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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  7/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  22α  του  μηνός  

ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  Μ .  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  

ώρα  14:30 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  7/17-04-2019 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  25,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρών  δεν  ήταν  κανείς .  

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ . ,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε  την  

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  

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

 

…………………………….  

……………….  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87 ΤΑ)  

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  22 

Απριλίου  2019,  ημέρα  Μ .  Δευτέρα  και  ώρα  14:30΄ ,  με  θέματα  

ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

Δημαρχείου  Σερρών¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  Σύσταση  εκ  νέου  της  επιτροπής  προσωρινής  και  

οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Αντικατάσταση  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

και  ορισμός  νέων  μελών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  της  πράξης  με  τίτλο  

¨Διαχείριση  Βιοαποβλήτων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  

της  πρόσκλησης  με  τίτλο  ¨Διαχείριση  Βιοαποβλήτων¨  της  

Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  έγκριση  υπογραφής  

προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Περιφε-ρειακό  Σύνδεσμο  

ΦΟΔΣΑ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  και  ο  

Εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο :  ¨Δημιουργία  χαρτών  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  

(Κοινωνικό  GIS) Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  έργου :  

¨Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  στους  οικισμούς  

Αγ .  Ραφαήλ  και  Φλωρίνης  Δήμου  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  ή  μη  καταβολής  με  ίδιους  πόρους  του  υπολοίπου  

ποσού  της  παροχής  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου :  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  
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που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  

¨Ευρώπη  για  τους  Πολίτες¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  τετραήμερου  τουρνουά  Πάσχα  

καλαθοσφαίρισης  παμπαίδων  και  παγκορασίδων  σε  

συνεργασία  με  τον  Α .Ο .Κ .  Ίκαροι  Σερρών ,  που  θα  

πραγματοποιηθεί  από  τις  2 έως  τις  5 Μαΐου  2019 στις  

Σέρρες .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο :  Έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  κάλυψη  

εξόδων  φιλοξενίας  στο  πλαίσιο  της  Ελληνογερμανικής  

Συνέλευσης .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  για  την  

βράβευση  της  ηθοποιού ,  σκηνοθέτη  και  σεναριογράφου  κ .  

Κάρμεν  Ρουγγέρη .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στον  

εορτασμό  της  Παγκόσμιας  ημέρας  περιβάλλοντος  έτους  

2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  12ο:   Καθορισμός  αριθμού  μαθητευόμενων  Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό  Έτος  Τάξη  

Μαθητείας  ΕΠΑ .Λ . ,  Μαθητεία  ΕΠΑ .Σ . ,  Μαθητεία  Ι .Ε .Κ . )  

για  απασχόληση  στο  Δήμο  Σερρών  κατά  το  σχολικό  έτος  

2019-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  

την  αντιμετώπιση  εποχικών  αναγκών  του  τμήματος  

Πρασίνου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας ,  εργατών  

(καθαριστές /στριες) ,  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  

καθαριότητας  του  τμήματος  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  απόδοσης  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  επιχορήγησης  

για  την  καταβολή  αποζημίωσης  σε  υπαλλήλους  του  πρώην  

ΕΟΠ  και  ΠΙΚΠΑ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  

για  το  θάνατο  του  εν  ενεργεία  συμβούλου  της  .Κ .  Σερρών  

κ .  Αντωνίου  Αγγελόπουλου .  
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 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:    Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  τμημάτων  ένταξης  σε  

σχολικές  μονάδες :  

α)  της  Πρωτοβάθμιας  και  

β)  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  παροχή  

εξειδικευμένης  υποστήριξης  – κατάλληλης  παιδαγωγικής  

παρέμβασης  σε  μαθητές  με  διάγνωση  από  το  ΚΕΣΥ .  

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  

στελέχωσης  του  προγράμματος  ¨Βοήθεια  στο  σπίτι¨  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  44 και  45/2019 αποφάσεων  

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  

α)  της  υπ’  αριθμ .  29/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  καλλιτεχνικού  

απολογισμού  θεατρικής  περιόδου  έτους  2018 και  

οικονομικού  απολογισμού  έτους  2018¨  και  

β)  της  υπ’  αριθμ .  56/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   
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ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  

α)  της  υπ’  αριθμ .  42/2019 με  θέμα :  ¨Αποζημίωση  του  

Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨  και  

β)  της  υπ’  αριθμ .  48/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  τροποποίησης  

του  Ετήσιου  Σχεδίου  Δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2019 και  

αναμόρφωση  της  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημ .  

Συμβούλιο  για  την  έκτακτη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  

κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη  και  επικύρωση  της  

απόφασης  της  επιτροπής  χορήγησης  υποτροφίας  περί  

καθορισμού  του  ποσού  της .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  αλλαγής  επωνυμίας  της  εταιρείας  που  

συμμετείχε  στον  διαγωνισμό  με  τίτλο :  ¨Καθαριότητα  

κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  λόγω  μεταβίβασης  της  επιχείρησης .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  24ο:    Έγκριση  έκδοσης  αδειών  παραγωγών  πωλητών  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΘΕΜΑ  25ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  διερεύνηση  τεχνικών  λύσεων  και  

χρηματοδοτικών  εργαλείων  για  την  αποπεράτωση  και  

λειτουργία  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  του  Αθλητικού  

Κέντρου  Ομόνοιας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  υπηρεσία  “Παροχή  υπηρεσιών  

οργάνωσης  μόνιμης  έκθεσης  της  πινακοθήκης  ¨Κων /νος  

Ξενάκης¨  στο  Δημοτικό  Κτήριο  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά”.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  δαπάνη  επισκευής  διαφόρων  εργαλείων  

της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  εκτέλεση  του  έργου :  ¨Εγκατάσταση  

φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

13 

αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Νομού  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  υπηρεσία  “Επείγουσες  εργασίες  

στεγάνωσης  στο  δημοτικό  θέατρο  ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ ”.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 που  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  

ανελκυστήρα  στο  κτήριο  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  32ο :   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  ¨προμήθεια  άλατος  αποχιονισμού  έτους  

2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  ¨προμήθεια  ηλεκτρονικού  συστήματος  

σειράς  προτεραιότητας  για  το  τμήμα  Δημοτολογίου  του  

Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  ¨Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών ,  

κατασκευών ,  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2019-2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ¨Εργασίες  

στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  (πλην  

της  .Ε .  Σερρών)  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών¨  και  

¨Εργασίες  στα  Δημ .  Κοιμητήρια  Α’  και  Β’  της  .Ε .  Σερρών  

του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  των  υπ’  αριθμ . :  

α)  6122 και  

β)  6151 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  

την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικών  μονάδων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Επικαιροποίηση  της  αρ .  903/2018 Α .  .Σ .  περί  

έγκρισης  αιτήματος  για  δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  

του  Αστυνομικού  Σταθμού  της  Τ .Κ .  Προβατά  στο  Δήμο  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:    Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  στο  

αγρόκτημα  Επταμύλων .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  

χρήση  δημοτικού  κτηρίου  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη :  

α)  στην  περιοχή  του  βόρειου  τμήματος  της  Πολεοδομικής  

Μελέτης  ¨Αγίων  Αναργύρων¨  (ΠΕ  5)  του  Δήμου  Σερρών ,  

στο  Ο .Τ .  719,  

β)  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  

Πολεοδομικής  Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  

Σερρών ,  στα  Ο .Τ .  756,  759 και  768,  

γ)  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  

Πολεοδομικής  Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  

Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  742 και  

δ)  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  

Πολεοδομικής  Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  

Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  786.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  αρ .  πρωτ .  

7713/2019 σύμβασης  για  την  προμήθεια  μηχανήματος  

θρυμματισμού  φυτικού  ιστού  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου :  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων  – Green Crew¨  του  προγράμματος  
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διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – Βουλγαρία  2014-

2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  42ο:    Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής  του  

Παράσχου  Αθανασίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  43ο:    Απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής  του  Αγιαννίδη  

Αθανασίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  44ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  (4 εισηγήσεις) ,  

2)  απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  

του  Δημ .  Συμβουλίου ,  

3)  ετήσιας  συντήρησης  και  επισκευής  καυστήρων  των  δημ .  

κτηρίων ,  

4)  ανανέωσης  του  ονόματος  χώρου  (domain name) serres.gr 

του  Δήμου  Σερρών  στο  διαδίκτυο  από  την  εταιρεία  – 

καταχωρητή ,  

5)  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  

Ορεινής  και  

Άνω  Βροντούς ,  
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6) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση ,  

7)  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών ,  

8)  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  για  τους  

μήνες  Δεκέμβριο  2018,  Ιανουάριο  2019,  Φεβρουάριο  2019 

και  Μάρτιο  2019,  

9)  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  

10) περισυλλογής  αδέσποτων  ζώων ,  

11) ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας ,  

12) εκμίσθωσης  μηχανημάτων  για  τον  αποχιονισμό  

Ιανουαρίου  2019,  

13) εφαρμογή  προγράμματος  μυοκτονίας  και  απεντόμωσης  

στο  χώρο  της  Κοινωνικής  Κουζίνας  του  Δήμου  Σερρών .  

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

Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  45ο:   Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Ενεργητική  

πυροπροστασία  σχολικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  46ο:    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  

έργων :   

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  Δ  .Κ .  Λευκώνα¨   

και  

β)  1ου  ΑΠΕ  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  47ο:    Έγκριση  άρσης  κυκλοφορίας :  

α)  οχημάτων  και  

β)  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

  

ΘΕΜΑ  48ο:   Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου   

 

ΘΕΜΑ  49ο:    Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  50ο:    Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  51ο:   Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  1046/2018 Α .  .Σ .  που  

αφορά  την  έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  

Τσαούση  Δέσποινα  του  Μιχαήλ ,  κληρον .  του  Τσαούση  

Γεωργίου  του  Ιωάννη  πρώην  δημοτικού  υπαλλήλου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  52ο:    Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  

α)  του  κ .  Δημάρχου  κατά  το  μήνα  Απρίλιο ,  

β)  του  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  Μαργαρίτη  

κατά  το  μήνα  Μάρτιο  και  Απρίλιο  και  
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γ)  του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  53ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :   Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  ένστασης  και  έργου  

Κλειστό  Κολυμβητήριο  Αθλητικού  Πάρκου  Ομονοίας  

Δήμου  Σερρών  και  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟ  Ι  του  

Υπουργείο  Εσωτερικών   

 

ΘΕΜΑ  2Ο  :   Έγκριση  της  αρ .  92 απόφασης  του  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .  

Σερρών  περί  Προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  

προσωπικού  έτους  2019 στους  ΟΤΑ   Α  και  Β  βαθμού  και  

στο  ΝΠΙΔ  αυτών .   

 

ΘΕΜΑ  3Ο  :   Έγκριση  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  

Τοπικής  Κοινότητας   Ορεινής ,  Βροντούς ,  Ι .Μ .  Παναγίας  

Βύσσιανης , .  Ι .Μ .  Τιμίου  Προδρόμου  Δήμου  Σερρών   

 

ΘΕΜΑ  4Ο  :   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  υπηρεσία  

Παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  σύναψη  σχεδίου  
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απόδοσης  χρήσης  και  ταυτότητας  παιδικών  χαρών  Δήμου  

Σερρών   

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

………………………  

……………..  
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7Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρχεται  η  συνεδρίαση .  Πριν  από  το  πρώτο  θέμα  θα  ήθελα  πρώτον ,  να  

διαβάσω  την  δήλωση  ανεξαρτητοποίησης  του  κ .  Ραμπότα ,  ο  οποίος  

έχει  αποστείλει  με  ημερομηνία  8/4/19 προς  εμένα  την  δήλωση  

ανεξαρτητοποίησης .   

 

 Δια  της  παρούσης  δηλώνω  την  ανεξαρτητοποίησή  μου  από  την  

δημοτική  παράταξη  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων .   

 

 Κύριε  Πρόεδρε ,   

 Με  την  επιστολή  μου  αυτή  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  

άρθρου  66 του  Ν3852/10 και  το  άρθρο  94,  παράγραφος  4 του  Κώδικα  

Δήμων  και  Κοινοτήτων ,  πολιτικοί  λόγοι  με  αναγκάζουν  να  καταθέσω  

την  ανεξαρτητοποίησή  μου  από  την  δημοτική  παράταξη  Δημοτική  

Πρωτοβουλία  Σερραίων  με  την  οποία  αναδείχθηκα  σε  αυτή  δημοτικός  

σύμβουλος  στις  δημοτικές  εκλογές  της  18η ς  Μαΐου  του  έτους  2014 

στην  Δημοτική  Ενότητα  Σερρών .   

 Οι  λόγοι  της  ανεξαρτητοποίησής  μου  αφορούν  τον  τρόπο  

λειτουργίας  της  δημοτικής  παράταξης  καθώς  και  τις  επιλογές  και  τις  

πρακτικές  της  διοίκησης  του  Δήμου  που  δεν  ταυτίζονταν  με  την  

προσέγγιση  με  την  μελέτη  των  διαφόρων  σοβαρών  θεμάτων ,  διότι  

αυτές  οι  πολιτικές  ήταν  σε  αντίθεση  με  τις  αρχές  και  την  συνείδησή  

μου ,  για  τις  οποίες  είχα  επανειλημμένα  καταθέσει  τις  επιφυλάξεις  μου  

καθ’  όλη  την  πενταετή  διάρκεια  της  δημοτικής  αρχής  αρχομένης  με  την  
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παραίτησή  μου  από  την  διοίκηση  συλλογικού  οργάνου  του  Δήμου  

Σερρών  στο  πρώτο  πεντάμηνο .   

 Δεν  λειτούργησε  η  συμμετοχική  διαδικασία  και  ουσιαστικά  στην  

δημοτικό  ομάδα  δεν  έλαβε  χώρα  ο  ουσιαστικός  πολιτικός  διάλογος  στα  

πλαίσια  αυτής .   

 Μοναδική  αρμοδιότητα  του  προσυμβουλίου  απλώς  η  επικύρωση  

των  ήδη  ειλημμένων  αποφάσεων  προερχόμενης  από  χειραγωγούμενες  

πολιτικές  μέσα  από  εμμονές  και  αγκυλώσεις .   

 Ουδέποτε  η  δημοτική  ομάδα  συσκέφτηκε  για  να  προετοιμάσει  

συλλογικά  μείζονος  σημασίας  θέματα  για  τον  Δήμο  και  αρκέστηκε  

στην  τύποις  ανάλωση  των  υπηρεσιακών  εισηγήσεων  βασιζόμενη  στην  

αρχή  της  πλειοψηφίας  των  δημοτών  συμβούλων  της  συμπολίτευσης .  

Ουσιαστικά  επικύρωνε  άνευ  αιτιολογίας ,  πολλές  φορές  και  άνευ  

πραγματικής  κατανόησης  τις  ήδη  ειλημμένες  αποφάσεις .  Μεθοδευμένη  

στρέβλωση  διαδικασιών ,  που  τουλάχιστον  ξευτέλιζε  και  ταπείνωνε  την  

μέση  νοημοσύνη  κυρίως  όμως  τον  ρόλο  και  το  καθήκον  των  δημοτικών  

συμβούλων .   

 Η  διαφορετική  τεκμηριωμένη  άποψη  μετουσιώθηκε  σε  

αντιπολιτευτικό  λόγο  και  στοχοποίηση  ανθρώπινων  συμπεριφορών .   

 Η  απόπειρα  σύνθεσης  διαφορετικών  απόψεων  και  διάλογος  

δημιουργούσε  πάντοτε  αδικαιολόγητες  εντάσεις  και  εξάρσεις ,  οι  

αυτονόητες  συμμετοχικές  διαδικασίες  ουδέποτε  αξιολογήθηκαν  και  

εκτιμήθηκαν  ως  σημαντικές .   

 Συγκεντρωτική  διοίκηση ,  έλλειμμα  συντονισμού ,  πολλάκις  

σολομώντειες  λύσεις  στην  άσκηση  της  εν  γένει  διοίκησης  αλλά  και  σε  

ότι  αφορά  στην  προετοιμασία  θεμάτων  εισαγωγής  προς  ψήφιση  στο  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

23 

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  απουσία  οργάνωσης  των  υπηρεσιών  και  παντού  

κόκκινες  γραμμές   για  μια  εφαρμόσιμη  πολιτική  του  φαίνεστε .   

 Με  απόλυτο  αίσθημα  ευθύνης  και  πολιτική  ευθιξία  δηλώνω  πως  

ανέκαθεν  υπερασπίζομαι  μόνο  το  συμφέρον  του  τόπου  και  των  πολιτών  

άνευ  οποιασδήποτε  οιουδήποτε  είδους  εξαρτήσεις  και  αγκυλώσεις ,  

υπερέβην  διαχωριστικές  γραμμές  και  ήρθα  σε  ρήξη .   

 Ουδέποτε  υπέκυψα  ουδέποτε  συναίνεσα ,  ουδέποτε  συμμετείχα  σε  

διαφωνίες  ή  διαδικασίες  που  έβλαψαν  ή  θα  έβλαπταν  τα  συμφέροντα  

του  τόπου  και  των  κατοίκων .  Οι  αξίες  δεν  διαπραγματεύονται  και  δεν  

θυσιάζονται ,  όπως  είναι  ο  σεβασμός  και  η  ανθρώπινη  αξιοπρέπεια .   

 Αξιοπρεπώς  εισήλθα  στην  δημοτική  παράταξη  και  αξιοπρεπώς  

αποχωρώ   

 Υπό  αυτές  τις  συνθήκες  και  θέλοντας  να  τιμήσω  όσους  με  

εμπιστεύτηκαν  με  την  ψήφο  τους  δηλώνω  ότι  θα  συνεχίσω  να  υπηρετώ  

τον  Δήμο  Σερρών  από  την  θέση  του  ανεξάρτητου  δημοτικού  

συμβούλου .   

 

 Με  εκτίμηση ,   

 Ραμπότας  Ευθύμιος .   

 

 Ήθελα  επίσης ,  πρώτον  να  δούμε ,  υπάρχουν  ερωτήσεις  από  

κάποιους  συναδέλφους ;   Κύριε  Δήμαρχε  εάν  έχετε  κάποια  

ανακοίνωσης ;  Με  συγχωρείτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

24 

Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ερωτήσεις ;  Όχι .  Τότε  θα  ήθελα  την  

βοήθειά  σας  στο  εξής .  Έχουμε  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  τα  εξής  

θέματα :  

 

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  ένταξης  του  έργου:  Κλειστό  

 κολυμβητήριο  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  Δήμου  Σερρών  στο  

 πρόγραμμα  Φιλόδημος  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  εάν  θέλει  να  πει  για  το  κατεπείγον ,  να  

εξηγήσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμαρχος  το  χειρίστηκε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  τώρα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  να  μας  εξηγήσετε  λίγο  με  δυο  

σειρές  το  κατεπείγον ,  για  να  πάρουμε  πρώτα  την  ψήφιση  της  

συζήτησης  και  μετά ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  να  μπούμε  και  στην  

ουσία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  κατεπείγον  είναι  ότι  την  τελευταία  φορά  που  πήγα  στο  

Υφυπουργείο  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  και  συναντήθηκα  με  τον  

υφυπουργό  τον  κ .  Βασιλειάδη  και  υπογράψαμε  την  σύμβαση  για  την  
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προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  νέου  ταρτάν  στο  δημοτικό  στάδιο ,  ο  κ .  

Βασιλειάδης ,  ο  οποίος  γνώριζε  εδώ  και  δυο  με  τρία  χρόνια  από  εμένα  

το  θέμα  του  κολυμβητηρίου ,  διότι  του  το  είχα  θέσει  πάρα  πολλές  φορές  

και  όχι  μόνο  στον  κ .  Βασιλειάδη ,  αλλά  από  το  ΄11 αυτό  το  θέμα  το  

κυνηγάμε ,  για  να  δούμε  μήπως  υπάρχει  χρηματοδότηση  προκειμένου  

να  ολοκληρωθεί  το  κολυμβητήριο  ολυμπιακών  διαστάσεων  στο  

αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας .   

 Μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  για  το  ταρτάν ,  ο  κ .  

Βασιλειάδης  μου  είπε  ότι  θα  κάνουμε ,  έδειξε  να  έχει  την  πολιτική  

βούληση ,  την  διάθεση  για  να  εξαντλήσει  κάθε  δυνατότητα  που  

υπάρχει ,  ούτως  ώστε ,  μέσα  από  το  Φιλόδημος  Ι ,  το  έργο  αυτό  να  

χρηματοδοτηθεί .  Το  ανώτατο  όριο  χρηματοδότησης  είναι  τα  2,5 

εκατομμύρια  από  το  Φιλόδημος .  Φυσικά  το  κολυμβητήριο  αυτό  για  να  

τελειώσει  θέλει  γύρω  στα  4,5 εκατομμύρια .  Είπε  ότι  θα  εξαντλήσει  

κάθε  δυνατότητα  συνεννοούμενος  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  

προκειμένου  να  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα  Φιλόδημος  Ι .   

 Εύλογα  προκύπτουν  τα  εξής  ερωτήματα .  Καλά ,  γιατί  η  Δημοτική  

Αρχή  δεν  κατέθεσε  πρόταση  στο  πρόγραμμα  Φιλόδημος  Ι  για  το  θέμα  

του  κολυμβητηρίου ;  Δεν  κατέθεσε  πρόταση  διότι  το  πρόγραμμα  αυτό  

μιλάει  για  επανάχρηση  των  εν  ενεργεία  κτηρίων .  Δηλαδή  δίνει  

χρήματα  στα  κτήριο ,  στα  κολυμβητήρια  τα  οποία  είναι  εν  ενεργεία .  

Μπορούσε  να  δώσει  χρήματα  για  ανέγερση  νέων  κτηρίων ,  για  σχολεία  

μόνο ,  για  σχολεία  και  για  δημαρχεία ,  δημαρχεία  όμως  που  δεν  έχουν  

δικά  τους  Δημαρχεία ,  που  βρίσκονται  σε  ενοικιαζόμενους  χώρους .  Για  

κολυμβητήρια  δεν  έδινε .  Μόνο  για  εν  ενεργεία  κολυμβητήρια  έδινε  

χρήματα .  
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 Τώρα  ο  κ .  Βασιλειάδης ,  φυσικά  υποβοηθούμενος  και  από  την  

βουλευτή  του  Σύριζα ,  την  κυρία  Σταμπουλή  που  έθεσε  και  αυτή  το  

θέμα  και  το  θέτει  εδώ  και  καιρό ,  διότι  συνεχώς  το  θέτουμε  εμείς  ως  

Δημοτική  Αρχή  από  το  ΄11 σε  όλους  και  με  τον  Κώστα  τον  Καραμανλή  

είχαμε  πάει  παντού ,  στο  ΕΠΠΕΡΑΑ ,  στον  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  στην  Περιφέρεια   

και  που  δεν  πήγαμε ,  δεν  υπάρχει  πρόγραμμα  για  κολυμβητήριο .   

 Λοιπόν ,  τώρα  μέσα  από  το  Φιλόδημος  Ι  υπάρχει ,  μας  ανοίγει  ο  

υφυπουργός  Αθλητισμού  μια  χαραμάδα  ελπίδας .  Ποιας  είναι  αυτή  η  

χαραμάδα  ελπίδας ;  Επειδή  το  Φιλόδημος  δεν  είναι  ευρωπαϊκό  

πρόγραμμα ,  είναι  εθνικό  πρόγραμμα ,  άρα  υπάρχει  περιθώριο ,  υπάρχει  

μια  ελαστικότητα ,  στα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  ξέρετε  ότι  δεν  υπάρχει  

τίποτα ,  δεν  μπορείς  να  κουνηθείς ,  λοιπόν  και  θα  προσπαθήσουν ,  από  

ότι  μου  είπαν ,  να  βρουν  μια ,  ξέρω  εγώ ,  κατάλληλη  λέξη  να  το  

εντάξουν ,  γιατί  έχουν  κάνει  συνεννοήσεις  με  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών  σαν  επανεκκίνηση  του  έργου  ή  να  βρουν  μια  άλλη  λέξη  

που  να  βολεύει  και  να  μπορέσουν  να  το  εντάξουν .   

 Γι '  αυτό  μας  είπαν  ότι  να  υποβάλλουμε  πρόταση ,  εμείς  πρόταση  

για  2,5 εκατομμύρια  και  με  το  καλό ,  εάν  ενταχθεί ,  τα  άλλα  2 

εκατομμύρια  θα  δεσμευτούμε  τώρα  ότι  θα  τα  βρούμε  από  ίδια  έσοδα  

και  μπορούν  να  βρεθούν  από  ίδια  έσοδα  είτε ,  άλλωστε  το  έργο  αυτό  

εάν  ενταχθεί  δεν  θα  γίνει  σε  ένα  χρόνο  ή  σε  δυο  χρόνια ,  μπορεί  να  

δεσμευτεί  κάθε  χρόνο  ένα  ποσό  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  ή  και  ένα  μικρό  

δάνειο  να  παρθεί  και  να  γίνει  πράξη  πλέον  αυτό  το  όραμα  όλων  των  

Σερραίων .   

 Πρέπει  να  υποβάλλουμε  τώρα  εμείς  πρόταση ,  γιατί  μέχρι  30 

Μαΐου  αξιολογούνται .  Δεν  έχουμε  χρόνο .  Αυτό  είναι  το  τελευταίο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  γι '  αυτό  έρχεται  τώρα  εκτός  ημερήσιας  
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διάταξης  για  να  προλάβουμε .  Υπάρχει  θέμα  παρακάτω ,  το  26ο  θέμα ,  

που  θα  πάρουμε  και  τεχνικούς  συμβούλους  για  να  ετοιμάσουν ,  να  μας  

πουν  τις  διάφορες  άλλες  λύσεις  που  μπορούμε  να  δώσουμε ,  

προκειμένου  το  κολυμβητήριο  να  γίνει  πραγματικότητα .   

 Τώρα  υπεισέρχομαι  στο  άλλο  θέμα .  Τα  λέω  αυτά  για  να  μην  

καθυστερούμε  και  στο  άλλο  θέμα ,  σχεδόν  να  πάνε  πακέτο .   

 Οι  άλλες  λύσεις  ποιες  θα  είναι ;  Η  μελέτη  που  έγινε  τότε  για  το  

πρόγραμμα  Ολυμπιάδα  2004,  πέρασαν  πόσα  χρόνια ;  Δεκατέσσερα  

χρόνια  πέρασαν .  Δεκαπέντε  χρόνια .  λοιπόν ,  άλλαξαν  τα  δεδομένα  

άρδην .  Αλλάξανε  όλα .  Οπότε  πρέπει  να  προσαρμοστεί  τώρα  η  μελέτη  

στα  νέα  δεδομένα  που  υπάρχουν .  Γι '  αυτό  παίρνουμε  κάποιους  

συμβούλους ,  μια  ομάδα  που  να  μας  πουν  ποιες  είναι  οι  εναλλακτικές  

λύσεις ,  προκειμένου  να  τις  καταθέσουμε ,  να  τροποποιήσουμε  την  

αρχική  μελέτη  και  μήπως ,  μήπως  και  καταφέρουμε  και  γίνει  πράξη  

αυτό  το  όραμα  όλων  των  Σερραίων .   

 Εμένα  δεν  μου  αρέσει  να  λέω  μεγάλα  λόγια .  Καλά  είναι  να  

κρατάμε  μικρό  καλάθι .  Έχει  ανοίξει  μια  χαραμάδα ,  πρέπει  να  τρέξουμε  

να  υποβάλλουμε  πρόταση ,  να  πάρουμε  και  τους  συμβούλους ,  πρέπει  να  

το  καταθέσουμε  μέχρι  τέλος  Μαΐου  και  εν  συνεχεία  πάλι  να  είμαστε  

από  κοντά  μήπως  και  τα  καταφέρουμε .   

 Εγώ  πιστεύω  ότι  μπορούμε  να  τα  καταφέρουμε  και  θα  ήθελα  

δημόσια  να  ευχαριστήσω  και  τον  υφυπουργό  Αθλητισμού  τον  κ .  

Βασιλειάδη  που  έδειξε  να  έχει  την  τοπική  βούληση  για  να  δώσει  λύση  

σε  αυτό  το  θέμα .  Μακάρι  να  το  πετύχουμε .  Εγώ  πιστεύω  ότι  μπορούμε  

να  το  πετύχουμε .   

 Αυτό  είναι  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ευχαριστούμε .  Επομένως ,  συνάδελφοι ,  

συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  αφού  βλέπω  αντιρρήσεις .  Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλη  η  πτέρυγα  εδώ .  Κυρία  Καλώτα ,  έρχομαι  στο  κέντρο ,  εσείς ;  Ναι .  Ο  

κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  είπε  όχι .  Συνάδελφοι ;  Ναι  και  η  παράταξη  

του  κ .  Φωτιάδη ,  ναι  και  εμείς ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 Επομένως  τώρα  που  έχετε  τον  λόγο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θέλετε  να  

πείτε  κάτι  επιπλέον  για  την  ουσία  του  ζητήματος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .  Εάν  θέλουν  να  ρωτήσουν  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  αυτά  λίγο  ως  πολύ  που  είπατε .  Ένα  λεπτάκι ,  θέλετε  να  ρωτήσετε ,  

κ .  Γάτσιο ,  εσείς .  Παρακαλώ .  Και  η  κυρία  Καλώτα  μετά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή  είδα  τον  Δήμαρχο  ότι  δεν  είναι  σίγουρος ,  δηλαδή  δεν  έχουμε ,  

πως  το  λένε ,  διαβεβαίωση  για  την  χρηματοδότηση ;  Λέτε  για  μια  

χαραμάδα ,  ας  πούμε  και  το  είπατε  δυο ,  τρεις  φορές .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέω  χαραμάδα  γιατί  το  πρόγραμμα  μιλάει  για  επανάχρηση  των  εν  

ενεργεία  κτηρίων .  Θα  προσπαθήσει  ο  υφυπουργός  Αθλητισμού  σε  

συνεννόηση  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  να  βρουν  την  κατάλληλη  
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λέξη  και  μάλιστα  μου  είπε  ‘επανεκκίνηση’   ή  κάποια  άλλη  λέξη  για  να  

μπορέσουν  να  το  βάλουν .   

 Τώρα ,  άμα  δεν  εγκριθεί  κάτι ,  μπορείς  να  είσαι  σίγουρος ;  Εμείς  

όμως  την  προσπάθεια  δεν  πρέπει  να  την  κάνουμε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχουμε  και  το  26ο  μετά  που  θα  δώσουμε  έτσι  λίγο  βιαστικά  κάποια  

χρήματα  και  καλά  θα  κάνουμε ,  αλλά  εάν  δεν  είναι  σίγουρη  η  

χρηματοδότηση  αυτή ,   γι '  αυτό  λέω  να  το  δούμε .  Δηλαδή  εάν  δεν  είναι  

σίγουρη  η  χρηματοδότηση  να  κάνουμε  πιο  εμπεριστατωμένη ,  

ολοκληρωμένη  μελέτη  για  να  δούμε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τότε  θα  πετάξει  το  πουλί .  Πρέπει  μέχρι  30 Μαΐου  να  κατατεθεί  η  

πρόταση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  κατατεθεί ,  απλά  λέω  να  γίνει  όχι  με  βάση  τα  2,5 εκατομμύρια  ή  τα  

4,  να  πάμε  με  βάση  όσο  χρειάζεται  για  να  γίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  ίσως  δεν  έγινε  κατανοητό .  Η  μελέτη  θα  γίνει  ασφαλώς ,  αφού  

το  είπα ,  για  άλλα  2 εκατομμύρια  χρειάζονται ,  4,5 εκατομμύρια .  Τα  

άλλα  δυο  εκατομμύρια  θα  τα  βάλει  ο  Δήμος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε  τώρα ,  υπολογίζουν .  Έγινε  σύσκεψη ,  καλέσαμε  και  τους  

μελετητές ,  υπολογίζουν  αυτό  το  νούμερο .  Λοιπόν ,  οι  σύμβουλοι  που  

θα  πάρουμε ,  αυτοί  οι  τεχνικοί ,  τέλος  πάντων ,   θα  βρουν  τις  

εναλλακτικές  λύσεις ,  ποιες  είναι  οι  εναλλακτικές  λύσεις  για  να  
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καταλήξουν  στην  μελέτη  εφαρμογής .  Για  να  γίνει  η  μελέτη  εφαρμογής .  

Εκεί  θα  βγει  και  το  τελικό  ποσό .  Αλλά  αυτά  πρέπει  να  τα  τρέξουμε  

τώρα ,  πρέπει  να  προλάβουμε  μέχρι  στις  30 Μαΐου ,  αλλιώς  έχει  χαθεί  η  

ευκαιρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  ο  κ .  Γκότσης  θέλει  να  απαντήσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  διευκρίνιση .  Για  το  θέμα  αυτό  ο  κ .  Δήμαρχος  πήγε  και  με  τον  

Διευθυντή  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  στην  Θεσσαλονίκη .  Η  Τεχνική  

Υπηρεσία  έκανε  έναν  πρόχειρο  προϋπολογισμό  στα  4,5 εκατομμύρια .  

Μπαίνει  και  αυτή  μπροστά  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  που  λέει  ότι  θα  

προσπαθήσουν ,  ας  πούμε ,  κάπως  να  διορθώσουν ,  έστω  αυτόν  τον  

σκελετό  που  υπάρχει  και  τα  λοιπά  για  να  μπορέσει  να  περάσει  το  θέμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα  μου  ζήτησε  τον  λόγο  και  μετά  κ .  Αναστασιάδη .  Κυρία  

Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Καλύφθηκα  μερικώς  από  τον  κ .  Γάτσιο  αλλά  εμείς  είχαμε  απευθυνθεί ,  

είχαμε  κάνει  προσπάθεια ,  Δήμαρχε ,  ποτέ  με  τον  Φιλόδημος  να  

απευθυνθούμε  στο  πρόγραμμα  αυτό ;  Έστω  να  καταθέσουμε ,  μια  

ερώτηση  να  καταθέσουμε ,  η  πρώτη  ερώτηση ,  να  καταθέσουμε  έστω  

κάποια  μελέτη ,  γιατί  από  ότι  αντιλαμβάνομαι  η  μελέτη  αυτή  που  

έχουμε  για  ένα  τόσο  μεγάλο  έργο  είναι  παλαιά .  Επομένως  ρωτώ ,  εάν  

έχουμε  καταθέσει  ποτέ ,  έστω  και  μια  πρόταση  στο  Φιλόδημος ;   
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 Δεύτερον .  Ποιος  ορίζει  την  ημερομηνία  31 Μαΐου ;  Το  ίδιο  το  

πρόγραμμα; Γιατί  η προοπτική του προγράμματος είναι μέχρι το ΄22.  

31 Μαΐου ,  δηλαδή  η  ημερομηνία  είναι  καταληκτική  από  τον  υφυπουργό  

ή  το  επιβάλει  το  πρόγραμμα ;   

 Πραγματικά ,  είμαστε  θετικοί  σε  αυτό  το  μεγάλο  έργο ,  αλλά  ποιος  

θα  κάνει  μελέτη  μέσα  σε  δέκα ,  είκοσι  μέρες  μια  μελέτη ,  ώστε  ο  

φάκελος  αυτός  να  έχει  την  τύχη  αυτή  που  πρέπει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ίσως  δεν  καταλάβατε  αυτά  που  είπα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Υπομονή .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ίσως  δεν  το  καταλάβατε .  Δεν  ακούσατε  αυτά  που  είπα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Τα  άκουσα .  Εδώ  είμαι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Φιλόδημος  είναι  για  επανάχρηση .  Λοιπόν ,  δεν  μπορείς  να  κάνεις  

πρόταση .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  γίνεται  προσπάθεια ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Προσπάθειες ;  Τότε  πως  κτυπήσατε  την  πόρτα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  το  εξήγησα .  Δεν  κτύπησα  εγώ .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ποιος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  υφυπουργός  Αθλητισμού  μου  λέει  ότι  κοίταξε ,  επειδή  ξέρω  την  

επιθυμία  την  μεγάλη  των  Σερραίων  για  να  γίνει  αυτό  το  έργο  και  

επειδή  και  εγώ  θέλω  να  γίνει ,  θα  κάνουμε  προσπάθεια  μπας  και  

αλλάξουμε  εκεί  την  λέξη  και  την  κάνουμε  επανεκκίνηση  και  τα  λοιπά  ή  

κάποια  λέξη  άλλη  εάν  βρουν .  Γι '  αυτό  σας  είπα  εγώ  ότι  κρατάω  μικρό  

καλάθι ,  όμως  πιστεύω ,  πιστεύω  ότι  εφόσον  υπάρχει  πολιτική  βούληση ,  

γιατί  δεν  είναι  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα ,  είναι  δικό  μας  πρόγραμμα ,  

μπορεί  να  τα  καταφέρουμε .  Έτσι  έχει  το  θέμα .  Δεν  μπορούσαμε  να  

βάλουμε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

 Μπορώ  να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  πείτε  μου .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Η  ερώτησή  μου ,  ξέρω  τι  άκουσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορούσε  να  μπει  προηγουμένως  πρόταση .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πάλι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ας  την  απέρριπταν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ήταν  εν  ενεργεία  κτήριο ,  ήταν  ανενεργό  κτήριο .  Για  τα  εν  ενεργεία  

κτήρια  υποβάλλαμε .  Υποβάλλαμε  παλαιότερα  και  στο  ΕΠΠΕΡΑΑ  και  

πήραμε  λεφτά  και  κάναμε  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

κολυμβητήριο ,  όπως  και  στο  κλειστό  γυμναστήριο  και  τώρα  στο  

Φιλόδημος ,  στο  άλλο  το  ΙΙ  βάζουμε  πάλι  το  εν  ενεργεία  κολυμβητήριο .  

Σε  αυτό  δεν  γινόταν .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Το  πήρατε  γραπτώς ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .  Δεν  γινόταν .  Γραπτώς  το  λέει  . .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  εκνευρίζεστε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκνευρίζομαι  διότι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  γιατί  παίρνετε  τον  λόγο  χωρίς  να  σας  τον  δώσω ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  πουλάτε  εξυπνάδες  εδώ  τώρα ,  γι '  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  γιατί  παίρνετε  τον  λόγο  χωρίς  να  σας  τον  δώσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

34 

Γιατί  πουλάτε  εξυπνάδες  και  θα  σας  πω  εγώ ,  όταν  καταθέταμε  το  

πρόγραμμα  για  το  Φιλόδημος  γιατί  δεν  είπατε  εσείς  τίποτα ;  Γιατί  δεν  

είπατε .  Λοιπόν ,  ας  αφήσουμε  τις  εξυπνάδες  κατά  μέρος .  Τώρα  ο  ίδιος  

ο  υφυπουργός  ήρθε  και  λέει  ο  υφυπουργός  ότι  κοίταξε ,  έχουμε  την  

πολιτική  βούληση  να  κάνουμε  προσπάθεια  για  να  το  εντάξουμε .  Τι  θα  

πούμε  εμείς ,  όχι ;  Ο  ίδιος  ο  υφυπουργός  έρχεται .  Το  λέει  μπροστά  στην  

βουλευτίνα ,  στην  κυρία  Σταμπουλή .   

 Το  31 Μαΐου  είναι  καταληκτική  ημερομηνία  για  να  υποβάλλουμε  

πρόταση .  Πρόταση .  Το  μέχρι  το  ΄22 ολοκλήρωση  έργων  έχουμε .  Είναι  

τόσο  απλά  και  κατανοητά .   Τώρα  και  για  ένα  τέτοιο  θέμα  χωράει  

συζήτηση  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .  Ερώτηση  όμως ,  δεν  θα  

δεχθώ  παρέμβαση .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  

σεβασμός  στο  προεδρείο  για  να  περάσει  γρήγορα  η  συζήτηση .  

Παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  κύριε ,  ερώτηση .  Έχετε  να  κάνετε  ερώτηση ;  ερώτηση  έχετε  να  

κάνετε  κύριε ;  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων ,  κ .  Αναστασιάδη .  

Εάν  κάνετε  τοποθέτηση  δεν  είμαστε  σε  αυτόν  τον  κύκλο .  Πάμε  για  την  

επόμενη .  Επομένως ,  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  τελείωσε .  Σας  παρακαλώ  

πολύ  καθίστε .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Παρακαλώ  ο  

γραμματέας  να  σημειώσει  ποιοι  συνάδελφοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Ένας  –ένας .  Παρακαλώ  κύριοι .  Από  αυτή  την  πτέρυγα ,  

όχι .  Ο  κ .  Γάτσιος  θέλει ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  

Χασαπίδης ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  και  ο  κ .  Στεργίου .  Υπάρχει  κάποιος  

άλλος  συνάδελφος ;  Κανείς  άλλος .  Παρακαλώ  ας  ξεκινήσουμε .  Κύριε  

Γάτσιο  παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  κανείς  διαφωνεί  για  την  υποβολή  της  πρότασης ,  αλλά  

τα  ερωτήματα  που  θέσαμε  είναι  για  να  διευκρινιστεί  κάτι .  Επειδή  δεν  

είναι  βέβαιο  και  δεν  είναι  σίγουρο ,  επειδή  θα  βάλουμε  τον  Δήμο  σε  

κάποια  δαπάνη  για  να  υποβάλει  ένα  τεχνικό  δελτίο ,  ουσιαστικά  

φαντάζομαι  αυτό  θα  είναι ,  ένα  τεχνικό  δελτίο ,  προσπαθούμε  να  το  

διασφαλίσουμε  με  κάθε  τρόπο  καλύτερα .  Αυτό .  Νομίζω  αυτά  είναι  τα  

ερωτηματικά  που  μπαίνουν  εδώ .  Για  διευκρίνιση  δηλαδή ,  δεν  είναι  

τοποθέτηση .   

Κατά  τα  λοιπά ,  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  Συμφωνούμε  και  

θα  πρέπει  να  μπουν  αυτά ,  αλλά  επειδή  μπαίνουν  και  στα  επόμενα  

θέματα  και  χρήματα  και  βιαστικά  και  να  σας  πω  κάτι ;  επειδή  είναι  και  

περίεργη  η  περίοδος ,  λέμε  ότι  μήπως  υπό  αυτή  την  έννοια  

πυροτεχνήματα ,  όχι  δικά  μας ,  να  μπούμε  σε  διαδικασία  εξόδων  και  

μετά  να  μας  πουν  ότι  τώρα  δεν  ισχύει  αυτό .   

Γι '  αυτό  μίλησα  προηγουμένως  για  ολοκληρωμένη ,  ενδεχομένως  

πιο  ολοκληρωμένη  πρόταση  και  πιο  ολοκληρωμένη  μελέτη ,  εάν  γίνει  

για  να  γίνει ,  όχι  με  ένα  απλό  τεχνικό  δελτίο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Γάτσιο  μας  το  θέτει  ο  υφυπουργός  Αθλητισμού .  Να  μην  κάνουμε  

την  προσπάθεια ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  την  κάνουμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τότε  τελειώσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Γάτσιο  και  τον  κ .  Δήμαρχο .  Κύριε  γραμματέα  ο  

επόμενος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολλά  για  να  σας  ενημερώσω ,  να  ξέρετε  τι  συμβαίνει .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπατε  πολλά  που  λέτε ,  μα  γι '  αυτό  το  θέμα  έχουμε  αντίρρηση ,  εμείς  

αντιρρήσεις  δεν  έχουμε .  Αυτό  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  και  τους  δυο .  Η  κυρία  Καλώτα  από  την  παράταξη  του  κ .  

Μηλίδη  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  έχουμε  ως  παράταξη  καμία  αντίρρηση  για  το  έργο ,  είναι  ένα  πολύ  

μεγάλο  έργο  που  θα  γίνει  στις  Σέρρες  και  κάθε  προσπάθεια  είναι  

πραγματικά  πολύ  σημαντική .  Οι  ερωτήσεις  ήταν  διευκρινιστικές ,  γιατί  

η  περίοδος  είναι  μία  δύσκολη  προεκλογική  περίοδος  και  δεν  θέλουμε  

να  δίνουμε  ελπίδες  στον  Σερραϊκό  λαό  και  ξοδεύοντας  και  χρήματα  

από  τον  Δήμο  Σερρών .  Αυτό .  Συμφωνούμε  να  προχωρήσει  κάθε  

προσπάθεια .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  σύντομη  τοποθέτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  επαναλάβω  πάλι  τα  ίδια .  Μας  στο  έθεσε  ο  υφυπουργός  Αθλητισμού .  

Μας  δίνει  μια  χαραμάδα  ελπίδας ,  να  μην  την  αξιοποιήσουμε ;  Πάλι  τα  

ίδια  να  λέμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη ,  πυροτεχνήματα ,  τέρμα .  Πολλά  ψέματα  από  αυτή  την  

κυβέρνηση .  Τα  πάντα .  Εδώ  πουλήσανε  την  Μακεδονία ,  σοβαρά  μιλάς  

τώρα  και  δεν  θα  πουλήσουνε  εμάς ;  Είναι  περίοδος  προεκλογική .  Ούτε  

μια  δεκάρα  γι '  αυτά  που  λέει  ο  κ .  Αγγελίδης .  Ούτε  μια  δεκάρα .  Θα  

περιμένουμε  την  επόμενη  κυβέρνηση  και  τότε  θα  δούμε  εάν  αυτοί  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πες  του  να  μην  μιλάει  αυτού .  Είναι  θρασύτατος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο  πριν  τις  εκλογές .  Λίγη  

ψυχραιμία  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο ,  δεν  σας  τον  στέρησε  ο  Πρόεδρος ,  συνεχίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  μιλάει  πείτε  του .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  συνεχίστε ,  δεν  σας  διέκοψε  κανείς .  Όποιος  σας  

διακόψει  θα  τον  σταματήσω .  Σας  παρακαλώ  πολύ  συνεχίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  είναι  προεκλογική… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κώστα  σε  παρακαλώ  πολύ… 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  και  τους  δυο  σας  να  σταματήσετε  τις  αντιδικίες  σε  αυτή  την  

αίθουσα .  Να  διαγραφεί  αυτή  η  έκφραση  κυρία  γραμματέας .  Συνεχίστε  

και  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Αυτό  το  θέμα  ενώνει  τους  

Σερραίους .  Ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  προεκλογική  περίοδος .  Τίποτα  δεν  είναι  σωστό  από   αυτά  που  

λέγονται  και  ακούγονται .  Θα  περιμένουμε  την  επόμενη  κυβέρνηση  και  

εάν  έχουμε  ελπίδα ,  διότι  τα  λεφτά  των  Σερραίων  δεν  είναι  δικά  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανενός  μας  δεν  είναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  κρίμα  όταν  ο  κόσμος  δεν  έχει  να  φάει  ψωμί  να  πετάμε  λεφτά  

στον  αέρα .  Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης  για  τους  λόγους  που  ανέφερε .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  αυτό  που  έχω  να  πω  είναι ,  αυτή  η  

προσπάθεια  που  κάνουμε  ακόμα  και  εάν  δεν  καρποφορήσει ,  δεν  πάει  

χαμένη .  Αυτά  όλα  που  θα  κάνουμε ,  αυτή  η  προεργασία  που  θα  κάνουμε  

για  να  ετοιμαστεί  μελέτη  εφαρμογής  σύμφωνα  με  τα  σημερινά  

δεδομένα ,  δεν  πάει  χαμένο  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  αναφερθώ  για  την  

αξιοπιστία  του  προγράμματος ,  δεν  θα  ασχοληθώ  με  αυτά  που  είπε  αυτή  

η  ασχήμια  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  θα  μιλήσω  μόνο  για  το  

πρόγραμμα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  κύριε  Χασαπίδη ,  κύριε  γραμματέας  να  αποσυρθεί  

αυτή  η  έκφραση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  μιλήσω  μόνο  για  το  πρόγραμμα  Φιλόδημος  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  τα  πρακτικά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  διαγραφεί .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  θα  μου  χαλάσετε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Συγνώμη ,  είστε  στην  Μεγάλη  Εβδομάδα ,  σας  παρακαλώ  
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πολύ .  Στην  Μεγάλη  Εβδομάδα  είμαστε ,  Μεγάλη  Δευτέρα .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  μην  με  αναγκάσετε  και  δυο  να  σας  επαναφέρω  

στην  τάξη .   Σας  παρακαλώ  πολύ  σταματήστε  τις  αντεγκλήσεις  και  τους  

χαρακτηρισμούς .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Ολοκληρώστε  την  άποψη  της  σκέψης  σας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  ξεκίνησα  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ,  ξεκινήστε  και  ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  ότι  κάποιοι  αμφισβήτησαν  την  αξιοπιστία  του  

προγράμματος .  Η  αξιοπιστία  του  προγράμματος  είναι  δεδομένη .  Ο  

Δήμος  και  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  συνολικά  μέχρι  τα  

τώρα  χρηματοδοτήθηκαν  από  τον  Φιλόδημος  με  πάνω  από  20 

εκατομμύρια  ευρώ .  Άρα ,  δεν  υπάρχει  αμφισβήτηση  και  δεν  είναι  μια  

διαδικασία  προεκλογική ,  όπως  θέλουν  κάποιοι  να  την  παρουσιάσουν .  

Έχει  ξεκινήσει  εδώ  και  πολύ  καιρό  και  συνεχίζεται  και  έχει  και  βίο  για  

μετά  τις  εκλογές .  Πρώτο  είναι  αυτό .   

 Είχα  πει  εγώ  στον  Αντιδήμαρχο  των  Έργων  ότι  η  πολιτική  

διαχείριση  του  Φιλόδημου  από  την  μεριά  μας ,  κάπου  έπασχε .  Αυτό  το  

έργο  έπρεπε  να  ήταν ,  το  είχα  πει  σε  προηγουμένη  συνεδρίαση ,  νομίζω ,  

Αντιδήμαρχε ,  αυτό  το  έργο  έπρεπε  να  ήταν  η  πρώτη  προτεραιότητα  της  
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Δημοτικής  Αρχής  και  οφείλαμε  την  επικαιροποίηση  της  μελέτης  να  την  

είχαμε  ήδη  ολοκληρώσει .   

 Είναι  θετικά  τα  μηνύματα  που  έφερε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Εγώ  πιστεύω  

ότι  θα  ενταχθεί .  Μην  το  τρομάζουμε  όμως  τον  κόσμο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

και  λέμε  ότι  θα  χρειαστεί ,  ενδεχομένως  και  δάνειο .  Εγώ  πιστεύω  ότι  η  

χρηματοδότηση  θα  είναι  εξολοκλήρου ,  έχουμε  τις  μεγάλες  εκπτώσεις  

που  παίρνουμε  στα  τεχνικά  έργα ,  ενδεχομένως ,  αυτά ,  οι  μη  επιλέξιμες  

δαπάνες  που  θα  χρειαστούν  να  κερδηθούν  μέσα  από  τις  εκπτώσεις .   

 Μια  χρηματοδότηση  2,5 εκατομμυρίων  για  το  κολυμβητήριο  είναι  

τεράστια  χρηματοδότηση .  Εγώ  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  συναινέσουμε  

όλοι  γιατί  είναι  ένα  έργο  που  το  είχαμε  ως  παράταξη  από  την  πρώτη  

θητεία  μας  και  επιτέλους  ολοκληρώνεται .  Δεν  ξέρω  ποιος  θα  είναι  ο  

επόμενος  Δήμαρχος ,  όποιος  και  να  είναι ,  θα  είναι  ένα  έργο  πνοής  για  

την  πόλη  και  για  τον  Δήμο  των  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  Γκότση  θέλετε  τον  λόγο .  Ναι ,  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μας  αδικείτε .  Κατάφορα  μας  αδικείτε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  ήταν  στην  πρόθεσή  μου  αντιδήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  τον  ομιλητή .  Μα  τι  συνήθεια  είναι  αυτή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  Φιλόδημος  δεν  υπάρχει  κανένα  θέμα ,  σε  κανένα  θέμα  να  μην  

έχουμε  μπει .   Μπήκαμε ,  ενταχθήκαμε  οι  παιδικές  χαρές .  Ενταχθήκαμε  

στα  σχολεία .  Όπως  θα  κάνουμε  στο  Μητρούσι  την  αίθουσα  εκεί .  
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Ενταχθήκαμε  στις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  όπως  θα  κάνουμε  την  

κερκίδα  του  Σκουτάρεως  και  θα  κάνουμε  προμήθεια  για  το  κλειστό .   

Δεν  υπάρχει  δηλαδή  καμία  πρόταση  που  να  μην  την  έχουμε  

αξιοποιήσει .  Αυτό  όμως  το  εξήγησε  ο  Δήμαρχος ,  αυτό  το  

κολυμβητήριο  δεν  είναι  ενεργό .  Δεν  αξιοποιείται  αυτή  την  στιγμή .  

Ξέρετε  τι  είναι .  Πέντε  τοίχοι  και  δυο  κερκίδες  είναι .   

Άρα  λοιπόν ,  εάν  η  Τεχνική  Υπηρεσία  που  λέει  για  επανάχρηση ,  

δηλαδή  παραδείγματος  χάρη ,  όπως  το  παλαιό  κολυμβητήριο ,  θα  θέλαμε  

να  κάνουμε ,  που  μπήκαμε  εκεί  για  το  παλαιό  κολυμβητήριο ,  θέλαμε  να  

κάνουμε  μια  πρόταση  γι '  αυτό ,  θα  μας  γελούσε  όλος  ο  κόσμος .  Δηλαδή  

θα  λέγαμε  ότι  τι  είναι  αυτοί  εκεί ,  δεν  ξέρουν  τι  τους  γίνεται ;  Άλλα  

ζητάνε  και  άλλα  λέμε ;   

Όμως  εδώ  είναι  κάτι  διαφορετικό .  Θέλουν  να  βοηθήσουν  και  λένε  

ότι  θέλουμε  κάπως  αλλιώς  και  η  υπηρεσία  μας  κάπως  αλλιώς ,  θα  

βάλουν  και  περισσότερα  στοιχεία ,  ούτως  ώστε ,  να  μπορέσουμε  να  το  

εντάξουμε .   

Αυτά .  Μην  μας  λέτε  ότι  δεν  μπήκαμε .  Το  Φιλόδημος  το  

αξιοποιήσαμε  στο  έπακρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  δεν  υπήρχε  περίπτωση  να  υπήρχε  η  δυνατότητα  για  να  

εντάξουμε  το  έργο  αυτό  στο  Φιλόδημος  και  να  μην  το  κάναμε .  Με  τις  

υπηρεσίες  συνεργαστήκαμε ,  οι  ίδιες  οι  υπηρεσίες  μας ,  γιατί  το  είπαμε ,  

είπαμε  για  το  κολυμβητήριο ,  μας  λέγανε  ότι  δεν  μπορεί  να  μπει .  Είναι  

για  ανενεργά  κτήρια .   
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 Τώρα  θα  με  αναγκάσετε  να  διαβάσω  το  e-mail  που  ζήτησα ,  διότι  

δυστυχώς ,  λυπάμαι  δηλαδή ,  ειλικρινά  λυπάμαι  να  υπάρχει  τέτοια  

καχυποψία  για  τόσο  ξεκάθαρα  θέματα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ  πολύ .  Συνεχίστε  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  τον  σύμβουλο  του  υφυπουργό ,  λέω  ότι  επειδή  θα  με  ρωτάνε ,  γιατί  

τώρα ;  Και  θέλω ,  θέλω  να  μου  πεις  με  απλά  λόγια  γιατί  τώρα ;  Γιατί  

τώρα ;  Από  την  στιγμή  που  δεν  μπορούσαμε  πιο  μπροστά  να  το  

καταθέσουμε ,  να  καταθέσουμε  πρόταση ;  Μου  λέει  ότι ,  πάω  στην  ουσία  

του  γιατί  τώρα .  Εδώ  είναι ,  όποιος  θέλει  μπορεί  να  το  δει .  Το  e-mail  το  

έχω  κρατημένο  και  εδώ .   

 Γιατί  τώρα  είδαμε  ότι  εάν  υπάρχει  μελέτη  μπορούμε  να  πείσουμε  

το  Υπουργείο  Εσωτερικών  να  το  εντάξει  ως  επανεκκίνηση  του  έργου  ή  

όποια  άλλη  λέξη  βρει  που  να  βολεύει  κατά  περίπτωση .   

 «Θα   ήθελα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  απευθυνόμενος  σε  μένα ,  να  

καλύψετε  την  υπηρεσία  σας  γιατί  δεν  είναι  ξεκάθαρο  στην  προκήρυξη  

ότι  μπορεί  να  ενταχθεί  το  έργο .  Η  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  θα  

συμβάλει  με  όλες  τις  δυνάμεις  της». Τι  άλλο  να  σας  πω  δηλαδή ;   

 Τώρα  ερχόμαστε ,  ερχόμαστε  δηλαδή  τι  να  κάνουμε ;  Να  πλήξουμε  

την  Δημοτική  Αρχή  γιατί  ο  υπουργός  μας  δίνει  μια  ευκαιρία  για  να  

εντάξουμε  το  έργο ;  Και  τι  έχουμε  να  πούμε  πάνω  σε  αυτό ;  Θα  βρούμε  

και  τον  μπελά  μας ;  Έλεος  πια  παιδιά .  Έλεος .  Και  να  πω  ότι  βάζω  ξανά  

υποψηφιότητα ,  πάει  στο  καλό .  Ένα  τόσο  απλό  θέμα ;  Δεν  έπρεπε  καν  

συζήτηση  να  γίνει .   
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 Δεν  θέλετε  να  κάνουμε  προσπάθεια  για  να  εντάξουμε ,  όλοι  

λέγατε  για  κολυμβητήριο ,  κολυμβητήριο .  Εγώ  ούτε  σας  είπα  ότι  θα  

πάρουμε  δάνειο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  σε  μένα  θα  απευθύνεστε ,  σε  μένα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσύ  τα  είπες  για  δάνειο .  Εγώ  είπα  ότι  ο  προϋπολογισμός ,  βγάζουμε  

έναν  προϋπολογισμό  στο  περίπου  4,5 εκατομμύρια .  Μέχρι  2,5 

εκατομμύρια  μπορεί  να  πάρουμε  και  ο  ίδιος  ο  υπουργός  μας  είπε  ότι  

εσείς  πρέπει  να  βρείτε  τα  λεφτά  να  φαίνονται  αλλά  από  τις  εκπτώσεις  

τελικά  μπορεί  να  μην  χρειαστεί .   

Εγώ  όμως  έρχομαι ,  έρχομαι  γιατί  δεν  θέλω  να  λέω  μεγάλα  λόγια  

και  θέλω  να  βοηθήσω  και  την  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  και  θέλοντας  να  

τους  πω  σε  όλους  ότι  γι '  αυτό  το  έργο  αξίζει  έστω  και  ένα  μικρό  

δάνειο ,  να  καλύψουμε ,  εάν  χρειαστεί  και  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  κάποια  

ποσά  και  ένα  μικρό  δάνειο ,  500 χιλιάρικα ,  300 χιλιάρικα ,  να  το  

πάρουμε ,  που  δεν  θα  χρειαστεί .   

Αυτά  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Μόνο  για  διευκρινίσω  ότι  για  το  κολυμβητήριο  της  Κοιλάδας  στο  

ΕΠΠΕΡΑΑ  καταθέσαμε  πρόταση  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  όχι  από  τον  

Δήμο ,  το  νομικό  πρόσωπο  του  Δήμου ,  η  οποία  ζητάει  και  πιστεύουμε  
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πως  θα  ενταχθεί ,  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  ύψους  2 εκατομμυρίων  

ευρώ .   

 Έγινε  μελέτη ,  έγινε  τεχνικό  δελτίο  και  είμαστε  σε  αυτή  την  φάση  

της  αξιολόγησης .  Πιστεύω  ότι  μέχρι  και  τέλος  Μαΐου ,  αυτή  είναι  η  

πληροφόρηση  που  έχουμε  από  το  ΕΠΠΕΡΑΑ ,  θα  υπάρξει  η  αξιολόγηση  

και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  θα  είμαστε  από  αυτούς  τους  δήμους ,  αυτά  τα  

νομικά  πρόσωπα  τα  οποία  θα  ενταχθούν  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .  

Μιλάμε  για  2 εκατομμύρια  ευρώ ,  τα  οποία  ασφαλώς  και  θα  προκύψουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  αυτό  δεν  έχει  σχέση ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όχι ,  κάνω  μια  διευκρίνηση  γιατί  είναι  μια  πρόταση  η  οποία  

υποβλήθηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  καταλάβαμε .    

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Που  είναι  στα  εν  ενεργεία  κολυμβητήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  σε  αυτή  την  αίθουσα  πρέπει  να  μιλήσουν  είκοσι  

άνθρωποι  για  να  καταλάβουμε  ότι  αυτό  είναι  ένα  μη  ενεργό  

κολυμβητήριο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εντάξει ,  τώρα  με  διακόπτεις  εσύ ,  Πρόεδρε ,  εγώ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  διακόπτω  αλλά  είστε  εκτός  θέματος .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν  είμαι  εκτός  θέματος .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  θέματος  είναι  κύριε  Πρόεδρε .  Εκτός .    

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εάν  νομίζεις  ότι  είναι  εκτός  θέματος ,  τότε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ολοκλήρωσα .  Αυτό  ήθελα  να  πω .  Αυτή  την  διευκρίνιση  ήθελα  να  

κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχόμαστε  καλή  επιτυχία .  Κύριε  Στεργίου ,  τελευταίος  εσείς .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  έχω  την  καλή  θέληση  να  πιστέψω  ότι  όλα  είναι  σωστά ,  αλλά  ζούμε  

σε  μια  χώρα  που  γνωρίζουμε  από  πείρα  και  από  εμπειρία  ότι  πάντα  σε  

προεκλογικές  περιόδους  πάντα  πετάνε  πυροτεχνήματα .   

 Εγώ  εκείνο  που  με  ενδιαφέρει  και  θέλω  να  τονίσω  είναι  ότι  

υπάρχει  από  την  πλευρά  της  παράταξής  μας  μια  αμέλεια  και  αυτό  

φαίνεται .  Έτσι  γιατί  στο  26ο  θέμα  βάζουμε  ζήτημα  να  αναμορφώσουμε  

τον  προϋπολογισμό  για  να  κάνουμε  ένα  τεχνικό  δελτίο .  Πώς  

κατεβαίνει ,  δηλαδή ,  ο  Δήμαρχος  στην  Αθήνα  και  διαπραγματεύεται  με  

τον  υπουργό  για  να  γίνει  κάποιο  έργο  και  την  στιγμή  που  δεν  έχει  ούτε  

ένα  τεχνικό  δελτίο  και  μια  αναμόρφωση  της  τεχνικής  μελέτης ,  γιατί   

σίγουρα  η  μελέτη  ήταν  από  τους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  δεν  βέβαια  

χρήζει  αναθεώρησης .   

 Αυτό  σημαίνει  για  μένα ,  το  λιγότερο  δηλαδή  ότι  δεν  υπάρχει  

ενδιαφέρον .   
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 Από  την  άλλη  πλευρά ,  επειδή  γνωρίζουμε  ότι  σε  αυτή  την  χώρα  

στην  οποία  ζούμε  και  σε  λίγες  μέρες  έχουμε  εκλογές ,  εύλογα  δηλαδή  

ορισμένοι  συνάδελφοι  να  απορούν ,  γιατί  τώρα  ο  υπουργός  θέλει  να  

αλλάξει  μια  λέξη  μέσα  από  ένα  πρόγραμμα  και  αυτό  δηλαδή  τώρα  ο  

Δήμαρχος  το  λέει  και  δημόσια .  Δημόσια  λέμε  ότι  θα  αλλάξουμε  την  

λέξη  αυτή  για  να  ενταχθεί  το  πρόγραμμα .  Και  γιατί  δεν  το  έκανε  τόσο  

καιρό ;  Ο  Φιλόδημος  είναι  δυο  χρόνια .  δυο  χρόνια  είναι  ο  Φιλόδημος .  

Δηλαδή  τώρα  το  σκέφτηκαν ;   

 Εγώ  λέω  ναι ,  το  έχω  τονίσει  και  επανειλημμένως  από  το  ΄11, για  

ένα  πράγμα  συμφωνώ  στον  Δήμο  να  πάρει  δάνειο ,  διαφωνώ  για  όλα  τα  

δάνεια  του  Δήμου ,  συμφωνώ  μόνο  για  να  γίνει  το  κολυμβητήριο ,  γιατί  

θεωρώ  ότι  πρέπει  η  νεολαία  των  Σερρών  να  αθλείται .  Το  έχω  πει  

δημόσια ,  το  έχω  πει  στην  τηλεόραση  πάντοτε .   

 Δυστυχώς  δεν  υπήρχε  ανταπόκριση  από  κανέναν .  Εύχομαι  να  

μπορέσει  να  το  κάνει  ο  υπουργός  και  να  πάμε  μπροστά .  Συμφωνώ  να  

γίνει  το  έργο  και  δεν  υπάρχει ,  να  προχωρήσει  αλλά  μην  παρουσιάζουμε  

άλλα  αντί  άλλων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τεχνικά  δελτία  παρουσιάσαμε  πάρα  πολλές  φορές  σε  όλους  όσοι  

υπουργοί  έρχονταν  εδώ  από  το  ΄11 και  μετά ,  όπως  και  στον  κ .  

Βασιλειάδη .  Το  ΄06, όσοι  παρακολουθούν  τα  πράγματα ,  δυστυχώς  

κάποιοι  δεν  τα  παρακολουθούν ,  άλλα  έχουν  στο  μυαλό  τους ,  γι '  αυτό  

δεν  τα  παρακολουθούν  και  στον  κ .  Βασιλειάδη  παρουσιάσαμε  τεχνικά  

δελτία  για  το  θέμα  του  κολυμβητηρίου  και  μας  λέγανε  ότι  δεν  

υπάρχουν  προγράμματα .   
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 Όσοι  από  εσάς  πιστεύατε  ή  πιστεύετε  ότι  υπήρχαν  δυνατότητες  

να  ενταχθούμε  σε  προγράμματα  γιατί  δεν  μας  λέγατε  να  το  εντάξουμε ,  

να  κάνουμε  πρόταση  στο  τάδε  πρόγραμμα ;  Γιατί  δεν  μας  το  λέγατε  

τόσο  καιρό ;  Συγκεκριμένα  πράγματα .  Συγκεκριμένα .   

Όχι  τώρα  να  ερχόμαστε  δηλαδή ,  έτσι  επειδή  είναι  προεκλογική  

περίοδος  για  να  πλήξουμε  ο  καθένας  για  τους  λόγους  του ,  είτε  

προσωπικούς  λόγους  μπορεί  να  έχει  με  κάποιον ,  είτε  δεν  ξέρω  τι  

άλλους  λόγους ,  τι  σκοπιμότητες ,  είτε  έχει  ψυχολογικά  προβλήματα  και  

θέλει  να  τα  διοχετεύσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Γιατί  κανένας  δεν  

μας  είπε  ότι  κοιτάξτε ,  υπάρχει  το  τάδε  πρόγραμμα ,  πάτε  να  μην  το  

χάσετε ;  Δεν  υπήρχε  τίποτα .   

 Από  το  ΄11 κυνηγάμε  αυτό  το  θέμα .  Τώρα ,  σας  παρακαλώ ,  τώρα  

έρχεται  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  τον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  έρχεται  ο  ίδιος  ο  υπουργός  και  λέει  ότι  εγώ  στο  Φιλόδημος  θα  

κάνω  προσπάθεια ,  έχω  την  πολιτική  βούληση  να  βοηθήσω  για  να  

εντάξουμε  το  έργο .  Θα  πούμε  όχι ;  Όχι  θα  πούμε ;  Που  βλέπει  κάποιος  

την  αμέλεια  δηλαδή ;  Μόνο  κάποιος  κακοπροαίρετος  μπορεί  να  δει  

αμέλεια .  Και  μάλιστα  ο  κ .  Στεργίου ,  που  συμμετείχε  όλα  αυτά  τα  

χρόνια ,  οκτώ  χρόνια  συμμετείχε  στην  Δημοτική  Αρχή ,  ποτέ  δεν  μίλησε  

έτσι ,  ποτέ  δεν  είπε  τέτοια  πράγματα .  Όλα  τα  ψήφιζε  και  έρχεται  και  

τώρα  μιλάει  για  αμέλεια ;   
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 Και  συζητάμε  τόση  ώρα  για  αυτό  το  θέμα  που  μας  λέει  ο  

υπουργός  ότι  σας  ανοίγω  μια  χαραμάδα ,  κάντε  την  προσπάθεια .  Τι  θα  

πούμε ,  δεν  θα  την  κάνουμε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  . .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Όχι ,  γιατί  είπε  μια  βαριά  έκφραση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Διαδικαστικό  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  έδωσα  τον  λόγο ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  δεν  μπορείτε  να  παίρνετε  μόνος  σας  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  το  παίρνω  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αποσυρθεί  αυτή  η  έκφραση .  Καλά  Μεγάλη  Δευτέρα  σήμερα  τόσο  

οξυμένα  τα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Την  παίρνω  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  η  πρωτολογία .  Έχουμε  δευτερολογία .  Αφού  τόσο  πολύ  γι '  

αυτό  το  θέμα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κανένας  που  θέλει  να  δευτερολογήσει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  κανένας  δεν  θέλει .  Ψηφοφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  ο  κ .  Στεργίου .  Έκλεισε  ο  κατάλογος .  Μόνο  ο  κ .  Στεργίου .  

Παρακαλώ ,  κύριε  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή  αναφέρθηκε  ο  Δήμαρχος  στο  όνομά  μου ,  θέλω  να  του  πω  κάτι .  

Εγώ  επανειλημμένως  και  θα  του  φέρω  και  τις  κασέτες  από  ομιλίες  που  

έκανα  στην  τηλεόραση ,  που  το  έχουμε  επανειλημμένως  τονίσει  για  το  

θέμα  του  κολυμβητηρίου ,  επανειλημμένως  ότι  δέχομαι  ο  Δήμος  να  

πάρει  δάνειο  για  να  γίνει  το  έργο  αυτό .  Τώρα  εκ  των  υστέρων  

μπορούμε  να  λέμε  ότι  θέλουμε .   

 Εγώ  βλέπω  ότι  στο  θέμα  26,  γιατί  λέει  ότι  παρουσιάστηκαν  στον  

υπουργό τεχνικά δελτία.  Ποια;  Του ΄04; Του ΄04; Εδώ λέτε ότι  θα 

αναθεωρήσετε  τον  προϋπολογισμό  για  να  κάνετε  ένα  τεχνικό  δελτίο  

και  συμφωνώ  και  συμφωνώ  να  γίνει  αυτό ,  αλλά  μην  μου  λέτε  τελικά  

ότι  παρουσιάζετε στον υπουργό δελτία.  Τι  του ΄04 ή του ΄02; Να μην 

τρελαθούμε  σε  αυτόν  τον  τόπο .  Ξέρουμε  ο  καθένας  που  θέλει  να  κάνει  

κάτι .  Αυτό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ολοκληρώστε  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω  και  ο  κ .  Στεργίου  αλλά  και  όλοι  πρέπει  να  ξέρουν  ότι  το  

επίσημο  θεσμικό  όργανο  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όχι  η  

τηλεόραση .  Μετράει  τι  λέμε  εδώ  και  τι  ψηφίζουμε  εδώ  και  ο  κ .  

Στεργίου  επί  οκτώ  χρόνια  τα  ψήφιζε  όλα  και  ξαφνικά  … 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μετράει  τι  λέμε  στην  τηλεόραση .  Αυτό  που  μετράει  είναι  τι  λέμε  

στο  επίσημο  θεσμικό  όργανο  που  λέγεται  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Στην  

τηλεόραση  ο  καθένας  μπορεί  να  λέει  ότι  θέλει ,  δεν  μετράει  τίποτα .  

Εδώ  ο  κ .  Στεργίου  ποτέ ,  μα  ποτέ  δεν  είπε  αυτά  που  λέει  τώρα .  Τα  

ανακάλυψε  τώρα ,  ένα  μήνα  πριν  από  τις  εκλογές .   

 Όσον  αφορά  τα  τεχνικά  δελτία ,  επειδή  δυστυχώς  κάποιοι  δεν  τα  

παρακολουθούν  τα  πράγματα ,  τα  παρουσίασα  και  στον  υφυπουργό  

Αθλητισμού  και  το  ΄17 και  το  ΄18 και  το  ΄19 και  συνέχεια .  Τώρα  ο  

υφυπουργός  μου  λέει  ότι  κάντε  αυτή  την  προσπάθεια .   

 Επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  φυσικά  δεν  τολμάει  να  πει  κανείς  όχι  

δεν  το  ψηφίζω ,  εντάξει  εξαίρεση  είναι  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  οι  άλλοι  όχι  

το  ψηφίζουμε  αλλά  φταίει  ο  ένας ,  φταίει  ο  άλλος ,  δήθεν  από  εδώ ,  

δήθεν  από  εκεί  και  το  λένε  και  αυτοί  που  τα  ψήφιζαν  μάλιστα ,  όπως  ο  

κ .  Στεργίου .    

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλα  τα  ψήφιζες ,  όλα .  Τα  ψήφιζες  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει  ο  λαός  να  μάθει  κάποια  πράγματα .  Ως  εδώ  και  μη  παρέκει .  Και  

θα  τα  λέω  έτσι  τσεκουράτα .  Φτάνει  πια  η  υποκρισία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Δήμαρχο  για  την  ολοκλήρωση .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  ψήφιση  του  θέματος .  Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  … 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  προσωπικό  λόγο ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Γι '  αυτό  που  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  σας  ακούει  κανείς .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θέλετε  να  σας  φέρω  την  απόφαση  για  τα  στρατόπεδα  όπου  ψήφισα  

ενάντια  στους  είκοσι  πέντε  και  τα  πήγε  και  στο  ΣτΕ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  κολυμβητήριο  μιλάμε .  Για  το  κολυμβητήριο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  σας  παρακαλώ  πολύ .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  τα  στρατόπεδα  όλα  τα  ψήφισες  εκτός  από  την  αποθήκη  

πυρομαχικών .  Όλα  τα  άλλα  τα  ψήφισες .  Όλα ,  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  μπορώ  να  φωνάξω  περισσότερο .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Σερραϊκός  λαός  ξέρει  και  θα  σας  βάλει  στην  θέση  τους .  Θα  σας  

βάλει  στην  θέση  τους  όλους  εσάς  ο  Σερραϊκός  λαός .  Ένα  μήνα  πριν  

από  τις  εκλογές ,  τι  είναι  αυτά  που  κάνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  όλους  σας .  Το  θέμα  ολοκληρώθηκε ,  τίθεται  σε  

ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  άκουσα ,  ευχαριστώ .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πες  όχι ,  μπορείς ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  είπε  όχι .  Το  κατάλαβα .  Τους  λόγους  τους  

εξηγήσατε .  Ο  κ .  Καρπουχτσής  είπε  ναι .  Κυρία  Ιλανίδου ;  Ναι  και  η  

παράταξη  του  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ναι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  354/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  που  θα  ήθελα  την  έγκρισή  

σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  θα  δεχθώ  καμία  άλλη  αντίδραση  που  δεν  θα  

είναι  σύννομη  με  τον  Κανονισμό .    

 Δεύτερο  θέμα  που  έρχεται  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

στα  πλαίσια  της  πρόσληψης  προσωπικού  στα  πλαίσια  του  

 προγραμματισμού  προσλήψεων  έτους  2019.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  έφερε  ο  κ .  Πρόεδρος ,  εδώ  είναι  ο  κ .  Θεοχάρης .  Ζήτησε  η  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  να  έρθει  τυπικά  για  έγκριση  και  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Αφορά  την  πρόσληψη  διμηνιτών ,  την  ετήσια  

πρόταση  που  κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τα  υπερκείμενα  όργανα .  Θέλετε ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   να  πείτε ;  Αυτός  είναι  ο  λόγος  του  κατεπείγοντος ,  

διότι  τώρα  προέκυψε  το  θέμα .   

 Ανοίξτε  λίγο  το  μικρόφωνός  σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Απλά  ο  όρος  του  κατεπείγοντος  είναι ,  την  Παρασκευή  το  μεσημέρι  μας  

στείλανε  ένα  έγγραφο  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και  μας  είπαν  

ότι  θα  πρέπει  να  συναινέσει  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  

μπορείτε  να  κάνετε ,  να  πάρετε   αυτό  το  έκτακτο  προσωπικό  που  

χρειάζεστε  για  την  διάρκεια  του  έτους .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  υπάρχει  παρεξήγηση ,  πρόκειται  για  προγραμματισμό  

προσλήψεων .  Μην  μπερδευτούμε .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Διμηνιτών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  πρόταση  για  να  τύχει  εγκρίσεως .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Πρώτη  φορά  έρχεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  δίμηνα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  για  δίμηνα .  Πρόταση .  Μην  μπερδεύεστε ,  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  το  έχει  κάνει  αυτό  και  άλλες  φορές .  Απλά  

τυχαίνει  να  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Κάθε  χρόνο  το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάθε  χρόνο  γίνεται .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Πρώτη  φορά  γίνεται  με  αυτή  την  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτη  φορά  έρχεται  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρώτη  φορά  έρχεται  για  έγκριση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Συνάδελφοι  

έτσι  μου  εξήγησε  ο  κ .  Σαφαρίκας  και  ο  κ .  Πρόεδρος .   Θέλει  κανείς  να  

ρωτήσει  κάτι ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Πρόεδρο ,  αυτές  οι  προσλήψεις  γίνονται ,  

πρώτον ,  κάθε  χρόνο ;  Δεύτερον ,  σε  ένα  μήνα  θα  αρχίσουμε  να  

παίρνουμε  αποφάσεις  πάλι  μετά ,  τόσο  έκτακτο  δηλαδή  είναι  τώρα  για  

να  έρθει  αυτό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εκτός  ημερησίας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έκτακτο  είναι  από  το  γεγονός  ότι  σήμερα  είναι  το  τελευταίο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πριν  τις  εκλογές ,  ζήτησε  η  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση  έγκριση  και  δική  μας ,  διαφορετικά  δεν  υπάρχει  επόμενο  

δηλαδή  για  να  το  εγκρίνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  μετά  τις  εκλογές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων ;  Προγραμματισμό  λέει  η  λέξη .   

Ο  προγραμματισμός  γίνεται  στην  αρχή  του  έτους ,  δεν  γίνεται  στο  

τέλος .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ο  προγραμματισμός  γίνεται  στην  αρχή  του  

έτους .  Έτσι  έκανε  και  ο  Δήμος .  Παρακαλώ .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Όμως  επειδή  δεν  θα  έχουμε  συμβούλιο  μετά  τις  εκλογές ,  ο  χρόνος  θα  

περιοριστεί .  Εμείς  οι  ανάγκες  για  να  καλύψουμε  τους  διμηνίτες ,  θα  

χρειαστούμε  Ιούλιο ,  Αύγουστο ,  Σεπτέμβριο ,  Οκτώβριο ,  την  περίοδο  

εκείνη  και  είναι  περισσότερο  για  αυτούς  που  παίρνουν  άδειες .  Εντάξει ,  

έχουμε  και  αδυναμίες  σε  προσωπικό ,  από  το  προσωπικό  κάποιοι  είναι   
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σε  ασθένεια  αυτή  την  στιγμή ,  νέοι  άνθρωποι ,  έχουμε  χάσει  και  με  

θανάτους  φέτος .  Συνολικά  είμαστε  ογδόντα  εγγεγραμμένοι  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  άτομα  προτείνετε ;   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Είκοσι  οκτώ .  Προετοιμασία  για  είκοσι  οκτώ  αλλά  νομίζω  δεν  θα  

γίνουν  χρήση  όλοι .  Όπως  κάθε  χρόνο  περισσότερους  προτείνουμε ,  

λιγότερους  προσλαμβάνουμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Είναι  πέντε  εργαζόμενοι  επί  της  ουσίας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μετά  τις  εκλογές   γιατί  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  αυτή  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  απαντώ  εγώ .  Τα  έγγραφα  αυτά  ξεκινάνε  από  τον  

Ιανουάριο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  ο  προγραμματισμός  προσλήψεων ,  κ .  Γάτσιο ,  γινόταν  από  τον  

Δήμο .  Ξεκινάνε  πάντα  από  τον  Ιανουάριο  τα  έγγραφα ,  έτσι  λέει  εδώ  

εάν  διαβάσετε  το  έγγραφο ,  . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  λέω  ότι  ο  προγραμματισμός  προσλήψεων  ξεκινάει  από  τον  

Ιανουάριο  να  στέλνονται  τα  έγγραφα  και  Φεβρουάριο  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

απάντησε ,  ήταν  έτοιμη ,  από  ότι  φαίνεται ,  προς  τον  Μάρτιο .  Πήρε  την  

απόφαση  τον  Απρίλιο  και  τώρα  μου  λέει  ο  κ .  Πρόεδρος ,  του  ζήτησε  

εγγράφως  η  Αποκεντρωμένη  να  τύχει  εγκρίσεως  και  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Δεν  θα  ερχόταν  αλλιώς .   Δεν  θα  ερχόταν  εδώ  σε  μας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  όποιος  με  ξανά  διακόψει  θα  τον  ανακαλέσω  σε  

τάξη .  Με  συγχωρείτε .  Παρακαλώ .  Κύριε  Πρόεδρε ,   ολοκληρώσατε ;  

Ερώτηση  ποιος  έχει ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  παρακαλώ  να  ρωτήσει .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  συνεχίσω  την  ερώτηση  που  υπέβαλε  ο  κ .  Γάτσιος .  Επειδή  

ταυτόχρονα  είναι  και  τοποθέτηση  Πρόεδρε ,  για  να  κλείσω  μια  και  

καλή .  Επειδή  αυτές  οι  διμηνίτες ,  μάλλον ,  κάλυπταν  τις  ανάγκες  του  

καλοκαιριού  και  σε  άδειες ,  νομίζω  ότι  σωστά  έρχεται  τώρα .  Η  

Αποκεντρωμένη  δεν  ξέρω  με  ποιο  σκεπτικό  είπε  να  έχει  και  την  

έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  δεν  ξέρω  γιατί  το  ζητάει  αυτό .    

Έχω  την  εντύπωση  ότι  ο  αριθμός  είναι  υπερβολικός ,  γιατί  ήδη  

δυο  λειτουργίες  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τις  έχουμε  παραχωρήσει  σε  εξωτερικό  

συνεργάτη .   Και  οι  καταμετρήσεις  δηλαδή ,  εκεί  που  είχαμε  το  μεγάλο  

πρόβλημα  το  καλοκαίρι  και  ο  βιολογικός ,  λειτουργούν  με  εξωτερικούς  

συνεργάτες .  Γιατί  αυτός  ο  μεγάλος  αριθμός ;   

Ξέρω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  ήθος  σου  και  την  ποιότητά  σου ,  

ευελπιστώ  ότι  ούτε  τους  μισθούς  θα  χρειαστείς  και  ούτε  τους  μισούς  

θα  πάρεις .   
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Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον  είπαμε  ότι  αυτή  η  απόφαση  είναι  προγραμματισμός  

προσλήψεων .  Δεν  ξέρουμε  εάν  θα  εγκριθεί .  Δεύτερον ,  δεν  εγκρίνουμε  

εδώ  να  προσληφθούν ,  εγκρίνουμε  την  απόφαση  προγραμματισμού  

προσλήψεων .   

 Ερώτηση  έχει  και  ο  κ .  Χράπας .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  μέχρι  πρόσφατα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  στάδιο  των  ερωτήσεων  είμαστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  να  κάνω  την  ερώτησή  μου  θα  πρέπει  να  ενημερώσω  το  σώμα  τι  

ακριβώς  συμβαίνει  για  να  κάνω  την  ερώτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μέχρι  τον  Φλεβάρη  όλες  αυτές  οι  αποφάσεις  πηγαίνανε  στην  

Αποκεντρωμένη  για  την  έγκριση  της  νομιμότητας .  Όσον  αφορά  την  

πρόσληψη  των  διμήνων .  Προγραμματισμός  δεν  γίνεται  για  την  

πρόσληψη  διμήνων ,  γίνεται  για  την  πρόσληψη  οκταμήνων  για  να  σου  

επιτρέψει  να  κάνεις  Α .Σ .Ε .Π . .   

Από  εκεί  και  μετά ,  τα  δίμηνα  που  προσπαθούμε  να  προσλάβουμε  

στην  υπηρεσία  Καθαριότητας  κατά  κόρον  έχει  τα  μεγαλύτερα  

προβλήματα  όσον  αφορά   την  λειψυδρία ,  δεν  εγκρινόταν  επειδή  δεν  

υπήρχε  ο  χαρακτήρας  του  εκτάκτου ,  του  κατεπείγοντος .   
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Δηλαδή ,  δεν  μπορείς  να  προγραμματίζεις  ότι  ξέρεις ,  εγώ  θα  έχω  

κατεπείγον  το  καλοκαίρι  να  προσλάβω  διμηνίτες ,  γιατί  οι  διμηνίτες  

είναι  μόνο  για  επείγοντα  περιστατικά .  Οπότε  και  εγώ  είχα  ακριβώς  την  

ίδια  περίπτωση  στην  υπηρεσία  Καθαριότητας  και  έπρεπε  να  φέρω  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πρόσληψη  διμήνων  για  την  περίοδο  του  Ιουλίου  

και  οι  υπηρεσίες  μου  είπαν  ότι  δεν  πρέπει  να  το  φέρετε  γιατί  δεν  θα  

τύχει  έγκρισης  αυτή  η  απόφαση .  Δεν  είναι  κατεπείγον  ούτε  κάτι  

έκτακτη  κατάσταση  για  να  σου  εγκρίνουν  από  τώρα .    

Όταν  το  φέρεις  όμως  15 του  Ιούλη  σε  ένα  μεταγενέστερο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τότε  βεβαίως  θα  θεωρηθεί  ότι  δεν  έχεις  άτομα ,  

δεν  έχεις  προσλάβει  την  3Κ ,  δεν  έχεις  άτομα  να  δώσεις  άδεια  και  τότε  

θα  εγκριθεί .  Οπότε  από  τώρα  δεν  μπορείς  να  κάνεις  προγραμματισμό .   

Θέλω  να  πω  τώρα ,  πως  γίνεται  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  ισχύουν  άλλοι  

κανονισμοί  και  στον  Δήμο  να  ισχύουν  άλλοι  κανονισμοί ;  Εκτός  εάν  

αυτά  που  μαθαίνουμε  είναι  διαφορετικά .  Είναι  δυνατόν  δηλαδή  να  μην  

ισχύει  ο  ίδιος  Κανονισμός  και  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  στον  Δήμο ;  Σε  μας  

δηλαδή  να  μην  επιτρέπουν  και  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  επιτρέπουν  και  

μάλιστα  να  επιτρέπουν  και  προγραμματισμό  διμήνων ;   

Αυτό  θέλω  να  ρωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  λέει  ότι  προγραμματισμός  

προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους  2009 στους  ΟΤΑ  Α  και  Β  

βαθμού  και  στα  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  αυτών .  

Προβλέπεται  προγραμματισμός  προσλήψεων  και  για  το  έκτακτο  

προσωπικό .  Έτσι  λέει  το  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης .  Το  κράτος  

είναι .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  πρώτη  φορά ,  τι  να  κάνουμε ;  Πρώτη  φορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν  οι  ερωτήσεις .  Θέλει  κάποιος  να  κάνει  τοποθέτηση  γι '  

αυτό  το  θέμα ;  Πρώτον ,  εγκρίνετε  να  το  συζητήσουμε ;  Εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  συζητήσαμε  κιόλας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  συζητούμε .  Επί  της  ουσίας  θέλει  κάποιος  να  τοποθετηθεί  ή  να  

ρωτήσει  κάτι  άλλο ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ;  Τοποθέτηση  λέω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αργήσατε ,  κ .  Αναστασιάδη ,  εδώ  δεν  είναι  ο  καθένας  να  κάνει  ότι  

θέλει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  εδώ  δεν  κάνει  ο  καθένας  ότι  θέλει ,  υπάρχουν  

αρχές  και  κανονισμοί .  Δεν  σηκώσατε  το  χέρι  σας  για  να  ρωτήσετε ,  

έκλεισε  ο  κατάλογος .  Τώρα  είμαστε  στην  τοποθέτηση .  Ο  γραμματέας  

κάνει  πολύ  καλά  την  δουλειά  του .   
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 Είμαστε  στο  στάδιο  των  τοποθετήσεων .  Κάντε  τοποθέτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  λέτε ,  κύριε  Αναστασιάδη ;  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Έχουμε  

κανονικά  απαρτία ,  δεν  το  δέχομαι  αυτό .  Να  διαγραφεί  αυτή  η  έκφραση  

από  τα  πρακτικά .  Η  απαρτία  μας  είναι  κανονική .  Κύριε  Αναστασιάδη  

τοποθετήσεις .  Θέλει  κανείς  να  τοποθετηθεί  γι '  αυτό ;  Θέλετε  να  

τοποθετηθείτε  δέκα  δευτερόλεπτα  γι '  αυτό ;   

 Θέλει  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  θέλει  ο  κ .  Χράπας ,  θέλει  κάποιος  

άλλος  συνάδελφος ;  Ευχαριστώ  πολύ .  Παρακαλώ ,  δέκα  δευτερόλεπτα .  

Κύριε  Αναστασιάδη  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  απαλείφεται  αυτή  η  έκφραση  από  τα  πρακτικά .  

Εάν  πείτε  άλλη  μια  κουβέντα  θα  σας  ανακαλέσω  στην  τάξη .  Ακούω .  

Ακούω .  Εδώ  δεν  είμαστε  στα  Σφαγεία  ούτε  στους  Σαράντα  Μάρτυρες ,  

δεν  είμαστε  στην  γειτονιά  μας ,  είμαστε  στο  Δημοτικού  Συμβουλίου  

Σερρών .  Έχετε  τον  λόγο ,  παρακαλώ .   Τελευταία  φορά  που  σας  

ανέχομαι  έτσι  να  μου  συμπεριφέρεστε .  Συνεχίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τι  . .ποιους  θα  πάρεις ;  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος .  Ευχαριστώ  τον  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω ,  επειδή  πραγματικά  θορυβούμαστε  με  όλη  

την  συζήτηση  που  έχει  γίνει ,  πραγματικά  εγώ  δεν  το  περίμενα  αυτό  να  

συμβεί  και  ακούστηκε  από  κάπου  ότι  ενδεχομένως ,  δεν  θα  μπορούμε  

να  πάρουμε  τέτοια  απόφαση  μετά  τις  εκλογές .  Είναι  δυνατόν  να  συμβεί  

αυτό ;   

 Εάν  υπάρχει  τέτοια  περίπτωση ,  πως  θα  λειτουργήσει  η  Διεύθυνση  

Καθαριότητας  μετά  τις  εκλογές ,  εάν  δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  και  

εμείς  παρόμοια  απόφαση   για  πρόσληψη  διμήνων  μετά  τις  εκλογές ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  αυτό ,  εμείς  που  είμαστε  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  

δικαίου  και  είμαστε  διαφορετικά  όσον  αφορά  τις  νομοθεσίες  με  τα  του  

δημοσίου ,  την  αναγγελία  πρόσληψης  για  Ιούνιο  που  θέλαμε ,  την  

κάναμε  από  τώρα .  Δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  προσλήψεις  μετά .  Το  λέω  

για  τις  υπηρεσίες  να  ξέρετε .  Μέχρι  τον  Σεπτέμβριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  γραμματέα  αυτό  το  έγγραφο  αφορά  και  τα  νομικά  πρόσωπα  

ιδιωτικού  δικαίου .  Αφορά  και  εσάς .   

 Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος .  Παρακαλώ  συμφωνείτε  

συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;  Ομόφωνα  ναι .  Το  θέμα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

κύριε  γραμματέα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  355/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέμα .   

 

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Επιβολή  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  Τοπικής  

Κοινότητας   

Ορεινής ,  Τοπικής  Κοινότητας  Άνω  Βροντούς ,  η  Ιερά  Μονή  

Βύσσιανης ,   

η  Ιερά  Μονή  Τιμίου  Προδρόμου  Δήμου  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  είναι  ο  εισηγητής .  Το  έφερε ,  ο  κ .  Σαμαράς  έχει  σχέση  με  

την  Πολιτική  Προστασία  ένα  θέμα .  Μου  εξηγεί  εδώ  ο  κ .  Σαμαράς  

απευθυνόμενος  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μας  εξηγεί  ότι  οι  

ανωτέρω  επικαιροποιήσεις  εντάσσονται  στην  εκκένωση  για  την  

ασφάλεια  των  πολιτών  από  την  ενδεχόμενη  ύπαρξης  πυρκαγιάς  της  

αντιπυρικής  περιόδου  2019.  Παρακαλούμε  για  την  κατ’  εξαίρεση  

συζήτηση  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

 Συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εστάλη .  Κυρία  γραμματέας  δεν  εστάλη ;  Συμφωνείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  επί  της  ουσίας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  επί  της  ουσίας  κάτι  άλλο  εκτός ;  Όχι ,  συμφωνείτε .  Εστάλη  με  e-

mail ,  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  από  την  κυρία  γραμματέα .  Από  την  

Παρασκευή ;  Από  την  προηγούμενη  εβδομάδα ,  από  την  Πέμπτη .  Σας  

ενημερώνω .  Θέλει  κάποιος  κάτι  να  ρωτήσει  τον  κ .  Γκότση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  να  ρωτήσει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επικαιροποίηση  είναι .  Ομόφωνα  ναι  η  επικαιροποίηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  356/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελευταίο  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

 

Θέμα  4ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  υπηρεσία  παροχή  υπηρεσιών   

συμβούλου  για  την  σύνταξη  σχεδίου  απόδοσης  χρήσης  και  

ταυτότητας  
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 παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  είναι  πάλι  ο  εισηγητής .  Πρώτα  για  το  κατεπείγον ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  για  να  συμφωνήσουν  και  οι  συνάδελφοι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουν  και  αυτές  ημερομηνία  κατάληξης  και  ζητάμε  την  βοήθεια  ενός ,  

ο  οποίος ,  σύμβουλο  να  τον  πούμε ,  σύμβουλος ,  την  μελέτη  θα  την  κάνει  

η  δική  μας  υπηρεσία ,  τις  μελέτες ,  όμως  ζητάμε  αυτόν  τον  σύμβουλο  

για  να  δώσει  τις  κατευθύνσεις  σε  κάθε  παιδική  χαρά  τι  χρειάζεται  και  

πώς  θα  γίνει  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  το  φέρνει ,  προσέξτε ,  η  υπηρεσία  μας  το  πρότεινε .  Μπορείς ,  κύριε  

Γάτσιο  να  πας  στις  υπηρεσίες  και  να  ρωτήσεις ,  είναι  απαραίτητο ,  

χρειάζεται  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τι  θα  μας  κάνει  ο  σύμβουλος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  που  σας  είπα .  Θα  δώσει  τις  κατευθύνσεις ,  την  τεχνογνωσία  σε  

κάθε  παιδική  χαρά  επειδή  είναι  εννέα  παιδικές  χαρές  και  θα  βοηθήσει  

στην  ολοκλήρωση  της  μελέτης  και  του  φακέλου .   Αυτά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όλοι  συμφωνούμε  να  συζητηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Αυτό  θα  ρωτήσω .  Για  τον  κατεπείγον ,  κύριε  Δήμαρχε .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

68 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  διαβάσει  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχετε  διαβάσει  την  εισήγηση .  Είναι  πέντε  σειρές .  Άμα  την  

διαβάσουμε  την  εισήγηση  θα  καταλάβετε  όλοι .  Και  η  υπηρεσία  θα  

πρέπει  να  σας  πω ,  δεν  ξέρω  εάν  πηγαίνετε  στις  υπηρεσίες  και  

ενημερώνεστε  το  τι  συμβαίνει ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  όπως  και  ο  κάθε  

άνθρωπος ,  ο  κάθε  άνθρωπος  μπορεί  να  σηκώσει  ένα  βάρος ,  

παραδείγματος  χάρη ,  εσείς ,  κ .  Γάτσιο  να  σηκώσετε  πενήντα  κιλά ,  άμα  

σας  φορτώσουν  με  150 κιλά  θα  κλατάρετε .  Αυτή  την  στιγμή  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  βρίσκεται  σε  αυτή  την  κατάσταση .  Έχει  δυνατότητες  για  να  

κάνει  μια  Α  δουλειά  και  της  έχουμε  αναθέσει  3Α .   

Μας  λένε  ότι  δεν  αντέχουμε ,  δεν  μπορούμε ,  θα  χαθούν  

προγράμματα  και  τους  λέω  εγώ  ότι  παιδιά  τι  θέλετε  να  κάνουμε ;  Να  

πάρουμε  εξωτερικούς  συνεργάτες  για  να  σας  βοηθήσουν  και  να  μην  

χαθούν  προγράμματα .  Δεν  προλαβαίνουν  να  τα  κάνουν .   

Αυτά  που  σας  λέω ,  εάν  νομίζετε  ότι  είναι  ψέματα ,  πάτε  στον  

Διευθυντής  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  για  να  σας  ενημερώσει .   

Τι  λέει  αυτό  τώρα ;  Πέντε  σειρές  θα  διαβάσω .   

Στο  πλαίσιο  δημιουργίας  από  τον  Δήμο  Σερρών  ενός  

ολοκληρωμένου  δικτύου  παιδικών  χαρών ,  σκοπός  της  παρούσας  

υπηρεσίας  είναι  η  σύνταξης  ενός  σχεδίου  απόδοσης ,  χρήσης  και  

ταυτότητας ,  σε  κάθε  παιδική  χαρά ,  ώστε  να  συγκροτηθεί  συνολικά  ένα  

δίκτυο  που  να  καλύπτει  τις  ανάγκες  όλων  των  πολιτών ,  καθώς  και  

επιμέρους  σύνταξη  των  τεχνικών  προδιαγραφών ,  που  θα  πρέπει  να  
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περιέχει  η  κάθε  μια  παιδική  χαρά ,  τόσο  σε  επίπεδο  υποδομών  όσο  και  

σε  επίπεδο  εξοπλισμού  σύμφωνα  με  την  χρήση  και  την  ταυτότητα  που  

της  αποδόθηκε .   

Η  υλοποίηση  της  παρούσας  υπηρεσίας  κρίνεται  απαραίτητη  

καθώς  η  προμήθεια ,  τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  

παιδικών  χαρών  στον  Δήμο  Σερρών  με  προϋπολογισμό  429.000 ευρώ ,  η  

χρηματοδότηση  της  οποίας  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Φιλόδημος  

ΙΙ  αξιολογήθηκε  θετικά ,  σύμφωνα  με  την  τάδε  απόφαση  του  υπουργού  

και  έγινε  αποδεκτή  σύμφωνα  με  την  τάδε  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  μέχρι  τις  31/12/19.   

 Μετά  τα  προαναφερθέντα  παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  και  για  

την  ψήφιση  αυτής  της  υπηρεσίας .   

 Λοιπόν ,  πρέπει  να  πάρουμε  εξωτερικούς  συμβούλους  για  να  

κάνουν  αυτές  τις  δουλειές .  Να  μην  τους  πάρουμε ;  Να  χαθεί  το  

πρόγραμμα ;  Εάν  θέλετε  να  χαθεί ,  να  χαθεί ,  τι  να  σας  πω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

23.500.  Είναι  23.565.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  πρώτα  να  ρωτήσω  εάν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παιδιά  αυτά  θα  γίνουν  στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία .  Κανένας  από  

εσάς  εδώ  δεν  πιστεύει  ότι  θα  είναι  Δήμαρχος ;  Η  υλοποίηση .  Για  να  

γίνει  η  υλοποίηση  πρέπει  να  πάρουμε  απόφαση  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  για  να  γίνει  η  υλοποίηση  του  έργου  πρέπει  να  ψηφιστεί  τώρα .  Εάν  

δεν  ψηφιστεί  τώρα  δεν  θα  γίνει  στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία  και  

ρωτάω ,  κανένας  σας  δεν  πιστεύει  ότι  μπορεί  να  γίνει  Δήμαρχος  την  

επόμενη  θητεία ;  Αυτά  πρέπει  να  ψηφιστούν  εν  ριπή  οφθαλμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  πρώτο  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  το  σώμα  είναι  εάν  θέλει  να  

συζητήσουμε  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  Κυρία  Καλώτα ;  Ναι .  

Κύριε  Αναστασιάδη ;  Παρών .  Όχι  η  παράταξη  του  κυρίου  Φωτιάδη .  

Ναι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 Συνεχίζουμε  επί  της  ουσίας .  Θέλετε  κύριε  Αντιδήμαρχε  κάτι  

παραπάνω  να  πείτε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  από  ότι  μου  είπε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  οι  οποίοι  είδαν  το  

θέμα  και  όπως  είπε  και  ο  Δήμαρχος ,  ότι  είναι  απαραίτητη  η  βοήθεια  

του  εξωτερικού  συνεργάτη ,  θα  εξετάσει ,  εκτός  από  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  και  τις  ηλικίες ,  δηλαδή  οι  παιδικές  χαρές  θα  είναι  με  

κλίμακα .  Διαβάθμιση  ηλικιών .  Μέχρι  2 χρονών ,  μέχρι  5 χρονών  και  τα  

λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  όλα  αυτά  εδώ ,  τις  κατευθύνσεις  και  όλα  αυτά  που  είπε  ο  

Δήμαρχος ,  χρειάζεται  ένας  εξωτερικός  συνεργάτης  που  θα  βοηθήσει  

στην  υποβολή  φακέλου .   

 Λέμε  τώρα  και  ερχόμαστε  και  λέμε ,  άντε  να  το  κάνουμε  και  οι  

τεχνικές  υπηρεσίες  δεν  μπορούν  να  ανταποκριθούν  και  χάνεται  το  

πρόγραμμα ,  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  που  θα  έρθει  η  καινούργια ,  δηλαδή  
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δεν  θα  υλοποιήσει  παιδικές  χαρές ;  Αφού  θα  χαθεί  αυτό  το  πρόγραμμα ,  

εννέα  παιδικές  χαρές  δεν  θα  τις  κάνει ;  Δεν  θα  τις  κάνει .   

 Δηλαδή ,  εγώ  δεν  καταλαβαίνω  την  άρνηση .  Αυτές  οι  παιδικές  

χαρές ,  ίσα  – ίσα  θα  τις  καρπωθεί  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  και  θα  

κάνει  εννέα  παιδικές  με  όλες  τις  προδιαγραφές ,  με  όλα  τα  σήματα  και  

τα  λοιπά .  Αυτή  η  άρνηση  μετά  λέτε  για ,  λίγο  θα  επεκταθώ ,  για  

συναίνεση .  Βγαίνετε  στις  τηλεοράσεις  και  λέτε  ότι  με  την  απλή  

αναλογική ,  με  τα  χαμόγελα  ότι  θα  πρέπει  να  συνεργαστούμε ,  να  

υπάρχει  συναίνεση .  Το  επίπεδό  μας  να  ανεβεί .  Όλοι  εν  ενεργεία  

δημοτικοί  σύμβουλοι ,  όσοι  θα  είναι ,  για  τέσσερα  χρόνια  και  τώρα  που  

γίνεται  αυτό  για  την  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  θα  τα  

υλοποιήσει ,  μια  προίκα  που  είναι ,  δεν  θέλουμε .  Άρα  για  ποια  

συναίνεση  μιλάτε  και  για  ποια  συνεργασία  μιλάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Θέλει  κάποιος  να  τοποθετηθεί ;  Ο  κ .  

Γάτσιος .  Άλλος  συνάδελφος  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Η  κυρία  Καλώτα  

και  εσείς  κ .  Αναστασιάδη .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Όχι .  

Ευχαριστώ  πολύ .  Έκλεισε  ο  κατάλογος .   

 Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μην  εκλαϊκεύουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τόσο  πολύ  τα  θέματα  και  δεν  είναι  

τόσο  απλά  στην  ουσία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  τα  εκλαΐκευσε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ότι  ο  επόμενος  Δήμαρχος  δεν  θέλει  να  γίνει  η  παιδική  χαρά  και  τα  

λοιπά .  Θα  έρθει  μετά  ένα  θέμα…. 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτουμε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Που  έχει  πάλι  20 συν  Φ .Π .Α .  και  ακόμα  δυο ,  τρία  νομίζω  τα  οποία  θα  

τα  ψηφίσουμε .  Δεν  μπορεί  όμως ,  δεν  νοείται  για  μένα  προσωπικά ,  δεν  

ξέρω  ποιος  συμφωνεί ,  για  τέτοιο  θέμα ,  για  να  δομήσουμε  με  ποιο  

τρόπο  δηλαδή  θα  πάνε  οι  παιδικές  χαρές ,  να  δώσουμε  25.000 ευρώ  σε  

εξωτερικό  συνεργάτη .   

Για  το  κολυμβητήριο  λέμε  ότι  ναι ,  είναι  εξειδικευμένο  θέμα .  

Είναι  κάτι  που  πρέπει  να  γίνει ,  κάποιος  που  πρέπει  να  το  πάρει  και  να  

το  μελετήσει ,  για  τις  παιδικές  που  θα  μπει  για  τον  εξάχρονο ,  για  τον  

οκτάχρονο  με  ποια  δομή  θα  μπουν ,  με  ποια  σειρά  θα  μπουν ,  πρέπει  να  

πληρώσουμε  20.400;  

Νομίζω ,  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  είναι  άστοχο  το  συγκεκριμένο  

θέμα .  Αυτό  είναι  το  πρόβλημα ,  δεν  είναι  το  πρόβλημα  ότι  δεν  θέλουμε  

να  υποβάλλουμε  την  πρόταση  και  τα  λοιπά .  Είναι  πολύ  απλά  τα  

πράγματα  και  νομίζω  ότι  για  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  είναι  

εύκολες  αυτές  οι  δουλειές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  πήγατε  να  συζητήσετε  με  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  κ .  Γάτσιο ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άποψη  πολιτική .  Εδώ  η  Τεχνική  Υπηρεσία  το  φέρνει  το  θέμα  και  

αμφισβητείτε  αυτό  που  λέει  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  πήγατε  να  

συζητήσετε  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία ;  Όχι .  Ερχόμαστε  και  λέμε  για  να  

λέμε .  Δυστυχώς .  Δικαίωμά  σας  να  μην  το  ψηφίσετε ,  αλλά  εγώ  

ειλικρινά  δεν  ξέρω ,  για  μένα  είναι  αδιανόητα  αυτά  που  συμβαίνουνε  

εδώ .  Αδιανόητα ,  ειλικρινά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  μας  φέρνει  το  θέμα ,  εμείς  από  μόνοι  μας  το  

φέρνουμε ;  Είναι  δυνατόν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  παιδικές  χαρές  είναι  κάτι  που  ταλαιπωρεί  πάρα  πολύ  κόσμο .  Το  ωχ  

Δήμαρχε ,  το  άκουσα .  Το  ωχ  το  άκουσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  με  κάνετε  να  πω  και  άλλα  ωχ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  τώρα…. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  καθόμαστε  γιατί  σεβόμαστε  εδώ  

τον  κόσμο .  Αυτό  δεν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το  ωχ  είναι  απαράδεκτο  από  Δήμαρχο  να  ξεκινάει  δημοτική  σύμβουλος  

να  μιλάει  και  να  λέει  ωχ  και  να  ακούγεται  στο  μικρόφωνο .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   αυτό  πρέπει  να  το  δείτε .  Είναι  σοβαρή  αμέλεια  από  εσάς  το  

ωχ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  δεν  το  άκουσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  άκουσα  εγώ  όμως  και  όλοι  οι  υπόλοιποι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο ,  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  έργο  και  είμαστε  θετικοί  στο  να  υλοποιηθεί .  

Να  υλοποιηθεί  αυτό  το  έργο .  Όμως ,  θεωρώ  με  τις  γνώσεις  που  έχω ,  

όσο  μπορώ  να  ξέρω ,  ότι  είναι  ένα  έργο ,  όταν  γίνεται  αυτό  το  έργο  θα  

καταθέσει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  μια  μελέτη .  Δεν  μπορώ  να  αντιληφθώ  

γιατί  η  Τεχνική  Υπηρεσία  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  τους  

εξαιρετικούς  επιστήμονες  που  έχει  με  διακρίσεις  και  συνέδρια  που  

παρακολουθούν  και  όλα  αυτά ,  να  ολοκληρώσει  ένα  έργο  και  τέλος  

πάντων ,   εάν  δηλώνει  αδυναμία  εκτέλεσης  της  εξειδίκευσης  αυτής ,  ας  

το  δηλώσει  και  εάν  είναι  ναι ,  να  γίνει  διαγωνισμός .  Όχι  απευθείας  

ανάθεση .  

 Αυτή  είναι  η  θέση  της  παράταξής  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  θα  επαναλάβω  και  πάλι  αυτό  που  είπα  προηγουμένως .  Πήγατε  

στην  Τεχνική  Υπηρεσία  να  το  συζητήσετε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  απαντώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  να  απαντήσετε .  Αφού  δεν  έχετε  να  απαντήσετε ,  διότι  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  το  θέτει  το  θέμα ,  δεν  το  θέτουμε  εμείς .  Πάτε  αύριο ,  έστω ,  

στην  Τεχνική  Υπηρεσία  και  εάν  σας  πει  τα  αντίθετα  από  αυτά  που  λέω ,  

βγείτε  να  μας  καταγγείλετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ξέρω ,  η  όποια  Δημοτική  Αρχή  βγει  με  ποια  Τεχνική  

Υπηρεσία  θα  δουλέψει ;  Με  άλλη ;  Αφού  η  ίδια  αυτή  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  που  υπάρχει  αυτή  φέρνει  το  θέμα .  Δηλαδή  τι  θα  κάνετε ,  

παραδείγματος  χάρη ,  εάν  είστε  εσείς ,  λέω  παράδειγμα ,  κ .  Γάτσιο ,  

Αντιδήμαρχος  Έργων  και  σας  πει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  ότι  δεν  

μπορούμε ,  αδυνατούμε ,  θέλουμε  τεχνικό  συνεργάτη  τι  θα  τους  πιάσετε  

από  το  αφτί  και  θα  τους  δείρετε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  τους  έλεγα  για  το  κολυμβητήριο…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  δεν  θα  γίνονται  παιδικές  χαρές .  Εάν  θέλετε  αυτό  το  πράγμα  κάντε  

το .  Όποιος  θα  βγει  με  αυτή  την  Τεχνική  Υπηρεσία  που  είναι  άριστοι  

επιστήμονες ,  με  αυτή  θα  δουλέψει .  Όμως  αυτή  την  στη  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  χρειάζεται  βοήθεια .  Βοήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  πάρουμε  μια  απόφαση  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  βιάζεστε .  Κύριε  Αναστασιάδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  καταθέσουμε  πρόταση ,  κ .  Γάτσιο ,  για  όνομα  του  Θεού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  παρακαλώ  ολοκληρώστε  την  συζήτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Καταρχάς  θα  πρέπει  προ  ημερησίας  διατάξεως  και  κανείς  δεν  γνώριζε  

αυτή  την  υπόθεση .  Τέρμα ,  φτάνουν  οι  εξυπνάδες .  Δεύτερον ,  έχουμε  

σαράντα  μηχανικούς ,  κύριε  Γαλάνη .  Όλοι  αυτοί  οι  σαράντα  μηχανικοί  

μπορούν  να  κάνουν  δουλειά  για  όλη  την  Μακεδονία  και  την  Θράκη  και  

είναι  ντροπή  να  λένε  ότι  δεν  μπορούν  να  κάνουν  ένα  απλό  πράγμα .   

 Εγώ  έκανα  προσωπικά ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  δώδεκα  παιδικές  

χαρές  μόνος  μου .  σύμφωνοι ;  Τις  χαλάσατε  όλες  και  τώρα  θέλετε  

25.000 να  πληρώσετε ,  που  λέει  και  ο  κ .  Γάτσιος  για  ειδικό  συνεργάτη .  

Να  κάνει  τι  δηλαδή ;  Πες  μου  σε  παρακαλώ ,  εάν  έχεις  μυαλό ,  εγώ  από  

τα  . .  είμαι  και  εσύ  είσαι  από  που  είσαι ,  να  υποτιμάς  την  γειτονιά .  Δεν  

ντρέπεσαι  λίγο ;  Να  ντραπείς  λίγο .   

 Πρόσεξε ,  μπορεί  άντε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  διότι  έχει  πολλούς  

μηχανικούς  και  αρχιτέκτονες ,  τα  πάντα  έχει .  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό ,  το  ακούσαμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  μην  μας  λέτε  παραμύθια .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Όλοι  θέλουμε  να  γίνουν .  Τώρα  εάν  χρειάζονται  ειδικοί  

συνεργάτες  ή  όχι ,  αυτό  θα  το  αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Η  

εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου  ήταν  αυτή  που  έγινε ,  ακούσαμε  και  τον  

κ .  Δήμαρχο ,  τίθεται  σε  ψηφοφορία .   

 Ναι ,  οι  συνάδελφοι  όλοι  ναι .  Κυρία  Καλώτα ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι  με  την  σημείωση  για  διαγωνισμό ,  όχι  απευθείας  ανάθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα  λέει  ναι  αλλά  με  αυτή  την  διαδικασία  που  προτείνει .  

Ο  κ .  Αναστασιάδης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδικές  χαρές .  Συμφωνεί  με  την  κυρία  Καλώτα  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπορεί  η  Τεχνική  Υπηρεσία  να  το  κάνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν  έμπαινε  θέμα  από  την  πλειοψηφία  με  την  πρόταση  της  κυρίας  

Καλώτας ,  θα  συμφωνούσαμε .  Αφού  δεν  μπαίνει  τέτοιο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Γάτσιος .  Κυρία  Ιλανίδου  και  εσείς  όχι ,  έτσι  δεν  είναι ;  

Ευχαριστώ .  Συνάδελφοι ;  Ναι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  357/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε  με  τα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματα .  Πρώτο  θέμα .  

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  λίγο .  Κάποια  στιγμή  άκουσα  και  ένα  και  

εγώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χασαπίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων   

Δημαρχείου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  269/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Σύσταση  εκ  νέου  της  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  του  έργου:  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών   

έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  πάλι  ο  κ .  Γκότσης .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ,  συγνώμη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  270/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Αντικατάσταση  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  

 της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  ορισμός  νέων  μελών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  εισηγητής .  Τα  μέλη  να  μας  πείτε  μόνο  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  κ .  Δούκας  στην  θέση  του  κ .  Καδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναπληρωματικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  για  αναπληρωματικός .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   στο  τρίτο  θέμα  δεν  είναι  μόνο  αντικατάσταση ,  είναι  

και  ορισμός  νέου  μέλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα  και  ορισμό  νέου  μέλους .  Δούκας .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Άλλο  λέω… και  βάζουμε  αναπληρωματικό  τον  κ .  Δούκα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  από  μέλος  έγινε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρος .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον  κύριο  Λαζαρίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αντώνης .    
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  271/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  της  πράξης  με  τίτλο  ¨Διαχείριση  

 Βιοαποβλήτων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης   

με  τίτλο  ¨Διαχείριση  Βιοαποβλήτων¨  της  Ειδικής  Υπηρεσίας   

Διαχείρισης  και  έγκριση  υπογραφής  προγραμματικής  σύμβασης   

με  τον  Περιφερειακό  Σύνδεσμο  ΦΟΔΣΑ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  και  ο  Εντεταλμένος  

 Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι  ή  θέλετε  να  ακούσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Προκειμένου  να  γίνει  προμήθεια  δυο  απορριμματοφόρων  και  1.600,  

εάν  θυμάμαι  καλά ,  κάδων  κομποστοποίησης  διαφόρων  μεγεθών ,  θα  

πρέπει  να  υπογράψουμε  μια  προγραμματική  σύμβαση  με  τον  
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ΦΟ .Δ .Σ .Α .  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  έτσι  ώστε ,  να  κάνει  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  

όλη  την  προμήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι  οι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  Επιτροπή .  κύριε  Χράπα .  Ο  κ .  Χράπας  θα  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ;  

Κύριε  αντιδήμαρχε ;  Και  ένα  μέλος  ακόμη  με  τον  αναπληρωτή  του .  Τον  

ορισμό  ενός  εκπροσώπου  του  Δήμου  ως  κυρίου  του  έργου ,  ο  οποίος  θα  

οριστεί  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  με  τον  αναπληρωτή  του  και  ένα  μέλος  

ακόμη  με  τον  αναπληρωτή  του  για  την  παρακολούθηση  εκτέλεσης  της  

προγραμματικής .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  είναι  υπάλληλος  θα  βάλουμε  υπάλληλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  τους  υπαλλήλους  ο  κ .  Δασκαλόπουλος  με  αναπληρωτή  την  κυρία  

Κοκκινίδου .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Κύριε  Γάτσιο  συμφωνείτε ,  γιατί  

δεν  σας  βλέπω .  Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  272/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο:   

¨Δημιουργία  χαρτών  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  (Κοινωνικό  GIS)  

Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  273/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  έργου:   

¨Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  ΦΟΠ  στους  οικισμούς   

Αγ .  Ραφαήλ  και  Φλωρίνης  Δήμου  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  του   

προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  μας  πει  δυο  λόγια  όμως  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Είναι  καλό  αυτό ,  είναι  

ωραίο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ακούσετε  κάτι  γι '  αυτό  το  θέμα ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχει  εγκριθεί  στο  πλαίσιο ,  από  το  πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων ,  

είναι  μια  χαμηλή  δαπάνη  αλλά  περιλαμβάνει  στην  περιοχή  του  Αγίου  

Ραφαήλ  δέκα  στύλους  και  δέκα  φωτιστικά ,  στην  περιοχή  του  Γκένιου  

οκτώ  στύλους  και  οκτώ  φωτιστικά  σώματα ,  τοποθέτηση  στους  

υπάρχοντες  στύλους .  Από  εκεί  και  πέρα ,  εμείς  έχουμε  να  κάνουμε  

απλά  την  αποδοχή  των  21.000 ευρώ  που  έχουμε ,  να  τροποποιηθεί  το  

τεχνικό  πρόγραμμα  και  να  αναμορφώσουμε  τον  προϋπολογισμό  για  το  

΄18.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  274/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  ή  μη  καταβολής  με  ίδιους  πόρους  του  υπολοίπου  

 ποσού  της  παροχής  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  στο   

πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου:  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  που   

χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη   

για  τους  Πολίτες¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  καταβληθούν  ή  να  μην  καταβληθούν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  καταβληθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  275/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  τετραήμερου  τουρνουά  Πάσχα   

καλαθοσφαίρισης  παμπαίδων  και  παγκορασίδων  σε  συνεργασία   

με  τον  Α .Ο .Κ .  Ίκαροι  Σερρών ,  που  θα  πραγματοποιηθεί  από  

 τις  2 έως  τις  5 Μαΐου  2019 στις  Σέρρες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  διαγραφή  που  λέει…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  μικρό  σφάλμα  γιατί  λέει . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  γράψανε  για  τον  Λαϊλιά  αλλά  θα  γίνει  εδώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  διαγραφεί  η  περιοχή  Λαϊλιά  που  είναι  λέει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στην  εισήγηση  εκεί  που  λέει  συνδιοργάνωση ,  θα  πληρώσει  ο  Δήμος  

Σερρών  ξενοδοχεία  και  τα  λοιπά  μέχρι  το  ποσό  των  5.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Άρα  συγχρηματοδοτούμε ,  κύριε  Χαρίτο  

στηρίζουμε  αυτή  την  δράση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  5.000 ευρώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι  όλοι ;  Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  276/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  κάλυψη   

εξόδων  φιλοξενίας  στο  πλαίσιο  της  Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  εγώ  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σας  ακούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχε ,  νομίζω ,  η  κυρία  Καλώτα  την  άλλη  φορά  επισημάνει ,  οι  

αυξημένες  τιμές  που  έχουν  στα  ξενοδοχεία  είναι  πραγματικά  οι  τιμές  ή  

το  κάνουμε  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς  τον  κ .  Χαρίτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  βλέπω  127 ευρώ  δωμάτιο  δεν  έχει .  Την  άλλη  φορά  ήταν  150,  

τώρα  127.  Στην  πόλη  μας  εννοώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πιστεύουμε  ότι  ανάλογα  με  την  εκδήλωση  που  έχει .  Εάν  είναι  γεμάτα ,  

όπως  σε  μερικές  περιόδους ,  όπως  έγινε  πρόσφατα  με  τους  δικηγόρους ,  

οτιδήποτε  και  είναι  γεμάτα ,  καταλαβαίνετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ρώτησα  τους  ξενοδόχους  πάντως  και  μου  λένε  ότι  δεν  υπάρχει  127 

ευρώ  δωμάτιο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  τιμολόγιο  και  βγαίνει  από  τα  ξενοδοχεία .  Δηλαδή  ο  

εκπρόσωπος  που  έχουμε  του  Δήμου ,  ο  υπάλληλος  που  έχουμε  του  

Δήμου  που  ασχολείται  με  αυτά  τα  πράγματα ,  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  μεταφορές .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι  μεταφορές ,  για  το  ξενοδοχείο  μιλάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

127,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  93 ευρώ  είναι .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  κάτω  έχει  άλλη  μιας  στήλη .  Το  δίκλινο  127.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  δίκλινο  123.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

123,  εντάξει .  Δεν  είναι  τόσα  πολλά  πάντως .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μερικές  φορές ,  να  σας  πω  κάτι ,  μερικές  φορές… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  άλλη  φορά  ήταν  150 όταν  φιλοξενήσαμε  κάποιους .  Τέλος  πάντων ,  

εάν  είναι  για  κάποιο  άλλο  λόγο  να  μας  το  λέτε ,  τουλάχιστον  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τουλάχιστον  από  ότι  ρώτησα  οι  τιμές  αυτές  είναι ,  η  υπάλληλος  του  

Δήμου  που  πήρε  τηλέφωνο ,  η  ίδια  πήρε  τηλέφωνο ,  διότι  η  ίδια  θα  

ασχοληθεί  με  το  θέμα  για  να  πληρώσει  και  τους  λογαριασμούς .  Τώρα  

από  εκεί  και  πέρα  τι  να  σας  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  ο  κ .  Χράπας  θέλει  κάτι  να  επισημάνει .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτή  την  διευκρίνιση  θέλω  να  την  κάνω .  Εγώ  πρόσφατα  έκλεισε  

τρία  δωμάτια  σε  ένα  επώνυμο  ξενοδοχείο  στις  Σέρρες ,  η  τιμή  του  

δωματίου  στον  τιμοκατάλογό  του  είναι  αυτή  που  αναφέρεται  στην  

εισήγηση .  Εγώ  τα  δωμάτια  τα  έκλεισα  με  107 ευρώ  την  βραδιά ,  μόνο  

με  ένα  πρωινό .  Ενδεχομένως  εδώ  να  υπάρχει  και  μεσημεριανό  ή  

δείπνο ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  υπάρχει ,  με  107 αλλά  ο  τιμοκατάλογος  είναι  

διαφορετικός .  Εγώ  έδωσα  107.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Προσπαθούν  όλοι  να  φέρουν  κόσμο  και  όταν  ο  κόσμο  έρχεται  αρχίζουν  

οι  τιμές . .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  277/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  
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Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  για  την  βράβευση   

της  ηθοποιού ,  σκηνοθέτη  και  σεναριογράφου  κ .  Κάρμεν  Ρουγγέρη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  θέμα ,  συνάδελφοι ,  αποσύρεται  διότι  υπάρχει  ένα  προσωπικό  

θέμα  στην  κυρία  Ρουγγέρη .  Ευχόμαστε  να  είναι  καλά .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

ΠΡΑΚ .  1/7/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στον  εορτασμό  

 της  Παγκόσμιας  ημέρας  περιβάλλοντος  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα ,  καθαρότατα  μιλάω .  Εορτασμός  Παγκόσμιας  Ημέρας  

Περιβάλλοντος  2019,  εάν  εγκρίνουμε  την  συμμετοχή .  Ομόφωνα  ναι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάθε  χρόνο  γίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  278/2019 )  

…………………………  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  ενδέκατο  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα  ότι  το  αποσύρουμε ,  γιατί  η  κυρία  Ρουγγέρη  έχει  ένα  προσωπικό  

θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  έρθει .   Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Καθορισμός  αριθμού  μαθητευόμενων  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  

 και  Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό  Έτος  Τάξη  Μαθητείας  ΕΠΑ .Λ . ,   

Μαθητεία  ΕΠΑ .Σ . ,  Μαθητεία  Ι .Ε .Κ . )  για  απασχόληση  στο  

 Δήμο  Σερρών  κατά  το  σχολικό  έτος  2019-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ακούσουμε  τον  αριθμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώδεκα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  αριθμός  είναι  δώδεκα .  Οι  θέσεις  είναι  που  ζητάμε  εμείς ,  οι  

ειδικότητες  μάλλον ,  επτά .  Αυτούς  που  ζητάμε  δηλαδή ,  είναι  δυο  άτομα  

για  οικονομικών  καθηκόντων  παραπάνω ,  αυτούς  που  θα  πάρουμε  είναι  

δώδεκα .  Τόσο  και  το  χρήμα  που  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  με  βάση  τα  χρήματα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Με  βάση  τα  χρήματα  πάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υποθέτω  ότι  ρωτήσανε  όλους ,  τι  να  σας  πω  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Δήμος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Ο  Δήμος ,  ο  Δήμος ,  του  Δήμου  είναι  αυτά .  Δέσποινα  κάθε  χρόνο  

μπαίνουν  αυτά ,  κάθε  χρόνο  υπάρχει  προγραμματισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  279/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού   

δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την   

αντιμετώπιση  εποχικών  αναγκών  του  τμήματος  Πρασίνου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   Τρία  άτομα  είναι  κύριε  Δούκα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τρία  άτομα .  Ο  κ .  Δούκας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ,  ρωτάω .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη  όλοι  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  οι  υπόλοιποι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  280/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  

 χρόνου  δίμηνης  διάρκειας ,  εργατών  (καθαριστές /στριες) ,  για  την   

κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  καθαριότητας  του  τμήματος  

Κοιμητηρίων .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  σας  ανακαλώ  στην  τάξη  πρώτη  φορά .  Συνεχίστε ,  

παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Θέλω  να  πω  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  είναι  και  Μεγάλη  Δευτέρα .  Συνεχίστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  πέρυσι  ζητάμε  για  την  περίοδο  του  καλοκαιριού ,  επειδή  

τελειώνουν  και  τα  οκτάμηνα ,  ζητήσαμε  και  πέρυσι ,  ζητήσαμε  τρία  

άτομα ,  δεν  πήραμε  κανέναν .  Ζητήσαμε  άλλα  δυο  άτομα ,  πήραμε  έναν ,  

ο  οποίος  δήλωσε  παραίτηση  γιατί  βρήκε  καλύτερη  θέση .   

Ξανά  ζητήσαμε  πάλι ,  δεν  έχουμε  πάρει ,  από  πέρυσι ,  δηλαδή ,  ένα  

άτομο  το  οποίο  παραιτήθηκε  μετά .  Τώρα  ζητάμε  για  την  περίοδο  του  

καλοκαιριού .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  και  ως  συνήθως  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Ως  συνήθως  τα  εγκρίνει  η  Αποκεντρωμένη ,  δεν  είναι  θέμα  δικό  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσα  άτομα  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τρία  άτομα .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  σας  παρακαλώ  πολύ ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ερωτώ ,  

συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη ,  ομόφωνα  ναι .  Κατά  

πλειοψηφία ,  ναι  οι  υπόλοιποι .   

   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  281/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  απόδοσης  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  επιχορήγησης  για  

 την  καταβολή  αποζημίωσης  σε  υπαλλήλους  του  πρώην   

ΕΟΠ  και  ΠΙΚΠΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  συνταξιοδότηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ,  είναι  γνωστό  το  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  δώσουμε  την  σύνταξη  στον  άνθρωπο ;  Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  282/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  

 το  θάνατο  του  εν  ενεργεία  συμβούλου  της  Δ .Κ .  Σερρών  

 κ .  Αντωνίου  Αγγελόπουλου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  ‘κύριος’  να  απαλειφθεί  παρακαλώ .  Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  

Χαρίτος .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε .  Και  πάλι  τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  283/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  τμημάτων  

 ένταξης  σε  σχολικές  μονάδες:  

α)  της  Πρωτοβάθμιας  και  

β)  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

για  την  παροχή  εξειδικευμένης  υποστήριξης  – κατάλληλης   

παιδαγωγικής  παρέμβασης  σε  μαθητές  με  διάγνωση  από  το  ΚΕΣΥ .  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Αγιαννίδου  είναι  η  εισηγήτρια .  Θέλει  κάποιος ,  ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 

Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  τμημάτων  ένταξης  σε  σχολικές  

μονάδες:  

της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  παροχή  εξειδικευμένης  

υποστήριξης  – κατάλληλης  παιδαγωγικής  παρέμβασης  σε  μαθητές  

με  διάγνωση  από  το  ΚΕΣΥ .  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  284/2019 )  

…………………………  

 

 

Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  τμημάτων  ένταξης  σε  σχολικές  

μονάδες:  της  Πρωτοβάθμιας  για  την  παροχή  εξειδικευμένης  

υποστήριξης  – κατάλληλης  παιδαγωγικής  παρέμβασης  σε  μαθητές  

με  διάγνωση  από  το  ΚΕΣΥ .  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  285/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  στελέχωσης   

του  προγράμματος  ¨Βοήθεια  στο  σπίτι¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  θυμάστε  είναι  το  θέμα  το  οποίο  είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  και  οι  εκπρόσωποι  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  τώρα  πρέπει  να  στείλουμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τους  καλωσορίζω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη ,  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πάνε  στον  δήμο ,  στο  Βοήθεια  στο  Σπίτι .  

Τα  άτομα  τα  έχουμε  ψηφίσει  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μαζί  με  

τους  δυο  φυσικοθεραπευτές  και  είναι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι  από  ότι  βλέπω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  286/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  44 και  45/2019 αποφάσεων  του   

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Υπάρχει  και  άλλη  μία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

45 και  63.  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ;  Παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  απόφαση  πήραμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τέσσερις  αποφάσεις  είναι .  Οι  δυο  πρώτες  αφορούν  ισολογισμούς  στα  

κληροδοτήματα  που  υπάρχουν  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Είναι  μηδενικοί  

ισολογισμοί  και  αναγκαστικά  πρέπει  να  γίνουν  και  απολογισμοί ,  είναι  

απόφαση  για  τις  εγγραφές ,  για  το  νέο  έτος .  2019-2020. Εγγραφές  των  

βρεφών  και  προνηπίων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  44/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα:  Έγκριση  απολογισμών  

κληροδοτημάτων  Κωνσταντίνου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα  

οικονομικού  έτους  2018  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  287/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  45/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα:  Έγκριση  ισολογισμών  

κληροδοτημάτων   Κωνσταντίνου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα  

οικονομικού  έτους  2018  
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Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  288/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  63/2019 με  θέμα:  Έγκριση  εγγράφων  

διαγραφών  νηπίων  –βρεφών  στα  τμήματα  παιδικών  σταθμών  του  

Δήμου  Σερρών  γαιτ  ο  έτος  2019-2020  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  289/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

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

α)  της  υπ’  αριθμ .  29/2019 με  θέμα:  ¨Έγκριση  καλλιτεχνικού   

απολογισμού  θεατρικής  περιόδου  έτους  2018 και  οικονομικού   

απολογισμού  έτους  2018¨  και  

β)  της  υπ’  αριθμ .  56/2019 με  θέμα:  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης   

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θέλω  να  κάνω  εισήγηση .   

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  εγώ  θέλω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  θέλει  να  ακούσει .  Παρακαλώ  για  τον  κ .  Χασαπίδη  και  

όλους  εμάς .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Στην  ψηφοφορία  είπα  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  με  συγχωρείτε .  Σας  παρεξήγησα ,  συγνώμη .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  δεν  θέλετε ,  εγώ  απλά  ετοίμασα  μια  μεγάλη  εισήγηση ,  να  σας  

πω  μόνο  αυτό ,  ότι  είναι  ο  απολογισμός  του  ΄18, που  είναι  το  δικό  μου  

διοικητικό ,  εγώ  με  την  κυρία  Δρίγκα ,  τον  κ .  Τερζή ,  είμαστε  στο  101% 

ακριβώς ,  αυτό  είναι   ένα  διάγραμμα  από  το  ΄15 και  μετά ,  πιάνουμε  

αυτή  την  περίοδο  στις  εισπράξεις ,  στην  εισροή  κόσμου  και  τα  λοιπά .  

Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πολύ  ωραία .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  τον  κ .  Πρόεδρο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγχαρητήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εις  ανώτερα .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  όχι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  για  τα  τρία  θέματα  του  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  ήθελα  να  πω  ότι  φέραμε  πολλά  λεφτά  από  έξω ,  κύριε  Αντώνη ,  

για  τους  Σερραίους ,  δεν  με  αφήσατε  να  τα  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

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

αριθμ .  29/2019  

με  θέμα:  ¨Έγκριση  καλλιτεχνικού  απολογισμού  θεατρικής  περιόδου  

έτους  2018  

 και  οικονομικού  απολογισμού  έτους  2018¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  290/2019 )  

…………………………  

 

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

αριθμ .  56/2019  

 με  θέμα:  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  291/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

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

α)  της  υπ’  αριθμ .  42/2019 με  θέμα:  ¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨  και  

β)  της  υπ’  αριθμ .  48/2019 με  θέμα:  ¨Έγκριση  τροποποίησης  του  

Ετήσιου  Σχεδίου  Δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2019 και  

αναμόρφωση  της  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημ .  Συμβούλιο  για  

την  έκτακτη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  Α  είναι  προτιμότερο  να  αποχωρήσει  ο  κ .  Πρόεδρος ,  εάν  και  η  

νομική  μου  άποψη  είναι  διαφορετική .  Τέλος  πάντων  όμως ,  

αποχωρήστε .  Αποχωρεί  ο  κ .  Καρπουχτσής  από  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποχωρεί ,  έτσι  γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω  τι  τους  έχει  πιάσει  όλους  Μεγάλη  Δευτέρα .  Ερώτηση ,  

συμφωνείτε  για  το  πρώτο  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Οπότε  μπορεί  να  επανέλθει  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Τον  

καλώ  στην  αίθουσα .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  της  υπ’  αριθμ .  

42/2019  

 με  θέμα:  ¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  292/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  Β  θέμα  συμφωνείτε  όλοι ;  για  την  έγκριση  του  ετησίου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  2019 έχει  εγκριθεί  από  την  υπηρεσία  ότι  θα  πρέπει  να  

κατασκευάσει  πλέον  10 ξύλινους  οικίσκους  και  άλλους  4 ξύλινους  που  

θα  διατίθενται  δωρεάν  σε  κοινωνικούς  φορείς ,  συν  κάποιες  άλλες  

δαπάνες  και  κρίνεται  σκόπιμο  να  μπει  το  θέμα  αυτό  στο  συγκεκριμένο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  είναι  και  το  τελευταίο  που  μπορεί  να  πάρει  

τέτοιου  είδους  αποφάσεις .   

 Υπό  την  έννοια  αυτή  είναι  μια  τυπική  διαδικασία ,  απλά  οφείλαμε  

να  το  κάνουμε  τώρα ,  γιατί  σε  μεταγενέστερο  χρόνο  δεν  θα  μπορούσαμε  

να  εισηγηθούμε  τέτοιο  θέμα .   

 Ένα  εξτρά  που  έχει  αυτή  η  χρηματοδότηση  είναι  ότι ,  μπήκε  και  

στην  συζήτηση  που  κάναμε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

ότι  η  πολιτεία  των  ευχών  θα  πρέπει  να  συνδεθεί  με  κάποιο  τρόπο  με  το  
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κέντρο  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  υπάρχει  και  μια  πρόβλεψη  για  την  

διασύνδεση  όλου  του  κέντρου  που  ξεκινάει  από  την  πλατεία  

Ελευθερίας  κατά  μήκος  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  να  

δημιουργηθεί  μια  διαδρομή ,  η  οποία  θα  καταλήγει  στην  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  όπως  ξέρουμε  σήμερα  στο  κεντρικό  πάρκο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  της  υπ’  αριθμ .  

48/2019 με  θέμα:   

¨Έγκριση  τροποποίησης  του  Ετήσιου  Σχεδίου  Δράσης  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2019  

και  αναμόρφωση  της  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημ .  Συμβούλιο  

για  την   

έκτακτη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  293/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος   

Ι .  Αποστολίδη  και  επικύρωση  της  απόφασης  της  επιτροπής   

χορήγησης  υποτροφίας  περί  καθορισμού  του  ποσού  της .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  παρών .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  και  ο  πρόεδρος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  Αναστασιάδης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει ,  ένας  είναι  εδώ  σήμερα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  294/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  αλλαγής  επωνυμίας  της  εταιρείας  που  συμμετείχε   

στον  διαγωνισμό  με  τίτλο:  ¨Καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και   

Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  λόγω  μεταβίβασης   

της  επιχείρησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφωνείς  για  την  αλλαγή  της  επωνυμίας ;  Διαφωνεί  ο  κ .  Στεργίου  σε  

αυτό  το  θέμα .   Υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  της  κυρίας  Ιλανίδου .  Είναι  εισηγητής  στο  θέμα  ο  κ .  Χαρίτος .  

Κύριε  Χαρίτο  ρωτάει ,  είναι  νομότυπο  για  να  συμβεί  αυτό ,  η  αλλαγή  

της  επωνυμίας ;  Ρωτάει  η  κυρία  συνάδελφος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Στις  28 Δεκεμβρίου  του  ΄18 έχει  υπογραφεί ,  νόμιμο  είναι  και  το  

φέρνουμε .   

 Η  σύμβαση  41718 παροχής  υπηρεσιών  για  την  καθαριότητα  των  

κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων  με  τον  κ .  Ρούμπο  

Πασχάλη  του  Ευαγγέλου .   

 Για  προσωπικούς  λόγους  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ρούμπος .  Ιδιώτης  είναι  αυτός ,  ο  οποίος  πήρε  την  εργολαβία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί  να  γίνει  αυτό  το  πράγμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Που  να  ξέρω  εγώ ,  από  εδώ  είναι .  Αυτός  που  καθαρίζει  τα  σκυλιά  

μάλλον  είναι  αλλά  δεν  ξέρω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Άλλος  είναι ;  Εντάξει .  Από  εδώ  είναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  τι  να  σου  πω ,  δεν  ξέρω .  Απλώς  μεταβιβάζει ,  αφού  το  γράφει  

μέσα .  Ειδάλλως  θα  το  φέρναμε  άμα  δεν  είναι ;  Είναι  καθαριότητα  

κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  όλα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  όλα .  12.005,40 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τις  κοινότητες  καθαρίζει .  Πάει  μια  ώρα  στην  κοινότητα ,  ψεκάστε ,  

σκουπίστε ,  τελειώσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πες  τα  όλα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφού  τα  είπα  παιδιά ,  τι  να  πω  δηλαδή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάστε  το .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφού  το  είπα ,  πόσες  φορές  να  το  πω ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι .  Κύριε  Γάτσιο  σε  σας  και  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  με  τον  νομικό  σύμβουλο  περάσαμε  παρόμοια  

διαδικασία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά  κάνατε  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  σας  ρώτησε  κανένας  εσάς .  Τι  πετάγεστε ;  Στον  κ .  Γάτσιο  

ονομαστικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  ψηφίζεται  δηλαδή ;  Ναι  με  επιφύλαξη ;  Ναι  με  επιφύλαξη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  295/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  έκδοσης  αδειών  παραγωγών   

πωλητών  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  θα  αφήσετε  δεν  θα  με  ακούσετε .  Μιλάτε  μεταξύ  σας .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

11

Θέλω  κάτι  να  πω  πάνω  στο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  πείτε ,  ψηφίσαμε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτά  που  είχε  υποχρέωση  το  Προμηθειών  να  ζητήσει  και  είναι  νόμιμα ,  

έχουν  ζητηθεί ,  τα  φέραμε ,  από  εκεί  και  πέρα ,  φέραμε  την  εισήγηση .  Τι  

να  κάνουμε  παραπάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Συμφωνείτε  στο  εικοστό  τέταρτο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε  επιτέλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες  φορές  θα  πούμε ,  επιτέλους ,  ότι  συμφωνούμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλές ,  πολλές .  Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  έκδοσης  αδειών  παραγωγών  

 πωλητών  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα  ναι  ή  όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  βρε ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .   

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς   

στον  κ .  Κελεσίδη  Στυλιανό  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  296/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  κα .  Ορφανίδου  Αικατερίνη  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:297 /2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  κα .  Τσέτσερη  Σουζάνα  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  298/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στον  κ .  Μαναρωτίας  Θεόδωρος  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  299/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτός  από  τον  Αντώνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  εκτός  από  τον  κ .  Αντώνη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  300/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .  Θα  σταματήσω  το  συμβούλιο ,  σας  παρακαλώ  πάρα  

πολύ .  Δεν  θα  χαλάσουμε  την  φωνή  μας  εδώ  πέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλα ,  τελειώνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τελειώνουμε  έτσι  όπως  πάμε .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  διερεύνηση  τεχνικών  λύσεων  και  χρηματοδοτικών  

 εργαλείων  για  την  αποπεράτωση  και  λειτουργία  του  Δημοτικού  

 Κολυμβητηρίου  του  Αθλητικού  Κέντρου  Ομόνοιας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Το  εξαντλήσαμε  το  θέμα ,  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  301/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  υπηρεσία  “Παροχή  υπηρεσιών  οργάνωσης  μόνιμης   

έκθεσης  της  πινακοθήκης  ¨Κων /νος  Ξενάκης¨  στο  Δημοτικό  

 Κτήριο  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά”.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  ψυχραιμία .  Κύριε  Γκότση  παρακαλώ  δυο  κουβέντες  θέλουν  

οι  συνάδελφοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ποιο  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  είκοσι  επτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τον  Κωνσταντίνο  Ξενάκη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  πάλι  θα  δείτε ,  δίνουν  παροχή  υπηρεσίας  και  τα  λοιπά .  Θα  πρέπει  

που  θα  μπουν  οι  πίνακες .  Υπάρχει  κάποιος  άνθρωπος  ειδικός ,  ο  οποίος  

θα  δώσει  που  θα  μπει  ο  κάθε  πίνακας ,  με  τι  φωτισμό  και  τα  λοιπά  και  

τα  λοιπά ,  όλα  αυτά  και  μετά  θα  γίνουν  οι  εργασίες .  Άρα  είναι  ένα  

εξειδικευμένο  θέμα  που  δεν  μπορεί  ο  καθένας ,  επειδή  πρόκειται  για  

μια  πινακοθήκη  ενός  μεγάλου  καλλιτέχνη  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  τελευταίος  ζωγράφος  της  Ελλάδος ,  ο  τελευταίος .  Ντροπή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  ησυχία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  με  παρακαλάς ,  ο  τελευταίος  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλά  τα  λεφτά  αυτά  έχουν  βγει  από  την  έκπτωση  που  έχουμε  πάρει .  

Είναι  εξειδικευμένο  το  θέμα ,  δηλαδή  σε  ποια  θέση  θα  μπουν ,  τι  

φωτισμός  θα  υπάρχει  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  είναι  τεχνικής  φύσεως  

για  τα  οποία  δεν  είμαι  και  ειδικός  για  να  σας  τα  αναλύσω .  Πάντως ,  το  

γενικό  πλαίσιο  είναι  αυτό  και  μετά  θα  γίνουν  οι  εργασίες  αυτών  που  

θα  μας  πει  ο  σύμβουλος ,  ο  συνεργάτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  υπάρχουν ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ;  Όχι  τοποθέτηση ,  γιατί  θα  πάμε  μετά  για  τοποθετήσεις .  

Ερώτηση  ο  κ .  Γάτσιος  και  μετά  ο  κ .  Αναστασιάδη .  Κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  ποιος  είναι  ο  ειδικός  και  πως  προσδιορίζεται  το  

ποσό  αυτό  στα  23 χιλιάρικα  για  να  μας  πει  ότι  θα  μπει  ο  πίνακας  εδώ  ή  

εκεί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  παροχή  υπηρεσίας ,  σας  το  είπα  από  την  αρχή  παροχή  υπηρεσίας ,  

τον  ειδικό  εγώ  δεν  τον  γνωρίζω ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  βγει ,  δηλαδή  εάν  

καλεστούν  και  τα  λοιπά ,  δεν  είμαι  σε  αυτά  τα  θέματα  ειδικός  εγώ ,  το  

μόνο  που  ξέρω ,  που  μου  είπε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  ότι  χρειάζεται  

οπωσδήποτε  και  το  έχει  πει  δηλαδή  και  η  Πολιτεία ,  πώς  λέγεται  

Δήμαρχε ,  ο  κ .  Νανόπουλος  και  η  Σερραίων  Πολιτεία .  Αυτοί  το  

πρότειναν  και  τη  Τεχνική  Υπηρεσία  συμφώνησε  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  

αυτό .  Δηλαδή  η  πρόταση  έχει  γίνει  από  το  Πανεπιστήμιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  το  πανεπιστήμιο  έχει  γίνει  η  πρόταση .  Η  παροχή  υπηρεσίας  είναι  

αυτή ,  απευθείας  ανάθεση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από  το  22 μέχρι  το  24 ποιος  το  προσδιόρισε  ότι  αυτή  η  δουλειά  κάνει  

τόσο ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω .  καταρχήν  για  του  λόγου  το  αληθές  ούτε  40 είναι  οι  μηχανικοί  

ούτε  αρχιτέκτονα  έχουμε ,  η  υπηρεσία  δεν  διαθέτει  ούτε  αρχιτέκτονα .  Ο  

Δασκαλόπουλος ,  ο  οποίος  είναι  Διευθυντής  στην  Καθαριότητα ,  άρα  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  αρχιτέκτονα  δεν  έχει .  Άρα  ότι  αρχιτεκτονικό  θέμα  

έχουμε  το  δίνουμε  έξω .  Το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά ,  έχουμε  περάσει  

πολλά  θέματα .   

 Τώρα  αυτό  ειδικά  είναι  ένα  πολύ  εξειδικευμένο .  Δηλαδή  πόσες  

φορές  ήρθε  κάποιος  μεγάλος  καλλιτέχνης  και  μας  έφερε  την  προίκα ;  

Πότε  έγινε  αυτό  το  πράγμα ;  Άρα  λοιπόν  και  αυτό  συμβαίνει  μια  φορά  

στα  εκατό  χρόνια ,  γιατί  να  υπάρχει  εξειδικευμένος ,  δηλαδή  να  

πληρώνουμε  έναν  άνθρωπο  γι '  αυτό  το  πράγμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Αναστασιάδης  έχει .  Ερώτηση  όμως .  Τοποθετήσεις  μετά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην  φοβάσαι  κ .  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρόφωνο .  Δεν  φοβάμαι  τίποτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  μπορείτε  να  μας  πείτε  πόσα  λεφτά  πούλησε  σε  

δημόσια  δημοπρασία  αυτός  που  λες  ο  μεγάλος  καλλιτέχνης ;  Ο  

τελευταίος .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  κάνατε  την  ερώτησή  σας ,  περιμένετε  να  πάρετε  

απάντηση .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  πρωθυπουργός  στο  γραφείο  του  έχει  πίνακα  του  Ξενάκη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πήγα  στον  Αγγελίδη  εγώ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ξενάκης  θα  κριθεί  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σαν  τον  Γκίζη ,  σαν  τον  Λίτρα ,  σαν  τον  Φασιανό ,  τόσοι  που  πουλήσανε  

500.000,  1.000.000 και  αυτόν  που  λέτε  εσείς  πούλησε  μέχρι  12.000.  Ο  

Μελίδης  ο  δικός  μας  πούλησε  πιο  ακριβά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένα  πρόβλημα .  Κύριε  Αναστασιάδη  ξέρετε  ότι  υπάρχουν  ζωγράφοι  

και  μεγάλοι  καλλιτέχνες  που  φύγανε  από  την  ζωή  χωρίς  να  πουλήσουν  

τίποτα .  Κύριε  Γκότση  θέλετε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  διεθνούς  ακτινοβολίας  και  έχει  πουλήσει  στην  Γαλλία  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  πούλησε  αυτός  ο  άνθρωπος ;  Να  μας  το  πει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  Γαλλία  έχει  πουλήσει  800.000 τον  πίνακα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Πότε ;  Άντε  κάτσε  φρόνιμα  δεν  ντρέπεσαι  λίγο ,  κοροϊδεύεις  εδώ  μέσα  

τον  κόσμο .  Κοροϊδεύεις  τον  κόσμο  αλλά  που  θα  πάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  έκανε  μια  ερώτηση  ο  συνάδελφος ,  απαντήθηκε .  

Θέλει  κανείς  να  κάνει  τοποθέτηση ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  σας  ακούω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή  είχα  δυο  ερωτήματα  που  εντάξει  και  επειδή  συμφωνώ  ότι  

πρέπει  να  μπει  ένας  εξειδικευμένος  άνθρωπος  να  κάνει  αυτό  το  έργο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μουσείο  γίνεται .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Συμφωνώ  σε  αυτό ,  όμως  επειδή  έχω  αμφιβολία  για  τα  ποσά  και  επειδή  

δεν  ξέρω  από  που  προσδιορίζονται ,  να  κάνουμε  πρόσκληση  εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος  και  όχι  να  πάρουν  τον  οποιονδήποτε  και  να  τον  

βάλουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ο  κ .  Γάτσιος  λέει  ναι ,  αλλά  με  πρόσκληση  εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος .  Κατανοητό .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  μάλιστα  δημόσια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εμείς  αυτό  θέλουμε  αλλά  το  Πανεπιστήμιο  ίσως  έχει  κάποιον  δικό  

του ,  δεν  ξέρω .  Γι '  αυτό  σας  λέω .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

12

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει  κάποιος  ειδικός ,  βεβαίως  υπάρχει  που  δεν  ξέρω  το  όνομά  του .  

Ο  άνθρωπος  βοηθάει .  Θέλουμε  να  τελειώσει  αυτό ,  να  προχωρήσει .  

Μην  φοβάστε ,  δεν  θα  τελειώσει  στην  θητεία  μας .  Την  κορδέλα  δεν  θα  

την  κόψω  εγώ ,  θα  την  κόψει  ο  επόμενος  Δήμαρχος  της  Δημοτικής  

Πρωτοβουλίας .  Δεν  θα  την  κόψω  εγώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι  με  τις  επιφυλάξεις… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  όσους  φοβούνται  ότι  θα  κόψω  εγώ  την  κορδέλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ψηφοφορία .  Κύριε  Πρόεδρε ,   ναι ,  ο  κ .  Στεργίου  ναι  αλλά  να  

γίνει  πρόσκληση   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Να  μπει  ειδικός  με  πρόσκληση  αλλά  όχι  απευθείας  ανάθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  με  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος .  Κύριε  Αντιδήμαρχε ;  

Όπως  είναι  η  εισήγηση ,  όπως  είναι  η  εισήγηση .  Κυρία  Καλώτα ;  Η  

κυρία  Καλώτα  με  πρόσκληση  όπως  είπαν  και  οι  προλαλήσαντες .  Όχι  ο  

κ .  Αναστασιάδης .  Ναι  αλλά  με  τον  τρόπο  που  είπατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  Πρόεδρε  δεν  ψηφίζουμε  τώρα  εάν  θα  γίνει  απευθείας  ή  όχι .  

Αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  ψηφίζουμε  για  την  παροχή  

υπηρεσίας .  Μετά  πάει  στην  Οικονομική  Επιτροπή…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  ξέρω  ότι  ψηφίζουμε  την  αναμόρφωση ,  αλλά  οι  

συνάδελφοι  θέλουν  να  βάλουμε  μια  επιφύλαξη .  Δεν  μπορώ  να  τους  

αποτρέψω ,  ακόμη  και  εάν  έχετε  δίκαιο  ότι  είναι  άσχετη  με  το  θέμα .  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Ναι .  Κύριε  Γκότση  ναι .  Κύριε  γραμματέα ;  Ναι  και  

ο  Πρόεδρος .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  και  ο  κ .  Καρπουχτσής  … 

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  στην  αναμόρφωση  αλλά  βάζουν  και  μια  επιφύλαξη .  Ο  κ .  Αντώνης  

όχι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  302/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  δαπάνη  επισκευής  διαφόρων  εργαλείων  της  Τεχνικής   

Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εσείς  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  ψηφίσετε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  303/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  εκτέλεση  του  έργου:  ¨Εγκατάσταση  φυσικού  αερίου  στο  

 σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  αγωγής  Πρωτοβάθμιας   

και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  304/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

για  την  υπηρεσία  “Επείγουσες  εργασίες  στεγάνωσης  στο  δημοτικό   

θέατρο  ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨”.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στεγάνωσης .  Στεγανοποίησης  θα  μου  ακουγόταν  καλύτερα .  Συνάδελφοι  

ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε  θέλω  να  σε  ρωτήσω ,  τι  γίνεται  με  τα  Αστέρια ,  από  τότε  

που  το  πήραμε  όλο  στάζει .  Όλο  προβλήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι ,  γιατί  ακούστηκε  εδώ  πέρα  ότι  παραλαμβάνουμε ,  στέλνουμε  

επιτροπές .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  από  την  αρχή  που  μπήκε  έτρεχε .  Είχε  χίλια  δυο  προβλήματα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εσείς  ήσασταν  και  πιο  παλαιός  στην  Δημοτική  Πρωτοβουλία ,  αλλά  το  

πήρατε ,  δεν  το  κάνατε  εσείς .  Είχε  μερικά  πράγματα  τα  οποία  δεν  τα  

υπολόγισαν .  Λίγες  φορές  η  υγρομόνωση  και  τα  λοιπά  δεν  είναι  σωστή ;  

Από  την  υγρομόνωση  είναι ,  από  επάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μιλήσει  λίγο  και  ο  κ .  Πρόεδρος  θέλει  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παράδειγμα ,  επειδή  εγώ  ανεβαίνω  συνέχεια  πάνω  στην  ταράτσα  και  τα  

βλέπω  και  με  τους  μηχανικούς  και  αυτά ,  σε  ένα  σημείο  έχει  σκάσει  το  

πισσόχαρτο .  Πρέπει  να  αλλαχθεί .  Από  εκεί  και  πέρα  μπαίνει  και  επειδή  

είναι  τρία  κτήρια  κολλημένα  αυτά ,  το  ένα  με  το  άλλο  στάζει  και  κάνει  

ζημιά .  Δεν  έχει  τόσο  μεγάλο  πρόβλημα  όσο  είχε  παλαιά ,  γιατί  είχαν  

γίνει  πριν  τέσσερα  με  πέντε  χρόνια  εργασίες ,  τώρα  άρχισε  να  υπάρχει  

ένα  μικρό  πρόβλημα  και  πρέπει  κατευθείαν  να  το  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  ένωμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  δεν  αμφισβητώ  αυτό  που  μου  λέτε ,  εγώ  λέω  αυτή  την  εγγύηση  

που  μας  δώσανε  για  την  λειτουργία .  Αυτό  λέω .  Γιατί  συνέχεια  

επεμβαίνουμε  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  γι '  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  πω  το  εξής ,  δεν  είναι  το  μοναδικό  κτήριο  που  έχει  παραλάβει  ένας  

δημόσιος  οργανισμός  και  μετά  παρουσιάζει  κάποια  προβλήματα .  

Βιβλιοθήκη ,  το  ίδιο .  Ειδικό  Σχολείο ,  το  ίδιο .  Δεν  είναι  το  μοναδικό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μουσικό  Σχολείο  έχουμε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μακάρι  όταν  το  παραλάβαμε  να  μην  είχε  πρόβλημα .  Ούτε  βγήκαμε  

εμείς  να  κατηγορήσουμε  τις  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  305/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 που  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  ανελκυστήρα  

 στο  κτήριο  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σας  ακούμε  κ .  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  μπαίνουμε  στα  Αστέρια ,  εκεί  από  το  μπαρ  δεξιά  έχει  έναν  κενό  

θάλαμο ,  είναι  το  ασανσέρ  αναπήρων .  Δηλαδή ,  έχουμε  τουαλέτες  

αναπήρων  στα  Αστέρια ,  έχουμε  μικρή  σκηνή  κάτω  και  ένας  άνθρωπος  

ο  οποίος  έχει  πρόβλημα  κινητικό  δεν  μπορεί  να  κατέβει  ούτε  στην  

μικρή  σκηνή  να  πάει  τουαλέτα .  Οπότε  βάζουμε  έναν  ανελκυστήρα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  πολύ  αργήσαμε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  και  θέλω  να  το  τονίσω  αυτό ,  ότι  αυτή  η  Δημοτική  

Αρχή  έχει  μεγάλη  ευαισθησία  στα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες .  Αυτό  το  

έχει  αποδείξει ,  το  λέει  και  ο  Σύλλογος  των  Ατόμων  με  Αναπηρία ,  το  

λέει  ότι  επί  Δημαρχίας  του  κ .  Αγγελίδη  έχουν  γίνει  400 με  500 ράμπες ,  

το  λένε  οι  ίδιοι  και  τώρα  πάλι  ευαισθητοποιήθηκε  η  υπηρεσία ,  ο  

Δήμαρχος  έδωσε  εντολή  για  να  γίνει  αυτό  το  ασανσέρ .  Αυτό  πρέπει  να  

το  τονίσουμε  για  να  ξέρουμε  ότι  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  

ευαισθησία  πάνω  στα  άτομα  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λέει  μέσα  ότι  δόθηκαν  και  οικονομικές  προσφορές ,  το  λέει  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  αναμόρφωση ,  μόνο  αναμόρφωση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  306/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  ¨προμήθεια  άλατος  αποχιονισμού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  307/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  ¨προμήθεια  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς   

προτεραιότητας  για  το  τμήμα  Δημοτολογίου  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  είπατε  ότι  αποσύρεται  τελικά  αυτό ,  γιατί  δεν  χρειάζεται  να  

περάσει  με  αναμόρφωση .  Το  τριακοστό  τρίτο  θέμα  ευρέθη  ο  τρόπος  για  

να  υλοποιηθεί  αυτή  η  πολύ  ωραία  εφαρμογή ,  να  υπάρχει  ηλεκτρονικό  

σύστημα  σειρά  προτεραιότητας  για  τα  δημοτολόγια ,  οπότε ,  κ .  Χαρίτο ,  

δεν  χρειάζεται  να  έρθει  η  αναμόρφωση ,  όπως  μας  ενημέρωσε  η  

υπηρεσία  σας .   

 Το  τριακοστό  τρίτο  θέμα ,  επομένως ,  αποσύρεται .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ    

ΠΑΡΚ .  2/7/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  
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 ¨Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών ,  κατασκευών ,   

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  

 για  τα  έτη  2019-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  308/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ¨Εργασίες  στα   

Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  (πλην  της  Δ .Ε .  

 Σερρών)  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών¨  και  ¨Εργασίες  στα  

 Δημ .  Κοιμητήρια  Α’  και  Β’  της  .Ε .  Σερρών  του  Καλλικρατικού  

 Δήμου  Σερρών¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παγκάλου  εδώ  είναι  όλα  εντάξει ,  έτσι  δεν  είναι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  309/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  των  υπ’  αριθμ . :  

α)  6122 και  

β)  6151 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών   

με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικών  μονάδων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  εισηγητής .  Ομόφωνα  ναι ;  Το  έχετε  δει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  έχετε  δει .  Είναι  αυτή  η  πρόβλεψη  του  νόμου  που  όταν  είναι  χαμηλό  

το  τίμημα  μπορεί  να  γίνει  με  απευθείας .  Κύριε  Χαρίτο  έτσι  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  έρχεται  τώρα ,  είχαμε  πάρει  την  απόφαση  στο  προηγούμενο  ΔΣ  

για  απευθείας  και  το  είχαμε  συζητήσει  και  είπαμε  να  γίνει  απευθείας .  

Από  πλευράς  χρημάτων .  Απλώς  έρχεται  τώρα  γιατί  όταν  γίνεται  

απευθείας  το  ΔΣ  βάζει  τους  όρους .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  

έρχεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  οι  όροι  έρχονται  εδώ  σήμερα .  Η  απευθείας  εκμίσθωση  έχει  

γίνει  ήδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  όροι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  οι  όροι  ψηφίζονται  σήμερα .   

 

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  των  υπ’  αριθμ . :6122  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  310/2019 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  των  υπ’  αριθμ . :  6151 

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  κτηνοτροφικών  μονάδων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  311/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Επικαιροποίηση  της  αρ .  903/2018 Α .Δ .Σ .  περί  έγκρισης   

αιτήματος  για  δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  του   

Αστυνομικού  Σταθμού  της  Τ .Κ .  Προβατά  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου   

στο  αγρόκτημα  Επταμύλων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βιάζομαι ,  ο  κ .  Γκότσης  είναι  εισηγητής .  Είναι  έγκριση  διαγραφής  

του  δημοτικού  ακινήτου  στο  αγρόκτημα  Επταμύλων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  συμβολαιογραφική  πράξη  που  είναι  δικό  του  και  πρέπει  να  

διαγραφεί  από  εμάς  για  να  πάει  να  περάσει  σε  αυτούς .  Είναι  δικό  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ,  συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  στο  αγρόκτημα  

Επταμύλων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  313/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  περιοχή  Άνω  Καμενίκια  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  313Α /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

 δημοτικού  κτηρίου  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο  κτήριο  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  το  πει  ο  εισηγητής .  Κύριε  Γκότση  ποιο  κτήριο  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  Αστέρια .  Δεν  το  έχουν .  Θα  το  πάρουν  και  θα  το  συντηρούν  αυτοί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατά  χρήση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  το  δίνουμε  πλέον  κατά  χρήση .  Μέχρι  τώρα… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  Αστέρια .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  314/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:    

Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη:  

α)  στην  περιοχή  του  βόρειου  τμήματος  της  Πολεοδομικής  Μελέτης   
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¨Αγίων  Αναργύρων¨  (ΠΕ  5)  του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  719,  

β)  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  

Πολεοδομικής  

 Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στα  Ο .Τ .  756,  

759 και  768,  

γ)  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  

Πολεοδομικής  

 Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  742 και  

δ)  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  

Πολεοδομικής   

Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  786.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης  εισηγητής .  Θέλετε  κάτι  γι '  αυτό ;  Δεν  

βιάζομαι .  Κύριε  Γκότση  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Χρυσούλα  η  Τράπεζα  είναι ,  αυτό  που  λέγαμε .   

 Λοιπόν ,  υπάρχει  σύμφωνα  με  τον  Ν4315/14 όταν  γίνεται  η  

πολεοδομική  μελέτη  και  εισφορά  σε  χρήμα  και  κάποιος  δεν  έχει  να  

δώσει  χρήμα ,  μπορεί  να  δώσει  ένα  οικόπεδο  άρτιο ,  οπότε  

δημιουργείται  μια  Τράπεζα  Γης  με  άρτια  οικόπεδα  και  το  χρειάζεται  

αυτό  η  υπάρχει  γιατί ;  Εάν  κάποιος  άλλος  τώρα  έχει  να  παίρνει  από  τον  

Δήμο  χρήματα ,  ο  Δήμος  κάνει  την  εξής  πρόταση .  Να  σου  δώσουμε  ένα  

άρτιο  οικόπεδο .  Εάν  αυτός  δεν  θέλει  να  πάρει  το  άρτιο  οικόπεδο ,  θα  

περιμένει  να  πάρει  από  τον  Δήμο  χρήματα ,  που  αυτό  μπορεί  να  

περιμένει  και  δέκα  χρόνια  να  πάρει .   
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 Άρα  μπορεί  η  συναλλαγή  να  το  πω ;  Συναλλάσσεται ,  συναλλαγή  

είναι .  η  συναλλαγή  αυτή  μπορεί  να  γίνει  με  ένα  οικόπεδο  άλλο ,  ούτως  

ώστε ,  να  αποφύγει  και  ο  Δήμος  όταν  ζορίζεται  να  μην  το  πληρώσει  και  

ο  ιδιοκτήτης ,  αυτός  ο  οποίος  έχει  να  παίρνει  να  ικανοποιηθεί .   

 Δημιουργούνται  δυο  Τράπεζες .  Ένα  στο  βόρειο ,  Θανάση ,  ένα  στο  

βόρειο  μέρος  των  Αγίων  Αναργύρων  επάνω  και  ένα  στο  Αλημπέκιοϊ .  

 Στο  βόρειο  τμήμα  των  Αγίων  Αναργύρων  υπάρχει  στην  Τράπεζα  

Γης  ένα  οικόπεδο .  Ένα  οικόπεδο  βάλαμε  και  τρία  βάλαμε  στο  

Αλημπέκιοϊ .  Αυτό  είναι  και  πέρασε  από  όλα  τα  όργανα  και  από  την  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα  με  τον  νόμο .  Αλλά  πρέπει  να  είναι  άρτιο  και  οικοδομήσιμο  

το  οικόπεδο .  Του  παρέχει  την  δυνατότητα  ο  νόμος  ο  4315/14.  Άρα  

δημιουργείται  μια  Τράπεζα .  Τώρα  δυο  Τράπεζες  έχουν  δημιουργηθεί ,  

για  κάθε  πολεοδομική  μελέτη  δηλαδή  μια  Τράπεζα .  Μια  στο  βόρειο  

τμήμα  Αγίων  Αναργύρων  και  μια  στο  Αλημπέκιοϊ .  Στο  Βόρειο  τμήμα  

των  Αγίων  Αναργύρων  υπάρχει  ένα  οικόπεδο  τώρα  άρτιο  και  

οικοδομήσιμο ,  στο  άλλο  υπάρχουν  τρία .  Όταν  τώρα  κάποιος  στις  ίδιες  

πολεοδομικές  μελέτες ,  εάν  κάποιος  έχει  να  παίρνει  χρήματα ,  μπορεί  

από  εκεί  πάνω  από  των  Αγίων  Αναργύρων  να  τους  πεις  ότι  αυτό  το  

οικόπεδο  έχουμε  να  σου  δώσουμε ,  γιατί  ένα  περιμένεις  να  πάρεις  

λεφτά  μπορεί  να  τα  πάρεις  μετά  από  δέκα  χρόνια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχουν  τα  δικαστήρια ,  μην  φοβάσαι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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 Προσέξτε ,  αυτό  μας  το  έφερε  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  η  κυρία  

Αρβανιτάκη  από  την  Πολεοδομία ,  ψηφίστηκε  ομόφωνα  και  έρχεται  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  γιατί  πρέπει  να  περάσει  και  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  έχει  κάποιος  να  κάνει ;  Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  Ερώτηση  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  τι  θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ωραία  δημιουργείται  μια  

Τράπεζα  Γης  αλλά  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τράπεζα  Γης  για  κάθε  πολεοδομική  μελέτη  χωριστά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είδα  στην  εισήγηση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ ,  είναι  Πάσχα ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  

Ψυχραιμία .    

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .  Σας  ζητώ  συγνώμη ,  κύριε  Γάτσιο .  Έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω ,  το  ερώτημα  είναι ,  που  γεννάται  εύλογα  και  προσπάθησα  να  βρω  

μήπως  κάτι  υπάρχει  από  την  υπηρεσία ,  ποιος  εκτιμά  και  ποιος  

προϋπολογίζει  την  έκταση  αυτή ;  Μπορεί  να  είναι  500 μέτρα ,  αλλά  

μπορεί  να  είναι  τα  500 μέτρα  να  μην  πω  που  τώρα  και  τα  λοιπά  και  την  

ίδια  ώρα  εγώ  να  χρωστάω  100 χιλιάρικα  και  με  τα  500 μέτρα  να  μου  

γίνεται  ένας  συμψηφισμός  που  αύριο  εάν  ο  Δήμο…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  τις  αντικειμενικές  αξίες  είπαμε ,  με  την  Εφορία ,  ίσης  αξίας  θα  είναι  

το  οικόπεδο .  Αυτό  το  είχαμε  τονίσει .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  είναι   όλες  οι  αντικειμενικές  αξίες  και  όλες  οι  περιοχές  ίδιες .   

Εγώ ,  ειλικρινά  σας  λέω ,  προβληματίζομαι  πάρα  πολύ  έντονα  γιατί  δεν  

έχω  εικόνα  τι  πραγματικά  χρωστάει  ένας  και  τι  πραγματικά  δίνει  ως  

γη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  απαντήσω ;  Λοιπόν  και  εμείς  την  ίδια  ερώτηση  κάναμε .  Εύλογη  

ερώτηση  είναι .  Λέμε  ότι  καλά ,  πως  θα  γίνει ;  Υπάρχει  Εκτιμητική  

Επιτροπή  και  σύμφωνα  με  τα  λεφτά  που  έχει  να  δίνει ,  δίνει  ίσης  αξίας  

οικόπεδο .  Εκτιμημένο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  το  κάνω  λίγο  πιο  διευκρινιστικό .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  το  κατάλαβα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  σας  πω  λίγο .  Παραδείγματος  χάρη ,  σε  μια  γειτονιά ,  να  το  πω  έτσι ,  

υπάρχει  η  πλατεία ,  υπάρχει  και  ο  γκρεμός  εκεί  πάνω .  Εκεί  

αντικειμενική  αξία  έχουν  ίδια .  Δυστυχώς .  Και  κάτω  και  πάνω .  Το  

οικόπεδο  όμως  δεν  έχει  ίδια  αξία .  Γι '  αυτό  λέω ,  μην  χρωστάνε  κάποιοι  

χρήματα  και  μας  δίνουν  ένα  οικόπεδο  το  οποίο  δεν   είναι  για  τίποτα  

μετά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  διευκρινίσαμε  αυτό  και  είπαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  με  προβληματίζει  εμένα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αυτό  το  διευκρινίσαμε  και  αυτό  μας  

είπαν  ότι  είναι .  Όχι ,  θα  ίσως  ίσης  αξίας .  Δηλαδή  πόσα  λεφτά  χρωστάς ;  

100 χιλιάρικα .  Και  το  οικόπεδό  σου  αυτό  πόσο  κάνει ;  90;  Όχι ,  στα  

100.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάσει  της  αντικειμενικής  όμως  αξίας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αυτό  είναι  λόγο  της ,  δηλαδή  η  κυρία  

Τζανίδου ,  διότι  αυτή  είναι   υπεύθυνη  όταν  φέρνει  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  και  τα  λοιπά ,  ρωτάει  την  Εφορία  η  αντικειμενική  αξία  πόση  

είναι  γι '  αυτό  το  πράγμα  εδώ ,  γι '  αυτό  το  οικόπεδο ;  Είναι  τόσο .  Και  

ανάλογα  βγάζουν  όπως  και  τα  τετραγωνικά  ανάλογα ,  γιατί  υπάρχει  γη  
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σε  χρήμα  και  χρήμα  σε  γη .  Είναι  δυο  περιπτώσεις  διαφορετικές .  Απλώς  

είναι  αντικειμενική  αξία ,  δυστυχώς  ή  ευτυχώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  που   ρώτησε  δηλαδή  είναι  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατό  χιλιάδες  και  το  οικόπεδό  μου  είναι  στα  ογδόντα  πέντε ,  ογδόντα ,  

πώς  θα  βρείτε  να  συμπίπτει  χρέος  και  αντικειμενική  αξία  ή  το  

υπόλοιπο  θα  το  δίνει  μετά  σε  χρήμα ;  Ή  εάν  ένας  χρωστάει  100.000 και  

το  οικόπεδό  του  που  θέλει  να  δώσει  είναι  110,  τι  θα  γίνεται  σε  αυτή  

την  περίπτωση ;  Γιατί  μάλλον  για  το  πιο  κάτω  θα  πηγαίνουμε ,  όχι  για  

το  πιο  πάνω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  αυτή  την  περίπτωση  είπαμε  ότι  το  οικόπεδο  θα  εκτιμηθεί  πόσο ,  

τουλάχιστον  αυτή  την  πληροφορία  πήραμε ,  όσο  είναι  και  τα  λεφτά  που  

χρωστάει  εισφορά  σε  χρήμα .  Δηλαδή  το  ισοζύγιο  αυτό  θα  είναι .  Εκατό ;  

Το  οικόπεδο  είναι  εκατό .  Τώρα  εάν  θέλετε ,  εάν  είναι  101 ή  102,  αυτό  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  ένα  ναι  ή  ένα  όχι ,  αυτό  που  είπα .  Άρα  θα  τα  βάζει  σε  χρήμα ,  έτσι  

δεν  είναι ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Θα  πληρώνει  την  διαφορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πείτε  το  απλά  παιδιά .  Μια  κουβέντα  στην  εισήγηση .  Αυτό  το  πράγμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πραγματικά ,  είμαι  σε  πολύ  δύσκολη  θέση ,  γιατί  ξέρω  ότι  αυτά ,  εσείς  

ξέρετε  πιο  καλά  και  ο  κ .  Κυρτάσογλου  ότι  είναι  λίγο  πρόβλημα .  Ο  

Κυρτάσογλου  το  ξέρει  καλά  το  έργο .  Επειδή  εγώ ,  για  μένα  λέω  τώρα ,  

δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  ούτε  να  ούτε  όχι ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  και  

χρόνος  να  πάμε  σε  αναβολή  του  θέματος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οπωσδήποτε  το  θέμα  για… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  τώρα  το  χαλαρώσαμε  λίγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  ότι  μας  είπε  και  το  περάσαμε  εν  ριπή  οφθαλμού ,  δηλαδή  ενώ  

κάναμε  Ποιότητα  Ζωής  και  αμέσως  καπάκι  κάναμε ,  είναι  επείγον  αυτό  

εδώ  γιατί  το  θέμα  για  τον  Εισαγγελέα ,  κάτι  τέτοια  μου  έλεγε  η  κυρία  

Αρβανιτάκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι  το  θέλει  για  δικαστική  χρήση  δεν  το  είπε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  εννοούσα  προηγουμένως ,  επειδή  πάνε  στα  δικαστήρια  αυτά ,  αυτό  

εννοούσε  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  Κυρτάσογλου  που  τα  ξέρουν  καλά .   
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Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  πραγματικά  αυτό  το  θέμα  ήταν  πάρα  πολύ  ενδιαφέρον  και  μας  

απασχόλησε  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  ήταν  ένα  αίτημα  των  

ενδιαφερομένων ,  οι  οποίοι  θα  έπρεπε  να  πληρώσουν  εισφορά  στον  

Δήμο  Σερρών  και  λόγω  της  κρίσης ,  οι  άνθρωποι  τους  πήραμε  και  τους  

χώρους  τους  τεμαχίσαμε  και  τα  οικόπεδα  για  να  γίνουν  κοινόχρηστοι  

χώροι ,  δρόμοι  και  τα  λοιπά  και  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να  

πληρώσουν .   

 Ο  νόμος  το  προβλέπει ,  προβλέπεται  αντί  για  χρήματα  να  δώσουν  

στον  Δήμο  γη ,  η  οποία  ο  όρος  είναι  να  είναι  άρτια  και  οικοδομήσιμη  

και  όλο  το  νόημα  είναι  αυτό ,  να  δημιουργήσουμε  την  Τράπεζα  Γης .   

 Αυτά  που  συζητάμε  τώρα  και  βλέπω  ότι  υπάρχουν  ερωτήματα  και  

εύλογα  ερωτήματα  και  από  εσάς  και  από  τον  κ .  Γάτσιο  και  από  εσάς ,  

κυρία  Δρίγκα ,  είναι  ότι  πως  θα  αλλαχθούν  κάποια  στιγμή  στο  μέλλον  

και  θα  γίνουν  μεταβιβάσεις  και  θα  έρθουμε  σε  μια  συμφωνία  με  έναν   

πολίτη .  Αυτό  είναι  ένα  θέμα  δεύτερο ,  το  οποίο  εκτιμώ  δεν  είναι  της  

ώρας  να  συζητηθεί .   

 Εμείς  αυτή  την  στιγμή  τι  κάνουμε ;  Ψηφίζουμε  σε  αυτούς  τους  

τους  ανθρώπους  που  χρωστάνε  χρήματα  στον  Δήμο ,  ναι  αντί  για  να  

πληρώσουν  τα  χρήματα  τους  να  δώσουν ,  να  μεταβιβάσουν  ένα  

οικόπεδο  άρτιο  και  οικοδομήσιμο ,  το  οποίο  θα  είναι  σε  μια  Τράπεζα  

Δήμου  Σερρών  και  θα  διαχειρίζεται  από  τις  υπηρεσίες  του  δήμου .  

Τώρα  το  πως  θα  το  διαχειριστεί ,  πάλι  εδώ  είμαστε ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θα  αποφασίσει  το  πως  θα  το  διαχειριστεί .  Πάλι  από  εδώ  θα  

περάσουν  οι  μεταβιβάσεις  και  οι  αλλαγές .  Δεν  θα  γίνουν ,  με  λίγα  

λόγια ,  επειδή  θέλει  ο  Δήμαρχος  ο  αυριανός  ή  ο  μεθαυριανός  ή  ο  

δημοτικός  σύμβουλος .  
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 Εμείς  τώρα  δημιουργούμε  την  Τράπεζα  Γης .  Το  τι  θα  γίνει  μετά   

είναι   άλλο  θέμα  το  οποίο  δεν  το  συζητάμε  αυτή  την  στιγμή ,  δεν  το  

ψηφίζουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  οι  αξίες  Αντιδήμαρχε ,  οι  αξίες  είναι  το  θέμα .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Οι  αξίες  μας  είπα  κ .  Γάτσιο  ότι  σύμφωνα  με  τις  αντικειμενικές  και  εκεί  

που  δεν  υπάρχουν  σύμφωνα  με  τις  αγοραπωλησίες  μέσα  από  την  

Εφορία .  Αυτός  είναι  ο  μπούσουλας ,  δεν  υπάρχει  άλλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  δημιουργία  Τράπεζας  Γης  ήταν  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Παρακαλώ  τίθεται  το  θέμα  σε  ψηφοφορία .  

Ναι ,  ναι .  Κυρία  Καλώτα ;  Όχι .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ;  Όχι .  Κύριε  

Θεοχάρη ;  Ναι .  Ο  κ .  Δούκας ;  Ναι .  Ο  κ .  Καρπουχτσής ,  ναι .  Όχι  η  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κ .  γραμματέας  ναι .  Ναι  η  κυρία  Δρίγκα ,  

συγνώμη  κυρία  Δρίγκα ,  συγχωρείστε  με .  Ο  κ .  Γκότσης  ναι ,  ναι  και  ο  

Πρόεδρος .   

 

Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη:  στην  περιοχή  του  βόρειου  

τμήματος  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  ¨Αγίων  Αναργύρων¨  (ΠΕ  5)  

του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  719  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  315/2019 )  

…………………………  
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Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη:  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  

Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  

(ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στα  Ο .Τ .  756,  759 και  768  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  316/2019 )  

…………………………  

 

Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη:  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  

Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  

(ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  742  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  317/2019 )  

…………………………  

 

 

Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη:  στην  Πράξη  Εφαρμογής  της  

Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  Αλημπέκιοϊ  

(ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  786.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  318/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  αρ .  πρωτ .  7713/2019 σύμβασης  

 για  την  προμήθεια  μηχανήματος  θρυμματισμού  φυτικού  ιστού  στο  

 πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου:  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  

 διαχείριση  βιοαποβλήτων  – Green Crew¨  του  προγράμματος   

διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – Βουλγαρία  2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:319 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής   

του  Παράσχου  Αθανασίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ναι ,  το  είδατε ,  έτσι ;  Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  320/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής  του   

Αγιαννίδη  Αθανασίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  321/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών   

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του   

Δήμου  Σερρών¨ ,  (4 εισηγήσεις) ,  

2) απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  

 Δημ .  Συμβουλίου ,  

3) ετήσιας  συντήρησης  και  επισκευής  καυστήρων  των  δημ .  

κτηρίων ,  

4) ανανέωσης  του  ονόματος  χώρου  (domain name) serres.gr του  

Δήμου  

 Σερρών  στο  διαδίκτυο  από  την  εταιρεία  – καταχωρητή ,  

5) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής   

Και  Άνω  Βροντούς ,  

6) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  

7) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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8) ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες   

Δεκέμβριο  2018,  Ιανουάριο  2019,  Φεβρουάριο  2019 και  Μάρτιο  

2019,  

9) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  

10) περισυλλογής  αδέσποτων  ζώων ,  

11) ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας ,  

12) εκμίσθωσης  μηχανημάτων  για  τον  αποχιονισμό  Ιανουαρίου  

2019,  

13) εφαρμογή  προγράμματος  μυοκτονίας  και  απεντόμωσης  στο  

 χώρο  της  Κοινωνικής  Κουζίνας  του  Δήμου  Σερρών .  

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

 Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκατρία  πρωτόκολλα  είναι  συνάδελφοι .  Συμφωνείτε  σε  όλα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Παλαιολόγου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  322/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Σαββατιανός  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  323/2019 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Σαββατιανός  1475,00 ευρώ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  324/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Νάκος)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  325/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  απομαγνητοφώνησης  

των  

 πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δημ .  Συμβουλίου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  326/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ετήσιας  συντήρησης  

και   

επισκευής  καυστήρων  των  δημ .  κτηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  327/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ανανέωσης  του  

ονόματος  χώρου  (domain name) serres.gr του  Δήμου  Σερρών  στο  

διαδίκτυο  από  την  εταιρεία  – καταχωρητή ,  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  328/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  

κοινόχρηστων  

 χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  329/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  

κοινόχρηστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  330/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  

κοινόχρηστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  331/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ταχυδρομικών  

υπηρεσιών  του   

Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες  Δεκέμβριο  2018,  Ιανουάριο  2019,   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Φεβρουάριο  2019 και  Μάρτιο  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  332/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  κυνοκόμου  για  τις  

ανάγκες   

του  κυνοκομείου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  333/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  περισυλλογής  

αδέσποτων  ζώων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  334/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ιατρού  εργασίας  και   

τεχνικού  ασφαλείας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  335/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εκμίσθωσης  

μηχανημάτων  

 για  τον  αποχιονισμό  Ιανουαρίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  336/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εφαρμογή  

προγράμματος  μυοκτονίας  και  απεντόμωσης  στο  χώρο  της  

Κοινωνικής  Κουζίνας  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  337/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  45ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης:  ¨Ενεργητική  πυροπροστασία   

σχολικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  338/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  46ο:  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων:  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  Δ  .Κ .  Λευκώνα¨   και  

β)  1ου  ΑΠΕ  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  
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Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  Δ  .Κ .  Λευκώνα¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  339/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  340/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  47ο:  

Έγκριση  άρσης  κυκλοφορίας:  

α)  οχημάτων  και  

β)  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  δεν  συμφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αστειεύεται  ο  κ .  Γάτσιος ,  να  είναι  καλά .   

 

Έγκριση  άρσης  κυκλοφορίας:  οχημάτων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  341/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  άρσης  κυκλοφορίας:  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  342/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  48ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

 χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  343/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  49ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  344/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  50ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτός  είναι  της  Ορεινής .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  το  πούμε  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  με  τον  κ .  Χαρίτο ,  πείτε  τα .  Όμως  λίγες  κουβέντες ,  δυο  

κουβέντες ,  όχι  πολλές .  Το  έχουμε  εξαντλήσει  το  θέμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κατ’  ιδίαν  το  είπα  στον  Αντιδήμαρχος  αλλά  θα  το  πω  και  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Υπήρχε  οφειλέτης ,  να  το  πω  έτσι… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Ναι ,  μου  το  είπατε  εμένα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  οποίος  είχε  να  παίρνει  και  χρήματα  από  τον  Δήμο  για  που  είχε  κάνει  

αντιδήμαρχε  με  τα  αλάτια  και  τα  λοιπά .  Τέσσερα  χρόνια  δεν  τον  

πλήρωναν  τον  άνθρωπο  και  καλά  κάνανε  και  δεν  τον  πλήρωναν ,  αλλά  

τώρα  που  ήρθε  και  τελείωσε  η  δουλειά ,  προχθές  του  κάνανε  

συμψηφισμό  τα  800 ευρώ ,  ενώ  ήρθε  η  απόφαση  που  λέει  ότι  

απαλλάσσονται  αυτά .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθε  το  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  θα  το  δούμε .  Πάντως  αυτό  που  λέει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  

και  το  έγγραφο  το  οποίο  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  είδα ,  το  είδα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  συμφωνεί  και  η  Αποκεντρωμένη ,  λέει  ότι ,  τα  διαβάζω ,  δεν  

νομιμοποιούνται  στην  συνέχεια  διαδικασίες  είσπραξης  για  τις  τρεις  

υπολειπόμενες  ταμειακά  βεβαιωμένες  δόσεις .  Είναι  σαφέστατο .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  την  υπόθεση  βέβαια  ότι  παραιτούνται .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  περί  διαγραφής  χρεών  ειδικότερα  περί  λανθασμένης  εγγραφής .  

Όπως  το  λέει .   

Άρα  δηλαδή  παρακαλώ  για  την  λήψη  απόφαση ,  το  λέω  όπως  το  

έχω  εδώ  μέσα ,  περί  έγκρισης  διαγραφής  χρηματικού  καταλόγου  για  τις  

τρεις  υπολειπόμενες  δόσεις .  Τώρα  για  το  συγκεκριμένο  το  θέμα  θα  το  

δούμε  και  πιστεύω  ότι  δεν  θα  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  Απλώς  μετά  

για  τις  υπόλοιπες  δυο ,  από  ότι  μου  είπαν ,  μπορεί  να  πάει  μετά  στο  

διοίκηση  ο  δικηγόρος  και  να  διεκδικήσεις  τις  δυο .  Αυτό  είναι  θέμα  

όμως  δικηγορικό .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι .  Εάν  έχετε  καλύτερη  πληροφόρηση .  Ορισμένοι  δεν  

έχουν  πληρώσει  μόνο  δυο ,  έχουν  πληρώσει  τρεις  και  τέσσερις ,  τι  

γίνεται  με  αυτούς ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δηλαδή  όποιοι  πλήρωσαν  τέσσερις  φορές  και  εκείνα  πληρώνονται .  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  λέω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  345/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό  πρώτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  51ο:  

Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  1046/2018 Α .Δ .Σ .  που  αφορά   

την  έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Τσαούση  Δέσποινα  

 του  Μιχαήλ ,  κληρον .  του  Τσαούση  Γεωργίου  του  Ιωάννη  πρώην   

δημοτικού  υπαλλήλου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  346/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  52ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

α)  του  κ .  Δημάρχου  κατά  το  μήνα  Απρίλιο ,  

β)  του  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  Μαργαρίτη   

κατά  το  μήνα  Μάρτιο  και  Απρίλιο  και  

γ)  του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

 Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου  

 από  4-5 Απριλίου  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  347/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  14-16 Απριλίου  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  348/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  Μαργαρίτη   

από  28-31 Μαρτίου  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:349 /2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  10-13 Απριλίου  2019  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  350/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  

 Κωνσταντίνου  από  8-9 Απριλίου  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  351/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  

 από  26-30 Μαρτίου   2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  352/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  53ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  353/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  εύχομαι  ολόψυχα  καλό  Πάσχα  και  καλή  Ανάσταση .  Με  υγεία  σε  

σας  και  στις  οικογένειές  σας .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019  

17

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

269-2019:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

Δημαρχείου  Σερρών¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

270-2019:  Σύσταση  εκ  νέου  της  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  

του  έργου :  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

271-2019:  Αντικατάσταση  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

και  ορισμός  νέων  μελών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

272-2019:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  της  πράξης  με  τίτλο  

¨Διαχείριση  Βιοαποβλήτων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  

της  πρόσκλησης  με  τίτλο  ¨Διαχείριση  Βιοαποβλήτων¨  της  

Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  έγκριση  υπογραφής  

προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Περιφερειακό  Σύνδεσμο  

ΦΟΔΣΑ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  
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Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  και  ο  

Εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

  

273-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο :  ¨Δημιουργία  χαρτών  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  

(Κοινωνικό  GIS) Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

        7643  9/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

274-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  έργου :  

¨Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  στους  οικισμούς  

Αγ .  Ραφαήλ  και  Φλωρίνης  Δήμου  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  δημοσίων  επενδύσεων  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών .  

        7880  15/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

275-2019:  Έγκριση  ή  μη  καταβολής  με  ίδιους  πόρους  του  υπολοίπου  

ποσού  της  παροχής  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου :  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  

που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  

¨Ευρώπη  για  τους  Πολίτες¨ .  

        7884  15/5/2019  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

276-2019:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  τετραήμερου  τουρνουά  Πάσχα  

καλαθοσφαίρισης  παμπαίδων  και  παγκορασίδων  σε  

συνεργασία  με  τον  Α .Ο .Κ .  Ίκαροι  Σερρών ,  που  θα  

πραγματοποιηθεί  από  τις  2 έως  τις  5 Μαΐου  2019 στις  

Σέρρες .  

        7416  3/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

277-2019:  Έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  κάλυψη  

εξόδων  φιλοξενίας  στο  πλαίσιο  της  Ελληνογερμανικής  

Συνέλευσης .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚ:  Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  για  την  βράβευση  

της  ηθοποιού ,   

1/7/2019 σκηνοθέτη  και  σεναριογράφου  κ .  Κάρμεν  Ρουγγέρη .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

278-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στον  εορτασμό  της  

Παγκόσμιας  ημέρας  περιβάλλοντος  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

279-2019:  Καθορισμός  αριθμού  μαθητευόμενων  Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό  Έτος  Τάξη  
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Μαθητείας  ΕΠΑ .Λ . ,  Μαθητεία  ΕΠΑ .Σ . ,  Μαθητεία  Ι .Ε .Κ . )  

για  απασχόληση  στο  Δήμο  Σερρών  κατά  το  σχολικό  έτος  

2019-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

280-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  

δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την  

αντιμετώπιση  εποχικών  αναγκών  του  τμήματος  Πρασίνου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

281-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας ,  εργατών  

(καθαριστές /στριες) ,  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  

καθαριότητας  του  τμήματος  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

282-2019:  Έγκριση  απόδοσης  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  επιχορήγησης  για  

την  καταβολή  αποζημίωσης  σε  υπαλλήλους  του  πρώην  ΕΟΠ  

και  ΠΙΚΠΑ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

283-2019:   Έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  το  

θάνατο  του  εν  ενεργεία  συμβούλου  της  .Κ .  Σερρών  κ .  

Αντωνίου  Αγγελόπουλου .  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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284-2019: Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  τμημάτων  ένταξης  σε  

σχολικές  μονάδες :  της  Πρωτοβάθμιας   για  την  παροχή  

εξειδικευμένης  υποστήριξης  – κατάλληλης  παιδαγωγικής  

παρέμβασης  σε  μαθητές  με  διάγνωση  από  το  ΚΕΣΥ .  

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

285-2019:    Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  τμημάτων  ένταξης  σε  

σχολικές  μονάδες :  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  

την  παροχή  εξειδικευμένης  υποστήριξης  – κατάλληλης  

παιδαγωγικής  παρέμβασης  σε  μαθητές  με  διάγνωση  από  το  

ΚΕΣΥ .  

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

286-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  στελέχωσης  του  

προγράμματος  ¨Βοήθεια  στο  σπίτι¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

287-2019:   Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  44/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα :  Έγκριση  

απολογισμών  κληροδοτημάτων  Κωνσταντίνου  Τσιάγκα  και  

Αφροδίτης  Σιόλα  οικονομικού  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

288-2019:   Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  45/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα :  Έγκριση  
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ισολογισμών  κληροδοτημάτων   Κωνσταντίνου  Τσιάγκα  και  

Αφροδίτης  Σιόλα  οικονομικού  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

289-2019:   Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  63/2019 με  θέμα :  Έγκριση  

εγγράφων  διαγραφών  νηπίων  –βρεφών  στα  τμήματα  

παιδικών  σταθμών  του  Δήμου  Σερρών  γαιτ  ο  έτος  2019-

2020 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

290-2019:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της  

υπ’  αριθμ .  29/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  καλλιτεχνικού  

απολογισμού  θεατρικής  περιόδου  έτους  2018 και  

οικονομικού  απολογισμού  έτους  2018¨   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

291-2019 Ομοίως  της  αρ .56/2019 με  θέμα :  Έγκριση  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

 

292-2019:   Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  της  υπ’  

αριθμ .  42/2019 με  θέμα :  ¨Αποζημίωση  του  Προέδρου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ¨  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  
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293-2019:   Ομοίως  της  αρ .  48/2019 με  θέμα :  Έγκριση  τροποποίησης  

του  ετήσιου  σχεδίου  δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2019 και  

αναμόρφωση  της  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  την  έκτακτη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

για  το  έτος  2019 

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

294-2019:  Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος  Ι .  

Αποστολίδη  και  επικύρωση  της  απόφασης  της  επιτροπής  

χορήγησης  υποτροφίας  περί  καθορισμού  του  ποσού  της .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

295-2019:  Έγκριση  αλλαγής  επωνυμίας  της  εταιρείας  που  συμμετείχε  

στον  διαγωνισμό  με  τίτλο :  ¨Καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  

και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  λόγω  

μεταβίβασης  της  επιχείρησης .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

296-2019: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς  

στον  κ .  Κελεσίδη  Στυλιανό   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

297-2019: Ομοίως  στην  κα .  Ορφανίδου  Αικατερίνη   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

298-2019: Ομοίως  στην  κα .  Τσέτσερη  Σουζάνα  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

299-2019: Ομοίως  στον  κ .  Μαναρωτίας  Θεόδωρος  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

300-2019:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

         7642 9/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

301-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  διερεύνηση  τεχνικών  λύσεων  και  

χρηματοδοτικών  εργαλείων  για  την  αποπεράτωση  και  

λειτουργία  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  του  Αθλητικού  

Κέντρου  Ομόνοιας .  

         76420 

15/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

302-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  υπηρεσία  “Παροχή  υπηρεσιών  οργάνωσης  

μόνιμης  έκθεσης  της  πινακοθήκης  ¨Κων /νος  Ξενάκης¨  στο  

Δημοτικό  Κτήριο  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά”.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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303-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  δαπάνη  επισκευής  διαφόρων  εργαλείων  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερρών .  

         7645 9/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

304-2019:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  εκτέλεση  του  έργου :  ¨Εγκατάσταση  φυσικού  

αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  αγωγής  

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  

Σερρών¨ .  

         7641 

15/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

305-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  υπηρεσία  “Επείγουσες  εργασίες  στεγάνωσης  

στο  δημοτικό  θέατρο  ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ ”.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

306-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 που  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  

ανελκυστήρα  στο  κτήριο  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  

του  Δήμου  Σερρών .  

         7644 9/5/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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307-2019 :   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  ¨προμήθεια  άλατος  αποχιονισμού  έτους  2019¨ .  

         7288 

935/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚ . :   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την   

2/7/2019 ¨προμήθεια  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  

προτεραιότητας  για  το  τμήμα  Δημοτολογίου  του  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

308-2019:   Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  ¨Διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών ,  

κατασκευών ,  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2019-2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

309-2019:   Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ¨Εργασίες  στα  

Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  (πλην  της  

.Ε .  Σερρών)  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών¨  και  

¨Εργασίες  στα  Δημ .  Κοιμητήρια  Α’  και  Β’  της  .Ε .  Σερρών  

του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών¨ .  

        7567  9/10/2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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310-2019:   Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  των  υπ’  αριθμ . :6122  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

311-2019:   Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  των  υπ’  αριθμ . :  6151 

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  κτηνοτροφικών  μονάδων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

312-2019:  Επικαιροποίηση  της  αρ .  903/2018 Α .  .Σ .  περί  έγκρισης  

αιτήματος  για  δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  

Αστυνομικού  Σταθμού  της  Τ .Κ .  Προβατά  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

313-2019:  Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  στο  αγρόκτημα  

Επταμύλων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

313Α-2019:   Ομοίως  στην  περιοχή  Άνω  Καμενίκια   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

314-2019:   Έγκριση  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

δημοτικού  κτηρίου  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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315-2019: Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη :  στην  περιοχή  του  

βόρειου  τμήματος  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  ¨Αγίων  

Αναργύρων¨  (ΠΕ  5)  του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  719 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

316-2019: Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη :  στην  Πράξη  Εφαρμογής  

της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  

Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στα  Ο .Τ .  756,  759 

και  768 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

317-2019: Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη :  στην  Πράξη  Εφαρμογής  

της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  

Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  742  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

318-2019: Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη :  στην  Πράξη  Εφαρμογής  

της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  

Αλημπέκιοϊ  (ΠΕ  17) του  Δήμου  Σερρών ,  στο  Ο .Τ .  786.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

319-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  αρ .  πρωτ .  7713/2019 

σύμβασης  για  την  προμήθεια  μηχανήματος  θρυμματισμού  

φυτικού  ιστού  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου :  

¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  – 

Green Crew¨  του  προγράμματος  διασυνοριακής  

συνεργασίας  Ελλάδα  – Βουλγαρία  2014-2020.  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

320-2019:  Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής  του  Παράσχου  

Αθανασίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

321-2019:  Απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής  του  Αγιαννίδη  

Αθανασίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

322-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Παλαιολόγου)  

 

323-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Σαββατιανός  )  

 

324-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Σαββατιανός  1475,00 ευρώ)  
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325-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Νάκος)  

 

326-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  

Δημ .  Συμβουλίου  

 

327-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ετήσιας  

συντήρησης  και  επισκευής  καυστήρων  των  δημ .  κτηρίων  

 

328-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ανανέωσης  

του  ονόματος  χώρου  (domain name) serres.gr του  Δήμου  

Σερρών  στο  διαδίκτυο  από  την  εταιρεία  – καταχωρητή ,  

 

329-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς  

 

330-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  

 

331-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  
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332-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες  

Δεκέμβριο  2018,  Ιανουάριο  2019,  Φεβρουάριο  2019 και  

Μάρτιο  2019 

 

333-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  κυνοκόμου  

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

 

334-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

περισυλλογής  αδέσποτων  ζώων  

 

335-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ιατρού  

εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  

 

336-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  εκμίσθωσης  

μηχανημάτων  για  τον  αποχιονισμό  Ιανουαρίου  2019 

 

337-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  εφαρμογή  

προγράμματος  μυοκτονίας  και  απεντόμωσης  στο  χώρο  της  

Κοινωνικής  Κουζίνας  του  Δήμου  Σερρών .  

 

338-2019:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Ενεργητική  

πυροπροστασία  σχολικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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339-2019: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Διαμόρφωση  κοιμητηρίων  Δ  .Κ .  Λευκώνα¨    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

340-2019: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

341-2019:  Έγκριση  άρσης  κυκλοφορίας :  οχημάτων  και  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

  

342-2019:  Έγκριση  άρσης  κυκλοφορίας :  μηχανημάτων  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

343-2019:  Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου   

 

344-2019:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

345-2019:  Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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346-2019:  Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  1046/2018 Α .  .Σ .  που  αφορά  

την  έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Τσαούση  

Δέσποινα  του  Μιχαήλ ,  κληρον .  του  Τσαούση  Γεωργίου  του  

Ιωάννη  πρώην  δημοτικού  υπαλλήλου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

347-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  κ .  

Δημάρχου  από  4-5 Απριλίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

348-2019: Ομοίως  από  14-16 Απριλίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

349-2019: Ομοίως  του  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  

Μαργαρίτη  από  28-31 Μαρτίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

350-2019: Ομοίως  από  10-13 Απριλίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

351-2019: Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  Κωνσταντίνου  από  8-9 Απριλίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

352-2019: Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  

Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  26-30 Μαρτίου   2019  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

353-2019:  Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

354-2019:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  ένστασης  και  έργου  Κλειστό  

Κολυμβητήριο  Αθλητικού  Πάρκου  Ομονοίας  Δήμου  Σερρών  

και  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟ  Ι  του  Υπουργείο  Εσωτερικών   

 

355-2019:  Έγκριση  της  αρ .  92 απόφασης  του  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών  

περί  Προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  

έτους  2019 στους  ΟΤΑ   Α  και  Β  βαθμού  και  στο  ΝΠΙΔ  

αυτών .   

 

356-2019:  Έγκριση  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  Τοπικής  

Κοινότητας   Ορεινής ,  Βροντούς ,  Ι .Μ .  Παναγίας  

Βύσσιανης , .  Ι .Μ .  Τιμίου  Προδρόμου  Δήμου  Σερρών   

 

357-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  υπηρεσία  Παροχή  

υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  σύναψη  σχεδίου  απόδοσης  

χρήσης  και  ταυτότητας  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών   

        784147639  10-5-

2019  

 

 

………………………………………….………..  

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

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  20ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  2ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

2ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος ,  επανήλθε  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  13ου  και  αποχώρησε  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  36ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  39ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  

επανήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  45ου .  

 

-  Χασαπίδης  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  40ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  40ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………..  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………..  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  
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ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………..  


