

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παναγιώτου  είναι  από  τον  Ορειβατικό  και  ο  κ .  ….  

Κος  ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  τον  αγώνα  τρεξίματος .  Καραμέτσος  Χρήστος .  Καλώς  ήρθατε .  Σας  

ακούμε ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Όπως  προανέφερε  και  ο  Πρόεδρος  του  φορέα ,  σκοπό  μας  είναι  να  

αναδείξουμε  τον  Λαϊλιά  σαν  ένα  κέντρο  πανελλήνιο  και  για  την  

χιονοδρομία  και  για  την  ποδηλασία  και  για  τρέξιμο ,  με  απώτερο  σκοπό  

να  αναπτυχθεί  και  ο  τουρισμός  στην  περιοχή  μας ,  γιατί  είναι  κάτι  άμα  

αγαπήσει  κάποιος  το  βουνό ,  είναι  πραγματικά  ένα  στολίδι   σε  όλο  το  

πανελλήνιο ,  να  μπορέσουμε  αυτός  ο  κόσμος  να  το  αγαπήσει  και  να  

ξανά  έρθει ,  δημιουργώντας  αυτές  τις  βάσεις  και  με  τις  προϋποθέσεις  

που  αναφερθήκανε  να  μπει  σε  μια  ρότα  και  να  υπάρχει  μια  συνέχεια .  

Δημιουργώντας  μια  συνέχεια  φέρνουμε  και  περισσότερο  κόσμο .   

 Αυτό  είναι  πάνω  από  όλα  που  αποσκοπούμε  εμείς  και  θεωρώ  ότι  

είναι  και  καλό  για  την  τοπική  κοινωνία .  Η  τοπική  κοινωνία ,  ο  

τουρισμός  και  όλα  τα  περαιτέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καραμέτσο  και  εσείς  εάν  θέλατε  να  πείτε  δυο  κουβέντες ;  
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Κος  ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  κάνω  γνωστό  σε  σας  είναι  να  σας  πω  για  τον  

Σύλλογο  που  είναι  νεοσύστατος .  Έγινε  το  ΄17, πέρυσι  έγινε  πρώτος  

αγώνας .  Εκκίνηση  και  τερματισμός  είναι  η  πλατεία  της  Άνω  Ορεινής .  

Πέρυσι  για  πρώτη  φορά  μαζέψαμε  περίπου  στα  2300 άτομα  κόσμο  από  

όλη  την  Ελλάδα .  Είναι  στο  Αθλητικό  Καλεντάρι .  Ορεινό  τρέξιμο .   

 Φέτος  το  ΄18 έγιναν  δυο  αγώνες ,  ένας  12 και  ένας  27 χιλιόμετρα .  

Οι  αθλητές  έδειξαν  πάρα  πολύ  μεγάλο  ενδιαφέρον .  Ανεβάσαμε  γύρω  

στα  250 άτομα .  Αυτό  που  μας  έλειπε  προσωπικά  από  εμάς  ήταν  να  

γίνει  γνωστός  ο  αγώνας .  Εκεί  είχαμε  την  υστέρηση .  Βέβαια  φέτος  θα  

το  κάνουμε  γνωστό  με  άλλα  μέσα ,  με  την  προβολή .  Θα  έχουμε  

χορηγούς  την  ΕΡΤ  3,  κάναμε  και  τις  πρώτες  κινήσεις  με  κάποια  

αθλητικά  σάιτ .  Πιστεύω  φέτος  ότι  ο  αγώνας  αυτός  θα  ανεβάσουμε  

γύρω  στα  400 με  500 άτομα  κόσμο  πάνω  στον  Λαϊλιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  κυρίους  που  εκπροσωπούν  τους  φορείς .  Και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  έχει  μια  ερώτηση  τελευταίος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  προηγείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε  σηκώσατε  το  χέρι  σας ;  Επειδή ,  κανένα  πρόβλημα ,  δεν  το  είδα ,  με  

συγχωρείτε .  Λείπει  και  ο  κ .  γραμματέας  σήμερα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  νόμιζα  ότι  θα  μιλήσουν  οι  εκπρόσωποι  πρώτα  και  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

57 

Ευχαρίστως  κ .  Μηλίδη .  Αυτό  είναι  θέμα  που  μας  ενώνει .  Παρακαλώ  

έχετε  τον  λόγο .  προηγείστε  ως  αρχηγός  παράταξης .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πιο  πολύ  ήθελα  να  ρωτήσω  τα  παιδιά  εδώ ,  τους  προέδρους ,  μιλάτε  και  

για  χιονοδρομικό  αγώνα ;  Είναι  δηλαδή  πανελληνίου  επιπέδου ;  Είναι  οι  

εγκαταστάσεις  τέτοιες  που  μπορούμε  να  κάνουμε  πανελλήνιο ;  Δηλαδή  

και  από  χιόνι ,  σαλέ  που  δεν  υπάρχει  και  τα  λοιπά ;  Μπορεί  να  γίνει  

αυτό  το  πράγμα ;  Χωρίς  σαλέ  Γιώργο ;   

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  εάν  και  τώρα  κανονικά  δεν  έπρεπε  να  

μιλήσω  εγώ  αλλά  η  πίστα  μας ,  έχουν  γίνει  και  άλλοι  πανελλήνιοι  

αγώνες .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σαν  πίστα  ναι  αλλά  όταν  κάνεις  αγώνες ,  τώρα  κάνουμε  διάλογο ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   αλλά  όταν  κάνεις  αγώνες  τέτοιου  βεληνεκούς ,  δεν  θα  πρέπει  

να  υπάρχει  και  μια  υποδομή ;  Δηλαδή  που  θα  πιούν  αυτοί  έναν  καφέ ,  

ένα  τσάι ,  κάτι ;  έτσι  νομίζω  είναι  στα  σαλέ ,  στα  χιονοδρομικά  κέντρα .  

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Είναι  ένα  πρόβλημα  αυτό ,  το  καταλαβαίνω  αλλά  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  

πρέπει  να  μείνουμε  πίσω .  Όπου  θα  πίνουν  καφέ  και  αυτοί  που  θα  

έρθουν  οι  επισκέπτες  τον  καιρό  που  δεν  θα  έχει  αγώνα .  Έτσι  και  

αλλιώς  το  χιονοδρομικό  θα  λειτουργήσει ,  είμαι  σίγουρος ,  φέτος  

καλύτερα  από  κάθε  άλλη  φορά ,  θα  έρθουν  κάποιοι  άνθρωποι ,  θα  

ταλαιπωρηθούν  γιατί  το  σαλέ  δεν  λειτουργεί ,  αλλά  ο  μόνος  σοβαρός  

τρόπος  για  να  γίνει  το  σαλέ  όπως  πρέπει ,  είναι  να  φέρουμε  κόσμο  για  
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να  μπορέσει  να  βρεθεί  ένας  επενδυτής ,  ο  οποίος  θα  επενδύσει  για  να  

το  διορθώσει .   

 Τώρα  φυσικά  καλώς  το  λέω  εγώ  αυτό ,  θα  έπρεπε  να  το  πουν  

άνθρωποι  του  ορειβατικού  αλλά  λέω  την  άποψή  μου ,  εάν  η  περιοχή  

μείνει  στάσιμη  δύσκολα  το  σαλέ  να  ξανά  κτιστεί  και  να  βρεθεί  ο  

επενδυτής .   

 Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μας  ενώνει  γι '  αυτό  επιτρέπω  λιγάκι  την  συζήτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  θα  κάνω  συζήτηση .   Η  Περιφέρεια  με  τι  ποσό  συμμετέχει ;   

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Χρηματικό ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  είναι  μόνο  του  Δήμου  ο  Λαϊλιάς  είναι  και  στην  Περιφέρεια .  Και  

άλλοι  δήμοι  είναι  κοντά .  Και  Σιντικής  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Η  Περιφέρεια  δεν  συμμετέχει  με  χρηματικό  ποσό  αυτή  την  φορά ,  γιατί  

όλων  τα  οικονομικά  είναι ,  νομίζω ,  πολύ  δυσκολότερα  από  του  Δήμου  

αλλά  συμμετέχει  μέσω  του  φορέα ,  ο  οποίος  φορέας  έτσι  και  αλλιώς  θα  

βοηθήσει  την  διοργάνωση  των  δυο  εκδηλώσεων  αυτών .  Μέσω  του  

κεφαλαίου  που  έχει  του  μετοχικού  κεφαλαίου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πως  είναι  χειρότερα  τα  οικονομικά ,  πώς  το  ξέρετε  αυτό ;  Έτσι  λένε .  

Έτσι  ξέρετε  τι  ωραία  με  τον  αέρα ,  Γιώργο  συμμετέχουμε ;  Μια  χαρά .  

Σας  αγαπάμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εντάξει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κλείσουμε  όμως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ούτε  κάνουμε  τον  συνήγορο  του  διαβόλου  αλλά  πρέπει  να  ρωτήσω  

κάποια  πράγματα .   

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Καταλαβαίνω  πολύ  καλά  τι  λέτε ,  απλώς  νομίζω  ότι  ο  προϋπολογισμός  

τους  είναι  πιο  δύσκολος .  Μπορώ  όμως ,  εάν  θέλετε ,  να  σας  φέρω  την  

απάντηση ,  να  σας  υποσχεθώ  γραπτώς  αυτή  που  θα  πάρω .  Αυτό  πολύ  

ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο  και  τον  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  

έμεινε  να  κάνει  μια  τελευταία  ερώτηση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σας  συγχαίρω  πραγματικά  είναι  παίρνετε  αυτή  την  πρωτοβουλία  να  

δημιουργήσετε  ένα  καινούργιο  κλίμα  στον  όμορφο  Λαϊλιά .  Σαφώς  και  

η  θετική  η  άποψή  μου  σχετικά  με  τον  ποδηλατικό ,  με  την  άθληση  όσον  

αφορά  το  τρέξιμο ,  ας  πούμε ,  φυσικά .   

 Σε  περίπτωση  που  βλέπουμε  τα  τελευταία  χρόνια  δεν  χιονίζει ,  τι  

θα  γίνει  με  την  χιονοδρομία  εάν  δεν  χιονίσει ;   

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Εάν  δεν  χιονίσει  δεν  θα  γίνει  ο  αγώνες ,  δεν  θα  πάρουμε  το  κονδύλι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μάλιστα .  Τίποτα  άλλο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  τον  κ .  Παπαβασιλείου  για  την  ερώτηση .  

Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Ένα  λεπτάκι  

να  σας  γράψω .  

Κος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:  

Αυτό  ισχύει  για  όλες  τις  εκδηλώσεις .  Εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  

γίνει  η  εκδήλωση  εκείνη ,  για  οποιοδήποτε  λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  σίγουρα ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  ως  εκπρόσωπος  της  

παράταξης ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Καρύδας  και  

αυτός  προηγείται  ως  αρχηγός ,  ο  κ .  Θεοχάρης  είδα  ότι  είχε  σίγουρα  το  

χέρι  του .  Με  συγχωρείτε  λίγο ,  πείτε  μου ;  Ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Τερζής .   

 Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Καρύδας ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  

κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Θεοχάρης ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  Χράπας  εάν  

χρειαστεί  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  εάν  χρειαστεί .   

 Δεν  βιάζομαι .  Και  ο  κ .  Γιαννακίδης  και  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .    

 Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πήρα  τις  απαντήσεις  από  τους  προέδρους ,  οι  οποίοι  πραγματικά  είναι  

αξιέπαινη  γι '  αυτό  την  πρωτοβουλία ,  γιατί  ο  Λαϊλιάς  είναι  το  βουνό  

που  το  αγαπάμε  και  το  πονάμε  όλοι  μας  και  όλοι  λυπόμαστε  αυτή  την  

περιοχή  του  απείρου  φυσικού  κάλους ,  λίγες  περιοχές  στην  Ελλάδα  

έχουν ,  να  μαραζώνει  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  και  να  είμαστε  80 

χιλιόμετρα  από  την  Θεσσαλονίκη  που  έχει  1,5 εκατομμύριο  κόσμο  και  

ξέρω  ότι  είναι  πάρα  πολλοί  που  αγαπούν  το  βουνό .   
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 Άρα  λοιπόν  σαν  πρωτοβουλία  και  σαν  νέα  παιδιά  που  βλέπω  

ορεξάτα ,  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  τα  στηρίξουμε .  Όχι  όμως  μόνο  εμείς .  

Γι '  αυτό  έκανε  την  ερώτηση  κ .  Νυχτοπάτη  και  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι .  όχι  μόνο  εμείς .  Είναι  και  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  για  τα  χιονοδρομικά  δεν  είναι  μόνο  το  Σέλι  ή  ο  Όλυμπος ,  

υπάρχει  και  ο  Λαϊλιάς .  Γιατί  ξέρω  ότι  κάποια  κονδύλια  δίνονται  προς  

τα  εκεί .  Μπορεί  να  μην  έχω  αυτή  την  στιγμή  στοιχεία ,  δεν  είχα  τον  

χρόνο  να  τα  βρω ,  αλλά  εάν  τα  βρω  θα  σας  αποδείξω  ότι  δίνονται  

κάποια  λεφτά  και  στο  Σέλι  και  αλλού .  Έγινε  κατανοητό .   

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  εξάρουμε  αυτή  την  πρωτοβουλία ,  θέλουμε  

όμως  να  γίνει  κτήμα ,  γι '  αυτό  είναι  καλό  που  θα  υπάρχει  διαφημιστικό  

υλικό  και  ΕΡΤ3 και  όλα  αυτά  όπως  είπατε ,  να  γίνει  κτήμα  όλων  των  

Σερραίων .  Πρέπει  όλοι  να  καταλάβουμε  ότι  αυτός  ο  χώρος ,  ο  Λαϊλιάς  

είναι  ένα  υπέροχο  βουνό  και  για  τον  χειμώνα  και  για  το  καλοκαίρι ,  γι '  

αυτό  και  είναι  αξιέπαινη  η  πράξη  οι  ορεινές  διαδρομές ,  

ποδηλατόδρομοι  και  όλα  αυτά .   

 Μπορούν  να  αναβαθμίσουν  όλο  τον  Νομό  και  κυρίως ,  βέβαια  τον  

Δήμο  Σερρών  που  και  ο  μητροπολιτικός  Δήμος  και  είναι  και  πιο  κοντά .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  είναι  καλή ,  σωστή  η  πρωτοβουλία  και  

εγώ  λέω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  προτιμότερο  από  κάπου  αλλού  να  

κάνουμε  περικοπή ,  αλλά  όταν  πρόκειται  για  κάτι  που  προβάλει  τον  

Δήμο  μας  και  μάλιστα  θα  επανέλθω  στα  λόγια  που  σας  είπα  και  άλλη  

φορά  για  τέτοιου  είδους  εκδηλώσεις  και  έργα ,  θέλουν  προβολή .  Έστω  

στην  ΕΡΤ  3 εδώ  που  την  βλέπει  ο  κόσμος  στην  Θεσσαλονίκη .  Σας  είπα  

ότι  έχουμε  το  προνόμιο  να  είμαστε  τόσο  κοντά  σε  μια  πόλη  πολύ  

μεγάλη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Υπάρχει ,  τα  βλέπει  ο  κόσμος .  Είπατε  ότι  έχει  κόστος  η  διαφήμιση ,  

όμως  νομίζω  τώρα  θα  έρθουν  χωρίς  να  πληρώσουν ,  από  ότι  κατάλαβα  

η  ΕΡΤ  3 και  τα  λοιπά .  Δεν  θα  πληρώσουμε .  Μόνοι  τους  δεν  θα  έρθουν  

να  τα  καλύψουν ;    

Κος  ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  σας  κάνουν  δωρεάν .  Άρα  δηλαδή  θα  γίνει  και  έμμεση  διαφήμιση .  

Αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό  να  δει  ο  κόσμος  ότι  εδώ  υπάρχει  αυτό  το  

βουνό .   

 Νομίζω  ότι  η  δαπάνη  δεν  είναι  μεγάλη ,  θα  πρέπει  να  

ενισχύσουμε .   

Κος  ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  λίγο .  Υπάρχει  σάιτ  του  αγώνα .  Έγινε  γίνει  πάρα  πολύ  

σωστή  δουλειά .  Υπάρχει  σάιτ  μες  στον  αγώνα  όσον  αφορά  το  δρομικό  

κομμάτι ,  Lail ias Mountain Run λέγεται ,  μπορεί  κάλλιστα  ο  καθένας  να  

μπει  και  να  δει ,  είναι  πάρα  πολύ  όμορφη  δουλειά  και  εγώ  σας  καλώ  

όλους ,  πέρα  από  το  εάν  θα  συμφωνήσετε  ή  όχι ,  να  έρθετε  του  χρόνου ,  

12 Μαΐου  που  γίνεται  ο  αγώνες ,  που  είναι  στο  αθλητικό  καλεντάρι ,  να  

παρευρεθείτε  στον  χώρο  της  διοργάνωσης .  Να  δείτε  ότι  όντως  γίνεται  

μια  πολύ  όμορφη  δουλειά .  Δεν  έχουμε  να  ζηλέψουμε  τίποτα  από  την  

Ροδόπη  ή  από  άλλα  βουνά ,  γιατί  είμαι  αθλητής  χρόνια  και  έχω  τρέξει  

μεγάλες  αποστάσεις ,  ήμουνα  αθλητής  και  τώρα  περνάω  σαν  

διοργανωτής .   
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Θέλω  να  φέρω  και  κάτι  όμορφο  και  εδώ .  Αγκαλιάστε  το  και  

αγαπήστε  το  και  εσείς ,  όπως  το  αγάπησα  και  εγώ  και  σε  αυτά  τα  χωριά  

που  δεν  είμαι  από  εκεί ,  από  την  Ορεινή ,  να  φέρω  κόσμο .  Εκείνη  την  

ημέρα  ουσιαστικά  βουλιάζει  το  χωριό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελειώνω  αμέσως .  Για  τα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  που  είπατε  με  το  

σάιτ  που  μπορούν  να  μπουν ,  τώρα  τουλάχιστον  οι  νέοι  και  ακόμα  και  

οι  μεγαλύτεροι  είναι  η  πιο  καλή  διαφήμιση .  Εδώ  επαναστάσεις  

ολόκληρες  έγιναν  με  τα  μέσα  δικτύωσης .   

Άρα  λοιπόν ,  θα  συμφωνήσουμε ,  οι  ερωτήσεις  ήταν  

διευκρινιστικές ,  εγώ  την  έκανα  την  ερώτηση  σκόπιμα  γιατί  θέλω ,  

ανέφερα  μόνο  την  Περιφέρεια ,  γιατί  θέλω  όμως  και  άλλοι  Σύλλογοι  και  

άλλοι  φορείς  μπορούν  να  μπουν  και  να  το  ενισχύσουν .  Χρειάζονται  

λεφτά ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  αλλιώς .   

Άρα  λοιπόν ,  αυτός  είναι  ο  λόγος ,  γι '  αυτό  και  λέμε  ναι  και  

πιστεύουμε  ότι  στο  μέλλον  θα  είναι  ακόμα  πιο  εντυπωσιακές  οι  

δράσεις ,  όπως  κάτι  ανάλογο  και  περισσότερο  και  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο  ως  

εκπρόσωπος  της  παράταξής  του .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  πρώτο  το  οποίο  έχω  να  πω  το  θετικό  και  δεν  είμαι  από  τους  

ανθρώπους  που  θα  διστάσω  να  πω  το  εύσημα  είναι  μπράβο  στην  

Δημοτική  Αρχή  γιατί  άκουσα  ότι  έχει  θετική  γνώμη  για  την  

διοργάνωση .   
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 Δεύτερον ,  θα  πω  ένα  πολύ  μεγάλο  μπράβο ,  διότι  είδα  μετά  από  

πολλά  χρόνια  να  έρχονται  σύσσωμοι  στο  ανώτατο  όργανο  του  Δήμου  οι  

διοργανωτές  μιας  τέτοιας  εκδήλωσης  του  Λαϊλιά ,  ο  οποίος  ήταν  

παρατημένος  επί  πολλά  χρόνια ,  παρότι  εμείς  ως  Δήμος  και  ως  

Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  είμαστε  αρμόδιοι ,  δυστυχώς  όμως  δεν  έχει  

γίνει  τίποτα .  Άρα  λοιπόν ,  είναι  το  δεύτερο  θετικό  αυτό .  

 Το  τρίτο  το  ανέφερε  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  πολύ  ορθά ,  διότι  έχει  μια  

εμπειρία ,  νομίζω  την  έχουμε  και  εμείς  που  διατελέσαμε  στην  Νομαρχία  

τότε ,  ότι  ναι  ο  Δήμος  να  βοηθήσει  αλλά  θα  πρέπει  και  η  Περιφέρεια .  Ο  

Δήμος  επικουρικά  να  είναι  υποστηρικτής .   

 Ένα  άλλο  το  οποίο  μου  έκανε  εντύπωση  σε  ερώτηση  του  κ .  

Παπαβασιλείου ,  γιατί  πραγματικά  τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  

έλλειψη  χιονιού ,  εάν  δεν  γίνει  το  χιόνι ,  εάν  δεν  υπάρξει ,  δεν  θα  γίνουν  

οι  αγώνες .  Και  με  ικανοποίησε  απόλυτα  ο  κ .  Παναγιώτου ,  ο  οποίος  

είπε  ότι  θα  επιστραφούν  τα  χρήματα .  Αυτό  δεν  το  λένε  πολλοί ,  να  το  

ξέρετε .   

 Επειδή  είμαι  πολλά  χρόνια  στον  αθλητισμό  ξέρω  τι  γίνεται ,  ξέρω  

πως  λειτουργούν ,  ξέρω  πώς  λειτουργούν ,  διότι  παίρνουν  την  

επιχορήγηση ,  η  επιχορήγηση  παίρνετε  εφάπαξ ,  κ .  Γκότση ,  παίρνετε  

εφάπαξ  η  επιχορήγηση ,  δεν  επιστρέφεται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι  άμα  δεν  κάνουν  τίποτα ,  άμα  δεν  κάνουν  ούτε  έναν  αγώνα .  Άμα  δεν  

κάνουν  τον  αγώνα .   

 Το  ποσό  δεν  είναι  μεγάλο  που  πρέπει  να  δώσουμε  για  μια  τέτοια  

διοργάνωση .  Εξάλλου  ο  Δήμος  και  πιστεύω  να  το  γνωρίζουν  οι  
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συνάδελφοι ,  έχει  την  δυνατότητα  να  δίνει  για  αθλητικούς  σκοπούς  το  

1,5% σύμφωνα  με  τον  κώδικα  των  τακτικών  του  εσόδων .   

Δηλαδή ,  σύμφωνα  με  τα  τακτικά  έσοδα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  των  

Οικονομικών ,  ο  Δήμος  μπορεί  να  διαθέσει  πολύ  περισσότερα  χρήματα  

για  τον  αθλητισμό  και  μάλιστα ,  εάν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έρχονται  

έτσι  οργανωμένα ,  όπως  έχουν  έρθει  και  άλλα ,  νομίζω  ότι  δεν  θα  

έχουμε  καμία  αντίρρηση  να  ενισχύσουμε  και  να  βοηθήσουμε  αυτές  τις  

διοργανώσεις .   

 Η  παράταξή  μου  θα  ψηφίσει  θετικά  για  τους  λόγους  που  ανέφερα ,  

όμως  θα  πρέπει ,  όπως  είπε  ο  κ .  Μηλίδης  και  η  Περιφέρεια ,  κύριε  

Πρόεδρε  του  φορέα  θα  έπρεπε  να  συνδράμει .  Δεν  ξέρω  να  συνδράμει  ο  

φορέας ,  ο  οποίος  από  ότι  γνωρίζουμε ,  δεν  είναι  και  η  οικονομική  του  

κατάσταση  αυτή  η  οποία  θα  του  επιτρέψει  να  βάλει  τα  άλλα  11,  12 

χιλιάρικα ,  εκτός  βέβαια  εάν  βρείτε  χορηγούς  σε  μια  εποχή  δύσκολη  για  

όλους  μας .   

 Εμείς  ως  παράταξη  θα  πούμε  ναι  στην  συγκεκριμένη  διοργάνωση  

για  τους  λόγους  που  σας  ανέφερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ   τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πολλά  συγχαρητήρια  στα  παιδιά  που  προσπαθούν  και  οργανώνουν  

τέτοιες  εκδηλώσεις ,  τέτοιες  δραστηριότητες  που  και  προάγουν  τον  

αθλητισμό  και  αναδεικνύουν  τα  όμορφα  μέρη  μας  που  έχουμε .   

Εγώ  παρευρέθηκα  πέρυσι  στον  ορεινό  αγώνα ,  στο  ορεινό  τρέξιμο  

και  πραγματικά  ήταν  μια  πολύ  καλή  εμπειρία ,  συγκινητική  θα  έλεγα  

και  ο  λόγος  που  ζήτησαν  να  μιλήσω  είναι  ότι  απλά  να  καταθέσω  μια  

προσωπική  διαπίστωση  λυπηρή  θα  έλεγα ,  έχουμε  ένα  τόσο  όμορφο  
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βουνό ,  πανέμορφο  βουνό  που  δεν  έχει  να  ζηλέψει  τίποτα ,  όμως  

προσωπικά  διαπιστώνω  ότι  η  επισκεψιμότητα  είναι  ελάχιστη  και  

μάλιστα  οι  επισκέπτες  συνήθως  είναι  από   άλλους  νομούς  και  όχι  από  

τους  Σερραίους .   

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  νομίζω  ότι  έχουμε  ευθύνη  και  εμείς ,  θεσμική  

ευθύνη  να  αναδείξουμε  αυτό  το  βουνό .  Κύριε  Γρηγοριάδη  και  εσείς  

που  είστε  υπεύθυνος  του  Τουρισμού ,  νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  το  θέμα  

Λαϊλιά  να  το  δείτε  λίγο  πιο  ζεστά ,  λίγο  πιο  κοντά  έτσι  κατά  την  

ταπεινή  μου  άποψη  και  στο  κάτω  –κάτω  και  οικονομικό  όφελος  θα  έχει  

ο  Δήμος ,  αναπτύσσεται  ο  τουρισμός  και  αυτό  είναι  θετικό .   

Δεν  έχω ,  εννοείται  θα  το  ψηφίσουμε  και  συγχαρητήρια  στα  

παιδιά  γι '  αυτή  την  προσπάθεια .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γιαννακίδη .  Ο  κ .  Καρύδας  στην  συνέχεια .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Η  δική  μας  θέση  και  η  δική  μας  άποψη  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  από  

θέση  αρχής  είναι  ότι  είμαστε  ενάντιοι  στην  επιχορήγηση  οποιασδήποτε  

ανώνυμης  εταιρείας  με  λεφτά  του  Δήμου ,  οποιοδήποτε  αντικείμενο  εάν  

έχει  αυτό .  Είναι  θέση  αρχής .  Δεν  έχουμε  κάτι  προσωπικό  με  τα  παιδιά  

εδώ  πέρα  που  κάνουν  φιλότιμη  προσπάθεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Είναι  ΑΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  σας  βοηθήσω ,  σε  αυτή  την  ΑΕ  συμμετέχουν  όλοι  οι  δήμοι  και  η  

αντιπεριφέρεια .  Παλαιά  συμμετείχε  και  ως  Κοινότητα  και  η  Κοινότητα  

Ορεινής .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και  το  δεύτερο  είναι  ότι  το  είχαμε  καταθέσει  και  την  προηγούμενη  

προεκλογική  περίοδο ,  ότι  σε  σχέση  με  τον  φορέα  του  Λαϊλιά  η  δική  

μας  φιλοσοφία  ήταν  να  υπάρχει  ένας  φορέας  ο  οποίος  να  είναι  όχι  του  

κράτους  αλλά  αμιγώς  της  τοπικής  διοίκησης .  Όχι  μετοχικά  και  

σπασμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  πρώτον ,  δεν  επιχορηγούμε .  Συνδιοργανώνουμε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το  ποσό  δεν  είναι  μεγάλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  επιχορηγούμε .  Όσο  και  να  είναι ,  δεν  επιχορηγούμε .  Θα  

πληρώσουμε  ένα  μέρος   της  συνδιοργάνωσης  μέσα  από  τιμολόγια ,  από  

τους  αγώνες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  κ .  Αναστασιάδη ,  εάν  ξανά  πείτε  τέτοια  κουβέντα  

σε  μένα  θα  σας  επαναφέρω  στην  τάξη .  Αντώνη  Αναστασιάδη .  Είναι  και  

μέρες  τέτοιες ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Λέω  ότι  ανέφερε  ο  κ .  Χαρίτος  στην  

εισήγησή  του .   

 Κύριε  Καρύδα  τελειώσατε ;  Ο  κ .  Καρύδας  τελείωσε ,  ο  κ .  Γκότσης  

έχει  τον  λόγο  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μόνο  με  συνεργασίες ,  σύμπνοια  

και  όλοι  μαζί  μπορούμε  να  φέρουμε  θετικά  αποτελέσματα .  Και  

χαίρομαι ,  τόσο  για  τα  παιδιά  εδώ  όσο  και  για  μας  που  συμφωνούμε  ότι  

πρέπει  να  συμβάλλουμε ,  να  συμβάλλει  ο  Δήμος  σε  τέτοιες  προσπάθειες  

και  όχι  με  10 χιλιάρικα  και  με  πολλά  περισσότερα  για  να  δείξουμε  

ορισμένες  ομορφιές  που  έχει  η  πόλη ,  ο  Δήμος ,  ο  Νομός .   

Δηλαδή  τον  Λαϊλιά  τον  έχουμε  παραμερίσει .  Τον  Λαϊλιά  δεν  

έχουμε  δώσει  βαρύτητα ,  ώστε  να  γίνει  εφάμιλλο  των  άλλων  βουνών  

που  υπάρχουν  στα  σάιτ ,  υπάρχουν  στις  εφημερίδες ,  υπάρχουν  στα  

κανάλια ,  βγαίνουν  και  τα  λοιπά .  Εμείς ,  δυστυχώς  υστερούμε  και  

υστερούμε  για  τον  εξής  λόγο .  Γιατί  υπάρχει  αυτός  το  παραλογισμός .  

Όταν  πάμε  να  κάνουμε  κάτι  αμέσως  υπάρχουν  οι  καταγγελίες  ότι  γιατί  

δώσατε  λεφτά ,  γιατί  κάνατε  εκείνο ,  σε  εποχές  κρίσεις  δεν  πρέπει  να  

γίνονται  αυτά  και  τα  λοιπά .    

 Η  μιζέρια  που  μας  διακατέχει  οδηγεί  σε  αρνητικά  αποτελέσματα .  

Εάν  όλοι  μαζί  εμείς  είμαστε  ενωμένοι ,  μπορούμε  να  φέρουμε  πολλά  

αποτελέσματα  θετικά .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  εσείς  τους  τρεις  σας  επαινώ  και  σας  τιμώ  ιδιαίτερα ,  

διότι  είστε  πράγματι  άνθρωποι  που  προσπαθείτε  να  ωφελήσετε  την  

πόλη  μας ,  αλλά  ο  φορέας  που  συμμετέχετε  είναι  ανίκανος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Σε  παρακαλώ  πολύ  κ .  Γαλάνη .  Εμείς  με  όλη  μας  την  ψυχή  να  σας  

βοηθήσουμε  και  χρηματικά  εάν  χρειαστεί  να  σας  βοηθήσουμε ,  αλλά  

όχι  στον  φορέα ,  διότι  είναι  μια  ανώνυμη  εταιρεία  που  δεν  έκανε  τίποτα  

τόσα  χρόνια .  Διάλυσε  τον  Λαϊλιά  και  τελείωσε .  Εγώ  προσωπικά  σας  

επαινώ  και  σας  τιμώ .  Έχω  θετική  γνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όταν  διάβασα  το  θέμα  έκρινα  σκόπιμο  και  εγώ  να  δω  

που  εδράζεται  η  δυνατότητα  υλοποίησης ;  Και  είδα  ότι  είναι  το  άρθρο  

75 του  Κώδικα .  . .Δήμαρχε  για  να  μπορείς  να  πάρεις  πολιτικές  

αποφάσεις  πρέπει  να  υπάρχουν  σταθερές  και  οι  σταθερές  στην  

προκειμένη  περίπτωση  είναι  η  γνώση  και  καλό  θα  είναι  να  γνωρίζετε .   

 Προσέξτε  να  δείτε .  Διαβάζοντάς  το  κ .  Γαλάνη ,  εσείς  είστε  

νομικός ,  διαβάζοντάς  το  και  την  εισήγηση  παρατήρησα  το  εξής :  

υπάρχουν  τόσες  συνεπαγωγές ,  ειλικρινά  μέχρι  το  τελικό  συμπέρασμα  

υπάρχουν  τόσες  συνεπαγωγές  που  όταν  το  διάβαζα  μου  ήρθε  στον  νου  

το  εξής :  ότι  ξέρετε  αυτοί  οι  οποίοι  είναι  προωθητές  προϊόντων  

επιχειρούν ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  συνεπαγωγές ,  επιχειρούν  να  

πουλήσουν  στους  Εσκιμώους  ψυγεία  γιατί  και  αυτοί  είναι  άνθρωποι  

που  τρώνε .    

 Αντιλαμβάνεστε  γιατί  το  λέω  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  διακόπτω  γιατί  αυτό  που  λέτε  δεν  έχει  σχέση  και  συνάφεια  με  το  

…  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  να  ολοκληρώσω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  θα  σας  έλεγα  ότι  οι  συνεπαγωγές  αυτές  τις  έχει  χρησιμοποιήσει  η  

υπηρεσία  που  εισηγείται  το  θέμα  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  καθ’  

υπόδειξη  και ,  θα  έλεγα ,  έτσι  όπως  πρέπει  σύμφωνα  με  πάγιες  

αποφάσεις  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου .  Σας  το  λέω  αυτό  για  να  μην  

κουράζεστε .  Δηλαδή  η  εισήγηση  γι '  αυτό  τον  λόγο  έχει  έρθει  έτσι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λαμβάνω  υπόψη  αυτό  το  οποίο  λέτε ,  όπως  εγώ  το  εισέπραξα ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Βέβαια  αυτό  το  οποίο  κάνουν  οι  κύριοι  είναι  αποδεκτό  

απόλυτα  και  το  εγκρίνω ,  όμως  εδώ  θα  πρέπει  να  δούμε  και  το  νομικό  

πλαίσιο  εσείς  που  είστε  νομικός ,  εάν  μπορούμε  να  κινηθούμε  με  άνεση  

για  να  μην  μπλοκάρει  το  όλο  θέμα .  Εδώ ,  κ .  Αγγελίδη  χρειάζεται  η  

γνώση .   

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είμαι  καθόλου  ειδικός ,  είμαι  ένας  απλός  πολίτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είστε  απλός  πολίτες ,  είστε  δημοτικός  σύμβουλος  και  αφού  

διαβάσατε  το  άρθρο  75,  παράγραφος  1 λέει  κάτι  πολύ  σημαντικό ,  την  

ανάπτυξη  και  την  συνεχή  βελτίωση  των  συμφερόντων  και  της  

ποιότητας  ζωής  της  τοπικής  κοινωνίας .   

 Εάν  αυτές  οι  δραστηριότητες  δεν  προάγουν  την  βελτίωση  των  

συμφερόντων  και  της  ποιότητας  ζωής  της  τοπικής  κοινωνίας ,  …  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  είναι  ρητορικό  το  ερώτημα  που  κάνω .  Ας  συνεχίσουμε  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  η  ζώσα  πραγματικότητα  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εμείς  

εδώ  συνδιαμορφώνουμε  τις  αποφάσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε ,  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα ,  με  συγχωρείτε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Μα  τώρα  είναι  δυνατόν  μια  τέτοια  

συνεδρίαση  λίγο  πριν  τις  γιορτές ;  Συνδιαμορφώνουμε  …  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  συνδιαμορφώνουμε  τις  αποφάσεις ,  ο  καθένας  με  τον  

τρόπο  του .  Αναφέρθηκε  ο  συνάδελφος  στο  202.  Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Αναφέρθηκε  ο  συνάδελφος  στην  202 και  αυτό  θα  

συνδιαμορφώσει  την  απόφασή  μας  σήμερα .  ότι  αναφέρει  η  εισήγηση  

και  ότι  άλλο  συνεισφέρει  ο  συνάδελφος  που  τοποθετείται .  Εδώ  
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διαμορφώνουμε  την  απόφαση  που  θα  λάβουμε  στο  τέλος ,  επομένως  

τους  ακούμε  όλους  τους  συναδέλφους .   

 Ο  κ .  Θεοχάρης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

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

Λαϊλιάς  είναι  ένα  βουνό  το  οποίο  έχει  απόσταση  περίπου  25 

χιλιόμετρα  από  το  κέντρο  της  πόλης  και  περίπου  95 με  100 από  την  

Θεσσαλονίκη .  Είναι  ένα  βουνό  καταπράσινο ,  με  άφθονη  βλάστηση ,  η  

οποία  η  βλάστηση  είναι  κατά  πολύ  οξιά  με  πεύκο .   

 Είναι  αλήθεια  ότι  χρόνια  γίνονται  προσπάθειες  για  την  ανάπτυξη  

του  βουνού  αυτού .  Και  ανάδειξη .  Όμως  φανήκανε  ελλιπείς .   

 Σήμερα  πραγματικά  βλέπω  τους  κυρίους  απέναντι ,  τους  δυο  

φορείς ,  οι  οποίοι  έχουν  άλλο  μεράκι  και  άλλη  διάθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις  είναι .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Τρεις .   Όπως  βλέπω  την  όλη  κατάσταση  ευελπιστώ  ότι  στο  μέλλον  θα  

πάμε  πολύ  καλύτερα .  Το  βουνό  αυτό  πρέπει  να  αναπτυχθεί  για  την  

πόλη  μας  για  τον  Νομό  μας .  Απλά  αυτό  που  θέλω  να  συμπληρώσω  

είναι  ότι  και  η  Περιφέρεια  πρέπει  να  συμμετέχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Θεοχάρη  που  είναι  και  από  την  περιοχή  της  

Ορεινής  και  έχει  ιδία  γνώση  για  τον  Λαϊλιά .  Ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  κ .  

Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  είναι  δυνατόν  να  διαφωνήσω  σε  ένα  τέτοιο  θέμα  και  ως  γυμναστής  

και  ως  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  Πολιτισμού  Αθλητισμού  και  
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Νέας  Γενιάς .  Ένα  θέμα  που  έρχεται  εδώ  και  θα  έρθει  αμέσως  μετά  και  

το  έβδομο  και  ήδη  εγώ  σας  έχω  κάνει  αναφορά  για  μια  ανάληψη  ενός  

τουρνουά  του  Final  Four Volley.  Είναι  δυνατόν  να  διαφωνήσω ;   

 Απλά  θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  όπως  το  επόμενο  θέμα ,  στο  

έβδομο ,  ο  Πανσερραϊκός  φρόντισε  να  μας  αναπτύξει  τα  7.200 που  ζητά  

που  ακριβώς  θα  τα  δαπανήσει ,  εδώ  βλέπω  στην  εισήγηση  δεν  υπάρχει  

αυτό .  Δηλαδή  απλά  διαβάζω  «Κάλυψη  μέρους  του  συνολικού  κόστους  

ύψους  10.000».  

 Θα  ήθελα  ως  δημοτικός  σύμβουλος ,  μιας  και  θα  το  ψηφίσουμε  με  

δυο  χέρια ,  να  ήξερα  αυτές  οι  δαπάνες  τι  αφορούν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω ,  υπάρχει  μέσα  στο  

θέμα  προϋπολογισμός  δράσεων ,  πόσο  θα  κοστίσει…  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Υπάρχει  εδώ  σε  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .    

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  το  έχουμε  πάρει ,  γι '  αυτό .  Συγνώμη .  Εάν  υπάρχει  δεν  το  έχουμε  

πάρει ,  συγνώμη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Με  συγχωρείτε .  Αφού  κάνουμε  μια  ωραία  

συνεδρίαση .  Ένα  λεπτάκι .  Το  κατάλαβα  την  παρατήρηση  του  κ .  

Προέδρου .  Υπάρχει  μέσα  στον  φάκελο  και  ο  προϋπολογισμός  δράσεων  

αναλυτικός ,  είναι  σε  δυο  σελίδες  και  λεπτομέρειες  για  το  τι  κοστίζει  
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το  κάθε  τι .  Νομίζω  και  ο  κ .  Χαρίτος  μπορεί  να  το  επιβεβαιώσει  και  

αυτό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ζητώ  συγνώμη .  Επειδή  στο  αμέσως  επόμενο  θέμα  το  έχω  διαβάσει  και  

είδα ,  έλειπα  από  εδώ  γι '  αυτό  έκανα  την  παρατήρηση .  Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχω  καλυφθεί  περισσότερο  από  τον  κ .  Μηλίδη  βασικά ,  γιατί  αυτές  οι  

δράσεις  σίγουρα  είναι  καλές  αλλά  δεν  είναι  μόνο  ο  Δήμος  Σερρών ,  

είμαστε  βέβαια  μητροπολιτικός  Δήμος  ο  Δήμος  Σερρών  αλλά  και  άλλοι  

είναι  που  συμμετέχουν  στον  φορέα  ΑΕ .   

 Αυτοί  οι  άλλοι  κάποια  στιγμή  θα  πρέπει  να  πάρουν  θέση  και  να  

πουν  τις  απόψεις  τους  πάνω  σε  αυτό  το  κομμάτι ,  όχι  λεφτά  δεν  έχουμε ,  

προσωπικό  δεν  έχουμε ,  το  ένα  δεν  έχουμε ,  το  άλλο  δεν  έχουμε  και  δεν  

κάνουμε  τίποτα .   

 Συμφωνώ  με  τις  δράσεις  που  θέλουν  να  κάνουν  οι  τρεις  Σύλλογοι  

αλλά  πρέπει  να  έχουμε  υπόψη  μας  και  τους  άλλους  που  συμμετέχουν ,  

τους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες  στην  ΑΕ .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ  τον  κ .  Χράπα .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  είναι  

τελευταίος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σίγουρα  η  θετική  η  κατεύθυνση  στην  οποία  τρεις  Σύλλογοι  δυναμικοί  

στην  πόλη  των  Σερρών  αναλαμβάνουν  αυτή  την  δράση  και  πραγματικά  
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πιστεύω  ότι  το  όμορφο  αυτό  βουνό  που  λέγεται  Λαϊλιάς  και  το  

αγαπάμε  όλοι  και  δυστυχώς  τα  τελευταία  χρόνια  έμεινε  πίσω  και  λόγω  

του  ατυχούς  συμβάντος  με  το  σαλέ ,  νομίζω  ότι  είστε  στην  πολύ  σωστή  

κατεύθυνση ,  ειλικρινά  θερμά  συγχαρητήρια ,  συνεχίστε  το  έργο  σας ,  ο  

Δήμος  θα  είναι  πάντα  αρωγός  με  σας ,  αρκεί  να  βλέπει  αυτή  την  

όμορφη  και  συλλογική  προσπάθεια .  

 Συγχαρητήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Ολοκληρώθηκε  ο  πρώτος  

κύκλος .  Υπάρχει  δευτερολογία ;  Όχι .  Συγνώμη .  Ναι  παρακαλώ ,  σας  

ακούω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρώτον  ορμώμενος  χωρίς  να  υπάρχει ,  βέβαια   το  θέμα  θεωρείται  

λήξαν ,  όμως  σας  το  είπα  στην  αρχή  της  τοποθέτησής  μου  και  νομίζω  

θα  σας  καλύψει  πλήρως ,  διότι  έτσι  πιστεύω  ότι  δεν  καλύπτεστε  

πλήρως ,  εάν  εφαρμόσετε  το  άρθρο  202,  το  οποίο  είναι  ξεκάθαρο  και  

μπορείτε ,  δεν  ξέρω  πάντως  εδώ  μέσα  δεν  το  αναφέρετε  πουθενά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ένα  δεύτερο  που  θέλω  να  πω ,  εντάξει  όλοι  θετικοί  είμαστε  στην  

απόφαση  αυτή  αλλά  θα  πρέπει  να  είμαστε  το  ίδιο  αντικειμενικοί  και  

ίσοι  απέναντι  και  σε  άλλα  αιτήματα  που  τυχόν  θα  έρθουν  στο  προσεχές  

μέλλον  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Άρα  λοιπόν ,  όταν  έρχονται  οργανωμένα  αιτήματα  από  άλλα  

αθλήματα ,  θα  πρέπει  και  εκεί  να  ανταποκριθούμε  με  τον  ίδιο  τρόπο  
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που  ανταποκρινόμαστε  και  σήμερα  και  να  μην  είναι  αυτό  μια  

μεμονωμένη  απόφασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ο  κ .  Χαρίτος ,  φυσικά ,  ως  εισηγητής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  η  εισήγηση  είναι  τόσο  μεγάλη ,  επειδή  γίνανε  

παρατηρήσεις ,  λόγω  του  ότι  να  καλύψουμε  αυτό  το  θέμα  που  είπατε .  

Δηλαδή  επειδή  αυτά  τα  χρήματα  πρέπει  να  εκταμιευτούν .  Για  να  

εκταμιευτούν  θα  λάβω  υπόψη  μου  και  το  άρθρο  202,  το  οποίο  δεν  

αναφέρεται ,  όπως  είπατε  και  από  εκεί  και  πέρα ,  πιστεύω  ότι  δεν  θα  

έχουμε  κανένα  πρόβλημα .   

 Όλη ,  δηλαδή ,  αυτή  η  εισήγηση  των  δυο  σελίδων  που  γίνεται  με  

αυτά  τα  άρθρα  και  τα  λοιπά ,  γίνεται  για  τον  λόγο  της  εκταμίευσης  και  

το  γνωρίζετε  πολύ  καλά ,  διότι  όταν  πάει  Επιτρόπους  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε  και   ο  κ .  Χαρίτος .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο  για  να  κλείσει  

το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  έχετε  διαπιστώσει  σε  αυτά  τα  οκτώ ,  οκτώμισι  χρόνια  που  

είμαστε  Δημοτική  Αρχή  η  φιλοσοφία  της  Δημοτικής  Αρχής  ποια  είναι ;  

Η  συνεργασία  με  τους  φορείς  με  στόχο  να  τους  βοηθήσει  και  η  βοήθεια  

αυτή  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  προσέλκυση  ξένων  επισκεπτών .   

 Με  αυτό  το  σκεπτικό  εμείς  συνεργαζόμαστε  με  όλους  τους  φορείς  

και  στο  πλαίσιο  των  δυνατοτήτων  των  οικονομικών  που  έχει  ο  Δήμος  

βοηθάει  πάντα .   
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 Γι '  αυτό  τον  λόγο  άλλωστε  έχουμε  δημιουργήσει  δέκα  νέους  

θεσμούς  σε  περίοδο  δεινής  οικονομικής  κρίσης   και  προσπαθούμε  να  

φέρουμε  κόσμο  μέσω  αυτών  των  θεσμών .   

 Διακόσιοι  άνθρωποι  θα  έρθουν  ένα  Σαββατοκύριακο ;  Είναι  

Κέδρος .  Πεντακόσιοι ;  Χίλιοι ;   

 Δεν  ήταν  δυνατόν  στο  αίτημα  του  φορέα   Λαϊλιά ,  εφόσον  

μπορούσαμε ,  είχαμε  αυτό  το  ποσό  να  μην  ανταποκριθούμε .  Αμέσως  

μόλις  ο  πρόεδρος  ο  κ .  Νυχτοπάτης  Γιώργος  ήρθε  και  μου  το  έθεσε ,  λέω  

ότι  βεβαίως .  Και  μίλησα  με  τις  οικονομικές  υπηρεσίες  και  μου  είπαν  

ότι  μπορούμε  να  διαθέσουμε  αυτό  το  ποσό ,  μακάρι  να  μπορούσαμε  και  

μεγαλύτερο  ποσό  και  είπα  ότι  ασφαλώς  θα  το  φέρουμε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  να  βοηθήσουμε .  

 Τώρα  όσον  αφορά  το  νομικό  σκέλος  εάν  είναι  σωστή  η  εισήγηση  

έτσι  ή  θα  έπρεπε  να  γίνει  διαφορετικά ,  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  η  

Δημοτική  Αρχή ,  η  εκάστοτε  Δημοτική  Αρχή  εκφράζει  την  πολιτική  της  

βούληση  για  να  γίνει  κάτι .  Από  εκεί  και  πέρα ,  γι '  αυτό  υπάρχουν  οι  

υπηρεσίες  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  το  οπλοστάσιο  το  διοικητικό  και  

οικονομικό  που  έχουν  για  να  μας  οπλίσουν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  

προκειμένου  μια  απόφασή  μας  εν  συνεχεία  να  εγκριθεί  από  την  

Αποκεντρωμένη .   

 Δεν  μπορούμε  εμείς ,  δεν  είμαστε  ούτε  νομικοί  ούτε  ξέρουμε  όλα  

τα  διοικητικά  θέματα .  Οι  υπηρεσίες  μας  βοηθούν ,  γι '  αυτό  υπάρχουν  οι  

υπηρεσίες .  Οι  υπηρεσίες  μας  βοηθούν  για  να  κάνουμε  αυτές  τις  

εισηγήσεις .   

Τώρα ,  εάν ,  λέω ,  ας  κτυπήσουμε  ξύλο ,  εάν  υπάρξει  πρόβλημα  η  

απόφασή  μας  αυτή  θα  ελεγχθεί  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση .  Εάν  

υπάρχει  πρόβλημα  και  χρειάζεται  να  κάνουμε  μια  διορθωτική  κίνηση ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

78 

θα  την  κάνουμε .  Εδώ  είμαστε  να  το  φέρουμε  το  θέμα ,  έχουμε  χρόνο  

μπροστά  μας ,  για  να  το  κάνουμε ,  γρήγορα  θα  το  φέρουμε ,  για  να  

κάνουμε  την  όποια  διορθωτική  κίνηση  χρειάζεται .  

Όπως  ξέρετε  ο  Λαϊλιάς  το  ξέρετε  όλοι ,  δεν  είναι  θέμα  

αποκλειστικά  του  Δήμου ,  είναι  ένας  φορέας  που  συμμετέχουν  όλοι  οι  

δήμοι ,  η  Περιφέρεια  και  τα  λοιπά  και  ασφαλώς  θα  πρέπει  να  

ακολουθήσουν  και  οι  άλλοι  το  παράδειγμα  αυτό  του  Δήμου  που  θέλει  

να  βοηθήσει .   

Δεν  μπορεί  να  πει  κανείς  ότι  φταίει  ο  Δήμος  γιατί  και  ούτε  λέω  

ότι  το  είπε  κάποιος ,  γιατί  ο  Λαϊλιάς  δεν  έφτασε  στα  επιθυμητά  σημεία .  

Ο  Δήμος  είναι  μέσα  στον  φορέα  και  όσο  μπορεί  βοηθάει .   

Εάν  δεν  γίνει  κάποια  εκδήλωση  εκ  των  πραγμάτων  δεν  θα  δοθούν  

τα  χρήματα .  Αυτό  που  δίνουμε  τώρα  δεν  είναι  επιχορήγηση .  

Συνδιοργάνωση  εκδήλωσης .  Και  εάν  δεν  μας  φέρουν  παραστατικά  ότι  

ξέρω  εγώ ,  φιλοξενήθηκε  τόσος  κόσμος  σε  ξενοδοχεία  ή  φάγανε ,  τι  

κάνανε ,  τέλος  πάντων ,  δεν  μπορούμε  να  πληρώσουμε  εκ  των  

πραγμάτων .  Αυτό  είναι  αυτονόητο .  Δεν  γίνεται  εκδήλωση ,  δεν  

πληρώνει  ο  Δήμος .  Παραστατικά  θα  πληρώσουμε .  Τα  έξοδά  τους .  Δεν  

είναι  επιχορήγηση .   

Και  χαίρομαι  που  είναι  ομόφωνη  η  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τους  συναδέλφους ,  έκλεισε  το  θέμα ,  ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;  Εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα ,  κατά  πλειοψηφία .  Μας  εξήγησε  

τον  λόγο .   

 Επομένως ,  σας  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ ,  ευχόμαστε  καλή  

επιτυχία  σύσσωμο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  993/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πηγαίνουμε  στο  έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  πανελλήνιου  χριστουγεννιάτικου  

 τουρνουά  καλαθοσφαίρισης  παίδων  του  Δήμου  Σερρών  

 με  τον  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Χαρίτο  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λάβαμε  επιστολή  από  τον  Γενικό  Έφορο  του  Ανδρικού  

Τμήματος  Καλαθοσφαίρισης  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω .  Είναι  εδώ  ο  κ .  Μιλούσης  από  τον  

Πανσερραϊκό .  Μπορείτε  να  έρθετε .  Κύριε  Χαρίτο  με  συγχωρείτε  που  

σας  διέκοψα .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Ελάτε  και  εσείς  κ .  

Μπεντούλη ,  καλώς  ήρθατε .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο ,  συγνώμη  που  

σας  διέκοψα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   λάβαμε  επιστολή  από  τον  Γενικό  Έφορο  του  Ανδρικού  

Τμήματος  Καλαθοσφαίρισης  του  Πανσερραϊκού  τον  Dr.  Μιλούση  

Θάνο ,  ο  οποίος  αναφέρεται  σε  μια  πρόταση  συνδιοργάνωσης  δράσεων  

στην  περιοχή  του  Λαϊλιά  Σερρών  και  με  την  οποία  ζητάει  από  τον  

Δήμο  την  στήριξη  ως  συνδιοργανωτής  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Χαρίτο  είναι  το  έβδομο  θέμα .  

Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  

Δεν  έχουμε  ακόμα  γήπεδο  μπάσκετ  στον  Λαϊλιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  στην  Χρυσοπηγή  όμως .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  από  κεκτημένη  ταχύτητα  ξέρεις .  Λοιπόν ,  συνδιοργανωτής  του  

Πανελληνίου  Χριστουγεννιάτικου  Τουρνουά  Μπάσκετ  Παίδων  που  θα  

λάβει  χώρα  από  27 έως  30 Δεκεμβρίου  του  ΄18 και  ζητά  την  κάλυψη  

μέρους  του  συνολικού  κόστους .  Υπάρχει  ένα  συνολικό  κόστος  25.000,  

7.200 ευρώ ,  το  οποίο  αφορά  την  φιλοξενία  αποστολών  που  θα  

αποτελούνται  από  δώδεκα  παίχτες  και  τέσσερα  συνοδά  μέλη  

προπονητές ,  φροντιστές  και  τα  λοιπά  για  να  διαμείνουν  τέσσερις  μέρες  

σε  δυο  ξενοδοχεία .   

 Το  Πανελλήνιο  Χριστουγεννιάτικο  Τουρνουά  Μπάσκετ  θα  λάβει  

χώρα  αυτόν  τον  μήνα ,  27 με  30 του  μηνός ,  θα  λάβουν  ιστορικοί  

σύλλογοι  της  ελληνικής  καλαθοσφαίρισης  όπως  Παναθηναϊκός ,  ο  

Πανιώνιος ,  ο  Άρης  Θεσσαλονίκης ,  η  ΧΑΝΘ  και  η  διακεκριμένοι  10-

Academy.  

 Περιμένουν  οι  διοργανωτές  περίπου  στα  250 και  πλέον  άτομα ,  τα  

οποία  θα  είναι  αποστολές ,  συνοδοί ,  γονείς ,  φίλαθλοι  και  είναι  
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σημειωτέων  ότι  η  διοργάνωση  αυτή  έχει  τεθεί  υπό  την  αιγίδα  του  . .  και  

θα  διεξαχθεί  και  με  την  συμμετοχή  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Σερρών  για  

να  σταλεί  στο  Πανελλήνιο  το  κοινωνικό  μήνυμα  της  αξίας  των  

εμβολιασμών  στην  παιδική  ηλικία .   

 Θα  γίνουν ,  από  ότι  γνωρίζω ,  γύρω  στους  16 αγώνες ,  θα  υπάρχει  

ένα  πλούσιο  θέμα  16 αγώνων  και  επίσης  25.000 είναι  όλη  η  

διοργάνωση  εκ  των  οποίων  οι  7.000 είναι  αυτά  τα  οποία  ζητάνε  για  τον  

Δήμο  Σερρών .   

 Η  πρόταση  του  Δήμου  Σερρών  είναι  η  έγκριση  της  κάλυψης  του  

ποσού  αυτού  για  την  συνδιοργάνωση  της  παραπάνω  εκδήλωσης .   

 Υπόψη  θα  ήθελα  να  πω ,  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  βοηθάει ,  επειδή  

είχαμε  πάλι  τα  νομικά  δυο  σελίδες  ακριβώς  τα  ίδια  με  τα  προηγούμενα ,  

εάν  μπορεί  να  μπει ,  εδώ  είναι  το  άρθρο  202,  από  τώρα  ζητώ  μαζί  με  

την  πρόταση  της  υπερψήφισης  να  μπει  και  το  άρθρο  202 μέσα  στη  

νομική  στήριξη  που  έχουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  στην  εισήγηση ,  επειδή  υπάρχει  σε  ένα  σημείο  εκ  

παραδρομής  από  την  αντιγραφή  από  το  προηγούμενο  θέμα ,  γιατί  έχει  

την  ίδια  νομική  βάση  η  εισήγηση  στα  έχοντας  υπόψη ,   κάνει  μια  

αναφορά  εκεί  ότι  η  συνδιοργάνωση  είναι  για  δράση  στην  περιοχή  του  

Λαϊλιά ,  φαντάζομαι  απαλείφεται  αυτή  η  αναφορά .   

 Παρακαλώ  είμαι  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Υπάρχει  κάποιος  

συνάδελφος  που  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  Όχι .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  

τοποθετήσεων .  Μήπως  θέλετε  να  ακούσετε  τον  κ .  Μιλούση  με  τον  κ .  

Μπεντούλη ;  Κύριε  Μιλούση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  
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Καταρχάς  θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  όλους  εκ  μέρους  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  τμήματος  και  του  ΜΓΣ  του  Πανσερραϊκού  και  σας  

ευχαριστώ  γιατί  με  την  στήριξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των  

φορέων  του  Δήμου ,  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ήδη  έχει  

γίνει  μια  μεγάλη  δράση  στην  πόλη  μας ,  όπου  για  πρώτη  φορά  ήρθαν  

στις  Σέρρες  οι  παίχτες  της  Εθνικής  ομάδας  και  έκαναν  εδώ  την  

προετοιμασία  τους .   

 Να  ξέρετε  ότι  πίσω  από  αυτό  το  σκηνικό  όλο  υπήρχε  μια  

συνεργασία  ομάδων  της  πόλης ,  ήταν  η  . .  και  ο  Πανσερραϊκός  και  

φυσικά  των  ανθρώπων  που  απαρτίζουν  τα  Δ .Σ .  των  ομάδων  αυτών  και  

των  εθελοντών  και  θέλω  να  σας  πω  ότι  η  εντύπωση  της  Ομοσπονδίας ,  

η  . .  του  επικεφαλής  της  αποστολής  του  κ .  Κόνιαρη ,  που  είναι  και  ο  

νομικός  σύμβουλος  της  Ομοσπονδίας  ήταν  ότι  ήταν  η  καλύτερη  

φιλοξενία  των  τριάντα  τελευταίων  ετών .  

 Εμάς  σαν  συνδιοργάνωση  τότε  και  ΑΕΣ  και  Πανσερραϊκό  μας  

τίμηση  ιδιαίτερα .  Νομίζω  ότι  τα  εύσημα  πηγαίνουν  και  τους  προέδρους  

εδώ  των  φορέων  που  μας  στήριξαν  και  σε  όλους  εσάς ,  βέβαια ,  γιατί  

ξέρουμε  ότι  οι  αποφάσεις  ήταν  ομόφωνες  στα  συμβούλια .   

 Θέλω  να  επενδύσουμε  στον  αθλητικό  τουρισμό .  Ακούσαμε  με  

προσοχή  τα  παιδιά  προηγουμένως  για  τις  δράσεις  που  κάνουν  στον  

Λαϊλιά ,  θέλουμε  να  φέρουμε  παιδιά  στην  πόλη  και  όλα  αυτά  τα  παιδιά  

είναι ,  ενδεχομένως ,  από  τα  μεγαλύτερα  ταλέντα  του  ελληνικού  

μπάσκετ  και  σκοπός  μας  δεν  είναι  να  κάνουμε  ένα  τουρνουά  το  οποίο  

θα  είναι  φέτος  μόνο ,  θέλουμε  να  γίνει  θεσμός ,  θέλουμε  να  έχουμε  τον  

χρόνο  πιο  πολύ  μπροστά  μας  και  πιο  έγκαιρα  να  το  διοργανώσουμε  

σωστά  και  η  φιλοσοφία  μας  είναι ,  το  όνειρό  μας  είναι  αυτό  το  

τουρνουά  να  αρχίσει  να  μαζεύει  και  σκάουτερς ,  να  έρχονται  εδώ  να  
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βλέπουν  τα  ταλέντα ,  να  ξέρουν  δηλαδή  ότι  εδώ  θα  κτυπάει  η  καρδιά  

του  ελληνικού  μπάσκετ  τα  Χριστούγεννα  και  γιατί  όχι  κάποια  στιγμή  

να  γίνει  και  διεθνές  το  τουρνουά  αυτό .   

 Πάντοτε  όμως  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  αρχή .  Στην  αρχή  

βρισκόμαστε  τώρα  και  νομίζω  ότι  η  συμπαράστασή  σας  και  η  βοήθειά  

σας  είναι  πολύτιμη .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Να  μην  σας  κουράζω  κιόλας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μιλούση .  Θέλετε  να  πείτε  κάτι ;  Ήθελε  μια  

διευκρίνηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  μικρή  τοποθέτηση  κύριε  Πρόεδρε  σχετικά  με  το  

θέμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ,  σας  ρώτησα ,  δεν  υπήρχε  κανείς  που  να  ήθελε .  Εάν  

υπάρχουν  τοποθετήσεις  πρώτον  τον  κ .  Χρυσανθίδη  σημείωσα .  Υπάρχει  

κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Πολύ  ωραία ,  ένα  

λεπτάκι  συγχωρείστε  με ,  λείπει   ο  γραμματέας ,  να  γράψω .  

 Είναι  ο  κ .  Γκότσης  πρώτα  αρχηγός  παράταξης ,  τον  κ .  

Χρυσανθίδη ,  ήδη  του  έχω  δώσει  τον  λόγο ,  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  

Τερζής .  Εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  Αραμπατζής .  

Κάποιος  που  δεν  άκουσε  το  όνομά  του ;  Όχι .  Ξεκινούμε .  Κύριε  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  παράταξή  μου  θα  το  ψηφίσει  το  συγκεκριμένο  

αίτημα ,  όμως  επειδή  γνωρίζετε  όλοι  σας  σχεδόν  ότι  ασχολούμαι  από  

πάρα  πολύ  μικρός  με  τον  αθλητισμό  και  μέχρι  σήμερα  και  από  θέσεις  
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ευθύνης  τις  οποίες  είχα ,  ουδέποτε  ούτε  σαν  αιρετός ,  ούτε  σαν  

εισηγητής  θεμάτων ,  ουδέποτε  αρνήθηκα  ή  ήμουν  αντιδραστικός  σε  

τέτοιες  διοργανώσεις  είτε  προέρχονταν  από  μεμονωμένο  Σύλλογο  είτε  

προέρχονταν  από  ομάδα  Συλλόγων .   

 Το  λέω  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  τον  εξής  λόγο .  Επειδή  

ακούστηκαν  πολλά  στον  αθλητικό  χώρο ,  τα  οποία  με  ενόχλησαν  

αφάνταστα  και  τοποθετούμαι  στο  ανώτατο  όργανο ,  διότι  το  να  

λέγονται  έξω  πράγματα  τα  οποία  δεν  υφίστανται ,  αυτά  τα  οποία  

υφίστανται  είναι  αυτά  για  τα  οποία  τοποθετούμαστε  στα  αρμόδια  

συλλογικά  όργανα  είτε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είτε  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  στο  οποίο  τυχαίνει  να  είμαι  μέλος .   

 Ειπώθηκα ,  μάλιστα ,  ότι  στο  συμβούλιο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

ήμουνα  θετικός  για  θέμα  το  οποίο  δεν  έχει  έρθει  ποτέ ,  εδώ  είναι  και  ο  

Πρόεδρος ,  ας  με  διαψεύσεις ,  ποτέ  δεν  έχει  έρθει  τέτοιο  αίτημα ,  το  

οποίο  εμείς ,  εγώ  προσωπικά  αρνήθηκα  να  ψηφίσω .   

 Άρα  λοιπόν  και  δεν  λέω  ότι  λέγεται  αυτό  από  την  Δημοτική  

Αρχή ,  προς  Θεού ,  σε  καμία  των  περιπτώσεων .   

 Ανέφερα  προηγούμενα  ότι  τέτοιες  εκδηλώσεις  προάγουν  τον  

αθλητισμό ,  προβάλουν  την  πόλη  μας ,  οικονομικά  τονώνεται  η  πόλη  

μας  τα  μικρά  παιδιά  βλέπουν  πρότυπα ,  βλέπουν  συνομήλικους  σε  τι  

κατάσταση  βρίσκονται  να  συναγωνιστούν ,  το  καλύτερα  θα  ήταν  για  

όλα  να  υπάρξει  συνεργασία  όλων  των  Συλλόγων  και  να  γίνει  αυτό .  

 Όπως  ανέφερε  ο  κ .  Μιλούσης  υπήρξε  συνεργασία  με  την  τεχνική  

ομάδα  που  ήρθε  εδώ  και  καλέστηκαν  όλοι  ο  φορείς  να  συμμετάσχουν .   

 Όμως  προείπα  και  στην  προηγούμενη  τοποθέτησή  μου  ότι  θα  

πρέπει  να  έχουμε  την  ίδια  αντιμετώπιση  των  Συλλόγων  όλων  των  
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αθλημάτων  και  αυτών  ειδικά  οι  οποίοι  το  προάγουν  και  είναι  πιο  

δραστήριοι  με  τον  ίδιο  τρόπο .   

 Όμως ,  επειδή  κάποιοι  ξέρουν ,  θα  πρέπει  να  προσέξουμε  και  με  

αυτό  θα  κλείσω ,  δεν  θα  πω  τίποτα  περισσότερο  γιατί  δεν  χρειάζεται  να  

αποδείξω  το  ποιος  είμαι  και  εάν  βοήθησα  τον  αθλητισμό  ή  τον  βοηθάω  

τον  αθλητισμό ,  το  ξέρει  η  Σερραϊκή  κοινωνία ,  θα  πρέπει  να  

προσέξουμε  ότι  τα  χρήματα  θα  διατεθούν  αποκλειστικά  και  μόνο  γι '  

αυτόν  τον  σκοπό .   

 Δεν  θα  πω  τίποτα  παραπάνω .  Εγώ  θα  πω  καλή  επιτυχία  και  τα  

αιτήματα  θα  ήταν  καλό  να  έρχονται  από  όλους  τους  Συλλόγους  και  

τέτοιες  διοργανώσεις  για  να  έχουμε  και  μεγαλύτερες  επιχορηγήσεις  και  

καλύτερα  αποτελέσματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .και  κλείνω .  Όταν  διοργανώνεται  από  Σύλλογο  και  δεν  εννοώ  τους  

ανθρώπους  του  Πανσερραϊκού ,  την  Διοικούσα  Επιτροπή  σε  καμία  

περίπτωση  γι '  αυτά  που  είπα ,  δεν  εννοώ  αυτούς  τους  ανθρώπους ,  ούτε  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ξεκαθαρίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  μιλάμε  γι '  αυτό  το  θέμα .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πέταξες  ένα  υπονοούμενο  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κάτι  γνωρίζω  εδώ  μέσα  σίγουρα  αλλά  δεν  μπορώ  να  μιλήσω  

παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έκλεισε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Μηλίδη  

παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  παλαιότερη  εισήγησή  μου  που  συζητούσαμε  για  την  προβολή  του  

Δήμου  μας ,  είπα  πει  πολλές  φορές  ότι  εμείς  δεν  είμαστε  ούτε  Μύκονος  

ούτε  Κρήτη  ούτε  Σαντορίνη .  Δεν  μπορούμε  να  προσελκύσουμε  άλλο  

κόσμο .  Τουρισμό .  Έστω  ντόπιους ,  από  τις  γύρω  πόλεις  και  γενικά  από  

το  πανελλήνιο .  Δεν  μπορούμε .   

 Στον  αθλητισμό  όμως  σαν  Σέρρες  έχουμε  δώσει  δείγματα  γραφής .  

Έχουμε  βγάλει  και  πρωταθλητές  σε  πολλά  αθλήματα .  Άρα  λοιπόν  είναι  

άξια  συγχαρητηρίων  η  πρωτοβουλία  αυτή ,  γιατί  εκείνο  που  πρέπει  να  

έχουμε  κατά  νου  είναι  πώς ,  εκτός  του  ότι  θα  αθληθούν  τα  παιδιά ,  θα  

έχουν  πρότυπα ,  αντί  να  είναι  όλη  μέρα  σε  άλλα  στέκια  είναι  

προτιμότερο  να  αθλούνται .  Πολύ  προτιμότερο .  Αυτό  είναι  υγεία  και  

στο  μυαλό  αλλά  και  στο  σώμα .   

 Άρα  δηλαδή  είναι  σαν  θεσμός  που  μπορεί  να  γίνει  δεσμός  πολύ  

καλός  και  πιστεύω  ότι  θα  αναβαθμίσει  και  τον  Δήμο  μας ,  όπως  και  η  

προηγούμενη  εκδήλωση  με  τον  Λαϊλιά .   

 Το  μπάσκετ  έχει  κάτι  το  ιδιαίτερο .  Είναι  στο  DNA των  Ελλήνων .  

Θέλουμε ,  δεν  θέλουμε  είναι  στο   DNA μας .  Βλέπετε  ότι  οι  ομάδες  μας  

παντού  διαπρέπουν .  Αλλού  βουλιάζουμε ,  εδώ  διαπρέπουμε .  Άρα  

λοιπόν  είναι  και  ένα  έναυσμα  για  τους  νέους ,  βλέποντας  τους  αθλητές  

αυτούς  που  όπως  είπε  ο  κ .  Μιλούσης ,  ο  συνάδελφός  μου  είναι  μεγάλης  

κλάσεως ,  δημιουργούν  αυτό  που  λέμε  το  πρότυπο  και  η  ευγενής  άμιλλα  

πάντοτε  είναι  προς  το  καλό  όλων  και  κυρίως  των  νέων .   

 Άρα  λοιπόν  είμαστε  θετικοί ,  πιστεύουμε  ότι  θα  μπορέσουμε  να  

φέρουμε  κόσμο ,  γιατί  το  έχει  ανάγκη  ο  τόπος  μας  με  ποικίλους  
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τρόπους  και  ο  αθλητικός  τουρισμός ,  όπως  και  με  τον  μηχανοκίνητο  κ .  

Παπαβασιλείου ,  αλλά  και  ο  θρησκευτικός  τουρισμός  είναι  τα  είδη  του  

τουρισμού  που  μπορούν  να  φέρουν  κόσμο  στις  Σέρρες .   

 Συμφωνώ  με  τον  Δήμαρχο  και  πεντακόσιοι  να  έρθουν  και  

διακόσιοι  και  χίλιοι  την  σκόνη  που  λένε  θα  αφήσουν .  Κάτι  θα  αφήσουν  

αλλά  προβάλλεται  και  η  πόλη  γενικότερα .   

 Είμαστε ,  λοιπόν ,  θετικοί  και  πιστεύουμε  ότι  θα  έχει  επιτυχία  και  

κάθε  χρόνο  θα  μπορεί  να  βελτιώνοντας  βλέποντας  τις  ενδεχόμενες  

ατέλειες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριοι  συνάδελφοι  και  εγώ  είμαι  θετικός .  Κάθε  τι  που  

γίνεται  στον  Δήμο  μας ,  στην  πόλη  μας  φέρνει  θετικά  αποτελέσματα .  Η  

πόλη  μας ,  το  όνομα  της  πόλης  μας  ανά  την  Ελλάδα  αρχίζει  και  

συζητιέται .  Όπως  γίνεται  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  τώρα  με  την  Πάλη ,  

με  τους  διάφορους  θεσμούς  που  έχουμε  κάνει  τώρα  με  το  τουρνουά  και  

εκείνο  που  θα  προσθέσω  και  δεν  θα  πω  περισσότερα ,  είναι  ότι  και  σε  

άλλους ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  σε  άλλους  Συλλόγους  που  

θέλουν  να  κάνουν  ένα  τέτοιο  τουρνουά  και  τα  λοιπά ,  να  είμαστε  και  

εκεί  θετικοί  και  όχι  μόνο ,  ας  πούμε ,  να  κάνουμε  διακρίσεις  μόνο  σε  

δυο ,  τρεις  συλλόγους  και  σε  άλλους  όχι .  Εφόσον  όμως  υπάρχει  η  

υποδομή  και  εφόσον  υπάρχει  ιστορία  σε  αυτούς  τους  συλλόγους  οι  

οποίοι  θα  κάνουν  την  διοργάνωση .   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γκότση .  Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο  .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

88 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Είναι  γεγονός  ότι  ο  αθλητικός  τουρισμός  

στην  Ελλάδα  ευδοκιμεί  σε  κάποιους  δήμους  που  έχουν  τις  

εγκαταστάσεις  κυρίως  αλλά  και  τα  άτομα  μέσα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  μάλλον  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  τα  οποία  έχουν  αντιληφθεί  

ότι  ο  αθλητικός  τουρισμός  φέρει  πάρα  πολλά  έσοδα  και  οικονομικά  και  

ηθικά  και  ψυχολογικά  στην  τοπική  κοινωνία .   

 Είναι  γεγονός  ότι  από  το  ΄11 και  μετά  και  εδώ  είναι  και  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης  με  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  διαθέτει  τους  αθλητικούς  

χώρους ,  ο  Δήμος  έχει  αναλάβει  πλέον  και  έχει  καταστήσει  θεσμούς ,  το  

Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Πάλης ,  πάρα  πολλούς  αγώνες  πανελλήνιους  

όσο  το  ταρτάν  ήταν  σωστό  και  ευελπιστώ  ότι  με  την  ανακατασκευή  του  

ταρτάν  ξανά  θα  γίνει  σημείο  αναφοράς  και  τόπος  συγκέντρωσης  

πανελληνίων  πρωταθλημάτων  το  Δημοτικό  Στάδιο  Σερρών .   

 Θα  ήθελα  όμως  να  προτείνω  να  κάνουμε  πάντοτε  όταν  έρχονται  

τέτοια  αιτήματα  μια  ιεράρχηση .  Δηλαδή  να  έχουν  την  προτεραιότητα  

διεθνείς  και  πανελλήνιοι  αγώνες ,  μετά  αγώνες  οι  οποίοι  κρύβουν  από  

πίσω  συμμαχίες ,  συνεργασίες  και  αργότερα  αγώνες ,  οι  οποίοι  μας  

προτείνονται  εδώ ,  αθλητικές  δηλαδή  δραστηριότητες  που  αφορούν  

έναν  Σύλλογο .   

 Όσον  αφορά  ειδικά  για  την  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  γνωρίζω  

πολύ  καλά  ότι  λίγο  αργά  οι  εκπρόσωποι  του  Συλλόγου  με  

επισκέφτηκαν  ως  εντεταλμένο  δημοτικό  σύμβουλο  Πολιτικού  και  

Αθλητισμού  για  να  συνδράμουμε  οικονομικά  από  το  τμήμα .   

 Μάλιστα  επισκέφτηκαν  και  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Τους  είπα  πολύ  

γρήγορα  ότι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  δεν  μπορεί  να  αναμειχθεί  οικονομικά  σε  

οποιαδήποτε  αθλητική  δραστηριότητα ,  έτσι  είναι  ο  Κανονισμός  
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Λειτουργίας  της  και  ότι  ο  προϋπολογισμός  του  τμήματος  Πολιτισμού  

και  Αθλητισμού  πλέον  έχει  εξαντληθεί ,  γιατί  είχε  μείνει  ένας  μήνες  

πριν  ολοκληρωθεί  το  έτος  και  δεν  είχαμε  κονδύλια .   

 Η  τελευταία  επίσκεψη  έγινε  μάλιστα  παρουσία  του  κυρίου  Σιδέρη  

και  τον  προέτρεψα  να  πάει  στον  Δήμο  στον  κ .  Χαρίτο  και  να  με  πολύ  

χαρά  βλέπω  ότι  μέσα  σε  μια  εβδομάδα  ευδοκίμησε  και  έχετε  σήμερα  

αυτό  το  θέμα .    

 Κλείνοντας  θα  συμφωνήσω  πως  ανοίγουμε  τώρα  μια  πόρτα  ήδη  

με  την  προηγούμενη  απόφασή  μας  και  με  αυτή  που  θα  είναι  μάλλον ,  

ομόφωνη  ή  μάλλον  κατά  πλειοψηφία  μείον  ενός  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι .   

 Θα  ήθελα  σίγουρα  να  κοιτάμε  με  το  ίδιο  μάτι ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι ;  Έχεις  δίκαιο  αγαπητέ .  Θα  ήθελα  λοιπόν  να  βλέπουμε  με  το  ίδιο  

μάτι  και  με  την  ίδια  έτσι  διάθεση  και  άλλες  προσπάθειες  που  θα  γίνουν  

και  θα  έρθουν  εδώ  και  από  άλλους  φορείς  εφόσον  υπάρχει  καταρχάς  η  

υποδομή  και  η  διάθεση  και  η  ευκαιρία  του  αθλητικού  χώρου  και  μετά  

το  αντίστοιχο  κονδύλι  από  τον  προϋπολογισμό .   

Τ  νησιά  μας  να  ξέρετε  την  τελευταία  τριετία ,  τα  νησιά  που  

σφύζουν  από  τουρισμό ,  Ρόδος ,  Σαντορίνη ,  Κρήτη  για  να  παρατείνουν  

το  τουριστικό  τους  προϊόν ,  αναλαμβάνουν  και  μπαίνουν  πολύ  δυναμικά  

πλέον  στον  αθλητικό  τουρισμό  παίρνοντας  τέτοιες  διοργανώσεις .  Τα  

νησιά  που  δεν  έχουν  κανένα  πρόβλημα  με  τον  τουρισμό  και  με  τα  

έσοδα .  Και  μεγάλα  νησιά .  Ρόδος ,  Σαντορίνη ,  Κρήτη  παίρνουν  το  

κομμάτι  του  λέοντος  την  τελευταία  χρονιά  σε  αθλητικές  διοργανώσεις .   
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Τι  να  μείνει  λοιπόν  σε  μας ,  μια  πόλη  που  δεν  έχει  να  δείξει  και  

πολλά  πράγματα ,  ιδιαίτερα  τον  χειμώνα  και  μάλλον  πρέπει  να  το  

κοιτάξουμε  και  καλά  κάνουμε ,  αυτό  το  κομμάτι  που  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  υλοποιείται  εδώ  και  δεκαετίες ,  τον  αθλητικό  

τουρισμό .  

Αυτά  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θα  εκφράσω  και  σε  σας  τα  θερμά  μου  συγχαρητήρια  πραγματικά  που  

αναλαμβάνετε  τέτοιες  δράσεις  και  εσείς  κ .  Μιλούση  και  εσείς  κ .  

Μπεντούλη .  Ο  Δήμος  είναι  πάντα  αρωγός  σε  τέτοιες  προσπάθειες .  

Μακάρι  και  άλλοι  Σύλλογοι  να  αναλάβουν  τέτοια  δράση .  Αυτή  είναι  η  

εξωστρέφεια  του  Δήμου  της  πόλης  και  του  Νομού .  Ο  αθλητικός  

τουρισμός  είναι  αυτός  ο  οποίος  θα  φέρει  ξένο  κόσμος  στην  πόλη .  Αυτό  

προσπαθούμε  όλοι  να  κάνουμε ,  ο  καθένας  και  όλοι  μαζί  με  την  σειρά  

μας .  Προχωρήστε ,  θα  είμαστε  αρωγοί  πάντα  μαζί  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Αραμπατζής  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο .  

Τελευταίος  ομιλητής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  βέβαια  συμφωνούμε  με  τέτοιες  πρωτοβουλίες  και  δράσεις  και  τις  

στηρίζουμε .  Εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  τους  διοργανωτές ,  να  τους  

ευχηθώ  καλή  επιτυχία  και  θα  μείνω  σε  αυτό  που  ανέφερε  ο  κ .  

Μιλούσης ,  για  τον  αθλητικό  τουρισμό ,  ο  οποίος  σίγουρα  προβάλει  

τόσο  την  πόλη  μας  και  τον  Δήμο  μας ,  θα  πρέπει  να  τον  προσέξουμε  
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ιδιαίτερα  συνεργαζόμενοι  και  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  νομίζω  ότι  

μπορούμε  να  πετύχουμε  πάρα  πολλά  πράγματα .   

 Συγχαρητήρια  και  πάλι  και  καλή  επιτυχία  στην  διοργάνωσή  σας .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αραμπατζή .  Κάτι  μου  ζήτησαν  οι  εκπρόσωποι  του  

Συλλόγου .  Ο  κ .  Μπεντούλης  θέλει  να  πει  δυο  λόγια .   

Κος  ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ:  

Χαιρετίζω  και  εγώ .  Κάνοντας  την  διαπίστωση  από  όλους  σας  ότι  είστε  

θετικοί  στον  αθλητικό  τουρισμό ,  για  να  υπάρχουν  περισσότερες  

τέτοιες  ενέργειες  και  δράσεις ,  ώστε  να  αναπτύξουμε  αυτό  εδώ  το  

προϊόν  για  τον  τόπο  μας ,  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  οι  καλές  

υποδομές .   

Είναι  κάτι  το  οποίο  έχει  βελτιωθεί  τα  τελευταία  χρόνια  με  τις  

προσπάθειες  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  των  άλλων  φορέων  που  έχουν  τους  

χώρους .  Θα  ήταν ,  θα  βοηθούσε  πάρα  πολύ  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  

αφού  υπάρχει  αυτή  η  συμφωνία  από  όλες  τις  παρατάξεις ,  η  ομόφωνη ,  

να  προσπαθήσουν  όλοι  και  οι  φορείς  αλλά  και  οι  ιδιώτες  και  να  μην  

διστάσετε  να  ζητήσετε  την  βοήθεια  και  την  συνεργασία  με  τους  

ιδιώτες ,  ώστε  αυτές  οι  εγκαταστάσεις  να  γίνουν  όσο  καλύτερες  

γίνονται  μάλλον ,  τόσο  καλύτερες  διοργανώσεις  θα  κάνουμε .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  να  πείτε  κάτι  για  

το  θέμα ;   

Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  

Να  πω  κάτι  και  εγώ  για  να  κλείσω .  Ένα  λεπτάκι  να  σας  ενημερώσω  για  

κάτι  που  ξέχασα .  Να  ξέρετε  ότι  στο  τουρνουά  αυτό  θα  συμμετέχει  και  
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η  ομάδα  των  Ικάρων .  Είναι ,  θα  παίξουν ,  θα  έχουν  συμμετοχή  τα  

παιδιά .  Είχαν  στον  προγραμματισμό  τους  κάτι  άλλο ,  οπότε  δεν  μπήκαν  

στην  συνδιοργάνωση ,  αλλά  να  ξέρετε  ότι  θα  είναι  όλοι  εκεί ,  όπως  . .  το  

καλοκαίρι  θα  είναι  οι  Ίκαροι  τώρα .  

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  όταν  ξεκινήσαμε  να  το  κάνουμε  το  τουρνουά  

αυτό  ήμασταν  αποφασισμένοι  να  το  κάνουμε  και  με  ιδιωτική  

πρωτοβουλία ,  θα  γινόταν  ούτως  ή  άλλως  αλλά  το  γεγονός  ότι  

ερχόμαστε  σε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  μας  αγκαλιάζετε  από  τον  

Δήμαρχο  και  όλους  τους  συμμετέχοντες  εδώ ,  μας  αγκαλιάζετε  με  αυτόν  

τον  τρόπο ,  μας  δημιουργείτε  μεγάλο  αίσθημα  ευθύνης  και  σας  δίνουμε  

την  υπόσχεση  ότι  θα  δώσουμε  τον  καλύτερό  μας  εαυτό  για  να  τα  

καταφέρουμε  να  προβάλουμε  την  πόλη ,  να  γεμίσουμε  τα  γήπεδα  και  

την  επόμενη  χρονιά  πιο  έγκαιρα ,  κ .  Τερζή ,  έχετε  δίκαιο  και  όλοι  μαζί  

κ .  Χρυσανθίδη  και  εσείς  έχετε  δίκαιο  απόλυτο ,  να  κάνουμε  κάτι  που  

θα  είναι  ακόμα  πιο  πετυχημένο .   

 Σας  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  να  κλείσει  το  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε ,  πήρε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .  

Λίγο  σεβασμό  στην  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Κύριε  

Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  παρακαλώ .  Ο  κ .  Δήμαρχος  

να  κλείσει  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  όπως  είπαν  και  αρκετοί  ομιλητές ,  η  πόλη  των  Σερρών ,  ο  

Δήμος  των  Σερρών ,  ο  νομός  Σερρών  όχι ,  δεν  έχει  θάλασσα  και  δεν  

μπορεί  να  ανταγωνιστεί  τουριστικά  τις  άλλες  περιοχές  που  έχουν  

θάλασσα .  Πώς  μπορούμε  όμως  να  φέρουμε  ξένο  κόσμο ,  ξένους  

επισκέπτες ;  Ασφαλώς  πάλι  δεν  μπορούμε  να  ανταγωνιστούμε  ούτε  την  

Μύκονο  ούτε  την  Κρήτη ,  ούτε  την  Ρόδο .  Μπορούμε  να  φέρουμε  ξένο  

κόσμο  αξιοποιώντας  τον  φυσικό  και  ιστορικό  μας  πλούτο ,  

ομορφαίνοντας  την  πόλη  και  δημιουργώντας  θεσμούς .  

 Είμαστε  τώρα  σε  αυτό  το  τρίτο  που  είπα  το  τελευταίο ,  είμαστε  

στους  θεσμούς ,  στις  διάφορες  πολιτιστικές  και  αθλητικές  

δραστηριότητες  και  πρέπει  να  πούμε  ότι  ο  στόχος  της  Δημοτικής  

Αρχής  ήταν  από  τότε  που  αναλάβαμε  κάθε  Σαββατοκύριακο ,  εάν  είναι  

δυνατόν ,  να  υπάρχει  ένα  γεγονός ,  ένα  πολιτιστικό  και  αθλητικό  

γεγονός  που  να  φέρει  πεντακόσιους  επισκέπτες ;  Χίλιους ;  Τριακόσιους ;  

Διακόσιους ;  Θα  είναι  κέρδος .   

 Σε  ένα  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  το  πετύχαμε  αυτό .  Μπορώ  να  πω  

κατά  80%. Βρήκαμε  θεσμούς  και  σε  αυτούς  που  βρήκαμε  προσθέσαμε ,  

προσθέσαμε  άλλους  δέκα  θεσμούς  και  εάν  παρατηρήσατε  δεν  υπάρχει  

Σαββατοκύριακο  που  να  μην  υπάρχει  ένα  πολιτιστικό  ή  αθλητικό  

γεγονός .  Εκτός  από  το  καλοκαίρι  που  νεκρώνει  η  πόλη ,  Ιούλιος ,  

Αύγουστος  νεκρώνει .   

 Εάν  δείτε  όμως  σε  όλο  το  υπόλοιπο  χρονικό  διάστημα  κατά  80% 

τα  Σαββατοκύριακα  όλα  είναι  καλυμμένα  με  κάποιο  θεσμό ,  με  κάποιο  

γεγονός  αθλητικό  ή  πολιτιστικό .  Και  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  πρέπει  
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να  δώσουμε  ακόμη  μεγαλύτερη  βαρύτητα .  Όχι  ένα  πολιτιστικό  ή  

αθλητικό  γεγονός  να  υπάρχει  Σαββατοκύριακο ,  γιατί  να  μην  υπάρχουν  

και  δυο  και  τρία ;   

 Μόνο  έτσι  μπορούμε  να  φέρουμε  τον  κόσμο  και  παράλληλα ,  

φυσικά  να  επισκέπτονται  και  διάφορα  άλλα  σημεία  του  Δήμου  ή  και  

του  Νομού .   

 Λοιπόν ,  δεν  πρέπει  να  ανησυχεί  κανένας  για  τα  χρήματα  που  θα  

δώσει  ο  Δήμος  ως  συνδιοργανωτής  στην  εκδήλωση  αυτή .  Και  γιατί  δεν  

πρέπει  να  ανησυχεί ;  Αυτά  τα  χρήματα  θα  πάνε  για  την  διαμονή  των  

αθλητών  και  των  προπονητών .  Ξενοδοχεία ,  φαγητό .  Φέρανε  

παραστατικά ;  Θα  πληρωθούν .  Δεν  φέρανε ;  Δεν  θα  πληρωθούν .  

 Άρα  το  τι  μπορεί  να  συμβεί  από  πίσω  ή  δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  

κάτι  άλλο  εκτός  Δήμου ,  αυτό  δεν  μπορούμε  εμείς  να  το  ελέγξουμε .  Τα  

χρήματά  μας  όμως ,  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  πάνε  στον  βρόντο .  Τα  

χρήματα  θα  δοθούν  εφόσον  μας  φέρουν  παραστατικά .  Έτσι  δεν  είναι  

κύριε  …; Ακριβώς  είναι  έτσι .   

 Όσον  αφορά ,  εάν  θα  έρθουν  και  άλλοι  και  τα  λοιπά  ή  γιατί  τώρα  

δίνουμε  στον  Πανσερραϊκό  ή  ξέρω  εγώ  στον  Λαϊλιά  και  τα  λοιπά ,  ο  

Πανσερραϊκός ,  οι  Ίκαροι  ήρθαν  και  άλλη  φορά  και  είπα  όχι .  Δεν  

έχουμε  τώρα ,  δεν  μπορούμε ,  δεν  έχουμε  την  δυνατότητα .  Αυτή  την  

στιγμή  υπάρχει  αυτή  έστω  η  μικρή  δυνατότητα  και  μπορούμε  να  

δώσουμε .   

Και  μεθαύριο ,  εάν  θα  έρθουν  και  άλλοι  Σύλλογοι ,  φορείς  και  το  

συζητήσουμε ,  θα  δούμε  πάλι  τις  δυνατότητές  μας  και  ασφαλώς ,  πολύ  

σωστά  είπε  και  ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Γκότσης  νομίζω  το  είπε ,  θα  μπουν  

και  κάποια  κριτήρια .  Δεν  μπορεί  δηλαδή  ο  καθένας ,  κάνει  μια  

ομαδούλα ,  έρχεται  και  ζητάει  χρήματα  και  του  δίνουμε .  Θα  
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αξιολογήσουμε  και  κάποια  κριτήρια .  Την  ιστορικότητά  του  Συλλόγου ,  

την  διαδρομή  του ,  την  δράση  του ,  την  υποδομή  του  και  αυτά .  Εδώ  

είμαστε .   

Η  πολιτική  βούληση  από  την  Δημοτική  Αρχή  υπάρχει  σε  υγιείς  

εκδηλώσεις ,  σε  Συλλόγους  με  δραστηριότητα  και  υποδομές  να  τους  

βοηθάει ,  να  δίνει  χρήματα .  Αυτό  κάνουμε  και  μακάρι  να  έχουμε  την  

δυνατότητα  και  αύριο ,  μεθαύριο  να  μπορέσουμε  να  βοηθήσουμε  και  

άλλους  Συλλόγους  και  άλλους  φορείς  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

Και  πάλι  χαίρομαι  που  είναι  ομόφωνη  η  απόφαση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  συνάδελφοι ,  ήρθε  η  ώρα  της  

ψηφοφορίας .  Συνάδελφοι  ομόφωνα ;  Κύριε  Καρύδα  και  εσείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθε  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .  Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  λέω .  Εντάξει ,  ρωτάω .  Κυρία  Παγκάλου  ομόφωνα  ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  994/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  προμήθειας  ειδών  συσκευασίας  για  τις   

ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μιλούση  και  τον  κ .  Μπεντούλη .  Καλή  επιτυχία  σας  

ευχόμαστε ,  καλές  γιορτές .  Παρακαλώ  κύριε  Χαρίτο  υπάρχει  κάποιος ;  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι  για  το  οκτώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι  για  το  οκτώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  995/2018 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  συνεργάτη  δικηγόρου ,  κατόπιν   

της  υπ’  αριθμ .  406/2018 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Παρακαλώ  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  έχει  ο  κ .  Καρύδας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μιλάτε  όλοι ,  σας  παρακαλώ  πολύ  πως  θα  γίνει  η  συζήτηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  υπόθεση  είναι  ότι  βάλαμε  δικηγόρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο  για  να  εισηγηθεί  για  το  θέμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Να  μας  εκπροσωπήσει .  Είναι  εναντίον  του  Ταμείου  Εθνικής  Άμυνας  

και  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας .  Είναι  για  τα  στρατόπεδα .  Γιατί  

στο  ΣτΕ  που  έγινε  στις  19/6/2018.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ  εισηγηθείτε  το  θέμα .  Πείτε  μας ,  ποια  αμοιβή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  αμοιβή  είναι  3.948 εκ  των  οποίων ,  μια  στιγμή  λίγο ,  τα  1.217 ευρώ  

είναι  το  παράβολο  το  οποίο  δίνεται  στο  ΣτΕ .  Γι '  αυτό  είναι  και  τόσο  

μεγάλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ ,  ήρεμα .  Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  παράταξή  μου  την  ίδια  τοποθέτηση  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Θέλει  να  ρωτήσει  κάποιος  άλλος  

κάτι  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;  Ερώτηση  λέω .  Ερώτηση .  Όχι  

τοποθέτηση ,  ερώτηση .  Παρακαλώ  το  μικρόφωνό  σας ,  ερώτηση .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχετε  πέντε  δικηγόρους .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ακούω ,  ποια  είναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχετε  πέντε  δικηγόρους .  Για  ποιο  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Χαρίτο  να  απαντήσετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο ;  Πέντε  δικηγόρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  άκουσε  την  ερώτησή  σας ,  κύριε  συνάδελφε .  Κύριε  Χαρίτο  

παρακαλώ  την  απάντησή  σας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πράγματι  έχουμε  δυο  δικηγόρους  οι  οποίοι  μπορούν  να  μας  

εκπροσωπήσουν .  Από  εκεί  και  πέρα ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  το  θέμα  αυτό  εδώ .  Το  θέμα  είναι  ότι  σε  ζητήματα  τα  

οποία  έχουν  ιδιαίτερη  σημασία  για  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  μπορεί  

ο  Δήμος  να  εκπροσωπηθεί  από  δικηγόρο ,  ο  οποίος  μπορεί  να  

εκπροσωπήσει  και  να  έχει  την  δυνατότητα  να  εκπροσωπήσει ,  εννοώ  

την  εξειδικευμένη  γνώση ,  για  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Σερρών  και  

εμπειρία .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θέλετε  να  πείτε  εξειδικευμένα  θέματα  τα  οποία  

απαιτούν…  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ακριβώς  αυτό  θέλω  να  πω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξειδικευμένες  γνώσεις .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  είναι  και  η  εισήγηση  την  οποία  έκανε  η  Νομική  Υπηρεσία  προς  

σε  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  να  διαβάσω  και  αυτό  που  λέει  η  εισήγηση .   

 Για  την  εξώδικη  ή  δικαστική  αντιμετώπιση  νομικών  ζητημάτων ,  

τα  οποία  έχουν  ιδιαίτερη  σημασία  ή  σπουδαιότητα  και  απαιτούν  

εξειδικευμένη  νομική  γνώση  ή  εμπειρία ,  τότε  μπορούμε  να  πάρουμε  

απέξω  δικηγόρο  και  είμαστε  σε  αυτό  το  σημείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .   Ο  κ .  Χρυσανθίδης  μου  ζήτησε  

τον  λόγο .  Όχι ,  ευχαριστώ  πολύ .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  με  συγχωρείτε ,  ένα  λεπτάκι .  Εντάξει .  Παρακαλώ .  Κύριε  

Αραμπατζή  εδώ  η  πτέρυγα .  Κύριε  Παπαβασιλείου ;  Κύριε  Χράπα ;  Ναι .  

Κύριε  Τερζή ;  Κύριε  Θεοχάρη ;  Ο  κ .  Χαρίτος  ναι ,  ο  κ .  Δούκας ;  Ο  κ .  

Αναστασιάδης  ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  όχι .  Κύριε  Καρύδας ;  Ο  κ .  Μηλίδης  ναι ,  ο  

κ .  Καρύδας  ναι .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  ναι ,  η  κυρία  Γεωργούλα  η  

συνάδελφος  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταγεγραμμένο  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  όπως  τοποθετήθηκε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  Είναι  όχι .  Ο  κ .  Γκότσης ;  Συγνώμη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  ναι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  996/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  καθαριότητας  

 σε  βάρδιες  σε  24ωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  

 νυχτερινές  ώρες  καθώς  επίσης  και  για  εργασία  πέραν  του  ωραρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  997/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  125/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της   

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  έγκρισης  αναμόρφωσης   
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προϋπολογισμού  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  λείπει .  Ο  κ .  Τερζής  εάν  έχει  την  καλοσύνη .  Υπάρχει  

κάτι  συνάδελφοι  που  θα  θέλατε  να  πείτε ;  Παρακαλώ  εάν  έχετε  κάποια  

διευκρίνιση  ο  κ .  Τερζής  είναι  εδώ  για  τον  κ .  Τσαλίκογλου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λίγο  να  σημειώσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Η  κυρία  Ιλανίδου  θέλει  

τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ανοικτό  είναι .  Πρέπει  λίγο  να  διορθώσουν  κάτι  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  ναι .  Ελάτε  κ .  Τερζή ,  ελάτε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Κάνουν  κάποιες  αναμορφώσεις  για  να  πάνε  τα  χρήματα  στο  Ι .Κ .Α .  το  

Ι .Κ .Α .  καταργήθηκε ,  δεν  υπάρχει  πλέον  Ι .Κ .Α . .  Ας  διορθώσουν  . .  είναι  

κάτι  που  πρέπει  να  διορθωθεί  όμως .  Δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  αυτό  το  

πράγμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί  που  λέει  Ι .Κ .Α .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εντάξει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κατά  πλειοψηφία ,  όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ναι  

οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αντώνης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  κύριε  Ηλία ,  ναι ,  ναι .  Σήμερα  είστε  και  οι  δυο .  

Ευχαριστώ  για  την  παρέμβαση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  998/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ:  

α)  αρ .  222/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  οικονομικού   

έτους  2017 του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨  και  

β)  αρ .  223/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού   

οικονομικού  έτους  2019 και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  
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 αποτελεσμάτων  του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  Πρόεδρος  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .  Κύριε  Πρόεδρε ,   

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εάν  θέλετε  να  κάνω  κάποια  τοποθέτηση ,  εάν  δεν  θέλετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω  οι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  αφού  υπάρχουν  ερωτήματα  θέλετε  να  πείτε  δυο  κουβέντες ;  

Ερώτηση  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   διαβάζοντας  τον  ισολογισμό  τι  παρατήρησα ;  Όπως  

και  τα  οικονομικά  στοιχεία  του  έτους  που  αναφερόμαστε ,  του  ΄18. 

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  υπάρχει  ένα  άνοιγμα  πάνω  από  200.000 ευρώ .  

Φρόντισα  να  ρωτήσω ,  είναι  γιατί  δεν  πήρατε  την  επιχορήγηση  του  

Ε .Σ .Π .Α . ;   

 Από  ότι  διαπίστωσα  από  τα  οικονομικά  στοιχεία  του  ΄18, επειδή  

δεν  υπάρχει  στον  κωδικό  πουθενά  στον  080 ΠΟΕ ,  θα  ήθελα  να  μάθω ,  

αυτό  το  άνοιγμα ,  αυτό  το  έλλειμμα  από  που  προέρχεται ;  Πώς  

δημιουργήθηκε  και  πως  προτίθεστε  ή  μάλλον  τι  προβληματισμό  σας  

δημιούργησε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Πρόεδρος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όσον  αφορά  το  έλλειμμα ,  τον  ελλειμματικό  ισολογισμό  του  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  το  ΄17 υπάρχει  το  εξής  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλλον ,  με  συγχωρείτε  που  σας  διορθώνω ,  δεν  μιλάμε  για  έλλειμμα .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  άνοιγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φαίνεται  ότι  δεν  έχει  κερδοφορία .  Άλλο  αυτό ,  δεν  υπάρχει  έλλειμμα .  Η  

λέξη  έλλειμμα  οδηγεί  αλλού .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα  απαντήσω  πολιτικά ,  γιατί  δεν  είμαι  λογιστής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λογιστικά  εμφανίζεται  αρνητικά  ο  ισολογισμός .  Έτσι  πείτε  το  

καλύτερα .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα  απαντήσω  πολιτικά  γιατί  δεν  είμαι  ούτε  λογιστής  ούτε  

οικονομολόγος .  Λοιπόν ,  υπήρξε  μείωση  των  εσόδων ,  όσον  αφορά  το  

Ε .Σ .Π .Α . ,  όσον  αφορά  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  όσον  αφορά  χρήματα  τα  

οποία  ήταν  απαραίτητα  να  έρθουν  σε  μας  και  ταυτόχρονα  υπήρξε  μια  

αύξηση  των  εσόδων ,  γι '  αυτό  και  φαίνεται  αυτό  το  άνοιγμα ,  κ .  

Αναστασιάδη ,  η  οποία  οφείλεται  σε  δικαστικές  αποφάσεις  οι  οποίες  

ήταν  αδύνατον  να  τις  προβλέψουμε  και  ήρθαν  μέσα  στο  ΄17.  

Αφορούν  δικαστική  διαμάχη  που  είχαμε  με  υπαλλήλους ,  αφορούν  

επιδόματα  που  αφορούσαν  επίσης  υπαλλήλους ,  χρήματα  τα  οποία  
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δυστυχώς  και  τα  καταβάλαμε .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  υπάρχει  αυτή  η  

εικόνα .   

Όσον  αφορά  για  τον  προβληματισμό  που  μου  λέτε ,  βεβαίως  και  

μας  προβληματίζει  το  γεγονός  ότι  όσον  αφορά  το  Ε .Σ .Π .Α .  υπάρχει  

αυτή  η  μείωση  των   χρημάτων  αλλά  υπάρχει  η  απάντηση  ως  εξής :  

Κοιτάξτε  να  δείτε  κ .  Αναστασιάδης ,  όσον  αφορά  τα  βάουτσερ ,  

δυστυχώς  στην  πόλη  μας  τα  τελευταία  τρία  χρόνια  έχουν  

τετραπλασιαστεί  οι  ιδιωτικοί  παιδικοί  σταθμοί .  Υπάρχει  ένας  τρομερός  

ανταγωνισμός  ανάμεσα  στους  παιδικούς  σταθμούς ,  τους  δημοτικούς  

και  τους  ιδιωτικούς .  Αυτό  σημαίνει  ότι  υπάρχει  μείωση  όσον  αφορά  τις  

δυνατότητες  να  έχουμε  τα  χρήματα  που  είχαμε  από  την  εποχή   που  

ήταν  πρόεδρος  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ο  κ .  Δούκας  και  στην  εποχή  που  

στο  τιμόνι  βρίσκεται  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   

Επίσης ,  το  κράτος  έχει  φροντίσει  με  χίλιους  δυο  τρόπους  να  

κόψει  και  τα  χρήματα ,  να  κάνει  δηλαδή  μικρότερα  τα  χρήματα  που  

δίνει  για  τα  βάουτσερ ,  όσον  αφορά  βρέφη  ή  όσον  αφορά  νήπια ,  

υπάρχει  επίσης  το  πρόβλημα  που  έχει  να  κάνει  με  το  προσωπικό ,  το  

οποίο  εμείς  έχουμε  προσλάβει .   

Όπως  ξέρετε  το  νομικό  πρόσωπο  του  Δήμου  Σερρών  είναι  από  τα  

μεγαλύτερα  νομικά  πρόσωπα  και  απαριθμεί  40 συμβασιούχους .  

Τριάντα  έξι  στους  παιδικούς  σταθμούς  και  τέσσερις  στο  Βοήθεια  στο  

Σπίτι .  Ένα  μεγάλο  νούμερο  και  με  την  εναρμόνιση ,  που  γίνεται  αυτή  

την  στιγμή  στους  παιδικούς  σταθμούς  που  μας  έχει  βάλει  σε  ένα  

πλαίσιο ,  το  οποίο  μας  δημιουργεί  ιδιαίτερα  προβλήματα ,  με  τα  θέματα  

που  έχουν  ήδη  ανακύψει  με  τις  οικοδομικές  άδειες  οι  οποίες  ήρθαν  

ποτέ  και  πρέπει  να  τρέξουμε  να  τις  προλάβουμε ,  νομίζω  ότι  τα  

πράγματα  καταλαβαίνετε  και  εσείς  ο  ίδιος  ότι  είναι  δύσκολα .   
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Βεβαίως ,  όμως ,  δεν  μείναμε  έτσι .  Και  με  την  βοήθεια  του  Δήμου ,  

όπως  βλέπετε  στον  προϋπολογισμό  έχουν  προβλεφθεί  περίπου  200.000 

ευρώ  για  να  γίνουν  δαπάνες  που  αφορούν  την  αναβάθμιση  των  

παιδικών  σταθμών ,  όχι  ότι  δεν  είναι  αναβαθμισμένοι ,  ότι  δεν  πάμε  σε  

ένα  επίπεδο  πολύ  ανταγωνιστικό  σε  σχέση  με  τους  παιδικούς  

σταθμούς ,  αλλά  κάνουμε  και  ένα  βήμα  παραπάνω  για  την  δημιουργία  

βρεφικών  τμημάτων ,  με  τις  προτάσεις  που  υποβάλαμε  στο  κράτος .   

Αλλά  θα  σας  πω  και  το  εξής :  από  τον  Σεπτέμβρη  μέχρι  σήμερα  

βάουτσερ  δεν  πήραμε .  Χρήματα  δεν  έχουμε  πάρει .  Τρόφιμα  όμως  στα  

παιδιά  των  ανθρώπων  που  κάνουν  χρήση  ασφαλώς  και  δίνουμε .  Τους  

υπαλλήλους  ασφαλώς  και  τους  πληρώνουμε .  Αυτά  όλα  έχουν  ένα  

αντίκτυπο  και  σε  μας  και  καταλαβαίνετε  και  εσείς  ότι  ο  

προβληματισμός  πάντα  θα  υπάρχει  όσον  αφορά  την  χρηματοδότηση  

που  έρχεται  και  από  το  Ε .Σ .Π .Α .  και  όσον  αφορά  και  με  τον  Δήμο  

γιατί  και  ο  Δήμος  ότι  χρήματα  μπορεί  να  μας  δώσει ,  μας  τα  δίνει .   

Μας  ταλαιπώρησε  τα  τελευταία  δυο  χρόνια  βέβαια ,  αλλά  μας  τα  

έδωσε .  Δεν  έχουμε  παράπονο .  Φέτος  τα  παίρνουμε  χωρίς  να  έχουμε  

αυτή  την  διαπραγμάτευση  που  είχαμε  πέρυσι .  Αυτό  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Είμαστε ,  τοποθετήσεις ;  Είμαστε  στον  

κύκλο  των  ερωτήσεων .   

Ο  κύριος  . .  μια  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση ,  η  οποία  τώρα  προέκυψε ,  γιατί  συμμετέχω  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  για  να  διευκολύνω .  Μου  λέει  η  συνάδελφος ,  

η  Σταλακτή  ότι  Σεπτέμβριο ,  Οκτώβριο  πληρωθήκανε  τα  χρήματα .  Για  

δείτε  τι  γίνεται .   
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Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Χθες  εκταμιεύσαμε  τον  Ιούλιο .  Σε  άλλες  δομές  ίσως .  Για  το  Βοήθεια  

στο  Σπίτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  παρατήρηση .  Δείτε  το  κύριε  Πρόεδρε ,  

δείτε  το .  Ότι  είναι  προς  το  καλύτερο .  Και  άλλη  ερώτηση ;  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  ερώτηση ,  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε  με  τις  ερωτήσεις  συνάδελφοι ;  Τελειώσαμε .  Τοποθέτηση  

παρακαλώ .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  ο  κ .  Τερζής  βλέπω  τα  χέρια .  

Παρακαλώ  σας  ακούμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  οποίο ,  κ .  Χατζημαργαρίτη  με  προβλημάτισε  και  είχαμε  και  

τηλεφωνική  επικοινωνία ,  ήταν  ακριβώς  τα  200 χιλιάρικα  και .  Βέβαια  

θέλω  να  κινηθώ  στην  λογική ,  παίρνουμε  πολιτικές  αποφάσεις ,  είναι  

λογικό  όταν  είσαι  πολιτικός  προϊστάμενος  παίρνεις  πολιτικές  

αποφάσεις  αλλά  πάντοτε  λαμβάνεις  μερικές  σταθερές  και  αυτές  οι  

σταθερές  είναι  τα  οικονομικά  στοιχεία ,  τα  οικονομικά  δεδομένα  γι '  

αυτές  τις  επιχειρήσεις .   

 Λαμβάνεται  υπόψη  και  μια  άλλη  σταθερά ,  την  οποία  για  κανένα  

λόγο  δεν  θα  πρέπει  να  αγνοούμε .  Ποια  είναι  αυτή ;  Θα  έλεγα  ο  τραχύς  

ανταγωνισμός  ανάμεσα  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  στους  ιδιωτικούς  

σταθμούς ,  όπου  εκεί  στο  όνομα  του  να  μην  χάσουν  οι  ιδιώτες  κάνουν  
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επενδύσεις  με  σκοπό  να  προσελκύσουν .  Γι '  αυτό  ρώτησα  

προηγουμένως ,  κατά  πόσο  αυτό  σας  προβληματίζει ;   

 Είδα  στα  προϋπολογιστικά  σας  στοιχεία  200.000 επενδύσεις ,  ας  

το  πω  έτσι  επενδύσεις ,  όπου  δεν  φαίνονται  με  σαφήνεια  αλλά  εγώ  τα  

εκλαμβάνω  ως  επενδύσεις  με  σκοπό  τον  ανταγωνισμό  και  θέλω  να  

επιστήσω  την  προσοχή ,  γιατί  όντως  είναι  σεβασμός  ο  αριθμός  των  

εργαζομένων  οι  οποίοι  δουλεύουν  εκεί ,  σκληρός  ο  ανταγωνισμός ,  

επιβάλλεται ,  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  επιβάλλεται  να  αναβαθμιστούν  οι  

δομές  οι  οποίες ,  δεν  μιλώ  για  τον  αθλητισμό ,  γιατί  το  αντικείμενο  δεν  

το  γνωρίζω ,  επιβάλλεται  να  αναβαθμιστούν  οι  δομές  οι  οποίες  

αναφέρονται  στα  βρέφη  και  στα  νήπια .   

 Φυσικά  πιστεύω  ότι  αυτός  θα  πρέπει  να  είναι  και  ο  στόχος ,  γιατί  

διαφορετικά  λυπάμαι  πάρα  πολύ  θα  κινηθούμε  στην  

δημοσιοϋπαλληλική  λογική  του  δεν  βαριέσαι  αδελφέ .  Ήμουν  κάποτε  

δημόσιος  υπάλληλος ,  γι '  αυτό  μεταφέρω  πολλές  φορές  στιγμές  

αγανάκτησης .   

 Να  είστε  καλά .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Να   κλείσω  μόνο  και  να  πω  το  εξής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  κλείνετε ,  έχει  ο  κ .  Τερζής  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Θα  πρέπει  να  προσθέσω ,  διότι  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  τρέχουν  τέτοια  

συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα ,  όπως  είναι  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ ,  τα  

Κ .Δ .ΑΠ .  και  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  ότι  τον  Νοέμβριο  μόλις  πήραμε  την  

Γ  δόση ,  δηλαδή  τον  6ο ,  7ο  και  8ο  μήνα ,  δηλαδή  την  χρηματοδότηση  για  

να  καλύψουμε  τις  ανάγκες  μας  για  τον  6ο ,  7ο  και  8ο  μήνα  μέχρι  τον  

Αύγουστο ,  άρα  δεν  έχουμε  πάρει  χρήματα  από  Σεπτέμβριο  και  μετά ,  

τώρα  θα  εκταμιευτεί  στα  Κ .Δ .ΑΠ .  η  δόση  του  μηνός  Σεπτεμβρίου .   

 Επίσης ,  το  περιβάλλον  είναι  ιδιαιτέρως  και  σκληρά  

ανταγωνιστικό  με  τους  ιδιώτες ,  όχι  μόνο  διότι  έχουν  μπει ,  όπως  είπε  ο  

αγαπητός  συνάδελφοι  πολλοί  στο  παιχνίδι ,  διότι  εκεί  και  οι  δαπάνες  

είναι  πολύ  μικρότερες ,  διότι  οι  μισθοδοσίες ,  όπως  ξέρετε  στην  δημόσιο  

τομέα  και  στα  νομικά  πρόσωπα  είναι  πολύ  μεγαλύτερες  από  ότι  στον  

ιδιωτικό ,  άρα  εκεί  μας  κτυπούν  πάρα  πολύ .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  έχουν  κάνει  μια  μεγάλη  καμπάνια  τα  

τελευταία  δυο  χρόνια ,  τουλάχιστον  και  ιδιαιτέρως  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

το  ζήσαμε  το  πρόβλημα ,  μάλλον  σε  εισαγωγικά ,  δεν  είναι  πρόβλημα  

και  με  την  Α /θμια  Διεύθυνση  που  απαιτεί  πλέον  την  υποχρεωτική  

ενσωμάτωση  εκεί  των  τετράχρονων .   

 Άρα  ως  αποτέλεσμα  αυτή  η  ελλιπής  χρηματοδότηση ,  η  μείωση  

των  παιδιών  άρα  και  τον  βάουτσερ ,  έχει  ως  αποτέλεσμα  αυτό  το  

πρόβλημα  που  αντιμετώπισε  στον  ισολογισμό  ο  κ .  Πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ένα  λεπτό  μόνο ,  δεν  θα  καθυστερήσω .  Να  πω  κάτι  που  ξέχασα  πιο  

πριν .  Υπάρχει  και  το  εξής  πρόβλημα ,  επίσης  τα  βάουτσερ ,  κ .  

Αναστασιάδη ,  που . .  τα  χρήματα ,  είναι  νομίζω  σε  αρμονική  σήμερα  η  
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συζήτηση ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  στους  γονείς ,  που  έχουν  την  δωρεάν  

φιλοξενία  μέσω  των  βάουτσερ ,  ανά  πάσα  στιγμή  και  κάθε  μήνα  να  

μετακινηθούν .  Αυτό  είναι  πολύ  μεγάλο  πρόβλημα .  Αυτό  δεν  μπορούμε  

να  το  αντιμετωπίσουμε .   

Αυτό  ανά  πάσα  στιγμή  κάποιος  πατέρας ,  κάποια  μητέρα  να  πάρει  

το  παιδί  του  από  τον  παιδικό  σταθμό  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  να  το  πάει  

στον  παιδικό  σταθμό  που  βρίσκεται ,  ενδεχομένως  κοντά  στο  σπίτι  του .  

Ιδιωτικό  παιδικό  σταθμό .   

 Επίσης ,  ο  Θεός  να  μας  φυλάει ,  να  μην  φύγουν  τα  προνήπια .  Τα  

είπαμε  την  περασμένη ,  τις  περασμένες  εβδομάδες ,  κάναμε  ότι  

μπορούσαμε ,  ευχαριστούμε  πολύ  το  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  μας  

στήριξε  ομόφωνα  την  άποψη ,  στήριξε  ο  Δήμαρχος   στην  τριμελή  

Επιτροπή  να  προσαρμοστούμε ,  όσο  γίνεται  πιο  δυνατόν ,  πιο  αργά  γιατί  

εάν  φύγουν  τα  προνήπια  του  χρόνου ,  κ .  Αναστασιάδη ,  θα  

δημιουργηθούν  πολλά  προβλήματα ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  αντιλαμβάνομαι .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αντιλαμβάνεστε .  Ολοκλήρωσα .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δέκατο  τέταρτο  θέμα .  Το  δωδέκατο  θέμα .   
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Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ:  αρ .  222/2018 με  θέμα:  

¨Έγκριση  ισολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 του  ΟΠΑΚΠΑ  

Δήμου  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  999/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ  αρ .  223/2018 με  θέμα:  

¨Έγκριση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 και  του  πίνακα  

στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1000/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  τρίτο  το  συζητήσαμε  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  

α)  αρ .  182/2018 με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨ ,  
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β)  αρ .  199/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  

2017¨  και  

γ)  αρ .  200/2018 με  θέμα:  ¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  182/2018 με  θέμα:  

¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1001/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :   αρ .  199/2018 με  

θέμα:   

¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2017¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1002/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :   αρ .  200/2018 με  

θέμα:  

¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1003/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Σχετικά  με  αίτημα  του  Ομίλου  Σερρών  για  UNESCO για  την  

 ένταξη  της  περιοχής  της  Αμφίπολης  στην  Παγκόσμια   

Κληρονομιά  της  UNESCO.  

Εισηγητής:  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Αραμπατζής  Θ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Αραμπατζής .  Παρακαλώ  κύριε  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχουμε  λάβει  

μια  επιστολή  από  τον  Όμιλο  Σερρών  για  την  UNESCO, η  οποία  

αναφέρει .  

 

 Θα  θέλαμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  συζητηθεί  από  τους  

συναδέλφους  σας  και  να  αποφασίσετε  για  την  ένταξη  της  περιοχής  

Αμφίπολης  στην  Παγκόσμια  Κληρονομιά  της  UNESCO. Έχουμε  ιστορική  

ευθύνη  και  μάλιστα  μετά  την  εύρεση  του  Καστάνα  να  ζητήσουμε  από  το  

Υπουργείο  Πολιτισμού  να  αρχίσει  τ ις  διαδικασίες  για  την  ένταξή  της .   
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 Η  ιστορία  της  Αμφίπολης  είναι  αλληλένδετη  με  την  ιστορία  της  

πόλης  μας ,  όπως  και  ως  κεντρικός  Δήμος  του  Νομού  πρέπει  να  

απαιτήσουμε  την  αναγνώριση  της  ιστορίας  μας  στην  Παγκόσμια  

Κληρονομιά  της  ανθρωπότητας .   

 

 Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε ,  βασικά  

να  διατυπώσουμε  γνώμη  επί  του  αιτήματος  και  να  προχωρήσουμε  στην  

διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  για ,  συνάδελφοι ,  για  ένα  αίτημα  που  υποβλήθηκε  και  

διατυπώνουμε  γνώμη .  Δεν  μπορούμε  να  αποφασίσουμε ,  διατυπώνουμε  

γνώμη  όμως .   

 Πρώτον ,  εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι .  Ερώτηση ;  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης  ερώτηση .  Κάποιος  άλλος  ερώτηση  συνάδελφος ;  Όχι .  

Ερώτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ερώτηση  οι  δυο  σας .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  πρώτος ,  μετά  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  διατυπώσουμε  γνώμη  για  την  UNESCO; Δηλαδή ,  την  πρωτοβουλία  

αυτή  δεν  μπορεί  να  την  πάρει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ο  Δήμος  και  

πρέπει  να  την  πάρει  η  UNESCO; Το  παράρτημα  Σερρών ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώνουμε  γνώμη ,  διότι  δεν  ανήκει  η  περιοχή ,  παρότι  μας  

ενδιαφέρει  ως  μητροπολιτικός  Δήμος ,  είναι  παγκοσμίου  ενδιαφέροντος  
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η  περιοχή ,  δεν  μπορούμε  να  αποφασίσουμε  για  την  ένταξη  εμείς  ως  

Δήμος  Σερρών ,  εκφράζουμε  μια  γνώμη  για  να  ενταχθεί  από  αυτούς  που  

πρέπει .  Ο  Δήμος  Αμφίπολης  με  την  Αρχαιολογική  Υπηρεσία  και  το  

παράρτημα  της  UNESCO στον  Νομό  Σερρών .  Γι '  αυτό  εμείς  δεν  

αποφασίζουμε .  Διατυπώνουμε  γνώμη  για  μια  περιοχή . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  συμφωνούμε  να  ενταχθεί .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συμφωνούμε  να  ενταχθεί .   Είναι  ένα  αίτημα .  Έχει  ξανά  γίνει  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αφού  ενταχθεί ,  συνεχίζω….  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  πάνω  σε  αυτό  που  είπατε  κ .  Χρυσανθίδη ,  ήδη  έχουν  

προηγηθεί  από  την  πλευρά  της  UNESCO, του  Ομίλου  Σερρών  της  

UNESCO και  προς  την  Γενική  Διεύθυνση  Αρχαιοτήτων  και  

Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Σερρών  και  έχουν  

πάρει  την  συναίνεση  τους  να  προχωρήσουν  στην  διαδικασία  αυτή .  Άρα  

είναι  στην  επόμενη  φάση ,  απευθυνθήκανε  και  προς  το   Δημοτικό  

Συμβούλιο  των  Σερρών   για  να  πάρουν  την  συναίνεσή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ουσιαστικά  από  ότι  κατάλαβε  ο  Πρόεδρος ,  ενισχύεται  ένα  αίτημα  που  

αφορά  την  περιοχή  που  μας  ενδιαφέρει  όλους  τόσο  πολύ .  Απλά  δεν  

είναι  στα  όρια  της  δική  μας  διοικητικής ,  στα  δικά  μας  όρια  τα  

διοικητικά ,  μπορούμε  μόνο  να  εκφράσουμε  γνώμη ,  δεν  μπορούμε  να  

λάβουμε  απόφαση .  Διατυπώνουμε  γνώμη  και  ενισχύουμε  αυτό  το  

αίτημα ,  για  να  μπορέσει  να  αναδειχθεί  η  περιοχή  και  ο  τύμβος  Καστά  

και  όλος  ο  άλλος  αρχαιολογικός  χώρος .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο  Όμιλος  Σερρών  ο  οποίος  θα  το  αναδείξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  δεν  καταλάβατε  καλά .  Η  UNESCO θα  σας  έλεγα ,  τώρα  

δεν  θα  ήθελα  να  έλεγα  προσωπικές  μου  εμπειρίες ,  σε  όλο  τον  κόσμο  

έχει  εντάξει  πολλές  περιοχές ,  αρχαιολογικούς  χώρους  υπό  την  αιγίδα  

της  και  έτσι  με  αυτόν  τον  τρόπο  ενισχύεται  η  επισκεψιμότητα  και  πάρα  

πολλά  άλλα  ζητήματα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  στον  Δήμο  Καβάλας  έγιναν  ανάλογες  διαδικασίες  

για  τους  Φιλίππους  πριν  δυο  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  έχουν  ενταχθεί ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  μια  ερώτηση .  Και  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  έχει  

μια  δεύτερη  ερώτηση .  Παρακαλώ .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  τον  έναν  ή  άλλο  τρόπο  προσπαθείτε  να  μην  υπάρχει  τίποτα  

ελληνικό  και  είναι  ντροπή  που  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  

Δήμου  Σερρών .  Είναι  ερώτηση .  Για  ποιο  λόγο  το  έφερες   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  με  φέρνετε  σε  δύσκολη  θέση ;  Ερώτηση  θέλω .  Ερώτηση  θέλω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  είναι  αυτή .  Για  ποιο  λόγο  το  έφερες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Παρακαλώ  απάντηση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Νομίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  έχω  τοποθετηθεί  και  δεν  χρειάζεται  να  το  

επαναλάβω .  Υπήρχε  ένα  αίτημα  από  την  πλευρά  του  Ομίλου  Σερρών  

της  UNESCO. Τώρα  να  μην  λέμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  πω  αγαπητέ  συνάδελφε .  Από  το  Εδιμβούργο ,  την  παλαιά  πόλη  

του  Εδιμβούργου  μέχρι  όποια  άλλη  περιοχή  με  αρχαιολογικό  χώρο  

μπορείτε  να  φανταστείτε ,  έχουν  τεθεί  υπό  την  αιγίδα .  Οι  Φίλιπποι  που  

υποτίθεται  ως  νομός  Σερρών  έχουμε  μείνει  πίσω ,  έχουν  εντάξει  τους  

Φιλίππους  υπό  την  αιγίδα  αυτή .  Εάν  εμείς  δεν  θέλουμε  αυτό ,  

διατυπώνουμε  γνώμη  εδώ  συνάδελφοι ,  συζητάμε  ένα  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  καθίστε  κάτω  πρώτα ,  δεν  σας  έδωσα  τον  λόγο .  

Καθίστε  κάτω .  Δεν  έχετε  τον  λόγο .  Τελείωσαν  οι  ερωτήσεις ,  πάμε  στον  

κύκλο  των  τοποθετήσεων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου  βλέπω  

δίπλα  μου  σηκώνει  το  χέρι ,  ο  κ .  Μηλίδης  που  μου  ζήτησε  πρώτος  θα  

πάρει  τον  λόγο .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Όχι .   

 Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

12

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  μπορούσαμε  να  είμαστε  θετικοί  σε  ένα  τέτοιο  

αίτημα  γιατί ;  Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  είμαστε  ο  μητροπολιτικός  

Δήμος  του  Νομού .  Άρα  η  γνώμη  μας  σε  όποιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  πείτε ,  με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω ,  δεν  θα  μπορούσαμε  

να  είμαστε  αρνητικοί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είμαστε  θετικοί  στο  αίτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  με  συγχωρείτε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μπορούσε ,  νομίζω ,  κάποιος  εδώ  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους  

να  είχε  άλλη  άποψη ,  διότι  αυτός  ο  χώρος  είναι  παγκόσμιας  

κληρονομιάς  πραγματικά .  Το  ότι  μέχρι  τώρα  δεν  έχει  αναδειχθεί  όπως  

πρέπει ,  είναι  σε  όλους  μας  γνωστό  ότι  φταίει  το  Αθηνοκεντρικό  

κράτος .   

Εάν ,  σε  αυτά  δεν  πρέπει  να  κρυβόμαστε  πίσω  από  το  δάκτυλο ,  

εάν  ήθελε  το  Αθηνοκεντρικό  κράτος  να  προβάλει  την  Αμφίπολη  και  

μετά  αυτά  τα  ευρήματα  στον  λόφο  Καστά  θα  είχε  προχωρήσει  και  

σήμερα  θα  είχε  μια  πολύ  μεγάλη  επισκεψιμότητα  και  αυτό  θα  ήταν  

προς  όφελος  όχι  μόνο  του  Νομού ,  ακόμα  και  των  όμορων  Νομών ,  γιατί  

καταλαβαίνετε  ότι  το  μνημείο  είναι  μεγίστης  σημασίας .   

Δεν  θα  έπαιρνα  τον  λόγο ,  αλλά  πιστεύω  ότι  όταν  τέτοια  

μηνύματα  πάνε  από  κορυφαία  όργανα ,  όπως  είναι  ο  Δήμος  των  Σερρών  

που  είμαστε  στον  Νομό ,  όπως  είναι  η  Περιφέρεια ,  όταν  πάνε  κάτω ,  

κάποιοι  λίγο  αρχίζουν  και  ταρακουνιούνται  από  τις  καρέκλες  και  λένε  
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ότι  κάτσε  εδώ  έχουμε  και  τον  λαό  από  πίσω ,  έχουμε  και  τα  

συντεταγμένα  όργανα ,  τα  οποία  το  ζητάνε .  Το  ζητάνε  με  επιμονή .   

Όχι  ότι  δεν  έχει  ζητηθεί ,  δεν  λέω  όχι ,  βλέπω  και  τον  

Περιφερειάρχη  που  κάνει  για  την  αναστήλωση  και  έργα  υποδομών ,  ο  

ίδιος  ο  Περιφερειάρχης  είπε  ότι  θα  πάει  με  δικαστική  οδό  πλέον ,  διότι  

θα  εξαντληθούν  και  τα  περιθώρια  ενδεχόμενης  χρηματοδότησης .  

Άρα  λοιπόν  δεν  μπορεί  να  μην  έχουμε  θετική  γνώμη .  Τώρα  το  

μόνο  μου  έτσι ,  ρητορικό  είναι  το  ερώτημα ,  που  θα  την  εκφράσουμε ;  

Δεν  φτάνει  μόνο  στο  παράρτημα  Σερρών  UNESCO. Σαν  Δήμος  Σερρών ,  

όπως  έκανε  και  ο  Δήμος  Καβάλας ,  πρέπει  να  πάει  και  πιο  πέρα ,  να  την  

ακούσουν  και  άλλα  αφτιά ,  γιατί  νομίζω  μέχρι  τώρα   μιλάμε  σε  ώτα  μη  

ακουόντων .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  διακόπτω .  Η  απάντηση  που  δίνει  η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων ,  με  

συγχωρείτε  αλλά  το  γράφει…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ξεκινάμε  άμεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μαλαμίδου  λέει :  

 Σας  ευχαριστούμε  πολύ  για  την  επιστολή  σας .  Απευθύνεται  στο  

τοπικό  παράρτημα  της  UNESCO. Σχετικά  με  την  ένταξη  του  

αρχαιολογικού  χώρου  Αμφίπολης  στον  κατάλογο  των  Μνημείων  

Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς ,  περί  αυτού  πρόκειται ,  μας  

βρίσκετε  σύμφωνους .   

 Και  λέει  παρακάτω…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα ,  έχω  σημειωμένο ,  θα  κινήσουμε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  και  η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων .  Η  διατύπωση  γνώμης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  πάει  όπου  χρειάζεται .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ακριβώς .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  κορυφαίο  όργανο .  Έχει  

βαρύνουσα  σημασία .  Όπου  και  να  πάει ,  σε  όποια  αφτιά  και  εάν  

ακούσουν  μια  τέτοια  απόφαση ,  γνώμη ,  όπως  θέλετε  πείτε  το ,  εάν  

θέλετε  και  ψήφισμα  να  βγάλουμε ,  λοιπόν  νομίζω  ότι  θα  έχει  θετικό  και  

μόνο  θετικό  αποτέλεσμα .   

 Τι  έχουν ,  δηλαδή ,  όλα  τα  άλλα  τα  μνημεία  που  είναι  παγκοσμίου  

κληρονομιάς ;  Αυτό  σημαίνει  ότι  γίνεται  παγκοσμίως  γνωστό .  Έτσι  δεν  

είναι ;  Εάν  κάτι  που  δεν  το  θέλουμε  ξέρετε  τι  θα  γίνει  εάν  αναδειχθεί  

το  μνημείο  αυτό ;  Θα  βουλιάξει  όλη  η  περιοχή .  Θα  βουλιάξει .  Απλώς  

κάποιοι  δεν  το  θέλουν .  Είναι  ο  φόβος ,  δεν  το  θέλουν .  Δεν  το  θέλουν  

γιατί  και  η  ελληνικότητα  αποδεικνύεται  για  μια  ακόμη  φορά .  Φυσικά  

για  μας  δεν  υπάρχει  κανένα  τέτοιο  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  κάποιους  που  δεν  καταλαβαίνουν  τι  σημαίνει  Μακεδονία .  Δεν  

καταλαβαίνουν .  Δεν  μπορεί  να  λένε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνώ  και  επαυξάνω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει ,  δεν  θέλω  να  μακρηγορήσω ,  απλώς  νομίζω  ότι  αυτή  πρέπει  να  

είναι  η  απόφασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  κ .  Μηλίδη  σας  ευχαριστούμε  πολύ .  Για  την  Αμφίπολη  μπορεί  

να  μιλάμε  ώρες .  Έχουν  τον  λόγο  ο  κ .  Αναστασιάδης  και  μετά  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αλίμονο  στους  Έλληνες .  Τα  φτιάξατε  όλα ,  δεν  έμεινε  τίποτα  στους  

Έλληνες .  Τίποτα  και  αυτό  το  πανέμορφο  μνημείο ,  ταφικό  μνημείο  

ήρωα ,  το  εξευτελίζετε .  Θα  πάει  στην  UNESCO. Ποια  είναι  η  UNESCO; 

Τι  είναι  η  UNESCO;  

 Άκουσε ,  κ .  Γαλάνη .  Θέλω  να  κάνω  μια  αυτή .  Όταν  πέθανε  ο  

Ηφαιστίων ,  το  324 πΧ ,  ο  Αλέξανδρος  έστειλε  μια  Επιτροπή  στην  Σίβα  

στον  ναό  του  Άμμωνος  Διός  για  να  δει  πως  θα  αποκαλεί  από  εδώ  και  

πέρα  την  Ηφαιστίωνα .  Και  όταν  η  Επιτροπή  το  μαντείο  του  Άμμωνος  

Διός  τους  είπε  ότι  θα  αποκαλείται  ήρωας .  Και  έδωσε  εντολή  να  γίνει  

μνημείο  λατρείας  νεκρού  ήρωα  ο  Αλέξανδρος  στον  Δεινοκράτη ,  τον  

αρχιτέκτονα  της  εκστρατείας .  Ο  δε  Δεινοκράτης  με  την  εντολή  να  

στείλει  δυο  σχέδια ,  αφού  τα  σχεδιάσει  ο  Δεινοκράτης ,  στην  ανατολική  

Αίγυπτο ,  στον  Κλεομένη ,  ο  οποίος  ήταν  ο  άρχοντας  της  Αιγύπτου ,  ένα  

να  κάνει  στην  Αλεξάνδρεια  και  ένα  να  κάνει  στο  νησί  Φάρος  με  εντολή  

του  Αλεξάνδρου  και  με  χιλιάδες  δαρεικά ,  χρυσά  δαρεικά .   

 Αυτό  είναι  ένα  γεγονός .  Στην  συνέχεια  όταν  οι  μεγάλοι  

στρατηγοί ,  που  ήταν  κάτοικοι  της  Αμφιπόλεως ,  ο  Αλέξανδρος  όμως  

πέθανε  μετά  από  ένα  χρόνο  το  323 και  δεν  πρόλαβε  να  υλοποιήσει  

αυτά  που  ήθελε  για  τον  φίλο  του  τον  Ηφαιστίωνα  γι '  αυτό  το  μνημείο .   

 Τότε  ο  Νέαρχος  ο  Απολλόδωρος  που  ήταν  στρατηγός  και  ο  

Νέαρχος  στρατηγός ,  ο  Λαομέδων ,  ο  οποίος  ήταν   όλη  την  ημέρα  μαζί  

με  τον  Αλέξανδρο ,  γιατί  ήξερε  βαρβαρικές  γλώσσες  και  εξηγούσε ,  

αποφασίσανε  αυτοί  με  πολύ  χρυσάφι ,  γιατί  είχε  δώσει  10.000 . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  κάνεις ,  ιστορία  θα  κάνεις ;  Σε  πειράζει  η  αλήθεια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  λίγο  πριν  τα  Χριστούγεννα ,  μιλάμε  για  ένα  θέμα  που  μας  

ενώνει ,  δεν  θα  ήθελα ,  σας  παρακαλώ…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μάθεις  την  αλήθεια  τουλάχιστον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θέλω…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τίποτα  δεν  ξέρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ,  να  μου  πείτε  εάν  είστε  σύμφωνος…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  μνημείο  αυτό  και  δεν  ξέρουν  και  μιλάνε  ότι  να  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μου  πείτε  κ .  Αντώνη…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  καθαρά  ελληνικό ,  μακεδονικό  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  αυτό  δεν  διαφωνεί  κανείς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  θα  παραμείνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  αυτό  δεν  διαφωνεί  κανείς ,  κ .  Αναστασιάδη .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε .  Το  τι  έκανε  ο  υπουργός  Ξυδάκης ,  η  Κοταρίδου ,  η  Βλασάκη ,  

αυτά  εμπόδισε  με  κάθε  τρόπο  να  ανακαλυφθεί  το  μνημείο  και  

κυνηγούσαν  την  Περιστέρη .  Αυτά  είναι  γνωστά .  Και  μέχρι  σήμερα  το  

ίδιο  πράγμα  γίνεται .  Να  μην  αναδειχθεί  αυτό  το  ταφικό  μνημείο  του  

ήρωα .  Και  όμως  εσείς  σήμερα  έρχεται  η  UNESCO που  έχει  σε  όλη  την  

Ελλάδα  και  σε  όλο  τον  κόσμο  πράκτορες  και  λέει  ότι  να  βάλουμε  και  

την  Αμφίπολη ,  να  βάλουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  κατάλογο  των  μνημείων ,  δεν  θα  κάνουν  κάτι  άλλο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόσεξε  μιλάμε  για  μνημείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάλογο .  Κατάλογο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήρωα  και  είναι  καθαρά  ελληνικό ,  μακεδονικό ,  διότι  βρέθηκε  εκεί  

εγχάρακτη  πλάκα  που  έγραφε  ότι  παρελήφθη  Ηφαιστίωνος .  Εντάξει ;  

Εγχάρακτη  πλάκα .   

 Θέλω  να  πω  ότι  είναι  κρίμα ,  δώσατε  την  Μακεδονία  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  απευθύνεστε  σε  μας .  Δεν  δώσαμε  εμείς  τίποτα  σε  κανέναν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δώσατε  την  γλώσσα  την  Βουλγάρικη  την  Μακεδονική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  εδώ ,  κ .  Αντώνη ,  σε  συνεδρίαση  που  λείπατε  έχουμε  πάρει  ένα  

ψήφισμα  πολύ  σημαντικό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είμαστε  ανίκανοι  να  προβάλουμε  ένα  μνημείο ;  Ανίκανοι  είμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  να  το  πείτε  στο  Υπουργείο  Πολιτισμού ,  όχι  σε  μας .  Εμείς  εδώ  

είμαστε  σύμφωνοι  για  να  αναδειχθεί  το  μνημείο  όλοι  μας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγράμματοι  άνθρωποι  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Παπαβασιλείου  κάνει  και  κριτική .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σεβόμενος  πάντα  τον  κ .  Αναστασιάδη  για  την  γνώση  του  στην  ιστορία  

και  η  οποία ,  ομολογώ  δημόσια ,  ότι  είναι  γνώστης  της  ιστορίας ,  

λυπάμαι  όμως  κ .  Αναστασιάδη ,  σέβομαι  την  γνώση  σας  αλλά  λυπάμαι  

για  είστε  παντελώς  εκτός  θέματος  και  υποβαθμίζετε…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  σας  διέκοψα  καθόλου  και  θα  με  ακούσετε .  Το  θέμα  μας  είναι  εάν  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όπως  το  λέει  ακριβώς  ο  τίτλος ,  σχετικά  με  το  

αίτημα  που  έκανε  ο  Όμιλος  UNESCO Σερρών  …  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  κάνουμε  διάλογο  και  αφήστε  με  να  ολοκληρώσω  αυτό  το  οποίο  

θέλω  να  πω .  Να  ενταχθεί  η  Αμφίπολη ,  αυτό  το  μνημείο ,  το  οποίο  είναι  

παγκόσμιο  μνημείο ,  δεν  υπάρχει  δεύτερο  στον  πλανήτη  και  το  
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υπερασπίζεστε ,  η  UNESCO δεν  θα  κάνει  τίποτα  άλλο  ούτε  θα  

προχωρήσει  σε   

ανασκαφές .  Θα  το  εντάξει ,  όπως  έχει  εντάξει  άλλα  μνημεία  

παγκόσμιας  κληρονομιάς ,  στον  κατάλογο  Μνημείων  Παγκόσμιας  

Κληρονομιάς ,  και  τι  σημαίνει  αυτό ;  Σημαίνει  ότι  αυτό  το  μνημείο  θα  

αναδειχθεί  και  δεν  θα  μπορεί  κανείς  μα  κανείς ,  εντός  και  εκτός  

Ελλάδος  να  το  κρατάει  παραχωμένο ,  όπως  είναι  σήμερα .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  καλώ  να  ψηφίσουμε  όλοι ,  όχι  να  ψηφίσουμε ,  

συγνώμη ,  δεν  πρόκειται ,  να  διατυπώσουμε  κοινή  γνώμη .  Θεωρούμε  ότι  

είναι  μνημείο  παγκόσμιας  κληρονομιάς ;  Ας  βάλουμε  τα  πράγματα  να  

ωθήσουμε  το  θέμα  αυτό  προς  την  τοπική  UNESCO, η  οποία  έχει  

προέκταση  στην  παγκόσμια  UNESCO. 

 Αυτό  θα  κάνουμε  σήμερα ,  τίποτα  περισσότερο ,  τίποτα  άλλο .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  Παπαβασιλείου  τον  ευχαριστώ .  Δευτερολογία .  Κύριε  Αντώνη  

ζητήσατε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  διακόψει  κανείς .  Συνεχίστε ,  σας  ακούμε .  

Εδώ  σε  μένα ,  κύριε  Αναστασιάδη  σε  μένα  σας  παρακαλώ  πολύ .  Είναι  

περασμένη  η  ώρα ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  

σε  μένα .  Σας  ακούμε .  Σε  θέματα  που  μας  ενώνουν  δεν  θα  έχουμε  εδώ  

φασαρίες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  χαρακτηρισμούς  χρονιάρες  μέρες .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ψηφίζει  κανείς  τίποτα ,  μόνο  διατυπώνουμε  μια  γνώμη ,  γι '  αυτό  το  

μέγιστο  μνημείο  της  Μακεδονικής  Δυναστείας ,  ελληνικό  μνημείο .  

Παρακαλώ  κ .  Παπαβασιλείου  θέλετε  να  δευτερολογήσετε ;  Κύριε  

Αραμπατζή  εσείς ;  Συνάδελφοι  συμφωνούμε  για  την  διατύπωση  γνώμης ;  

Θετικής  γνώμης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  ιστορία  του  μνημείου  αυτού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Για  τα  πρακτικά  θα  το  κρατήσω .  Κυρία  

Παγκάλου  παρακαλώ  για  τα  πρακτικά .  Κατά  πλειοψηφία  το  δέκατο  

τέταρτο  θέμα .  Είναι  τους  συναδέλφους .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1004/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  Να  υπενθυμίσω ,  ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο  ότι  

επικοινώνησε  μαζί  μας  ο  κλινήρης  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Μερετούδης  και  

μας  είπε  ότι  για  το  πέμπτο  θέμα  την  αντικατάσταση  του  κ .  Δράτσιου  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  ένα  λεπτάκι .  Εντάξει ,  δεν  τελειώσαμε .  Εντάξει .  Ένα  λεπτάκι  

να  πω  κάτι  για  το  πέμπτο  θέμα  για  να  μην  μείνει  κάποια  εκκρεμότητα .   

 Επανήλθα  στο  πέμπτο  θέμα  να  αναφέρω  ένα  όνομα .  Ο  κλινήρης  

αντιδήμαρχος  ο  κ .  Μερετούδης  ζήτησε ,  μας  ανέφερε  το  όνομα  της  

κυρίας  Νικολούδη  Λαμπρινής ,  ότι  θα  αντικαταστήσει  τον  κ .  Δράτσιο .  

Συνάδελφοι  σας  ενημερώνω  για  το  όνομα  το  οποίοι  έλειπε .    

 Για  το  δέκατο  τέταρτο  θέμα  ψηφίσαμε  όλοι ,  εκτός  από  τον  κ .  

Αναστασιάδη .   Κυρία  Ιλανίδου  διαφωνείτε  και  εσείς ;  Ήταν  έξω  η  

κυρία ,  επομένως  έχει  κλείσει  το  θέμα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  Σας  ευχαριστώ .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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¨Ανάπτυξη  πλατφόρμας  διαχείρισης  γεωχωρικών  δεδομένων  του  

Δήμου  Σερρών¨  (ΟΠΣ  5032822) στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  

Μακεδονία   

2014-2020.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  κάποιος  συνάδελφος  κάτι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δέκατο  πέμπτο .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1005/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων  για  την  υλοποίηση  των  πράξεων  

¨Ενέργειες   

προσέλκυσης  επισκεπτών¨  και  ¨Εφαρμογές  και  σήμανση  

τουριστικών   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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τοποσήμων  και  μνημείων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞ06  

 «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  

των   

πόρων»» και  τίτλο  πρόσκλησης  «Αναβάθμιση  και  προβολή  

πολιτιστικού  

 και  τουριστικού  προϊόντος  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  

Στρατηγικής   

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (ΣΒΑΑ)  της  πόλης  των  Σερρών».  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1006/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  εξώδικου  συμβιβασμού  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  

 κ .  Παζάρσκη  Μιχαήλ  περί  καταβολής  αποζημίωσης ,  σύμφωνα  

 με  την  υπ’  αρ .  607/2018 Α .Ο .Ε .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Είναι  ομόφωνη  η  απόφαση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τελεσίδικη  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1007/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Λειτουργία  Κέντρου   

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  στο   

Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω ,  υπάρχει  κάποιο  ζήτημα  γι '  αυτό ;  Είναι  μια  παράταση  από  

τον  νόμο .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια  ερώτηση  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  παρακαλώ ,  είναι  ο  κ .  Δήμαρχος  εδώ .  Κύριε  Καρύδα  μπορείτε  

να  ρωτήσετε  είναι  και  ο  κ .  Δήμαρχος  εδώ .  Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  ικανοποιημένοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1008/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  52204/30-11-2017  

 σύμβασης  προμήθειας  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1009/2018 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  35913/2018 σύμβασης  

 προμήθειας  ειδών  τεχνολογίας  και  πληροφορικής  για  τις  ανάγκες   

προμήθειας  ασφαλών  διατάξεων  ψηφιακής  υπογραφής  του   

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Γιατί  δεν  πάμε  …  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πρώτον ,  διότι  θα  θεωρηθεί  κατάτμηση ,  πράγμα  το  οποίο  ο  Επίτροπος  

δεν  πρόκειται  να  το  περάσει  καμία  φορά .   

Το  δεύτερο  είναι ,  ότι  όλες  αυτές  οι  συμβάσεις  γίνανε  με  

διαγωνισμό .  Αυτός  που  πήρε  το  πρώτο  διαγωνισμό  έχει  και  την  

καλύτερη  τιμή .  Το  να  πάμε  δηλαδή  ξανά  και  να  το  πάρουμε ,  εκτός  του  

ότι  δεν  μπορούμε ,  γιατί  θα  θεωρηθεί  κατάτμηση  και  δεν  θα  το  περάσει  

ο  Επίτροπος  αλλά  υπάρχει  και  αυτό  το  θέμα .  Για  όλες  τις  

τροποποιήσεις  είναι  αυτό ,  εισηγούμαστε  ο  ίδιος  να  πάρει  και  την  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1010/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  την  ¨Λειτουργία   

και  καθαρισμός  δημόσιας  τουαλέτας  Δήμου  Σερρών  στην   

Πλατεία  Ελευθερίας¨  έτους  2019-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  βλέπω  ότι  έχει  για  μια  ερώτηση .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Διενέργεια  διαγωνισμός .  Θα  γίνει  διαγωνισμός .  Είναι  για  23.560 με  το  

Φ .Π .Α . .  Θα  έρθουν .  Κάθε  χρόνο  το  ίδιο  πράγμα  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1011/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  22ο:  

Ανάκληση  των  υπ’  αριθμ .  300/2018 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  διενέργειας   

παροχής  υπηρεσίας  ‘Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  Α  & Β   

της  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών ,  του  Καλλικρατικού  Δήμου  

Σερρών   

έτους  2018-2019’¨  και  301/2018 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  διενέργειας  παροχής   

υπηρεσίας  ‘Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  Δημοτικών  

Ενοτήτων  

 Σερρών ,  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών ,  πλην  της  Δ .Ε .  Σερρών ,   

έτους  2018-2019’¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  πάλι  εισηγητής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  αυτά  ήταν  δυο  απευθείας ,  αλλά  επειδή  από  το  ΄17 μας  ήρθε  ένα  

απευθείας  και  έγινε  το  ΄18 δεν  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  και  

απευθείας .  Γι '  αυτό  τώρα  γίνεται  συνοπτικός  διαγωνισμός .  Θα  έρθουν  

και  θα  δώσουν  προσφορές  δηλαδή .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  

μπαίνουν  και  τα  δυο  μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ανακαλούμε  τις  αποφάσεις  και  πάμε  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πάμε  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1012/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  της  οφειλής  δαπάνης  ταφής:  

 α)  του  Καραβάτα  Πέτρου  του  Γεωργίου  και  

 β)  του  Πηρίγκου  Αλέξανδρου  του  Κων /νου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  στις  δυο  τις  περιπτώσεις  είναι ,  υπάρχει  απόδειξη  πλήρους  ένδειας  

και  μάλιστα  για  την  δεύτερη  την  περίπτωση  είναι  όχι  μόνο  άπορος  και  

άστεγος .  Δηλαδή  έπαιρνε  από  την  κοινωνική  κουζίνα  και  τα  λοιπά .  

Αυτός  είναι  και  ο  λόγος ,  ειδικά  ο  δεύτερος ,  ατελώς  και  η  κηδεία  και  τα  

λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  απαλλαγής  της  οφειλής  δαπάνης  ταφής:   

του  Καραβάτα  Πέτρου   του  Γεωργίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1013/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απαλλαγής  της  οφειλής  δαπάνης  ταφής:   

 του  Πηρίγκου  Αλέξανδρου   του  Κων /νου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1014/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  κυρία  Παγκάλου  έχουν  έρθει  και  κάποιες  ακόμα  αναμορφώσεις .  

Μόνο  μια  δεν  σας  έχει  σταλεί .  Είναι  μια  για  κωδικό  κρατήσεων  για  την  

μισθοδοσία .  Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 από  την   

οικονομική  υπηρεσία   του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  

 μισθοδοσίας  που  αφορά  εργοδοτική  εισφορά  υπέρ  Ι .Κ .Α .  (151η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1015/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  (154η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1016/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  181.680  

για  τέλη  διαφήμισης  –κατηγορίας  Δηλαδή  στους  Δήμους  (155η  )  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1017/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  (156η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1018/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  1,  2 και  3 πρακτικών  επίλυσης  δια  

συμβιβασμού  

 φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32  

 του  Ν .  1080/1980.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συμφωνούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει ,  άμα  τα  διαβάσατε ;  Είναι  τρεις  περιπτώσεις  για  καταστήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι .   

 

Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  1 πρακτικών  επίλυσης  δια  συμβιβασμού  

φορολογικών  

διαφορών  και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980  

που  αφορά  την  προσφυγή  στης  εταιρείας  Ηλίας  Κούμπτελης  ΕΕ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1019/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  2  πρακτικών  επίλυσης  δια  συμβιβασμού  

φορολογικών  

διαφορών  και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980. που  

αφορά  προσφυγή  της  εταιρείας  Σεδαρίδης  Φίλιππος  και  Σια  ΟΕ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1020/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  3 πρακτικών  επίλυσης  δια  συμβιβασμού  

φορολογικών  

διαφορών  και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980  

που  αφορά  προσφυγή   του  Τ .  SENAS GERALD  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1021/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  ή  μη  παραχώρησης  τμήματος  της  Πλατείας  Ελευθερίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις ;  Εισήγηση .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Την  εισήγηση  την  ακούσατε ;  Σε  τι  δεν  συμφωνείτε ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  την  κάνετε ;  Με  συγχωρείτε  λίγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Αφού  

πήγαμε  τόσο  ωραία  μέχρι  τώρα .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  την  εισήγησή  του  

προφορικά  και  ακούμε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είχαμε  ένα  αίτημα  από  τα  Lidl  για  την  πλατεία  Ελευθερίας .  Επειδή  

είναι  ιδιώτης  και  επειδή   είχα  την  επιμονή  εγώ  ήμουν  υποχρεωμένος  να  

το  φέρω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Η  δική  μου  εισήγηση  είναι  

αρνητική .  Δηλαδή  εγώ  δεν  θέλω  να  δώσουμε ,  όχι  δεν  θέλω ,  επειδή  η  

κανονιστική  απαγορεύει  σε  ιδιώτες ,  αλλά  σε  ειδικές  περιπτώσεις  με  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  δοθεί .   

 Εγώ  εισηγούμαι  αρνητικά ,  να  μην  δοθεί .  Αυτό ,  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ,  συνάδελφοι  στην  εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου ;   

Επομένως  ψηφίζουμε  κατά  της  παραχώρησης  του  τμήματος  της  

πλατείας  Ελευθερίας  στο  συγκεκριμένο  αίτημα .  Ομόφωνα  προς  την  

εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΟΥ  κ .  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1022/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  32504/04-08-2016  

 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  χρήσης  τηλεμετρίας  για  την   

κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1023/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  παροχής  υπηρεσίας   

¨Δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1024/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  οι  συνάδελφοι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1025/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1026/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  
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1) για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  

2) για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας ,  

3) εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  Δήμου ,  

4) εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  Δήμου ,  

5) για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  .Ε .  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  (9ος  λογ . ) ,  

6) για  προετοιμασία  κοινόχρηστων  εκτάσεων  προς  δάσωση   

στη  ΔΕ  Σκουτάρεως ,  

7) συντήρηση  και  αποκατάσταση  υπαίθριου  εξοπλισμού  σε  χώρους  

 πρασίνου  της  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών ,  

8) διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών   

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών ,  

9) για  δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων ,  

10) για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά ,  

11) συντήρησης  σιντριβανιών  του  Δήμου  Σερρών   και  

12) για  την  υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  ενδιάμεσου   

φορέα  των  ΣΒΑΑ  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

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

Γκότσης  Η . ,  Χράπας  Π . ,  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  από  το  1 μέχρι  το  12.  Λίγο  την  κυρία  γραμματέα  να  ακούσουμε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το  6 και  το  7 έχουν  περάσει  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  . .άρα  έχουμε  

από  το  1 έως  το  5,  από  το  8 έως  το  12 συν  κάποια  συμπληρωματικά  

που  σας  στείλαμε ,  τα  οποία  ήρθαν  χθες  ή  προχθές  προκειμένου  να…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  συνάδελφοι ,  το  6 και  το  7 φεύγουν  και  με  την  δική  σας  

συναίνεση .  Από  το  1 έως  το  5,  από  το  8 μέχρι  το  12 συν  αυτά  που  σας  

στείλαμε  με  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  είναι  τα  πρωτόκολλα  

παράδοσης .  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  καθαριότητα  

 κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1027/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  τον  καθαρισμό   

δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1028/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εργασίες  στα   

δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  Δήμου  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1029/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εργασίες  στα   

δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  Δήμου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1030/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  συντήρηση  

 κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του   

Δήμου  Σερρών  (9ος  λογ . )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1031/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  διαχείριση  

 ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  

 (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1032/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   

για  δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1033/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   

για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1034/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   

συντήρησης  σιντριβανιών  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1035/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  υποστήριξη   

του  Δήμου  Σερρών  ως  ενδιάμεσου  φορέα  των  ΣΒΑΑ  του  

 ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1036/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  8ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  

 για  έτη  2018-2020.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1037/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  3ου  τμήματος  για  Δαπάνη  έκδοσης   

πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1038/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  δαπάνη  και  έξοδα  πολιτιστικών  και   

αθλητικών  κλπ  δραστηριοτήτων  (  151)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1039/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  έξοδα  πολιτιστικών  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων  

(99)  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1040/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Διαγραφή  των  Νταφέ  Γεωργίου  κλπ  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1041/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  σύμβασης  για  την  ¨Παροχή  

υπηρεσιών   

ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήρθε  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  παράταση  για  τρεις  μήνες  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  για  τον  

Δήμο .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1042/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  975/2018 Α .  .Σ .  με  θέμα   

¨Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1043/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  χωροθέτησης  στάσεων  ΤΑΞΙ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  αρμοδιότητα  από  την  Περιφερειακή  Διοίκηση  πέρασε  στους  δήμους  

ο  καθορισμός  θέσης  στάθμευσης ,  πιάτσας  δηλαδή ,  που  λέμε .  Δεν  

αλλάζει  τίποτα ,  γίνεται  μια  επικαιροποίηση  των  ήδη  υπαρχόντων  

στάσεων .  Μόνο  αλλάζει  στο  τρίγωνο  που  έχουμε  οδός  Κερασούντος  

στην  Αστυνομία  εκεί  στο  τριγωνάκι ,  λόγω  του  ότι  θα  γίνει  ανάπλαση  

με  το  ΣΒΑ  εκείνης  της  περιοχής  πάμε  κάθετα .  Δηλαδή  στον  δρόμο  που  

οδηγεί  στην  Αστυνομία .  Απέναντι  από  το  περίπτερο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  και  η  συναίνεση  των  εκπροσώπων  των  ταξί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1044/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  προτάσεων  κυκλοφοριακών  αλλαγών  σε  αγροτική  οδό .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ,  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1045/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Τσαούση  Δέσποινα  

 του  Μιχαήλ ,  κληρονόμο  του  Τσαούση  Γεωργίου  του  Ιωάννη ,   
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πρώην  Δημοτικού  υπαλλήλου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;  Παρακαλώ  τον  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απλώς  δεν  περίμενα  ποτέ  ότι  θα  κάνατε  και  εισήγηση  

για  έναν  παιδικό  μου  φίλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  πει  κανείς ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1046/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

α)  του  κ .  Δημάρχου  κατά  το  μήνα  Νοέμβριο ,  

β)  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

 Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  Νοέμβριο  και  Δεκέμβριο  και  

γ)  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου   

κατά  τους  μήνες  Οκτώβριο ,  Νοέμβριο  και  Δεκέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Παρακαλώ ,  ένα  λεπτάκι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Και  σε  αυτό  το  θέμα  στείλαμε  συμπληρωματικές  εισηγήσεις  για  

κάποιες  άλλες  καταβολές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μετά  την  πρόσκληση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  είναι  και  κάποιες  εισηγήσεις  που  στείλαμε  με  ηλεκτρονικό  

ταχυδρομείο  για  καταβολές  που  έχουν  σχέση  με  το  συγκεκριμένο  θέμα .  

Ο  κ .  Καρύδας  μου  σηκώνει  το  χέρι .  Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα  ψηφίσω  όχι  στον  κ .  Γρηγοριάδη  και  στην  τρίτη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  το  μικρόφωνό  σας  να  σας  ακούμε .  Πείτε ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  

σε  ποιες  διαφωνείτε ,  για  να  καταγραφούν .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στου  κυρίου  Γρηγοριάδη  όχι ,  στην  τρίτη  και  στους  κ .  Καρπουχτσή  όχι  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  για  να  βοηθήσω  την  ψήφιση  του  θέματος  σωστά ,  το  θέμα  που  

λέει  η  κυρία  Παγκάλου  είναι  για  την  έγκριση  καταβολής  εξόδων  
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κίνησης  εκτός  έδρας  για  την  συμμετοχή  δημοτικού  συμβούλου  στο  

ετήσιο  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  3 με  5 Δεκεμβρίου  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ,  έτσι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

του  κ .  Δημάρχου  από  28 έως  30 Νοεμβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1047/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  εντεταλμένου   

δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  1-3 Νοεμβρίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1048/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  30 Νοεμβρίου  έως  3 Δεκεμβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1049/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  21 έως  24 Νοεμβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1050/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  7 έως  9 Δεκεμβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1051/2018 )  

…………………………  

 

               Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του   

Εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  

 από  8-11 Οκτωβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1052/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  από  3 Νοεμβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1053/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  3-5 Δεκεμβρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1054/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Δημοτικών  Συμβούλων  από  3 έως  5 Δεκεμβρίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1055/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα  και  τελευταίο .   

 

 

ΘΕΜΑ  38ο:  
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Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  τοποθέτησης  φωτιστικών  σωμάτων  σε  υπάρχοντες  στύλους   

στην  οδό  Ναούσης  24Β  και  στον  παράδρομο  πίσω  από  το  4ο  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1056/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  εύχομαι  ολόψυχα  καλά  Χριστούγεννα ,  καλή  Πρωτοχρονιά ,  να  

περάσετε  καλά  με  τις  οικογένειές  σας ,  υγεία  σας  εύχομαι .  Εκτός  

απροόπτου  φυσικά  κάθε  φορά  εύχομαι  να  είναι  το  τελευταίο  συμβούλιο  

για  φέτος .  Να  είστε  όλοι  καλά .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

988-2018: Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  

άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 της  Δ /νσης  Καθαριότητας  

του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

989-2018: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση  έτους  2016¨ .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γκότσης  Η .  

 

990-2018: Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για  το  έτος  

2019 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

991-2018: Ορισμός  μελών  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  

Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

992-2018: Αντικατάσταση  μελών  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  

Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης  .  

  

993-2018: Έγκριση  συνδιοργάνωσης  δράσεων  στην  περιοχή  του  

Λαϊλιά  Σερρών  σε  συνεργασία  με  τον  Φορέα  Διαχείρισης  

Λαϊλιά  Α .Ε .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

994-2018: Έγκριση  συνδιοργάνωσης  πανελλήνιου  χριστουγεννιάτικου  

τουρνουά  καλαθοσφαίρισης  παίδων  του  Δήμου  Σερρών  με  

τον  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

995-2018: Έγκριση  προμήθειας  ειδών  συσκευασίας  για  τις  ανάγκες  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

996-2018: Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  συνεργάτη  δικηγόρου ,  

κατόπιν  της  υπ’  

αριθμ .  406/2018 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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997-2018: Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

καθαριότητας  σε  βάρδιες  σε  24ωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες  καθώς  επίσης  και  

για  εργασία  πέραν  του  ωραρίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

998-2018: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  125/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  έγκρισης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  

έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

999-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ :  αρ .  222/2018 

με  θέμα :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 

του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

 

1000-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ :   αρ .  

223/2018 με  θέμα :  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2019 και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  

αποτελεσμάτων  του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  
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1001-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  

182/2018 με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

1002-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . : )  αρ .  

199/2018 με  θέμα :  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  

έτους  2017¨   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

1003-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :   αρ .  

200/2018 με  θέμα :  ¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

1004-2018: Σχετικά  με  αίτημα  του  Ομίλου  Σερρών  για  UNESCO 

για  την  ένταξη  της  περιοχής  της  Αμφίπολης  στην  

Παγκόσμια  Κληρονομιά  της  UNESCO.  

Εισηγητής :  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Αραμπατζής  Θ .  

 

1005-2018: Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  

πράξης  ¨Ανάπτυξη  πλατφόρμας  διαχείρισης  γεωχωρικών  

δεδομένων  του  Δήμου  Σερρών¨  (ΟΠΣ  5032822) στο  πλαίσιο  

του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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1006-2018: Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων  για  την  υλοποίηση  των  

πράξεων  ¨Ενέργειες  προσέλκυσης  επισκεπτών¨  και  

¨Εφαρμογές  και  σήμανση  τουριστικών  τοποσήμων  και  

μνημείων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞ06 «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων»» και  τίτλο  

πρόσκλησης  «Αναβάθμιση  και  προβολή  πολιτιστικού  και  

τουριστικού  προϊόντος  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  

Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (ΣΒΑΑ)  της  

πόλης  των  Σερρών».  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

1007-2018: Έγκριση  εξώδικου  συμβιβασμού  του  Δήμου  Σερρών  

με  τον  κ .  Παζάρσκη  Μιχαήλ  περί  καταβολής  αποζημίωσης ,  

σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ .  607/2018 Α .Ο .Ε .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1008-2018: Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Λειτουργία  

Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  

Βίας  στο  Δήμο  Σερρών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

1009-2018: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  52204/30-11-

2017 σύμβασης  προμήθειας  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  του  

Δήμου .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1010-2018: Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  35913/2018 

σύμβασης  προμήθειας  ειδών  τεχνολογίας  και  πληροφορικής  

για  τις  ανάγκες  προμήθειας  ασφαλών  διατάξεων  ψηφιακής  

υπογραφής  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1011-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  την  

¨Λειτουργία  και  καθαρισμός  δημόσιας  τουαλέτας  Δήμου  

Σερρών  στην  Πλατεία  Ελευθερίας¨  έτους  2019-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1012-2018: Ανάκληση  των  υπ’  αριθμ .  300/2018 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  

διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ‘Εργασίες  στα  Δημοτικά  

Κοιμητήρια  Α  & Β  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών ,  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2018-2019’¨  και  

301/2018 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  

‘Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  Δημοτικών  

Ενοτήτων  Σερρών ,  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών ,  πλην  

της  .Ε .  Σερρών ,  έτους  2018-2019’¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1013-2018: Έγκριση  απαλλαγής  της  οφειλής  δαπάνης  ταφής :  του  

Καραβάτα  Πέτρου  του  Γεωργίου   
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1014-2018: Έγκριση  απαλλαγής  της  οφειλής  δαπάνης  ταφής :   του  

Πηρίγκου  Αλέξανδρου  του  Κων /νου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

1015-2018: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2018 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  που  αφορά  εργοδοτική  

εισφορά  υπέρ  Ι .Κ .Α .  (151η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1016-2018: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  

(154η  )  

 

1017-2018: Ομοίως  που  αφορά  αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  

181.680 για  τέλη  διαφήμισης  –κατηγορίας  Δηλαδή  στους  

Δήμους  (155η  )  

 

1018-2018: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  

(156η  )  

 

 

1019-2018: Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  1 πρακτικών  επίλυσης  δια  

συμβιβασμού  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  

του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980 που  αφορά  την  προσφυγή  

στης  εταιρείας  Ηλίας  Κούμπτελης  ΕΕ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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1020-2018: Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  2  πρακτικών  επίλυσης  δια  

συμβιβασμού  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  

του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980. που  αφορά  προσφυγή  της  

εταιρείας  Σεδαρίδης  Φίλιππος  και  Σια  ΟΕ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1021-2018: Έγκριση  των  υπ’  αρθμ .  3 πρακτικών  επίλυσης  δια  

συμβιβασμού  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  

του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980 που  αφορά  προσφυγή  του  

Τ .  SENAS GERALD  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1022-2018: Μη  έγκριση  παραχώρησης  τμήματος  της  Πλατείας  

Ελευθερίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

1023-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

32504/04-08-2016 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  χρήσης  

τηλεμετρίας  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1024-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  παροχής  υπηρεσίας  

¨Δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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1025-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  

έργου :  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

1026-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  

έργου :  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

1027-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  

 

1028-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  τον  

καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας  

 

1029-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  

Δήμου  

 

1030-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  

Δήμου  
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1031-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  

συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  (9ος  λογ . )  

 

1032-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

 

1033-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

 

1034-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  

 

1035-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

συντήρησης  σιντριβανιών  του  Δήμου  Σερρών    

 

1036-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  ενδιάμεσου  φορέα  των  

ΣΒΑΑ  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

 

1037-2018: Ομοίως  του  8ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών  για  έτη  2018-2020.  
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1038-2018: Ομοίως  3ου  τμήματος  για  Δαπάνη  έκδοσης  

πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης .  

 

1039-2018: Ομοίως  για  δαπάνη  και  έξοδα  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  κλπ  δραστηριοτήτων  (  151)  

 

1040-2018: Ομοίως  για  έξοδα  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

δραστηριοτήτων  (99)  

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

Γκότσης  Η . ,  Χράπας  Π . ,  Καρπουχτσής  Κ .  

 

1041-2018: Διαγραφή  των  Νταφέ  Γεωργίου  κλπ  οφειλετών  από  

βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

1042-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  σύμβασης  για  την  

¨Παροχή  υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  

πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1043-2018: Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  975/2018 Α .  .Σ .  με  θέμα  

¨Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1044-2018: Έγκριση  χωροθέτησης  στάσεων  ΤΑΞΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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1045-2018: Έγκριση  προτάσεων  κυκλοφοριακών  αλλαγών  σε  

αγροτική  οδό .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

1046-2018: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Τσαούση  

Δέσποινα  του  Μιχαήλ ,  κληρονόμο  του  Τσαούση  Γεωργίου  

του  Ιωάννη ,  πρώην  Δημοτικού  υπαλλήλου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1047-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

κ .  Δημάρχου  από  28 έως  30 Νοεμβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1048-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  1-3 Νοεμβρίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1049-2018: Ομοίως  από  30 Νοεμβρίου  έως  3 Δεκεμβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1050-2018: Ομοίως  από  21 έως  24 Νοεμβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1051-2018: Ομοίως  από  7 έως  9 Δεκεμβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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1052-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  

Κων /νου  από  8-11 Οκτωβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1053-2018: Ομοίως  από  3 Νοεμβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1054-2018: Ομοίως  από  3-5 Δεκεμβρίου  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1055-2018: Ομοίως  Δημοτικών  Συμβούλων  από  3 έως  5 

Δεκεμβρίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1056-2018: Έγκριση  τοποθέτησης  φωτιστικών  σωμάτων  σε  

υπάρχοντες  στύλους  στην  οδό  Ναούσης  24Β  και  στον  

παράδρομο  πίσω  από  το  4ο  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

1057-2018: Δημιουργία  κωδικού  και  αναμόρφωση  συγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 για  την  

προμήθεια  υλικών  για  την  επείγουσα  κατάληψη  τμήματος  

οδοστρώματος  της  οδού  Λεωνίδα  Παπαπαύλου  συνολικού  

ποσού  2.780 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α . .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

17

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

1058-2018: Έγκριση  εσόδων  –εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2018 για  τον  

έλεγχο  υλοποίησης  –εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  

2018.  

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  θέματος  13α .  

 

-  Γιαννακίδης  Δημήτριος  και  Χράπας  Παντελής ,  προσήλθαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  θέματος  13β .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

6ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  των  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

7ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης  και  Τερζής  

Βασίλειος ,  αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

θέματος  13β ,  επανήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  7ου  

και  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  αυτού .  

 

•  Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  13ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  συζητήθηκε  πρώτο .  

 

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

17

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ     ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     ……………..  
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ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………..  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ      ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ……………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ      ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018  

18

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  


