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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 21/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 15 η  του μηνός 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 21/09 -10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

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 ∆ιοίκησης -  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 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 40,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  
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Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Καδής Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  
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Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΙΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

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

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

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθ ηκε σύµφωνα µε τις  

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

-  Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος το 22 ο  θέµα συζητήθηκε 1 ο .  

 

-  Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

• Φωτιάδης Στέφανος,  προσήλθε λίγο πριν την ολοκλήρωση του εκτός 

ηµερήσιας διάταξης θέµατος και αποχώρησε λίγο πριν την 

ολοκλήρωση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Γρηγοριάδης Χρήστος,  προσήλθε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 22ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 2ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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• Χασαπίδης Κων/νος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 11ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Αραµπατζής Θεόδωρος και Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  

αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης.  

 

………………….. 

……….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την μη απομάκρυνση από τον Νομό Σερρών 

  των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας στο λόφο Καστά στην Αμφίπολη 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την βελτίωση του οδικού άξονα 

  Σερρών - Αμφιπόλεως καθώς και την κατασκευή ενός σύγχρονου μουσείου 

  για την φύλαξη των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας της Αμφίπολης  

  Σερρών. 

  Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Α. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή αντιπροσώπων για το Δ/κό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου 

  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού, σύμφωνα 

  με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την 

  επωνυμία ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨ 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨, κ. 

  Ραμπότας Ε. 
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ΘΕΜΑ  6ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του 

  Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77), για το έτος 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μέσων ατομικής 

  προστασίας κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Σύσταση επιτροπών για την:  

  - οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών 

  κατοικιών, 

  β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας, 

  γ) Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη  και  

  - προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: δ) Συντηρήσεις δρόμων της 

  Τ.Κ. Άνω Βροντούς, 

  ε) Βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

  συντροφιάς. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 2/2014 και 3/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

  ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση επί των υπ' αριθμ. 147, 150, 151, 152/2014 αποφάσεων του  

  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή  

  υποστήριξης από το αυτοτελές τμήμα Δόμησης του Δήμου Σερρών προς το 

  Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Βισαλτίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

  Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα 
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  Σερρών, για την συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προς 

  εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

 ΘΕΜΑ 14ο: Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 

  καυσίμων, για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

  Εκπαίδευσης, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών και του Αυτοκινητοδρομίου 

  Σερρών Α.Ε. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση διοικητικής αποβολής της κ. Βασιλονικολού Αγαθής από αυθαίρετα 

  κατεχόμενη δημοτική έκταση, στο αγρόκτημα Λευκώνα της Δ.Κ. Λευκώνα 

  του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

  

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση παροχής υπηρεσίας για την ανανέωση της καταχώρησης των  

  ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

  

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις  

  ανάγκες του κυνοκομείου. 

  Εισηγητής: O Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την οικονομική 

  υπηρεσία του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:   

  α) καυσόξυλων για τη θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου,   

  β) ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών 

  χρήσεων της Δ.Κ. Σκουτάρεως και τοποθέτηση αυτού,   

  γ) πλαστικών καρεκλών,   

  δ) υλικών για τις ανάγκες των Κοιμητηρίων,   

  ε) υλικών για την επέκταση ραφιών της αποθήκης του Δήμου,  
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  στ) υλικών για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου,   

  ζ) βιβλίων για την υποβοήθηση της Νομικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιών 

  του Δήμου Σερρών.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  η) πλαστικών οριοδεικτών (πλαστικά κολονάκια) για τις ανάγκες του  

  τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

    

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση καταβολής δαπάνης υποθηκοφυλακείου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Σχετικά με χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων από τους Δήμους του Ν. 

  Σερρών.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

  

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση εκπόνησης της χρηματοδοτούμενης από την πράξη ¨Εξοικονόμηση 

  ενέργειας Σερρών¨, μελέτης αστικής κινητικότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

   

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση μελετών των έργων:      

  α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια,  

  β) Διαμόρφωση πλατείας Μονοκκλησιάς,    

  γ) Συμπλήρωση και ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων διαφόρων οδών 

  της πόλης των Σερρών,    

  δ) Τοπογραφική μελέτη για το έργο Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων 

  ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών και   

  ε) Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

   

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του κέντρου  

  συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών, 

  β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας και  

  γ) Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ .Ε. Σκουτάρεως και Κ. Μητρουσίου 

  και της Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   
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ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση Α.Π. των έργων:      

  α) Επισκευές – συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία Λευκώνα, 2ο 

  Γυμνάσιο, Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά,  

  β) Ανακαίνιση στο υπ' αριθμ. 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου, 

  γ) Διάφορες επισκευές – κατασκευές στο Ειδικό Σχολείο, 4ο Δημοτ. Σχολείο, 

  Μουσικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο,   

  δ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής και Άνω Βροντούς και

  ε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Μητρουσίου.  

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

   

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης  

  βλαβών δικτύου φωτεινής σηματοδότησης εκτός προγραμματισμένης  

  συντήρησης περιόδου 2014¨.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

    

ΘΕΜΑ 28ο:  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.    

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

   

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 

  2014.       

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

   

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:    

  α) του κ. Δημάρχου,       

  β) της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας,     

  γ) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη και δ) υπαλλήλων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Διαχείριση ογκωδών και 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

21Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θα ξεκινήσουμε με μια,  λίγη ησυχία σας 

παρακαλώ, έχει  ξεκινήσει ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο.  Παρακαλώ να 

σταματήσετε τις  συνομιλίες μεταξύ σας.  Περάστε έξω σας παρακαλώ. 

Έξω ή στην θέση σας.   

 Θα ξεκινήσουμε με λίγη ανακοίνωση. Λίγη ησυχία σας 

παρακαλώ, καθίστε στην θέση σας κ.  Δούκα.  

 Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει μια ανακοίνωση, δυο 

ανακοινώσεις.    

Η μια που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μα ρμάρου στην 

περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Σερρών, Περιφερειακή Ένωση Σερρών. 

Φορέας του έργου είναι …εξορυκτικές δραστηριότητες με αύξοντα 

αριθμό 3.   
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 Αυτό αφορά κυρίως την δημοσίευση του φακέλου μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει μια προθεσμία για δι αβούλευση 

από 7-10 έως και 25 -11 του ΄14.  όποιος ενδιαφέρεται από τους 

δημοτικούς σύμβουλους,  Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών 

Διαμερισμάτων, μπορεί να απευθυνθεί,  στο Τμήμα Περιβάλλοντος του 

Δήμου Σερρών στην κυρία Δεμερτζίδου Μαρία και στις  Περιφερειακές 

Ενότητες.   

 Ένα είναι αυτό το θέμα. Δεύτερη επίσης ανακοίνωση πάλι από 

την Περιφερειακή Ένωση. Πάλι για την μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  

 Το έργο είναι:  Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού σφραγιστικού 

δικτύου με ανοικτούς αγωγούς αγροκτήματος Σερρών αρμοδιότητας 

. .υποκατηγορία Α2, Ομάδα  2 Η ,  υδραυλικά έργα με αύξοντα αριθμό 3.  

Φορέας του έργου υλοποίησης είναι ο Γενικός Οργανισμός … 

Πεδιάδας Σερρών.  

 Γι΄ αυτό έχει  τις  ίδιες ημερομηνίες 7 -10-14 μέχρι 25 -11-14.  

Είναι οι  ημερομηνίες για δημόσια διαβούλε υση. Και πάλι μπορείτε να 

παίρνετε πληροφορίες ή να καταθέτετε απόψεις στο Περιφερειακό αυτό 

Συμβούλιο Σερρών, στο αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος.   

 Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων και τα λοιπά;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε με την άδειά  σας είχα μια δήλωση να κάνω, αφορά τον κ.  

Φωτιάδη, λείπει  και θα την ανακοινώσουμε στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προχωράμε σε απάντηση.  Την απάντηση δεν μπορούμε να την 

καθυστερήσουμε όμως άλλο. απάντησε σε επερώτηση της Λαϊκής 

Συσπείρωσης του Δήμου Σερρών με επικεφαλή τον κ.  Καρύδα Νίκο, σε 

μια επερώτηση την οποία έθεσε από τις  25 -9-2014 και το θέμα είναι:  

Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου -Λυκείου Σερρών.  

 Σας διαβάζω φυσικά και την επερώτηση.  

 

 Το τελευταίο διάστημα γίναμε σαν παράταξη απο δέκτες 

διαμαρτυριών από γονείς και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Σερρών 

ότι   δεν έχει  ξεκινήσει  η σίτ ιση των μαθητών και ότι  υπάρχει  ζήτημα 

και με την μεταφορά μαθητών στο σχολείο.   

 Με δεδομένο ότι  το θέμα αφορά άμεσα τον Δήμο μας,  μιας και 

αποτελεί  ευθύνη του αλλά και ότι  αφορά την κάθε μια σε συνθήκες 

δύσκολες για κάθε λαϊκή οικογένεια,  λόγω της καπιταλιστικής κρίσης,  

ζητούμε από τον κ.  Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να τοποθετηθεί  

γ ια το πώς προγραμματίζει  η δημοτική αρχή να λύσει  αυτό το ζήτημα.  

 Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης  

 Κ. Καρύδας Νικόλαος.   

 

 Απάντηση από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Παιδείας τον 

κ.  Μερετούδη. Παρακαλώ κ.  Μερετούδη.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

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

απάντηση της επερώτησης της Λαϊκής Συσπείρωσης όσον αφορά την 

σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου -Λυκείου των Σερρών, όσο για τις  

μετακινήσεις δεν είναι θέμα δικό μας είναι θέμα της Περιφέρειας,  για 

την σίτιση αυτά που έχουμε να πούμε σαν δημοτική αρχή είναι ότι  
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μέχρι στιγμής δεν είχε έρθει  η έγκριση χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο.   

 Παρόλα αυτά ο Δήμος Σερρών είχε προβεί και πέρασε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο έγκριση για την σχετική μελέτη για τον 

διαγωνισμό για την σίτιση. Το πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή 

και μέχρι και χθες περιμέναμε την έγκριση να έρθει  από το Υπουργείο.   

 Πράγματι χθες ήρθε το έγγραφο από το Υπουργείο με θέμα: 

Κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών 

Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.   

 Ο προϋπολογισμός για την σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου κ αι 

Λυκείου Σερρών είναι 194.000, από την στιγμή που έχει  περάσει από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή θα στείλουμε την 

διακήρυξη στο Υπουργείο για να πάρει ΦΕΚ, αυτό θα πάρει μια 

εβδομάδα, ΦΕΚ θα πάρουν την επόμενη Παρασκευή 24 του μηνός.  Θα 

έχει  δημοσιευτεί  η διακήρυξη σε δυο πανελλήνιας εμβέλειας φύλλα, σε 

ένα οικονομικό πανελλήνιας εμβέλειας και στα τοπικά και σύμφωνα με 

τους όρους του ΕΚΠΟΤΑ και από εκεί  και μετά θα περάσουν τριάντα 

μέρες και θα γίνει  ο διαγωνισμός για την σίτιση των παιδιώ ν του 

Γυμνασίου και Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Σερρών.  

 Αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω. Παρόλα αυτά και ο 

Δήμαρχος είχε πάει επανειλημμένα στο Υπουργείο όταν είχε κατεβεί  

πριν ενάμισι μήνα στην Αθήνα, δεν είχαμε την έγκριση της 

χρηματοδότησης και  γι΄ αυτό δεν θα μπορούσε να είχε γίνει  τίποτα 

γρηγορότερα. Είναι η πιο γρήγορη διαδικασία που μπορεί να γίνει  για 

την σίτιση του Γυμνασίου και Λυκείου.  

 Αυτά για την ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  ένα θέμα εκτός ημερήσιας το οποίο έφτασε στα 

χέρια του προεδρείου στης 15:00΄ το μεσημέρι.   

 Το θέμα είναι:  Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών.  

 Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται ότι  έληξε η σύμβαση 

και πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα,  διότι  τα ογκώδη στον Δήμο μας 

δεν μπορούν να περιμένουν.  Και δεύτερον,  ότι  δεν υπήρχε η 

δυνατότητα μέχρι και το μεσημέρι ανάληψης δαπάνης από το 

Λογιστήριο,  η οποία έχει  σημερινές ημερομηνίες,  ενώ το θέμα ήταν 

περίπου από τις  15-10 στα χέρια της Οικονομικής Υπηρεσίας.  Μόλις 

στις  15:00΄ το μεσημέρι έλαβε ανάληψη δαπάνης.   

 Όπως καταλαβαίνετε μετά από δυο εβδομάδες που θα κάνουμε 

Δημοτικό Συμβούλιο τα ογκώδη και τα αδρανή στον Δήμο Σερρών θα 

σκεπάσουν όλες τις  γειτονιές και ό λα τα χωριά μας.  Γι΄ αυτό τον λόγο 

παρακαλώ και το θέτω σε ψηφοφορία,  εάν θέλετε το θέμα να συζητηθεί 

και φυσικά να πάρουμε απόφαση γι΄ αυτό το θέμα.  

 Παρακαλώ;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το αφήσατε ως κατεπείγον και δικαιολογήσατε ότι  η 

σύμβαση . .αλλά . .  γνωρίζω εκ των προτέρων ότι  υπάρχει  μια σύμβαση 

. .  θα είχαμε προνοήσει ώστε να έχουμε το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο . .να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε ότι  

πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στον Δήμο αλλά δεν νομίζω να 

δικαιολογεί  το κατεπε ίγον την στιγμή που υπάρχει σύμβαση και από 

ότι  . .έχει  τελειώσει,  εξαντλήθηκε η δαπάνη, άρα οι  υπηρεσίες το 
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γνωρίζανε το θέμα αυτό.  Νομίζω είναι ένας απλός συντονισμός των 

υπηρεσιών. Δεν είναι κατεπείγον το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ να πάρω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εξ αντανακλάσεως μας αφορά το θέμα το συγκεκριμένο,  φαντάζομαι 

το εισηγείται ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ο κ.  Χράπας,  αυτό 

που έχω να πω εγώ ως υπεύθυνος της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ότι  

και θα πρέπει να το γνωρίζουν  και ο κ.  Δήμαρχος και τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  γίνεται αγώνας,  μάχη για 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  

Όταν ξαφνικά έρχεται,  για παράδειγμα, μόνο ένα παράδειγμα να 

δώσω στο συμβούλιο,  το ΕΝΦΙΑ το οποίο έρχεται για τους Δήμου ς και 

έρχεται για τον Δήμο Σερρών 1 εκατ.  ευρώ την μια μέρα, μισό εκατ.  

την άλλη, εν αγωνίως προσπαθεί η οικονομική υπηρεσία να έχει  τον 

προϋπολογισμό να μπορεί να εκτελείται,  οι  κωδικοί να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις  ανάγκες του Δήμου, επομένως μπορεί  πράγματι 

την μια μέρα, όταν ήρθε αυτό στην υπηρεσία,  να μην μπορούσαμε,  με 

μια εξέλιξη όμως αργότερα και μείωση κάποιων υποχρεώσεων να 

μπορούσαμε και αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση στον Δήμο. Ο κ.  

Δήμαρχος το γνωρίζει  πολύ καλά και οι  άλλοι οι  συνάδελφοι ,  γίνεται 

μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να μπορεί να εκτελείται ο 

προϋπολογισμός.  

Ενημερώνω εδώ τους συναδέλφους ότι  η εταιρεία,  η οποία 

στηρίζει  τον Δήμο Σερρών στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και 
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ελέγχει  την στοχοθεσία μας,  σε συνεργασία με τους υ παλλήλους,  μου 

έστειλε ε-μέιλ χθες και λέει  ότι  η εκτέλεση του προϋπολογισμού, η 

στοχοθεσία είναι άψογη. Έξοδα –δαπάνες,  δηλαδή μέχρι και σήμερα, 

αυτό είναι το θέμα μας,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  προσπαθούμε σύμφωνα με 

τους νόμους να κρατούμε την στοχοθεσία εκεί  που πρέπει.  Έσοδα –

δαπάνες.   

Επομένως, όταν τίθεται ένα αίτημα στην οικονομική υπηρεσία 

εμείς  τι  κάνουμε; προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα από τον 

προϋπολογισμό. Να τα βρούμε ότι  υπάρχουν.  Όχι να τα βρούμε 

θεωρητικά. Να τα βάλουμε στον προϋπολογισμό και να  μπορούμε να 

τα πληρώσουμε.   

Αυτό που εξηγώ είναι ότι  υπάρχουν πολλά έκτακτα γεγονότα, 

ανέφερα ένα πάρα πολύ σπουδαίο,  σκεφτείτε έναν προϋπολογισμό που 

ξαφνικά επιβαρύνεται με ένα  εκατ.  ευρώ την μια μέρα και με μισό την 

άλλη και ίσως και με λιγότερα γιατί  ο νόμος αυτός άλλαξε πολλές 

φορές,  θέλω να πω στους συναδέλφους ότι  αυτός είναι και ο λόγος που 

ανταποκρινόμαστε πολλές φορές μετά από κάποιες μέρες,  γιατί  

προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις  ανάγκες του Δήμου και να 

είμαστε σωστοί.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης και ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Από την ημέρα που καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός η πόλη περιαστικά 

γέμισε σκουπίδια.  Όπου και να πας πετάνε σκουπίδια την νύκτα. Είναι 

κακό πράγμα αυτό που έχει  συμβεί,  διότι  καν είς  δεν συμμορφώνεται.  

Να το ξέρετε σε λίγο καιρό  η πόλη θα γίνει  σκουπιδότοπος.  Πιστέψτε 
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με ή θα υπάρχει αστυνόμευση ή κάθε μέρα, ειδικά το βράδυ, 

διαφορετικά εάν . .  περιαστικά θα δείτε ότι  παντού πετάνε σκουπίδια.  

Δεν ήταν αυτό μέτρο για μας.  Ήταν λάθος  και θα φανεί στο μέλλον,  

πολύ κοντά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε ακόμη επί της διαδικασίας εάν θα συζητηθεί το θέμα. Να 

τεθεί  προς ψήφιση. Έχετε να πείτε κάτι  επ΄ αυτού;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας θα συμφωνήσω με τον κ.  Χρυσανθίδη.  Όλοι 

γνωρίζουμε πως κάθε σύμβαση δημιουργεί  το δικό της δίκτυο και έχει  

συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.  Όφειλαν,  τουλάχιστον,  οι  διοικητικοί 

να ενημερώσουν την πολιτική ηγεσία,  έτσι ώστε πολύ πιο μπροστά να 

προβεί στην λήψη απόφασης και όχι  στο παρά ένα,   γιατί  αυτό το πάρα  

ένα, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  σίγουρα δεν δημιουργεί  

προϋποθέσεις και σε ότι  έχει  σχέση με την ενημέρωση αλλά 

συνειρμικά οδηγεί  και σε αλλότριες σκέψεις,  οι  οποίες σκέψεις 

σίγουρα δεν τιμούν το σύνολο.  

 Εγώ κρίνω πως ο υπεύθυνος πολιτικός προϊστά μενος αυτό θα 

πρέπει να το προσέξει ,  να επιστήσει την προσοχή και κρίνω ότι  δεν 

είναι κατεπείγον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία εφόσον. Να συζητηθεί;  Ναι,  

ναι.  Κύριε Δούκα, ναι.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  όχι ,  όχι ,  όχι  ο κ.  

Μοσχολιός.  Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρών εσείς.  Κύριε Μοσχολιέ;  Όχι,  όχι ,  όχι  ο κ.  Γάτσιος,  ναι,  ναι ,  ναι  

και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο  96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚ 2-12-14)  

                                                                …………………  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Διαχείριση  

 ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων  

του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο να κάνει  την εισήγηση του θέματος.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Πρόκειται για ένα κατεπείγον θέμα, . .  του 

κατεπείγοντος το οποίο….κύριε Αναστασιάδη και κύριε  Χρυσανθίδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το όνομα να λέτε κύριε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία,  με συγχωρείτε.   
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 Ξεκινώντας για να βγάλουν την ανάληψη δαπάνης την μια ζητάμε 

40.000,  την μια ζητάμε 30.000 …και πάμε στα 19,  αυτά που βλέπετε,  

γι΄ αυτό είναι κατεπείγον.  Γιατί  εδώ και είκοσι μέρες προσπαθούμε να 

βρούμε ποσά από τον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να 

συνεχίσουμε την συγκέντρωση και την μεταφορά αυτών των 

αποβλήτων στην ανακύκλωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γίνεται πολύ καλά  η κατανομή τους.  Δεν έχει  καμία σχέση ο χρόνος 

ισχύος της σύμβασης.  Μιλάμε για όγκο. Πληρώνουμε για τα κιλά που 

πάμε.  Τι σχέση ο χρόνος της σύμβασης;  

 Είναι ένα θέμα που καλούμαστε να το ψηφίσουμε,  έχει  ξανά 

περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο οι  παλαιότερ οι το θυμάστε,  τον 

Απρίλιο πέρασε για πρώτη φορά στον Δήμο Σερρών. Έπειτα από το 

κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. του Μετοχίου όλα τα απορρίμματα, όπως 

ξέρετε,  οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου. Ο Δήμος Σερρών 

συλλέγει  απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων, παλαιά έ πιπλα, μπάζα 

και τα λοιπά. Από την στιγμή που δεν δέχεται αυτού του είδους τα 

απορρίμματα το Χ.Υ.Τ.Α. του Παλαιοκάστρου και υπάρχει ένα 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αδειοδοτούμενο στον Νομό 

Σερρών, αυτά που συλλέγουμε εμείς  καθημερινά τα οδηγούμε σε αυ τό 

το σύστημα ανακύκλωσης.   

 Επειδή το ποσό που είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Απριλίου ΄14 έχει  εξαντληθεί,  γι΄ αυτό τον λόγο σας φέραμε αυτό το 

θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και μεταφορά ποσού σε συγκεκρι μένο κωδικό» για να 
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μπορέσουμε να εγκρίνουμε την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας,  στην 

συνέχεια να ψηφίσουμε την συγκεκριμένη πίστωση 19.99,95 ευρώ και 

ο τρόπος εκτέλεσης ο οποίος θα είναι με πρόχειρο διαγωνισμό.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρίες  και κύριοι  υπάρχουν; Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  

Άλλος κανείς;  Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Χράπα να σας ρωτήσω και την προηγούμενη φορά είχα 

επισημάνει ότι  υπάρχει  πρόγραμμα που επιδοτεί  τέτοιου είδους 

ενέργειες και μάλιστα,  η επιδότηση είναι ιδιαί τερα σοβαρή. Προς αυτή 

την κατεύθυνση το ψάξατε; Πέρασαν περίπου πέντε με έξι  μήνες από 

τότε που το επισήμανα, έχω την αίσθηση πως η ανακύκλωση είναι μια 

διαδικασία η οποία μπορεί να προσχωρήσει χρήματα στον Δήμο. Εμείς 

πληρώνουμε κάποιον κύριο ο οποίος έχ ει  ενταχθεί  σε πρόγραμμα, 

πληρώνεται από το πρόγραμμα, πληρώνεται και από εμάς.  Το έχετε 

ψάξει προς αυτή την κατεύθυνση;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όταν λέτε ανακύκλωση εννοείτε τον μπλε κάδο ή την συγκεκριμένη 

δράση;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μιλάω για τα αδρανή υλικά…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

…Πρόγραμμα στο οποίο να επιδοτηθεί ο Δήμος Σερρών για τα αδρανή 

υλικά; . .Εάν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να επιδοτείται ο Δήμος 

Σερρών για τα μπάζα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Επαναλαμβάνω και πάλι,  σε ότι  έχει  σχέση με την διαχείριση υλικών 

τέτοιου είδους υπάρχει πρόγραμμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας παρακαλούσα να μπείτε στο 

διαδίκτυο και να ψάξετε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει 

πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί  όσους ασχολούνται με αυτά. Σας ε ίπα 

έξω αλλά το είπα και εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  προς αυτή 

την κατεύθυνση μια άλλη φόρμα όπου ο Δήμος δεν θα χάνει  και 

μάλιστα εδώ βλέπουμε να χάνει .  Την προηγούμενη φορά ήταν 23.000 

και το θυμάμαι πολύ καλά, τώρα είναι 19.500, 20,  αναζητήσατε 

τέτοιου είδους φόρμα, έτσι ώστε να κερδίζει ,  τουλάχιστον να μην 

χάνει  ο Δήμος; Γιατί  δεν είναι μονάχα . .είναι και η μεταφορά. Τα 

πηγαίνουμε εκεί ,  τα αδειάζουμε άρα και το κόστος μεταφοράς βαρύνει 

πάλι εμάς.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα τα έξοδα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο όμως. Απαντήστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν κατάλαβα καλά . .  ο ίδιος ο Δήμος να διαχειριστεί  τέτοιες …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Καταστάσεις.  Να κάνει  μια υπηρεσία τ έτοια έτσι ώστε μαζί με 

μηχανήματα να μπορεί να ανακυκλώνει όλα αυτά. Αυτή την στιγμή ο 

Δήμος,  δεν ξέρω αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω εάν 

είναι και η άποψη των άλλων δημοτικών συμβούλων, ο Δήμος δεν 

μπορεί να γίνει  επιχειρηματίας.   

Δεύτερον,  το προσωπικό, όπως γνωρίζετε,  είναι μειωμένο κατά 

100 τόσα άτομα από την ημέρα που ανέλαβα το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  που συμμετείχατε και εσείς ,  οπότε δεν υπάρχει ούτε 

προσωπικό, δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει η αδειοδότηση, δεν 

υπάρχει χώρος.  Ποιος θα υποδείξει  έναν χώρο ώστε σε αυτόν τον χώρο 

να μπορούν να φιλοξενηθούν; Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα και δεν 

του παρόντος,  το οποίο μπορείτε να το φέρετε και να το συζητήσουμε 

και με τις  υπηρεσίες και κατ΄ ιδίαν,  άμα θέλετε και . .  

Πάντως, στην συγκεκρ ιμένη φάση να ξέρετε ότι  στον Νομό 

Σερρών ψηφίσανε γύρω στους έξι  να αδειοδοτηθούν και μόνο ένας 

πήρε περιβαλλοντολογικούς όρους προς το παρόν.  Οι άλλοι δεν 

πληρούν τις  προϋποθέσεις.  Φανταστείτε και σε μας,  σε έναν Δήμο 

Σερρών, ο οποίος δεν έχει  χώρο, πρέπ ει να υποδειχθεί  χώρος,  να 

βγάλουμε μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και στην συνέχεια 

να μπορούν να συγκεντρώνονται εκεί  αφού θα πάρουμε τα μηχανήματα 

και το προσωπικό να μπορούν να τα διαχειρίζονται.   

Εκτιμώ ότι  σε αυτή την φάση να μην πω ότι  είναι δύσκολο, είναι 

δύσκολο σε αυτή την φάση αλλά ίσως να το δούμε και να έχουμε 

αποτελέσματα θετικά.  Πάντως ευχαριστώ πολύ για αυτό που μας 

είπατε,  που μας το υποδείξατε κιόλας ότι  μπορεί να συμβεί αυτό,  θα το 

δούμε σε . .φάση.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ποιοι  θέλουν να τοποθετηθούν; Ο κ.  

Χρυσανθίδης,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  Ηλίας Αναστασιάδης.  

Άλλος κανείς;  Εάν χρειαστεί  ο κ.  Γαλάνης.   

 Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα πούμε στον κ.  Αντιδήμαρχο τα χρήματα τα οπ οία 

υπάρχουν όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και . .  όμως 

δεν είναι λόγοι αυτοί να δικαιολογούμε ένα τέτοιο θέμα και γίνομαι 

πιο αναλυτικός.   

Πράγματι,  υπάρχουν προβλήματα, πράγματι υπάρχουν 

προβλήματα με τα ογκώδη αντικείμενα τα οποία,  όπως είπε  και ο κ.  

Αναστασιάδης,  υπάρχουν,  Αντώνης Αναστασιάδης,  υπάρχουν στις  

γειτονιές.  Όμως πείτε μας,  τουλάχιστον,  με ειλικρίνεια ότι  δεν το 

αντιληφθήκατε.  Δεν μπορούμε αυτές τις  δικαιολογίες,  δηλαδή ότι  

ξέρετε η ανάληψη της δαπάνης.  Δεν έχει  καμία σχέση η ανάλ ηψη της 

δαπάνης με την . .  την οποία θα κάνουμε για τα ογκώδη αντικείμενα.  

 Άρα λοιπόν,  εκ των προτέρων ότι  βλέπει  η υπηρεσία ότι  

εξαντλείται το κονδύλι και προνοεί και επίσης ενημερώνει την 

πολιτική ηγεσία τι  πρέπει να κάνει .   

 Τον Απρίλιο εμείς… τι  ακριβώς κάνετε,  γιατί  θα μας πείτε ότι  

κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και ότι  δεν 

συμμεριζόμαστε και ότι  δεν βοηθάμε την δημοτική αρχή. Την βοηθάμε.  

Τότε εμείς ,  αγαπητοί κύριοι ,  . .  είχαμε πει ,  μάλλον δεν είχαμε ψηφίσει 

την απευθείας ανάθεση, την οπ οία. .  ο κύριος Δήμαρχος και είναι 

αρμοδιότητά του από τον νόμο και τα 24 χιλιάρικα και είχαμε πει  να 

γίνει  πρόχειρος διαγωνισμός.  Έρχεστε  λοιπόν εσείς  κάνατε την 
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απευθείας ανάθεση όπως φαίνεται και έρχεστε σήμερα με 19.000 και 

ζητάτε πρόχειρο διαγωνισμό.   

 Άρα λοιπόν,  εάν ήμασταν οργανωμένοι και . .  θα κάναμε από την 

αρχή έναν πρόχειρο διαγωνισμό με όλο το κονδύλι το οποίο 

προβλέπεται και δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τα οποία 

παρουσιάζονται.  Σήμερα το φέρνουμε ως κατεπείγον το θέμα, γι΄ αυτό 

λοιπόν,  γι ΄ αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερα εμείς  το θέμα 

αυτό δεν θα το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.  Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είσαι μάρτυς εδώ . .  ολόκληρη μελέτη,  θυμάσαι αλλά 

δεν πέρασε.  Επειδή ήμουν μόνος μου δεν πέρασε.  Σήμερα όπως λέτε 

είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει  κάτι .  Πρέπει να ξέρετε εάν κάνει  . .  

και την έχω κάνει κατ΄ επανάληψη…Είναι γεγονός ότι  πρέπει να 

προχωρήσουμε γρήγορα, τάχιστα,  αλλά εάν τότε που έλεγα εγώ και 

είχα κάνει  ολόκληρη μελέτη ,  σας είχα πει  να γίνει  διαλογή στην πηγή 

και να γίνει  ανακύκλωση αλλά . .  

 Εάν το φτιάχναμε τότε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  σήμερα θα είχαμε άλλα 

αποτελέσματα. Να είστε σίγουρος.  Τότε δεν με ακούσατε καθόλου.  

 Εγώ πιστεύω ότι  πρέπει να γίνει  αυτό το πράγμα διότι  κα ι πρέπει 

να υπάρχει,  κ.  Αντιδήμαρχε,  αστυνόμευση. Διαφορετικά να ξέρεις  ότι  

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε . .όπως τόνισα να είμαστε προσεκτικοί.  Απευθύνομαι 

στον κ.  Χράπα αλλά και στους συναδέλφους και λέω το εξής:  Ο 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και εάν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι 

το άρθρο 120, αναφέρει πως σε τέτοιου είδους ενέργειες,  κ.  Χράπα, 

υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου αλλά και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  έτσι ώσ τε να 

ξεφύγουμε από αυτό το οποίο ο Καλλικρατικός νόμος προβλέπει.  

Δηλαδή να μην δημιουργούνται πολλές επιχειρήσεις.   

 Όταν υπάρχει σύμπραξη με βάση το άρθρο αυτό,  υπάρχει η 

δυνατότητα να δημιουργηθεί μια εταιρεία,  να το πω απλά στην οποία 

θα συμμετέχει  ο Δήμος και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,  

εταιρείες δηλαδή, ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΑΕ, έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα, τέλος πάντων, κάποτε να μην σκορπάμε τα χρήματά μας  

έτσι ασυλλόγιστα,   γιατί  πιστεύω ότι  αυτό το 20άρικο τώρα και 23.000  

πέρυσι ήταν πεταμένα  λεφτά.  

  Γι '  αυτό εξάλλου εγώ προσωπικά  στο  όλο θέμα θα τοποθετηθώ 

την δήλωση παρών,  δεν μπορώ να το ψηφίσω.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη καλυφθήκατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι   θα πρέπει οι  συνάδελφοι 

να…πάρα πολύ σωστά εναγωνίως προσπαθούμε να είμαστε σωστοί 

στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και πάντα συσχετίζονται όλα και 

με τα οικονομικά θέλοντας και μη ιδιαίτερα αυτή  την εποχή. Πολύ 

καλά ανέφερε ο Αντιδήμαρχος ότι  έτσι ακριβώς έγινε το πράγμα. Εδώ 

και πολλές μέρες εγκαίρως προσπαθήσαμε να βρούμε χρηματοδότηση, 

αλλά κάπου σας είπα ότι  ο προϋπολογισμός δέχθηκε ένα πλήγμα μετά 
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από αυτή την ξαφνική πρόβλεψη για τους Δήμους για το ΕΝΦΙΑ, αυτό 

δημιούργησε κάποια θέματα για το πώς επιβαρύνεται ο 

προϋπολογισμός.   

 Όπως αντιλαμβάνεστε η οικονομική υπηρεσία λειτούργησε 

αρνητικά αρχικά, όμως στην …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάποιοι  συνάδελφοι 

αμφισβητούν το γεγονός ότι  αντιδράσαμε εγκαίρως και προσπαθώ να 

πείσω τα μέλη του σώματος.  Αυτή είναι νομίζω η υποχρέωση …  

 Επομένως, ξαναλέω ότι  έγιναν όλα όπως έπρεπε,  όταν μπορέσαμε 

και βρήκαμε χρήματα στον προϋπολογισμό την χρηματοδοτήσαμε αυτή 

την δράση και έρχεται με πρόχειρο διαγωνισμό γιατί  πιστεύω έχει  

εξαντληθεί το ποσό της απευθείας ανάθεσης,  νομίζω το γνωρίζει  καλά 

και ο κ.  Χράπας για να γίνουν όλα όπως προβλέπει ο νόμος.  Δεν 

υπάρχει κάτι  μεμπτό.   

Άρα καλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν την συγκεκριμένη εισήγηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς όπως ήρθε το θέμα,  ακριβώς έτσι σας το έχω εξηγήσει.  Την 

προηγούμενη φορά δεν το ψηφίσατε γιατί  ήταν απευθείας ανάθεση, 

τώρα δεν το ψηφίζετε γιατί  δεν είναι απευθείας ανάθεση. Όταν θα 

αποφασίσετε επιτέλους τι  θα ψηφίζετε και τι  δεν θα ψηφίζετε,  να μας  

πείτε και εμάς για να καταλάβουμε τι  γίνεται.   

 Το ποσό της απευθείας τελείωσε.  Ένας είναι που διαχειρίζεται τα 

απορρίμματα μέσα στον Νομό Σερρών, μόνο ένας.  Αυτά τα 

συγκεκριμένα τα ογκώδη. Ο φόβος μας είναι μην τυχόν και έρθει  
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κάποιος από την Λάρισα και μας δώσει μια καλύτερη τιμή και 

αναγκαζόμαστε να τα πηγαίνουμε εκεί .  Αυτό είναι το θέμα της 

απευθείας.  Όχι ότι  έχουμε κάποιον δικό μας γνωστό. Μόνο ένας.   

 Έχουν πέσει πρόστιμα κ.  Αντώνη Αναστασιάδη. Να ξέρετε 

αστυνομεύεται ο χώρος,  όσο μπορεί να αστυνομευτεί  με το προσωπικό. 

Έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις  μέσω του τμήματος Περιβάλλοντος και οι  

δικογραφίες διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα. Οι περιπτώσεις,  εάν 

θυμάμαι καλά, αυτών που αποθέτουν αδρανή και μπάζα πέριξ της 

πόλης,  εάν θυμάμαι καλά τον αριθμό είναι τέσσερις που οδηγήθηκαν 

στον Εισαγγελέα.  

 Συνεργασία με νομικά πρόσωπα. Ποιο νομικό πρόσωπο είναι 

αδειοδοτημένο κ.  Αναστασιάδη για να κάνει  τέτοια διαχείριση 

απορριμμάτων; Εάν με το καλό είμαστε εδώ και μπορούμε να έχουμε 

και προσωπικό, υπάρχουν και διαθέσιμα ποσά να κάνουμε μια 

επένδυση τέτοια με σπαστήρες και με προσωπικό να διαχειριζόμαστε 

εμείς  αυτού του είδους τα απορρίμματα, να το συζητήσουμε.   

 Και δεν καθόλου πεταμένα χρήματα. Ότι αφορά το περιβάλλον 

δεν είναι καθόλου πεταμένα χρήματα.  

 Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παρακαλώ όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους να το ψηφίσουν,  γιατί  είναι θέμα που πρέπει να τελειώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία ο κ.  Χρυσανθίδης και κανείς  άλλος.  Παρακαλώ κ.  

Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν θα έπαιρνα τον λόγο αλλά πιστεύω ότι  ο κ.  

συνάδελφος . .εάν ξέρουμε να ψηφ ίζουμε ή όχι  σε αυτή την διοίκηση 

και βεβαίως κανείς  δεν . .την νομιμότητα της απευθείας ανάθεσης.  
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Είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο γίνεται μια διαδικασία.  Όμως 

εσείς  . .  τι  να κάνει . .  την μια κάνετε απευθείας ανάθεση, ο νοών νοείτω 

και τώρα πρόχειρο δ ιαγωνισμό.  

 Το τονίσαμε από την αρχή και λέγαμε και για το συγκεκριμένο 

θέμα, πρόχειρο διαγωνισμό. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο κόσμος ακούει και 

καταλαβαίνει .  Ξέρουμε πολύ καλά . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη ο νοών νοείτω μπορείτε να το …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο κόσμος  καταλαβαίνει  όταν ακούει για μια απευθείας ανάθεση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι καταλαβαίνει;  Γιατί  την σταματήσατε την κουβέντα,  τι  

καταλαβαίνει  δηλαδή;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε στο συγκεκριμένο θέμα ο κ.  Δήμαρχος …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  νοών νοείτω να εξηγηθεί.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας απαντώ. Σας απαντώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Στον κ.  Δήμαρχο να μας πει  απευθείας ανάθεση ξέρεις  τι  μας 

απάντησε; Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει εάν θέλετε το ψηφ ίζετε 

ή μην το ψηφίζετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το νοών νοείτω ξέρουμε που πάει,  δεν είμαστε εδώ . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε αυτό το οποίο έγινε απευθείας ανάθεση. Απλά πράγματα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηρεμήστε.  Να ηρεμήσει όλο το σώμα συμπολίτευση και αν τιπολίτευση. 

Το να πετάμε εδώ μέσα ρουκέτες,  κ.  Χρυσανθίδη και ο νοών νοείτω, . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ξέρω τι  λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το νοώ νοείτω …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και άλλες απευθείας αναθέσεις…ο νοών νοείτω ότι  ρίχνω ευθύνες σε 

κάποιους.  Έτσι;  Υπάρχουν και άλλες απευθείας αναθέσεις …με 

ανάρτηση στο διαδίκτυο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε αυτό που έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι έγινε δηλαδή; Εξηγήστε στο σώμα τι  έγινε;   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έγινε πρόσκληση  ενδιαφέροντος;  Έγινε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό τι  σημασία έχει;  Είναι παράβαση του νόμου;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν είπα ότι  είναι παράβαση του νόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλουμε όλοι μας σεβασμό στους νόμους αυτού του κράτους.  Τα 

υπονοούμενα αλλού, όχι  εδώ μέσα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κανένα υπονοούμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα παρακαλούσα να ανακαλέσετε για το «ο νοών νοείτω», διότι  

πυροδοτείτε άλλα πράγματα στον νου των Σερραίων πολιτών.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν πυροδοτώ τίποτα. Μόνοι σας μας είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  

τελικά . .κάνουμε απευθείας ανάθεση, δεν ψηφίζετε.  Κάνουμε πρόχειρο 

διαγωνισμό, δεν ψηφίζετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά είναι γεγονότα. Ο νοών νοείτω δεν είναι γεγονός.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε κ.  Χρυσανθίδη μπορείτε να ανακαλέσετε.  Ευγενικά σας  το 

ζητώ. Ανακαλέστε,  ήταν ατυχής η έκφρασής σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

32 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ατυχής η έκφραση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακαλέστε κ.  Χρυσανθίδη για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θέσεις ευθύνης.  Άλλος είναι 

Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπή, άλλος είναι Αντιδήμαρχος,  όλοι 

παίρνουμε αποφάσεις …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ανακαλώ αλλά καταλαβαίνει  ο κόσμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ το θέμα να κλείσει  με τον αρμόδιο 

εντεταλμένο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

. .γ ι  αυτό τον λόγο πάμε σε πρόχειρο διαγωνισμό. Πρώτη φορά γίνεται,  

δεν γνωρίζουμε τον όγκο που μεταφέρουμε για ανακύκλωση, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε τον λόγο και εσείς ,  κύριε Δήμαρχε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς εγώ θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που είπαν οι  Αντιδήμαρχοι 

προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι εδώ και είκοσι μέρες,  εδώ και ένα μήνα, ίσως και περισσότερο 

ψάχνουμε να βρούμε χρήματα εγκαίρως για να μην μείνουν τα αδρανή 

και τα  ογκώδη στον δρόμο, προκειμένου να προχωρήσουμε σε 

διαγωνισμό. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Βλέπετε ήρθε ο ΕΝΦΙΑ, 

μας έβαλε έξω από τα νερά μας και προσπαθούσαμε να βρούμε 

χρήματα. Συσκέψεις επί  συσκέψεων έγιναν και τελικά την τελευταία 

στιγμή βρήκε το Λογιστήριο αυτό το ποσό για να προχωρήσουμε και 

να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εναποθέτουμε τα ογκώδη και τα 

αδρανή σε αυτόν τον αδειοδοτημένο χώρο.  

 Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  

πράγματι  λόγω του ότι  έκλεισε  ο Χ.Υ.Τ.Α.  και έπρεπε ν α τον 

κλείσουμε,   έπρεπε να τον κλείσουμε τον Χ.Υ.Τ.Α. αλλιώς θα 

ερχόντουσαν πρόστιμα,  καλά κάναμε και τον κλείσαμε,  ο κόσμος 

όμως είναι εθισμένος,  ήταν εθισμένος  τα ογκώδη για τα αδρανή να τα   

πηγαίνει  στον Χ.Υ.Τ.Α..  

Ξέρετε ότι  παρόλο ότι  βάλαμε  χώματ α μπροστά, πηγαίνουν και 

τα  αφήνουν απέξω. Τα πετάνε όπου να είναι.  Γίνεται πολύ μεγάλη 

προσπάθεια από όλη την υπηρεσία για να συμμαζεύουμε την 

κατάσταση.  

Έχουν πέσει πρόστιμα, ξεκίνησα και θα πέσουν και άλλα 

πρόστιμα. Το λέω αυτό,  το έχω πει  και άλλες φ ορές όταν ξεκινήσει την 

συνεργασία με τον ιδιώτη για την εναπόθεση των ογκωδών 

αντικειμένων και των αδρανών, ότι  θα πέσουν πρόστιμα. Λοιπόν,  

είμαστε έτοιμοι,  ξεκινάμε την διαδικασία,  δεν πρέπει κανένας πολίτης 

να έρθει  μεθαύριο και να διαμαρτύρεται,  αυτό π ου γίνεται είναι 

απαράδεκτο.   
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Να πω ένα σημείο.  Πίσω από το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο 

σε καθημερινή βάση, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει ,  έχουμε βάλει 

κοντέινερ,  γεμίζει  το κοντέινερ και μετατρέπεται ο χώρος σε χρόνο 

ρεκόρ σε μια μικρή χωματερή και πηγ αίνουν τα μηχανήματα και όλη η 

υπηρεσία και παίρνει  τα μπάζα και τα ογκώδη αντικείμενα.  

Ενώ πρέπει ο πολίτης,  ο πολίτης πρέπει να τα πηγαίνει  και ο 

ίδιος σε αυτόν τον αδειοδοτημένο χώρο. Καταλαβαίνετε βρισκόμαστε 

σε μια μεταβατική περίοδο που δεν αλλάζουν  εύκολα οι  συνήθειες.  

Εδώ δεν αλλάζουν εύκολα οι  απλές συνήθειες εύκολα που τρώει 

πολίτης το σάντουιτς και το χαρτί  το πετάει  στον δρόμο. Δυστυχώς. 

Που ο κάδος άδειος και την σακούλα την αφήνει απέξω. Δυστυχώς 

αυτή είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει η κατάλληλ η παιδεία.  Και δεν θα 

μιλήσω για όλους τους πολίτες.  Σε ένα ποσοστό πολιτών.  

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει ο κόσμος σιγά –σιγά 

να συνηθίσει .  Αυτή την προσπάθεια πρέπει να την βοηθήσετε.  Όχι να 

την αποδυναμώνετε.  Αυτό βεβαίως. .  εκτάκτως,  επείγο ν ήρθε το θέμα. 

Που είναι το κακό. Είναι καθαρά διαδικαστικό θέμα. Επί της ουσίας 

διαφωνεί κανείς;  Πρέπει να υπογράψουμε σύμβαση ή δεν πρέπει με τον 

ιδιώτη; ένας είναι και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος,  αλίμονο μας εάν 

εμφανιστεί  κανένας άλλος από άλλο Νομό. Θα  δούμε τότε τι  θα 

κάνουμε.   

Όσον αφορά τις  απευθείας αναθέσεις,  κάποιες αναθέσεις 

απευθείας δεν μπορεί να μην γίνουν λόγω του ότι  υπάρχουν κάποια 

θέματα τα οποία πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Κάναμε τις  πιο λίγες 

απευθείας αναθέσεις.  Αυτή η δημοτική αρχή κατά  την διάρκεια της 

προηγούμενης δημαρχικής θητείας συγκρίνετε την δική μας θητεία με 

προηγούμενους Δήμους και νομαρχιακές διοικήσεις για να δείτε ποιοι  
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ήταν οι  πρωταθλητές των απευθείας αναθέσεων και ποιοι  έκαναν τις  

λιγότερες απευθείας αναθέσεις.   

Για όνομα του Θεού δηλαδή, εδώ μέσα ζούμε και γνωριζόμαστε 

πολύ καλά και ξέρουμε πολύ καλά τι  έχει  γίνει .  Και με ποσά υπέρογκα 

τις  απευθείας αναθέσεις που κάναμε είναι μικρά, πρόκειται για μικρά 

ποσά. Σπάνια θα δείτε απευθείας ανάθεση 20.000. Οι απευθείας 

αναθέσεις είναι 3,  5 χιλιάρικα.  

Αυτή είναι η αλήθεια.  Η υποκρισία έχει  και όρια.  Το θέμα αυτό 

έπρεπε να περάσει σε ένα λεπτό.  Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ας έρθει  

κάποιος να μας πει  ότι  υπάρχει  αυτό το πρόγραμμα, να μας το δείξει  

και να ενταχθούμε.  Δεν υπάρχει πρόγραμ μα για να μπορέσουμε ν 

ενταχθούμε σε πρόγραμμα και να . .και δεν είναι καμία μα καμία 

σπατάλη. Πιο σφικτά δεν γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας παρών.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με την επισήμανση την οποία έδωσα στην γραμματέα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το ψηφίζω γιατί  θεωρώ ότι  αφορά το καλό των δημοτών. Συμφωνώ επί 

της ουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι η κυρία Καλώτα.  Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε με την επισήμανση αυτή, ότι  η διαδικασία δεν 

έπρεπε να γ ίνει  έτσι αφενός και αφετέρου οι  προτάσεις του κ.  

Αναστασιάδη έχουν έρθει  κατ΄ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
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Έπρεπε τουλάχιστον να τις  δούμε σοβαρά. Βεβαίως γιατί  είναι και 

θέμα δημόσιας υγείας θα ψηφίσω ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης,  ναι.  Ο κ.  Καρύδας παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με το αιτιολογικό ότι  αυτές τις  δομές πρέπει να τις  

διαχειρίζεται ο Δήμος και αυτό δεν θα γίνει  εάν δεν υπάρχει πολιτική 

βούληση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Γεωργούλα; Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι επί  της διαδικασίας.  Επί της ουσίας συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της διαδικασίας  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, όχι  επί  της διαδικασίας,  ναι επί  της ουσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή δεν συμφωνούμε με την διαδικασία ψηφίζουμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  όχι .  Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της ουσίας όχι….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι  ουσιαστικά,  να μην μπερδευόμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξή σας αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κ.  Χρυσανθίδη 

και τον κ.  Γάτσιο ότι  επί  της ουσίας,  όχι .  Επί της ουσ ίας και επί  της 

διαδικασίας όχι  ψήφισαν.  Γι΄ αυτό ξεκαθαρίστε την θέση σας.  Ναι ή 

όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε είπαμε ότι  ψηφίζουμε όχι  για διαφωνούμε με την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να συζητάμε για ναι και για όχι;  Ναι η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης δεν ήταν εδώ, δεν ξέρω. Ότι η παράταξή του.  Ότι η 

παράταξή σας.  Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 705/2014)  

                                                                …………………  

 

ΘΕΜΑ 22ο   

Σχετικά με χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων  

 από τους Δήμους του Ν. Σερρών.   

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε ένα αίτημα, το 22 θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι 

σχετικό με την χρήση και την διαχείριση των βοσκοτόπων από τους 

Δήμους του Νομού Σερρών, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο τον κ.  

Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Θα παρακαλούσα μετά από αίτημα των 

κτηνοτρόφων του Δήμου μας,  να μεταφερθεί ως πρώτο θέμα και μετά 

να συνεχίσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και φυσικά με την 

σύμφωνη γνώμη σας.  Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή έχουν μαζευτεί  αρκετο ί.  Λοιπόν,  θα παρακαλούσα τον 

Αντιδήμαρχο τον κ.  Γρηγοριάδη να εισηγηθεί το θέμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

έγγραφό  ο Γενικός Γραμματέας  του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης  αναθέτει  για φέτος  την δ ιαχείριση  των  βοσκοτόπων  

στους Δήμους.    Επειδή αμέσως θορυβήθηκαν όλες οι  αρμόδιες 

υπηρεσίες   έγινε μια συνάντηση όλων των αντιδημάρχων και των 

υπηρεσιακών παραγόντων των  αρμοδίων υπηρεσιών  στον Δήμο Νέας 

Ζίγδης  για να βρουν τι  θα κάνουν.   

 Αφού συζητήθηκαν  τα πάντα και  ακούστηκαν όλες οι  απόψεις,   

αποφασίστηκε όλες τις  υπηρεσίες να θέσουν στο δημοτικό τους 

συμβούλιο το θέμα  και ουσιαστικά να αρνηθούν να εμπλακούν  σε 

αυτή  την διαχείριση για φέτος,  με επιχειρήματα το ότι  ήρθε 

πραγματικά την τελευταία στιγμή,  όπως το λέμε λαϊκά στους Δήμους,  
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με δεδομένο ότι  σε λίγες μέρες πρέπει αυτοί οι  άνθρωποι  να πάρουν  

την πρώτη τους δόση και λογικό  είναι  να μην μπορέσουμε  να 

κάνουμε τίποτα ακόμα  και να θέλουμε και να μπορούμε.   

  Με δεύτερο επιχείρημα εί ναι ότι   δεν υπάρχει  η τεχνογνωσία 

στους Δήμους,   δεν έχει  συζητηθεί ποτέ  η άποψη γι '  αυτό το  θέμα,  

ούτε η εμπειρία  ούτε η τεχνογνωσία υπάρχει.      

  Γι '  αυτό λοιπόν αυτό που υποσχεθήκαμε εκεί   σας το 

μεταφέρουμε και εδώ για να πάρετε την απόφαση είνα ι ότι  δηλώνουν 

οι  υπηρεσίες μας  και των  επτά δήμων του νομού  αδυναμία  εμπλοκής 

σε αυτή τη διαδικασία χορήγησης και διάθεσης βοσκοτόπων για φέτος 

και την συγκρότηση μιας  κοινής επιτροπής,  έτσι ώστε,   αμέσως να 

δραστηριοποιηθούν,  να πάνε και στην Αθήνα   στους βουλευτές,  τους 

Αντιπεριφερειάρχες,  στους δημάρχους και τα λοιπά, να πιέσουν,   έτσι 

ώστε η πίτα των  επιλέξιμων εκτάσεων  να μεγαλώσει και να μην  

αδικηθούν  οι  κτηνοτρόφοι των Σερρών.  

  Θα παρακαλούσα πριν  πάρουμε αυτή την απόφαση  τον λόγο να  

πάρει  ο διευθυντής  και η προϊσταμένη της υπηρεσίας  του Δήμου 

Σερρών και στη συνέχεια να ακούσουμε και τους κτηνοτρόφους  μας.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Τα βασικά επιχειρήματα της υπηρεσίας είναι είδα αλλά πάρα πολύ 

ουσιαστικά. Πέρα του ότι  έρχεται μια εντο λή  από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης την τελευταία στιγμή για να διαχειριστεί  ο Δήμος   ένα 

πάρα πολύ μεγάλο  θέμα  το οποίο  στην  ουσία του  δεν  είναι 

υπηρεσιακό,  θεωρώ  ότι  είναι πολιτικό θέμα και πρέπει  μέχρι τις  

αρχές  Νοεμβρίου να έχουμε παραδώσει  κατα στάσεις  με την διανομή 

των βοσκοτόπων για να πληρωθούν οι  κτηνοτρόφοι την πρώτη τους  

δόση  από τις  ενισχύσεις.  
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  Ένα δεύτερο είναι ότι   έρχονται και δίνουν μια εντολή στις  

υπηρεσίες,   τα μιλήσω για την  υπηρεσία μου, η οποία απαρτίζεται από 

δύο  γεωπόνους και έχουμε  πολύ σοβαρά θέματα,  χωρίς να υπάρχει 

κάποια τεχνογνωσία και κάποια  ενημέρωση σχετικά με  τον τρόπο  

που θα διαχειριστούμε αυτούς τους βοσκοτόπους και το κυριότερο και 

το ουσιαστικότερο  είναι  ότι  από τα στοιχεία που μας έχουν 

παραδώσει  η Ένωση Αγροτών Σερρών, η οποία διαχειρίζεται  τον 

Δήμο Σερρών,  είμαστε  κατά πολλά στρέμματα ελλειμματικοί στους 

βοσκοτόπους.   

  Τα στοιχεία αυτά από πρόχειρα έχω μπροστά μου  αναφέρουν ότι   

μας δίνουν  επιλέξιμες εκτάσεις,   οι   οποίες είναι αυτές που 

συνοδεύονται με επιδοτήσεις 7.318 εκτάρια,  δηλαδή 73 στρέμματα.  

Αυτές είναι οι   εκτάσεις οι  οποίες θα πάρουν και επιδοτήσεις.   

  Η συνολική απαίτηση  του Δήμου, σύμφωνα με την καταγραφή 

που έχει  κάνει  η υπηρεσία από τις  δηλώσεις  που μας έκανε ο  κάθε 

κτηνοτρόφος  με  τα  ζώα που έχει ,   με τα προγράμματα που έχει ,  για 

τα πάντα χρειαζόμαστε περίπου 16.000  στρέμματα.  Είμαστε κάτω από  

το 50%.  16.000 εκτάρια.   156.000 στρέμματα Είμαστε κάτω από το  

50%.  Καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.  

  Σαν υπηρεσία,  το τονίζω, δεν θα μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε,  θα πρέπει να ενημερωθούμε,   να έρθει  κάποιος εδώ 

πέρα  να μας ενημερώσει σχετικώς,   όμως θα πρέπει να μας υποδείξουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράσουμε  αυτές τις  επιλέξιμες εκτάσεις,   

οι  οποίες  είναι το 50%.  

  Θα πρέπει να σκεφτούμε,   πρέπει  ακόμα να σκεφτούμε ότι  

υπάρχουν  και  μεταξύ των κοινοτήτων  κάποιες,  ας το πούμε,  

διαφορές.   Η Κοινότητα, π.χ. ,  Βροντούς,   δεν  θέλει  οι   εκτάσεις της 
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να πάνε στη διπλανή Κοινότητα. Να μην λέμε ονόματα. Θέ λουν οι   

εκτάσεις να μείνουν μέσα στην Κοινότητα,  να καλυφθούν  όσο πιο 

πολλά  μπορούν να καλυφθούν για τους κτηνοτρόφους της κάθε 

Κοινότητας  και εφόσον υπάρχει περίσσευμα να αποδοθούν αλλού.  

  Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα  και αυτό είναι το  θέμα που 

έρχεται να αντιμετωπίσει   το δημοτικό  συμβούλιο.   

  Ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να  μιλήσουν οι  σύμβουλοι πρώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  βεβαίως θα μιλήσουν όλοι.  Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  προσθέσω και εγώ κάτι  τελευταίο στην εισήγηση..  Είναι ένα 

υπόμνημα που βρήκαμε εντελώς  τυχαία χθες στο ίντερνετ  του 

Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου προς την ΚΕΔΕ,  οι  οποίοι  

ζητούν να μην εμπλακούν  οι  Δήμοι σε όλο αυτό το θέμα  γιατί  είναι 

και πολιτικό το θέμα και όπως χαρακτηριστικά ανα φέρουν  στην 

τελευταία τους παράγραφο,  αυτό θα σας διαβάσω μόνο  « ως ύστατη 

προσπάθεια  των κτηνιατρικών οργανώσεων  για την λύση του 

προβλήματος των βοσκοτόπων κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου  

για να μη βρεθούν  οι  Δήμοι  τελικά στο στόχαστρο των κτην οτρόφων 

και από την πλευρά της ανθρώπινης αντίδρασης αλλά και του νομικού 

καταλογισμού ευθυνών, γιατί  για καταλογισμό.. .στο τέλος,   είναι 

σίγουρο αυτό …φυσικά από την ΚΕΔΕ,  την άμεση σύγκληση της 

Ολομέλειας των Δημάρχων,  οι  οποίοι  διαθέτουν εντός των 

διοικητικών ορίων των δήμων  τους  βοσκοτόπους  και να αποφασιστεί   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

42 

η κοινή μας στάση με βάση τις  παραπάνω προτάσεις που θέτουν 

αυτοί».  Γιατί  θα υπάρξει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πανελλήνιος Σύλλογος …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κτηνοτρόφων προς την ΚΕΔΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να πείτε κάτι  άλλο;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  έχω τελειώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο των Κτηνοτρόφων, τον κ.  Πάκη 

Βασίλειο να έρθει  και αυτός δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

Κος ΠΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Επειδή τυγχάνει  να είμαι σε μια υπηρεσία  

και να έχω και δύο παιδιά  κτηνοτρόφος,   αυτό που θέλω να σας πω ότι  

είναι το εξής.   Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατάφερε 

στο νομό Σερρών  από το 2013 που είδαμε 485.000 στρέμματα 

επιλέξιμης εκτάσεως  και φέτος δεν ξέρω δια μαγείας  έγινε,  πως έγινε,   

δεν το  γνωρίζω κατεβήκαμε στις  231.000 όλος ο Νομός Σερρών.  

 Τώρα για τον Δήμο Σερρών, ο Δήμος Σερρών,  εάν είχε τις  

επιλέξιμες εκτάσεις που είχε το 2013  πιστεύω ότι  θα καλύπτονταν 

πλήρως όλοι κτηνοτρόφοι  του Δήμου Σερρών,  γιατί  αυτό μας αφορά.  

  Τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη φάση.  Μας δίνουν  73.000. Με 

71.200,   κάπου εκεί  είναι   καλύπτονται … καλύπτει  με τις  

κτηνοτροφικές μονάδες του αυτά που είναι να πάρει το κράτος… η 

Ε.Ε. … αυτοί που έχουν . .  εάν δεν  πάρουν τις  επιλέξιμες βοσκιές,   τις  
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οποίες έχουν  σαν δικαίωμα,  δηλαδή αν κάποιος έχει   χίλια στρέμματα 

και πάρει 700,   θα χρεωθεί για τα 700, τα 300 θα τα χάσει.  Και δεν θα 

τα χάσει  μόνο για φέτος,   θα τα χάσει μέχρι  το 2027. . .  

  Σήμερα  έγινε μια πρόταση από την … που είναι  ιδιωτική 

εταιρεία…. και στον  Δήμο..  από κάθε κτηνοτρόφο ο οποίος έχει  

επιλέξιμες εκτάσεις,   δηλαδή . .  δικαιώματα το 23 τοις  εκατό.  

 Δηλαδή ο Δήμος Σερρών  έχει  για την ακρίβεια  73.190 στρέμματα  

και κατεβαίνει  στις  56.355 στρέμματα. Τα  υπόλοιπα στρέμματα, τα 

οποία μένουν,   θα τα πάρει  κάποιος άλλος Δήμος.  Είναι δυνατόν να  

δεχθούμε εμείς  εδώ, δηλαδή να μην πληρωθούν οι  κτηνοτρόφοι  του 

Δήμου Σερρών και να  πληρωθούν οι  κτηνοτρόφοι Δήμου  Νιγρίτας,  

του Δήμου Σιδηροκάστρου;  Στο κάτω -  κάτω οι κτηνοτρόφοι των 

Σερρών …Πρώτον.  

  Δεύτερον,   με το 23% αυτό  καταστρέφονται  άπαντες οι  

κτηνοτρόφοι,   άμα βγει  αυτή η απόφαση. … Χάνουν άλλα είκοσι τοις  

εκατό,  πάμε 43.   Συν 8,5% που είναι  η κράτηση  πάμε στο 51,5.    

Βάλτε και κάθε χρόνο  από δύο τοις  εκατό,   άλλα δέκα τοις  εκατό,  

τελείωσε,  έκλεισε.   

 Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε 10.000, λέω ένα 

παράδειγμα  θα κατεβεί στις    4.000.  Εάν  μπορεί κάποιος 

κτηνοτρόφος από αυτά που είπα να συντηρεί το κοπάδι του και εγώ 

…Δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσει κανένας κτηνοτρόφος.   

 Τώρα μπαίνουμε  σε μια άλλη φάση που είναι το θέμα της . .  

Επειδή η Γαία …έδωσε προτεραιότητα μόνο στα εδαφικά δικαιώματα, 

στις  απειλούμενες φυλές,  τις  αυτόχθονες φυλές και στην βιολογική 

κτηνοτροφία.  Μόνο σε αυτούς θα μοιραστούν.  Αυτοί θα πάρουν τα 

δικαιώματά τους.  Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως …  
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 Μέχρι τώρα έχουν βάλει 65 εκατ. ,  άλλα 35 αυτές τις  ημέρες,  εάν 

δεν βάλουν και αυτές τις  ημέρες τα 35,  όλα τα εκατομμύρια που 

χρειάζεται το Υπουργείο Γεωργίας πως προς το θέμα της . .  είναι γύρω 

στα 120.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα υπολείπονται;   

Κος ΠΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Άμα δώσουν άλλα 20 ευελπιστώ ότι  θα 

πληρωθούν άπαντες.  Εάν πληρωθεί και το ΄13 ευελπιστώ ότι  θα 

πληρωθούν και το ΄14 αυτοί που έχουν ειδικά δικαιώματα, έτσι;  Αυτοί 

που έχουν . .  όμως, θα χάσουν.  Γιατί  άμα . .  το 23%, ένα ς ο οποίος έχει  

500 στρέμματα, παίρνει  όλη την . .  Εάν κόψει το 23% αμέσως –αμέσως 

χάνει  και αυτός.  Δεν φτάνει  που θα χάσει τα δικαιώματά του,  θα χάσει 

και . .  

 Όπως επίσης και κάτι  άλλο. όσοι …με αυτούς τις  έγινε;  Τις 

μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων δεν . .οπότ ε μια –μια πέφτουν. .  

Καταστράφηκαν τελείως.  Δηλαδή κάποιος πήγε και αγόρασε 1.000 

στρέμματα και έδωσε 10.000 . .με τα δικαιώματα..  ο άνθρωπος τα 

πλήρωσε…Εσείς σαν Δήμος θα δεχθείτε αυτό το πράγμα δηλαδή . .  

 Θα ήθελα να παρακαλέσω, ας περιμένουμε λίγες μέρες  ακόμη, 

διότι  εάν πληρωθεί η . .  το ΄13 για να πληρώνουν αυτοί αυτά τα λεφτά, 

το υπουργείο,  τα 65 και τα 35,  πάμε για 90,  100.  άμα δώσουν και τα 

υπόλοιπα 20,  όπως σας είπα,  θα πληρωθούμε.  Αφού πληρωθούμε το 

΄13 χωρίς . .  και για το ΄14 . .  γ ιατί  μέχρι τέλος τ ης χρονιάς πρέπει να 

πληρωθούν οπωσδήποτε όλα, διότι  δεν μπορεί να έρχεται . .  Δεν 

μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια …Κάποια κονδύλια δεν 

μεταφέρθηκαν, γύρισαν πίσω. Αυτό θα γίνει  εδώ. Δηλαδή, εάν τα 
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δώσουν τα λεφτά σημαίνει  ότι  και το ΄14 θα πληρώσουν μέχρι τ α 

Χριστούγεννα, από ότι  λέει  ο υπουργός.  Αυτό δεν μπορούμε να το 

ξέρουμε εμείς .   

 Η δική μας πρόταση είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρότασή σας.   

Κος ΠΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Δήμαρχε καλέστε τους 

βουλευτάδες…καλέστε τους βολευτάδες άπαντες,  τον Περιφερειάρχη ,  

τον Αντιπεριφερειάρχη να γίνει  μια σύσκεψη, να πούμε το πρόβλημά 

μας,  διότι  δεν η Ξάνθη πέρυσι είχε 80% μείωση, είχε 20% επιλέξιμα 

και τώρα έχει  80.  Δεν μπορεί  . .  ο Περιφερειάρχης κάτω και φώναξε . .  

τα πήραν όλα.  

 Τώρα είχαμε μια συνομιλία,  επειδή γνωρ ιζόμαστε,  είμαστε 

Βλάχοι και γνωριζόμαστε …και του λέω ότι  . .  να μην είναι επιλέξιμο;  

 Πέρυσι με την κυρία Χαλικιά είχαμε μια πάρα πολύ καλή 

συνεργασία.   Εγώ προσωπικά της έστειλα 44 ενότητες.  Ενότητες 

σημαίνει ,  δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, όπως είναι τα χ ωράφια,  

…φέτος τους έστειλα άλλους 23 Σερραίους τους οποίους τους 

κόψανε…  

 Πρέπει να αναλάβουν και αυτοί τις  ευθύνες τους.  Τώρα εάν 

θέλετε να πάρετε την απόφαση να δώσετε . .  23% στον καθένα, εγώ 

προσωπικά σαν Βασίλης Πάκης . .  γ ια τα παιδιά μου….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε αποδεκτή είναι η πρότασή σας απλώς θα μας πείτε,  το 

Σάββατο σας βολεύει;   

Κος ΠΑΚΗΣ:  
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Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Όποια μέρα θέλετε τους βουλευτάδες,  τον 

Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να έρθουμε σε επαφή αύριο για το Σάββατο.  

Κος ΠΑΚΗΣ:  

Και άμα μπορούσε να γινόταν και χθες θα ήταν καλύτερα. Ευχαριστώ 

πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι και ο Πρόεδρος εδώ; Ελάτε πιο κοντά και εσείς .  Πώς λέγεστε;   

Κος ΜΕΛΕΤΕΡΗΣ:  

Μελετέρης Σταύρος,  είμαι εκπρόσωπος από την Ορεινή.  Είμαι 

Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών, είμαι και εκπρόσωπος από την 

Ορεινή.  Λοιπόν,  συμφωνούμε με αυτό που είπε ο Πάκης ο Βασίλης ότι  

πρέπει να γίνει  μια σύσκεψη άμεσα γι΄ αυτό το θέμ α. Όπως είπε έπρεπε  

κανονικά να γινόταν από πέρυσι αυτή η συζήτηση γι΄ αυτό το θέμα το 

πολύ σοβαρό, για τα βοσκοτόπια και επίσης,  εφόσον έχει  έρθει  μια 

υπουργική απόφαση από 11 Σεπτεμβρίου έχει  έρθει  η υπουργική 

απόφαση εδώ στους Δήμους,  που είναι υποχρεωμ ένοι να αναλάβουν,  

πρέπει να τρέξουμε γρήγορα.  

 Δηλαδή, όπως και να είναι τα πράγματα, εντάξει  η Γαία έχει  

κάνει  μια πρόταση αλλά και σαν Δήμος εσείς  πρέπει να κάνετε και 

εσείς  μια δική σας πρόταση σε αυτό το θέμα αλλά πρέπει να την 

κάνουμε άμεσα. Πρέπει πρώτα να γίνει  η σύσκεψη και να δούμε τα 
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πράγματα συνολικά πως είναι εδώ πέρα, γιατί  υπάρχουν,  όπως είπαν 

και πιο μπροστά, η Κοινότητα Ορεινής έχει  κάποια έκταση επιλέξιμη 

αλλά δεν . .  Εμείς θέλουμε οι  εκτάσεις να φτάσουν για όλους τους 

κτηνοτρόφους.  . .και για τα δικαιώματα. Αυτό είναι το βασικότερο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος συνάδελφος  θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  Γάτσιος και κανείς  

άλλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη λίγο τα ονόματα να γράψουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση ή ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση Πρόεδρε,  δεν θα κάνω ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα οι δυο μόνο.  Παρακαλώ κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω πρώτον την δημοτική αρχή σε ποιες ενέργειες έχει  

προβεί,  γιατί  και ο κ.  Αντιδήμαρχος είπε προ ηγουμένως ότι  θα πρέπει 

να μεγαλώσει  η πίτα.  Σε ποιες ενέργειες έχει  προβεί μέχρι σήμερα, 

έτσι ώστε να δούμε πως μπορούσε να έχει  μεγαλώσει αυτή η πίτα ή τι  

μπορεί να γίνει  τώρα;  
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Πρώτον και δεύτερον,  σχετικά με την εντολή που πήραμε από το 

Υπουργείο Γεωργίας,  από τον γενικό γραμματέα τον κ.  Κορασίδη, ότι  

πρέπει εμείς  να δώσουμε τα βοσκοτόπια,  είναι σε πιο βαθμό στην 

διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  όπως 

αποφασίσατε οι  επτά Αντιδήμαρχοι και τα υπηρεσιακά στελέχη;  

Προσέξτε,  ξανά κάνω το ερώτημα. Είναι στην διακριτική μας 

ευχέρεια να αρνηθούμε ή είναι επιβεβλημένο και οπωσδήποτε πρέπει 

να δώσουμε εμείς  τα βοσκοτόπια; Γιατί  εμείς  ξέρουμε από την 

Αυτοδιοίκηση ακόμα και εάν δεν απορρέει  αρμοδιότητα, η 

Αυτοδιοίκηση εμπλέκεται πολύ περισσό τερο  δε εδώ που απορρέει  

αρμοδιότητα ή αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης να μοιράσει τα 

οικόπεδα.  

Δεν είναι τοποθέτηση Πρόεδρε,  ένα λεπτό ακόμα για να 

διευκολύνω. Είδα ότι  εσείς  λέτε ότι  εμείς  δεν θέλουμε σήμερα να 

μοιράσουμε τα βοσκοτόπια και . .  τι  κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;  

Μετά την τοποθέτηση..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .  της δημοτικής αρχής αγνοώντας το τι  λένε οι  άνθρωποι πίσω σας.  

Αυτό καταλαβαίνω εγώ. εν πάση περιπτώσει,  σε όλες συναντήσεις το 

ζητούμενο είναι να μεγαλώσει η πίτα.  Την  στιγμή που συρρικνώνεται 

τόσο πολύ συνεχώς,  αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πίτα η 

συγκεκριμένη να μεγαλώσει ειδάλλως θα παίρνουν συνεχώς λιγότερα 

οι  άνθρωποι.  Ο κ.  Πάκης το είπε και προηγουμένως, του χρόνου θα 

κόψουν άλλα 20,  μετά άλλα 10 και δεν θα μείν ει  καθόλου πίτα.   

 Τώρα όσον αφορά …  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα λεπτό σε αυτό το ερώτημα, εγώ ρώτησα, ποιες ήταν οι  ενέργειες 

οι  δικές σας για να . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Σε όλες τις  συναντήσεις αυτό επιδιώκαμε,  

. .  έχουμε υπουργό, έχουμε περιφερ ειάρχη, έχουμε βουλευτές … όλοι το 

άκουσαν και από εμάς και από τους κυρίους.  Δεν ξέρω τι  άλλο να 

κάνουμε.  Ας το επιβεβαιώσουν οι  άνθρωποι,  …  

 Στο δεύτερο, όταν στέλνει  ο υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας 

δεν λέει  φυσικά . .  και τα λοιπά. Δίνει  εντολή. Σε αυτ ή την εντολή 

εμείς  προσπαθούμε να αντισταθούμε . .  εάν  όμως κάνουμε όλες τις  

ενέργειες αυτές και δεν μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι ,  αναγκαστικά, 

όπως είπε ο Διευθυντής,  . .  Με την διαφορά όμως πρέπει να μας πουν 

γιατί  στο . .  στον άλλο τόσα, στον άλλο τόσα. Υ πάρχουν χωριά εδώ που 

έχουν κάπως περισσότερες εκτάσεις . .  και δεν θέλουν να δώσουν στο 

διπλανό χωριό.  Δεν μπορώ εγώ . .ο Δήμαρχος να πει  ότι  εσύ δεν είσαι 

παιδί  μας και εσύ είσαι παιδί  μας.   

 Αυτά είναι θέματα και παρακαλώ εάν είναι έτσι κ.  Πάκη είναι 

έτσι  ή όχι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και άλλοι νομοί είναι για το ίδιο πράγμα. Ο Νομός Σερρών είναι πάρα 

πολύ αδικημένος.   Εάν δεν κάνουμε προσπάθεια δεν θα πετύχουμε 

τίποτα. Μπορεί να μην πετύχουμε και τώρα αλλά πρέπει να κάνουμε 
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προσπάθεια.  Και δεν θα απαντήσουμε σε σας,  θα απαντήσουμε στους 

ανθρώπους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι;  Α! ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στο ένα σκέλος ήταν η ερώτηση από τον κ.  Γάτσιο.  Το άλλο ήθελα να 

ρωτήσω τον κ.  Πάκη, αναφερθήκατε ότι  στην Ήπειρο και αλλο ύ κάτι  . .  

έχει  γίνει;   

Κος ΠΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μόνο στην Ήπειρο ή και αλλού;  

Κος ΠΑΚΗΣ:  

Και αλλού. Και στην Ξάνθη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

. .να ρωτήσω στην εισήγηση εδώ κ.  Αντιδήμαρχε,  λέει  ότι  η υφιστάμενη 

κατάσταση του ΄14 θα καθορίσει  στον μέγιστο βαθμό την κατανομή 

των δικαιωμάτων για την νέα Αγροτική Πολιτική ΄15 -΄20.  Θα ήθελα 

λίγο έτσι να καταλάβω τι  ακριβώς σημαίνει;  Δηλαδή εάν δεν γίνει  κάτι  

θα τους κυνηγάει τους ανθρώπους μέχρι το ΄20 αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΚΗΣ:  

Μέχρι το ΄27.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΚΗΣ:  
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Κάπως έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  δεν έχει  ερώτηση. Πάμε σε τοποθετήσεις.  Ο κ.  

Γιαννακίδης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Ραμπότας,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Ας ξεκινήσουμε από εσάς κ.  Γάτσιο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε  μιλάμε ίσως για το σημαντικότερο θέμα,  τουλάχιστον 

στα έδρανα του κλείνουμε εδώ περίπου  τέσσερα χρόνια,   γιατί  μιλάμε 

για ένα ποσό  που κινδυνεύει  να χαθεί  από τον νομό μας  και κυρίως 

από τους  παραγωγούς,  το οποίο….  

  Μιλάμε δυστυχώς το τελείωμα, στο και πέντε.   Πρέπει να 

κάνουμε σήμερα κάποιες ενέργειες που θα έπρεπε να έχουν γίνει  πολύ 

νωρίτερα.  Από  τον Μάιο του ΄13  ξέρουμε καλά  ότι  έχουν  

περιοριστεί  όλες αυτές οι  εκτάσεις.   Φέτος περιορίστηκαν ακόμα 

περισσότερο.   Πρώτον, έπρεπε να  κάνουμε όλες αυτές τις  

απαραίτητες ενέργειες,  ώστε  να μην μειωθούν σε καμία των 

περιπτώσεων,  περαιτέρω τουλάχιστον σε σχέση με  πέρυσι.   Δυστυχώς  

μειώθηκαν.  

  Δεύτερον,  ερχόμαστε να  αποφασίσουμε εμείς  σήμερα εάν θα 

δεχτούμε είτε όχι ,  κατά την γνώμη μου . .και νομίζω ότι   είναι η σωστή,  

σε μια εντολή που μας δίνει  το υπουργείο  και σε μια  αρμοδιότητα 

που έτσι κι  αλλιώς,  όπως είπα και προηγουμένως, απορρέει  από τους 

Δήμους.    Οι Δήμοι είναι αυτοί που ανέκαθεν . .τα βοσκοτό πια  και 

μοιράζουν  τις  εκτάσεις.    

  Συνεπώς, στη λογική ότι   έχουμε ή δεν έχουμε δικαίωμα να 

αρνηθούμε ή να μην αρνηθούμε,  νομίζω  ότι  τσάμπα συζητάμε,   νομίζω 

ότι  στις  11 Σεπτεμβρίου που έχει  γίνει ,   που έχει  έρθει  αυτό το 
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έγγραφο ο Δήμος έπρεπε να ενερ γοποιηθεί   και νομίζω, κύριε 

διευθυντά, ότι  δεν έχουμε κανένα  πρόβλημα   εμείς ,  μπορούσαμε να 

συνεργαστούμε  και με τις  Ενώσεις  και με όλα αυτά, έτσι  ώστε να 

δημιουργήσουμε όλο το υπόβαθρο αυτό που χρειάζεται,  το. . .  εννοώ, να 

μπορεί να το δουλέψει κάποιος  και από τις  11 Σεπτεμβρίου  μέχρι 

σήμερα,  είναι πάνω από  ένας μήνας,  έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι.    

Κακώς συζητάμε και σήμερα γι '  αυτό το θέμα.   Κατά τη γνώμη 

μου.  Έπρεπε ο Δήμος από τότε να είχε  αναλάβει όλη την ευθύνη.   

 Σε ό,τι  αφορά το πώς θα κατανεμηθούν,  πραγματικά όταν έχεις  

να μοιράσεις φτώχεια είναι πρόβλημα κ.  Αντιδήμαρχε.   Δεν  

αμφιβάλλω ότι  ένα πρόβλημα  αλλά τι  να κάνουμε τώρα;  Πρέπει  να 

διαχειριστούμε το πρόβλημα.   Που θα το αφήσουμε;  Δεν θα τις  

δώσουμε εμείς  τις  εκτάσεις,  θα τις  δ ώσει ποιος;  Θα τις  δώσει η Ένωση 

όπως πέρυσι;   

Ξέρετε ότι  το 70% των κτηνοτρόφων δεν πήραν εξουσιοδοτική.  

Δεν ήταν μια ποσότητα για ορισμένους ανθρώπους το να μην πάρει το 

50% του εισοδήματός τους.  Αυτό συνέβη στο 70% των κτηνοτρόφων 

δεν πήραν εξουσιοδοτική.  Μην κοιτάτε που λένε εκεί  πέρα..  τους 

βουλευτές ότι  είναι 5% και τα λοιπά …Είναι το 70%.. .  

Άρα λοιπόν,  η πρόταση που έκανε ο κ.  Πάκης 

προηγουμένως.. .στα τεχνικά ζητήματα, νομίζω ότι  είναι πάρα πολύ 

καλή αλλά γι΄ αυτούς που έχουν τα εδαφικά δικαιώματα. Γ ια αυτούς 

που έχουν τα ειδικά που είναι το 70% τι  κάνουν;  

Υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τα 

χρήματα που θα χάνουμε φέτος.  Αυτές οι  εκτάσεις οι  οποίες 

βρίσκονται το ΄13,  όσες μπήκαν και το ΄14,  θα καθορίσουν και την 

τύχη και το μέλλον των κτηνοτρόφων για τα δικαιώματα που θα 
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πάρουν από την νέα ενίσχυση από τουλάχιστον το ΄14 μέχρι το ΄20,  

μπορεί μέχρι το ΄27,  όπως είπατε.  Αλλά μέχρι το ΄20 σίγουρα.  

Συνεπώς,  δεν μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. 

Δηλαδή να μην μειωθούν.  Εδώ συμφωνώ απόλυτα με τις  εισηγήσεις 

των κτηνοτρόφων  και γι΄ αυτό επέμενα και στις  ερωτήσεις μου, ότι  θα 

πρέπει,  αφού δεν τα κάναμε χθες,  αύριο να ξεκινήσουμε να δούμε πώς 

μπορούμε να μεγαλώσουμε την γη των επιλέξιμων εκτάσεων.  

Είναι πολύ σημαντικό,  υπάρχει προηγούμενο σε άλλους νομούς 

που πέρυσι πήραν 100 και φέτος πήραν 120, εμείς  δυστυχώς πέρυσι 

από τα 100 πήραμε φέτος τα 80,  αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για μας 

και βεβαίως είναι δύσκολο αλλά είμαστε εδώ για να αναλάβουμε τις  

ευθύνες μας και να διευθετήσουμε την κατάσταση.  

Επειδή είναι δύσκολο δεν σημαίνει  ότι  το πετάμε σε έναν άλλον 

που είναι άγνωστος και μας έρχονται μετά την άνοιξη,  γιατί  και οι  

άλλοι…  

Ξέρετε ότι  σε βοσκοτόπια του Δήμου μας μπήκαν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ολοκληρώνω. Μπήκαν εκτάσεις από άλλους Δήμους,  ενδεχομένως και 

από άλλους νομούς; Ποιος τους . .  ο Δήμος όχι  βέβαια.  Όμως..  αυτούς 

θα αφήσουμε να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση;  

 Εγώ πονάω γι΄ αυτό την δουλειά γιατί  οι  περισσότεροι είναι 

άνθρωποι και η ο ικογένειά μου η ίδια ζει  από αυτή την δουλειά.  Δεν 

είναι,  προς Θεού δεν έχουμε καμία τάση να έχουμε κάποια 

αντιπολιτευτική διαδικασία εδώ. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να 

βρούμε λύση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.  
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 Ευχαριστώ κ.  Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μόνο ερώτηση είχα εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχάς συμφωνώ με τον κ.  Γάτσιο,  νομίζω ότι  ο Δήμος πρέπει να 

διαχειρίζεται αυτές τις  εκτάσεις,  είναι η περιουσία του.  Συμφωνώ και 

με τον διευθυντή ότι  δεν έχε ι  ο Δήμος και το προσωπικό και τα μέσα 

για να διαχειριστεί  μια τέτοια κατάσταση αλλά αυτά κάποια στιγμή 

πρέπει να τα αναλάβει ο Δήμος.  Αλλά κατά την γνώμη μου δεν είναι 

εκεί  η ουσία.   

 Το ζήτημα δεν είναι εάν θα τα διαχειριστεί  ο Δήμος ή εάν θα τα 

διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης.  Το πρόβλημα είναι η νέα κοινή 

αγροτική πολιτική.   

 Κύριε Δήμαρχε,  τους κοροϊδεύουν τους ανθρώπους.  Να δώσουμε 

ραντεβού με τους βουλευτές;  Ποιους βουλευτές;  …έχεις ψηφίσει αυτή 

την νέα κοινή πολιτική και . .Να ζητήσουμε τώρα να κάνουν τι ;  Μια 

πολιτική η οποία απαιτεί  στο 40% να μειωθούν τα επιλέξιμα 

βοσκοτόπια,  θα είναι καταστροφικό για την ελληνική κτηνοτροφία και 

γιατί  οι  άνθρωποι θα ανεβάσουν το κόστος διατροφής από το ζώο και 

φυσικά γιατί  δεν θα έχουν το δικαίωμα των επιδοτήσ εων και των 

αποζημιώσεων. Γιατί  δεν αποζημιώνονται σύμφωνα με τον αριθμό των 

ζώων αλλά σύμφωνα με τις  εξετάσεις των βοσκοτόπων και εάν 

σκεφτούμε ποιους εξυπηρετεί  αυτή η κατάσταση; Προφανώς 
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εξυπηρετεί  χώρες που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα.  

Γαλακτοκομικά προϊόντα και ζώα.  

 Λοιπόν,  ας μην τους κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους.  Οι  

βουλευτές,  η πλειοψηφία των βουλευτών στης Σέρρες έχει  ψηφίσει 

αυτά τα μέτρα, υπηρετεί  την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τώρα 

είναι πολύ αργά για δάκρυα. Λυπάμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά πολιτικό,  αυτό θα κουβεντιάσουμε 

εδώ μέσα. Δεν θα μπω στα διαδικαστικά και στο εάν έχει  η τοπική 

διοίκηση το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα βοσκοτόπια,  αυτό μπορούμε 

να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή , το θέμα είναι ότι  υπάρχει  μια 

ντιρεκτίβα από την Ε.Ε.,  . .πολιτικής,  η οποία θέλει  να ξεκληρίσει  την 

μικρομεσαία αγροτιά και τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους.  Αυτό 

είναι το μόνο σίγουρο.  

Και καλώ τους κτηνοτρόφους να βγάλουν και πολιτικά συμπεράσματα 

για το ποιοι  είναι αυτοί που . .  αυτής της πολιτικής.   

Ένα δεύτερο ζήτημα. Από εκεί  και πέρα για το συγκεκριμένο 

θέμα, είναι στρατηγική επιλογή να καθαρίσει  τους μικρούς αγρότες και 

κτηνοτρόφους,  να μπορέσουν να πάνε σε μεγάλες βιομηχανίες,  εννοώ ή 

αγροτικές ή κτηνοτροφικές,  είναι απόφαση ψηφισμένη της Ε.Ε. αυτό 

το πράγμα και οδεύει  μαθηματικά σε αυτόν τον στόχο,  να περιορίσει ,  

όσο γίνεται,  τους μικρούς κτηνοτρόφους.   

Είναι εξαιρετικά διδακτικό το ότι  το Υπουργείο και  η κυβέρνηση  

αποφάσισε να πετάξει  την καυτή πατάτα τώρα στους Δήμους,  να 

βγάλουμε εμείς  το φίδι  από την τρύπα σε μια περίοδο η οποία 
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αποφασίζει  για το τι  θα γίνει  για τα επόμενα δεκατρία χρόνια και γι΄ 

αυτό πρέπει να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα οι  φίλοι κτηνοτρόφοι.   

Εδώ πέρα, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με αυτό που λέμε 

τώρα, πρέπει να έχουμε  μέτωπο ξεκάθαρο σε αυτούς που . .  τις  

συγκεκριμένες αποφάσεις,  οι  οποίες ποιες είναι;  Είναι τα κόμματα του 

ευρωμονόδρομου, είναι η κυβέρνηση και όσοι την στηρίζουν και η 

Ε.Ε..  Και όσο είμαστε μέσα σε αυτή  την λυκο -συμμαχία οι  

μικρομεσαίοι αγρότες και οι  κτηνοτρόφοι θα είναι με την πλάτη στον 

τοίχο,  που είναι.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πολλές φορές έχω πει  μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι  το 

πρόβλημα ξεκινάει  από το Δασαρχείο.  Το Δασαρχείο εκεί  που δεν έχει  

δέντρο τα κάνει  δασική έκταση. Αυτοί οι  άνθρωποι που δεν 

προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία,  είναι μόνο για να παίρνουν 

μισθούς,  για να . .  την θέση τους.  Καμία . .δεν έχουν,  δεν έχουν ούτε 

καν ένα φυτώριο .  Αυτό να το ξέρετε.  Όλο το κακό ξεκινά από τα 

Δασαρχεία.  Δυστυχώς παίρνουν τους επιλέξιμους βοσκοτόπους και 

τους κάνουν δάση. Εδώ δεν υπάρχει δέντρο και το λένε δάσος.   

 Εμείς είμαστε δημοτική αρχή, είμαστε το κυρίαρχο όργανο εμείς  

πρέπει γι΄ αυτά να αγων ιστούμε και να παλέψουμε και . .  αυτή η 

αρμοδιότητα, διότι  εμείς  έχουμε . .  μηχανικών, έχουμε επιστήμονες.  

Εάν εμείς  δεν μπορούμε,  ποιος θα μπορέσει;  Να έρθει  το κράτος;  Τι να 

κάνει  αυτό; Εμείς έχουμε σαράντα μηχανικούς,  έχουμε τοπογράφους,  

τι  δεν έχουμε.   
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 Εμείς κύριε Δήμαρχε,  θα δουλέψουμε όμως, να δουλέψουμε και 

μην λέτε ότι  εδώ υπάρχει αδυναμία.  Έχουμε σαράντα μηχανικούς και 

τοπογράφους.  Πληρώνουν οι  Σερραίοι .  να βρούμε τους βοσκοτόπους,  

οι  οποίοι  είναι επιλέξιμοι και να κάνουμε ένσταση στο Δασαρχείο και 

. .  σας παρακαλώ, δεν υπάρχει δένδρο και το λένε δάσος.  

Καταστρέφουν την περιουσία μας.   

 Εμείς δεν είμαστε ούτε Καβάλα, ούτε Κως ούτε Κέρκυρα, ούτε 

Ρόδος.  Εμείς είμαστε γεωκτηνοτρόφοι.  Μόνο από εδώ ζούμε και αυτή 

η πόλη υπάρχει και θα υπάρχει άμα υπάρχουν κτηνοτρόφοι και 

γεωργοί.  Δεν έχουμε εμείς  τουρισμό.  

Ας είμαστε πιο δυναμικοί,  ας κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε 

σαν δημοτική αρχή, και θα βρούμε τα στρέμματα  που πρέπει να 

βρούμε,  που υπάρχουν αλλά τα κλείνουν.  Μας κλέβουν,  κύριε 

Δήμαρχε,  να το ξέρετε.  Μας κλέβουν και είμαστε εμείς  ανίκανοι να 

προσφέρουμε αυτά που πρέπει να προσφέρουμε στους γεωργούς μας.   

Πολύ σωστά είπε ο κ.  Γάτσιος,  πονάει η ψυχή του διότι  είναι και 

αυτός κτηνοτρόφος ο άνθρωπος και εμείς  από μικρά παιδιά ζώα 

βοσκούσαμε και καταλαβα ίνουμε τον πόνο τους.  Από εμάς εξαρτάται,  

κύριε Δήμαρχε,  και κύριε Πρόεδρε.  Αυτό να το ξέρεις  καλά. Εάν εμείς  

ξυπνήσουμε εκεί  που πρέπει να ξυπνήσουμε,  εν δικαίω, όχι  εν αδίκω 

μας αδικούν και μας κλέβουν.  Εμείς που έχουμε . .έχουμε στόλο 

μηχανικών, τοπογράφους,  γεωπόνους,  τι  δεν έχουμε.  Ποιοι  είναι αυτοί 

που θα πουν ότι  εμείς  δεν έχουμε….Να δουλέψουν και αυτοί.  Όλοι 

μισθούς θα παίρνουν; Να δουλέψουν.  

Σας παρακαλώ εγώ ξέρω τι  λέω, ξέρω πολύ καλά τι  λέω. Έχουμε 

σαράντα μηχανικούς και,  τι  κάνουν αυτοί όλη την ημέρα; Δεν 
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κατηγορώ τα παιδιά αλλά να πάνε να δουλέψουν, να βοηθήσουν την 

κτηνοτροφία μας.  80% το κρέας το παίρνουμε από έξω. Γιατί  δηλαδή;  

Γι΄ αυτό κύριε Δήμαρχε είναι πολύ σημαντικό γεγονός θα πρέπει να 

δουλέψουν οι  μηχανικοί μας,  να τους βάλουμε,  έχουν  υποχρέωση 

βαθιά.  Αλίμονο εάν . .  Το ξέρετε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ραμπότας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σύντομος θα είμαι σε ένα πολύ σημαντικό θέμα το 

οποίο αφορά την κτηνοτροφία σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στους 

Νομούς Σερρών και στον Δήμο Σερρών στον ο ποίο σήμερα συζητάμε 

το θέμα.  Είναι γεγονός ότι  υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. .   

διαφορετική οπτική  γωνία.  Θέλω να πω το εξής:  σε ότι  αφορά την 

κτηνοτροφία και το . .διαμορφώνεται αυτή . .διαμορφώνει τα 

δικαιώματα και τις  . .γ ια την επόμενη επταετία,  οκταετ ία.   Αυτό αφορά 

και τον . .  κόσμο αλλά και τον κτηνοτροφικό κόσμος.   

 Αλλά δεν μιλάει κανείς ,  γιατί  . .αφορά την αλλαγή χρήσης των 

βοσκοτόπων και τον τρόπο με τον οποίο έγινε και πως. .  όλη αυτή η 

ιστορία τα προηγούμενα χρόνια.  Άρα υπάρχει μια νέα υφιστάμενη 

κατάσταση, όπου πρέπει ειδικά η κτηνοτροφία να προστατευτεί . .  

επιλέξιμες εκτάσεις και αυτό είναι δυνατόν,  πρώτον διότι  αυτή την 

στιγμή σε οι  αφορά τις  πρώην ΕΑΣ αλλάζει  το νομικό καθεστώς 

λειτουργίας,  τα πράγματα αυτά θα μεταφερθούν στους Δήμους,  

. .ξαφνικά .   

 Είναι γεγονός ότι  οι  ενισχύσεις από την Ε.Ε. συντηρούν,  εάν 

θέλετε στηρίζουν την κτηνοτροφία,  κάποια βήματα κάνει  και ίσως 

αρκετά έχουν γίνει  και θα έλεγα σε αυτό το κομμάτι ότι  πρέπει να το 
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δούμε γιατί  υπάρχει  μεγάλη αλλαγή χρήσης βοσκοτόπων και πρέπε ι να 

βρουν την επιλογή των νέων επιλέξιμων εκτάσεων.  

 Εάν δεν συμμορφωθούν με αυτά μέσα στην επόμενη τριετία,  θα 

είναι καταστροφικό για τους κτηνοτρόφους και του Δήμου Σερρών 

…Ειδικά για τον Δήμο Σερρών, ο οποίος είναι …..  

Η  ΕΑΣ ξέρουμε τι  παιχνίδι  παίχθ ηκε και πως έγιναν οι  επιλογές 

και οι  καταχωρήσεις.  Τα γνωρίζουν οι  ίδιοι  καλύτερα. Τα έχουμε ζήσει 

και εμείς  στα προηγούμενα χρόνια,  άρα λοιπόν . .  καθαρή επιλογή. Ο 

Νομός Σερρών πρέπει να . .να πάρουν το μέτρο πίσω το 20% της 

περικοπής…Το θέμα είναι ότι  μπ ορεί να γίνει  αυτό,  όχι  με πολιτική 

παρέμβαση, να . .ακόμη υπάρχουν και να κλείσει  το θέμα. Γιατί  αυτή 

την τριετία κρίνεται η κτηνοτροφία του Δήμου Σερρών και των 

κτηνοτρόφων του και είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν υπάρχουν 

περιθώρια ούτε ελιγμών ούτε…  

 Άρα η σύσκεψη πρέπει να γίνει ,  η πολιτική παρέμβαση πρέπει να 

γίνει ,  ο Δήμος έχει  επάρκεια για να ανταποκριθεί  στον βαθμό που θα 

ανταποκριθεί  για πρώτη φορά, είναι κάτι  καινούργιο,  ξέρουμε τι  

γινόταν τα προηγούμενα χρόνια,  ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί  στον 

βαθμό που θα ανταποκριθεί  . .  και εξάλλου λόγω αυτών των θεμάτων 

θα έρθουν και άλλα ζητήματα στις  αρμοδιότητες των Δήμων και θα 

πρέπει να τα . .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  συνάδελφοι κανένας δεν ενδιαφέρεται λιγότερο ή 

περισσότερο για τους κτηνοτρόφους.  Όλοι νοιαζόμαστε.  Γιατί  το λέω 
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αυτό; Από τους κτηνοτρόφους,  τους γεωργούς εξαρτάται και η αγορά 

των Σερρών. Πάνε καλά; Ανθίζει  και η αγορά. Δεν πήγαν καλά οι  

γεωργοί και οι  κτηνοτρόφοι;  Κλείνουν καταστήματα. Αυτό θέλω να το  

δείτε,  είναι γεγονός.   

 Είναι πολιτικό το θέμα  και  απορώ εγώ γιατί  πολλοί θέλουν να 

ρίξουν ευθύνες στους Δήμους και στις  Δημοτικές Αρχές;  Είναι 

πολιτικό,  πολύ σωστά το είπε ο συνάδελφος ότι  είναι πολιτικό το θέμα.  

 Εάν θέλουν να ρίχνουν το μπαλάκι σε μ ας να μας αφήνουν να 

αποφασίζουμε και εμείς  ή ο Δήμος να αποφασίζει ,  αφού ρίχνουν το 

μπαλάκι σε μας,  να αποφασίζουμε και να κάνουμε εμείς  την κατανομή. 

Να επιλέξουμε εμείς  τις  εκτάσεις οι  οποίες θα είναι επαρκείς,  αφού 

θέλουν έτσι.  Αλλά δεν θέλουν έτσι,  θέ λουν διαφορετικά.  Θέλουν 

μειωμένα.  

 Αφού θέλουν να ρίξουν το μπαλάκι σε μας,  ας μας αφήσουν εμάς.  

Ξέρουμε.  Θα βάλουμε εμείς  τους ειδικούς κτηνοτρόφους και θα μας 

πουν ότι  εμείς  θέλουμε τόσα και τόσα και τελείωσε το θέμα.  

 Και κλείνω. Εμείς συντασσόμαστε με την πρόταση του προέδρου 

και του κ.  Πάκη και το Σάββατο σύσκεψη και πίεση στους πολιτικούς.  

…Ψηφίζουν τον ΕΝΦΙΑ, βγαίνουν έξω και βγαίνουν στις  τηλεοράσεις 

και λένε ότι  είμαστε εναντίον.  Λοιπόν,  αυτό το παραμύθι να 

σταματήσει.  Όταν είναι ένα θέμα πολιτι κό,  θα αναλαμβάνουν τις  

ευθύνες τους.   

 Την πρόταση του προεδρείου και του κυρίου Πάκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πάκη. Ελάτε λίγο πιο μπροστά σας παρακαλώ.  

Κος ΠΑΚΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Άκουσα πιο μπροστά τον κ.  Αναστασιάδη 

να λέει  για το Δασαρχείο.  Δυστυχ ώς, να το πω, είναι το μόνο που δεν 

φταίει  στην προκειμένη περίπτωση. Ούτε καν ρωτήθηκε το Δασαρχείο.  

Εγώ πήρα προχθές τον Δασάρχη και λέει  ότι  εμείς  ακόμη και τα 

πουρνάρια,  να το πω έτσι απλά και αυτά ακόμη κάνουμε εκτάσεις 

βοσκής.  Για βόσκηση. Και τα . .  οπότε το Δασαρχείο δεν αναμιγνύεται 

σε αυτή την περίπτωση καθόλου. Ούτε ζήτησε την συνδρομή του 

Δασαρχείου ποια βοσκούνται για να δώσουν τις  επιλέξιμες εκτάσεις.   

 Δυστυχώς μέχρι τώρα και θα στοιχίσουν και άλλα λεφτά, ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δίνει ,  ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή το Υπουργείο δεν γνωρίζω, 

εγώ ξέρω αλλά δεν θα το πω όμως, . .  πάνω από 4 εκατ.  ευρώ στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τα . .σε μια ιδιωτική εταιρεία,  η οποία βγάζει  τις  

επιλέξιμες εκτάσεις . .  ιδιωτική εταιρεία τα βγάζει .  Δίνουν κάποια 

μπόνους μέσα …  

 Για φέτος το πρόγραμμα είναι του Δήμου. Ψηφίστηκε νόμος.  Το 

πρόγραμμα . .  από 17 δις  θα πάμε στα 25,  όχι  στον Δήμο, για όλη την 

Ελλάδα. Όταν όμως θα χάσει ο κτηνοτρόφος φέτος και θα . .  είτε τις  

έχουμε είτε δεν τις  έχουμε.  Και του χρόνου ο Δήμος,  θέλει  δεν θέλει ,  

θα διαχειριστεί  από αρχάς του χρόνου τις  δημοτικές εκτάσεις.  Οι 

υπόλοιπες εκτάσεις . .  στην δική μου την υπηρεσία από την Περιφέρεια.   

 Ότι έχει  ιδιόκτητο ο Δήμος,  δικό του ή Κοινότητα, έχει  η 

Κοινότητα Ορεινής 1.000 στρέμματα, θα τα δουλέψει ο Δήμος.  Έτσι . .  

2.000 στρέμματα; Αυτά θα τα δώσει ο Δήμος.  Τα υπόλοιπα όλα όπως 

είναι …και έχει  δοθεί  προς την Κοινότητα Νεοχωρίου προς χρήση, 

αυτά θα πάνε . .  

 Ζητάνε να γίνει  διαχειριστική.  Δηλαδή να μπει ή να αναλάβει ο 

Δήμος ή να βρούμε κάποιο πρόγραμμα που μίλησα με τον  Αντιδήμαρχο 
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γι΄ αυτό το θέμα, . .να μας βγάλουν τα επιλέξιμα ποια είναι προς . .  και 

ποια μη. Δεν τα έχουν βγάλει δυστυχώς. Τώρα ζητάνε για το ΄15 και 

μετά,  ζητάνε να γίνει  ένα τέτοιο διαχειριστικό σχέδιο . .  Τα πάντα, όλα 

ζητάνε.  Οπότε θα χρειαστεί  να γίνει  και αυτό το διαχειριστικό σχέδιο.  

Εάν δεν γίνει  πάμε στα χειρότερα δυστυχώς.  

 Άρα στοιχίζει  πολλά λεφτά δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πάκη ολοκληρώσατε;  

Κος ΠΑΚΗΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό κ.  Αναστασιάδη, μισό λεπτό.  Σ την δευτερολογία σας,  μην 

βιάζεστε.  Θες να πεις  κάτι  Αντιδήμαρχε ή να αρχίσουμε την 

δευτερολογία;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στο τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  δευτερολογία από τους προλαλήσαντες.  Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης.  άλλος; Κανείς.  Κύριε Γάτσιο.   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θέλω να διευκρινίσω κάτι προς το σώμα και τους συναδέλφους.  

Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι  τα βοσκοτόπια,   όλα τα χρόνια και 

φέτος ακόμη τα δίνουν οι  Δήμοι.  Εάν θυμάστε πριν από λίγους μήνες,  

γι΄ αυτό νομίζω ότι  επειδή είπατε ότι  είναι πολιτικό τ ο θέμα και τα 
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λοιπά, τα βοσκοτόπια είναι δική μας υπόθεση και μάλιστα οι  Δήμοι 

εισπράττουν για τα βοσκοτόπια.  Βάζουμε ένα τέλος.   

 Επειδή νομίζουμε ότι  τώρα μας ήρθε σε μας.  Δεν είναι τώρα, 

ανέκαθεν δίναμε εμείς ,  απλά . .και το κάνω σαφές.  Τι θα μας πουν 

τώρα; Γιατί  τελικά ξεφύγαμε από το θέμα. Το θέμα είναι εάν 

αποδεχόμαστε να τα διαχειριστούμε ή δεν αποδεχόμαστε να τα 

διαχειριστούμε.   

 Θα μας πουν πολύ απλά ότι  κύριε ξέρω εγώ, δήμε Σερρών, το 

. .500 στρέμματα, τώρα θα μας πουν ένα επιπλέον,  που είναι;  Σίγου ρα 

με το χαρτογραφικό υπόβαθρο σε ποιο σημείο του τα δίνεις ,  κάτι  το 

οποίο κανονικά θα έπρεπε και πριν να το κάνουμε όλοι μας που δεν 

χρειαζόταν όμως, γιατί  δεν υπήρχε πρόβλημα.  

Τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, τώρα έρχονται και μας λένε ότι  θα 

προσδιορίσεις  τον κάθε κτηνοτρόφο. Και αυτό δεν έχει  πρόβλημα, 

απλά εμείς  πρέπει να προσέξουμε μετά.  

Άρα λοιπόν,  για μένα προσωπικά, το είπα και πριν,  είναι 

αναπόφευκτο ότι  εμείς  θα κάνουμε αυτή την δουλειά,  γι΄ αυτό έλεγα 

ότι  έπρεπε να την είχαμε κάνει  πολύ καιρό πριν .  Εμείς θα πρέπει με 

κάθε τρόπο να στοχεύσουμε σε δυο πράγματα. Το είπαν και οι  

προλαλήσαντες κυρίως από τους κτηνοτρόφους.   Πρώτον να αυξήσουμε 

την έκταση. Έχω δει  και εγώ εκτάσεις,  όπως είπε και ο κ.  Πάκης,  πάρα 

πολλές εκτάσεις που μπορείς να επιλέξεις .  …Υπάρχει η δυνατότητα να 

βρεθούν δηλαδή περισσότερες εκτάσεις.   

Το θέμα είναι όμως, ξανά επαναλαμβάνω εγώ και νομίζω ότι  δεν 

πρέπει να χάνουμε χρόνο καθόλου, είναι αναπόφευκτο να τα 

διαχειριστούμε εμείς .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Ανέκαθεν οι  Κοινότητες νοικιάζανε 

κοινόχρηστες εκτάσεις.  Ανέκαθεν.  Πάντα.  Το Υπουργείο παίρνει  τους 

χάρτες,  κύριε Πρόεδρε και βλέπει…Εμείς έχουμε μηχανικούς,  έχουμε 

τοπογράφους,  μας λείπει  τίποτα; Ασφαλώς όχι .  Αλλά πρέπει ν α 

δουλέψουμε,  …χωράφια τα κάνανε δάση, ότι  ο υπουργός δεν παίρνει  

το Δασαρχείο να του πει  στον Δασάρχη τι  έγινε εδώ; Βλέπει τον χάρτη 

που του στέλνει .  Τελείωσε.  Απλό είναι το πράγμα.  

 Θα αγωνιστούμε γι΄ αυτό το θέμα, γιατί  η πόλη η δική μας 

στηρίζεται στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους.  Σε κανέναν άλλο. 

Κανείς τουρίστας δεν έρχεται εδώ. Εδώ δεν είναι όπως η Κέρκυρα. …  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον Αντιδήμαρχο  ο λόγος κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για να μην μένουν εντυπώσεις,  αυτό που ζη τούσε μέχρι 

τώρα η πολιτεία από τον Δήμο, ο Δήμος το έφερε στο ακέραιο και 

χαίρομαι που υπάρχουν κτηνοτρόφοι απόψε εδώ μαζί μας.  Εμείς 

καλούμαστε να δώσουμε βοσκήσιμες εκτάσεις και αυτό κάναμε.  Στα 

τρία,  τέσσερα χρόνια δεν υπήρξε ούτε ένας να παραπονεθεί  ό τι  τον 

αδικήσαμε.  Εδώ είναι οι  άνθρωποι.  Ούτε ένας ότι  τον αδικήσαμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Τώρα πάλι που καλούμαστε να διαχειριστούμε,  να τα διαχειριστούμε 

αλλά τουλάχιστον με τους καλύτερους όρους γι΄ αυτούς τους 

ανθρώπους.  Εμείς λέμε τους καλύτερους όρους σε συνεργασία με τους 

ανθρώπους…αυτά τα είπαμε,  τα είπαμε για να κερδίσουν οι  άνθρωποι 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δώσαμε στο ακέραιο βοσκήσιμες εκτάσεις.  Αυτό το επιλέξιμες ή όχι  

είναι καινούργιο φρούτο.  Λέτε,  κύριε συνάδελφε,  ότι  πριν από ένα 

μήνα πήραμε το χαρτί  και τα λοιπά. Πριν δυο μέρες πήραμε τις  

επιλέξιμες εκτάσεις…Σε δυο ημέρες τι  θέλατε να κάνουμε δηλαδή; . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το κράτος κατηγορούμε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πριν δυο μέρες πήραμε τις  εκτάσεις από την ΕΑΣ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην συνέχεια σε όλες τις  διεκδικήσεις,  σε όλες τις  συναντήσεις που 

έγιναν ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή ήταν παρόντες και 

μπροστάρηδες.  Δηλαδή εάν τυχόν δεν επιτεύχθηκε κάτι  από τους 

υπουργούς,  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν την ενδιαφέρει.   
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε μπροστάρηδες και θα είμαστε μπροστάρηδες.   

Κύριε Πρόεδρε κλείνω. Δεν αδικήσαμε κανέναν  μέχρι τώρα, ότι  

χρειαστεί  θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά επ΄ 

ωφελεία των κτηνοτρόφων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να μεγαλώσει αυτό το κομμάτι που είναι να πάρουν οι  κτηνοτρόφοι 

για να μην αδικηθούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση ποια είναι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η πρόταση είναι . .  αυτή την στιγμή . .αδυναμία εμπλοκής σε αυτή την 

φάση και από αύριο,  όπως είπε και ο Δήμαρχος το Σάββατο 

διεκδικούμε όλοι μαζί .  …να μεγαλώσει η πίτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο σκέλη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η μη αποδοχή και η σύσταση Επιτροπή που θα πιέσει  όσο μπορεί.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα πρέπει να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην αλλάζουμε την διαδικασία κ.  Μηλίδη.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα ψηφίσουμε,  πρέπει να διευκρινιστεί  λιγάκι ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρόταση…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει δυο σκέλη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπάρχει και η πρόταση των κτηνοτρόφων που πρέπει να την δούμε.  

Κανείς δεν έχει  αντίρρηση σε αυτό.  Υπάρχει όμως και η εμπλοκή ή μη. 

Αυτό είναι το σημαντικό.  Εάν θα εμπλακούμε ή όχι .  Η μη εμπλοκή  

σημαίνει  μετά και άλλα παρατράγουδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά την σύσκεψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   σεβαστές οι   απόψεις 

των συναδέλφων, . .  και τοποθετήθηκαν με . .  πάντα λόγω του 

ενδιαφέροντος μπορεί να υπάρξει και κάποια υπερβολή,  λίγο ως πολύ 

εδώ μέσα όλοι  είμαστε παιδιά   κτηνοτρόφων  και δεν νομίζω ότι  

μπορούμε να πλειοδοτούμε σε αυτό το θέμα.   

 Όπως  επίσης,  θα ήθελα να συγχαρώ  και τους κτηνοτρόφους,  οι  

οποίοι  τοποθετήθηκαν με υπευθυνότητα και με ειλικρίνεια πάνω στο 

θέμα.  Θα ήθελα επίσης να  διευκρινίσω και να πω, κ.  Αναστασιάδη,  

δεν υπάρχουν 40 μηχανικοί …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σαράντα και είναι,  παραπάνω είναι.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στον Δήμο Σερρών, όχι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος έχεις ,  παραπάνω είναι σου λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είναι παραπάνω. Μόνο στην Πολεοδομία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη έχει  τέσσερις τοπογράφους ο Δήμος Σερρών και 

όχι  σαράντα. Πάνω από δέκα με δώδεκα μηχανικούς δεν έχει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το λέω αυτό,  ξέρετε να μην δημιουργούνται λανθασμένες  εντυπώσεις 

…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  ωραία.   Και δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάζουμε όλους ότι  

δεν δουλεύουν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είπα ότι  δεν δουλεύουν.  Να δουλέψουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λίγη ησυχία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δουλεύουν,   πάντα υπάρχουν και  οι  εξαιρέσεις.   Το προσωπικό του 

Δήμου μειώνεται δραματικά,  στα τρία χρόνια έφυγαν 130 υπάλληλοι  

σε σύνταξη, προσλήψεις δεν γίνονται,   μην ξεχνάτε ότι  παίρνουμε και 

τη δουλειά  άλλων δήμων.  Υπάρχει εδώ θέμα που θα συνάψουμε 

προγραμματική σύμβαση   με τον Δήμο της . .γ ια πολεοδομικά  θέματα, 

για να τους βοηθάμε.   Καταλαβαίνετε  ότι   υπάρχει   πρόβλημα με το 

προσωπικό,  δεν είναι το προσωπικό αυτό που θα έπρεπε να είναι για 

αυτόν τον τεράστιο Δήμο, ο  οποίος είναι ο μισός  νόμος.   

  Τώρα, υπάρχει μια πρόταση, που απ'  ό,τι  βλέπω είναι αποδεκτή  

μάλλον από όλους,   η  πρόταση των κτηνοτρόφων,  την αποδεχόμαστε,   

να  γίνει  συνάντηση το Σάββα το, να δούμε τι  θα προκύψει  από αυτή 

τη συνάντηση, αυτή την απόφαση να πάρουμε σήμερα μόνο.  

Αποδεχόμαστε  την πρόταση των κτηνοτρόφων  και πάμε  για την 

συνάντηση του Σαββάτου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπαμε ότι  αυτή την απόφαση παίρνουμε.  Κοιτάξτε,  εισηγήσεις μπορεί 

να γίνονται,   δεν είμαστε  υποχρεωμένοι πάντα να ψηφίζουμε τις  

εισηγήσεις.   Ψηφίζουμε αυτό.    

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ποια είναι η πρότασή σας;… των κτηνοτρόφων, συμφωνούμε.  Επί της 

εισηγήσεως…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επί της εισηγήσεως μετά την συνάντηση  να το ξαναδούμε το θέμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Συγνώμη, για να ψηφίσουμε θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο των 

Κτηνοτρόφων ξανά,  μπορεί  να μην το έχω καταλάβει,   εάν δεν 

εμπλακεί ο Δήμος  πώς θα ξεπεράσουμε κτηνοτρόφοι  το  πρόβλημα; 

Γιατί  δεν  το π ιστεύω  ότι  θα το ξεπεράσουν με τη συνάντηση των 

βουλευτών,  ούτε με την  Περιφέρεια.   Έχουν πλάνο…η μη εμπλοκή 

του  Δήμου,  μέχρι ποιο βαθμό τους εξυπηρετεί;   Θα λύσουν το  

πρόβλημα;  Γιατί  δεν ξέρω, ας μας το πουν,   γιατί  έχω την εντύπωση  

ότι  το πρόβλημα, όπως είπε ο κ.  Γάτσιος,  πάρει πίσω, πάει πάρα  πολύ 

πίσω . .  με πολύ σημαντικές συνέπειες.  

  Εάν έχουν  κάποιο πλάνο πραγματικά …εάν έχουν  

συγκεκριμένο πλάνο  πλοκής,  ώστε . .καθυστέρηση και να οδηγηθούν 

σε  μια άλλη απόφαση  το καταλαβαίνω, διότι  εγώ πά λι επιμένω  η 

εισήγηση που καλούμαστε να ψηφίσουμε έχει  δυο σκέλη  και 

λογοδοτούμε για την εμπλοκή μας  ή  την μη εμπλοκή μας,   το είπε 

πάλι ο συνάδελφος ο κ.  Γάτσιος  ότι  μπορεί μετά από ένα μήνα  να 

κατηγορηθούμε ότι   δεν ενεργήσαν νόμιμα, γι΄ αυτό για μ ένα είναι 

πάρα πολύ σημαντικό να μου εξηγήσει ο κ.  Πάκη,  εάν αυτό  βολεύει 

τους κτηνοτρόφους.   Και με ποιο τρόπο βολεύει;   Όχι μια απλή  

συνάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εάν και  η διαδικασία  συνάδελφοι έχει  ολοκληρωθεί …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή είναι το θέμα τέτοιο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που πραγματικά είναι το κυριότερο  θέμα της σημερινής   συνάντησής 

εδώ,  παρακαλώ τον κ.  Πάκη με δυο λόγια όμως,   χωρίς καθυστέρηση 

να δώσει αυτή την απάντηση  στην κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ :  

Σε όλο το σώμα, κύριε Πρόεδρε,   μάλλον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σε όλο το σώμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς καλυφθήκαμε,  κύριε Πρόεδρε,  δεν χρειάζεται …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  επειδή εμπλέκεται…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Πάκη.  

Κος ΠΑΚΗΣ:  

Καταθέτω εδώ αποδείξεις  …ναι ή όχι  είναι θέμα δικό μας.  Δεύτερον,  

δεν μπορεί κανείς  να πάρει καμία ευθύνη για το εάν πληρωθούμε ή δεν 

πληρωθούμε.  Γιατί  εγώ έχω δυο παιδιά . .κανείς  δεν ξέρει  εάν θα 

δώσουν στους κτηνοτρόφους ή όχι .  Δεν έχει  δώσει κανείς  μα κανείς  

Δήμος μέχρι τώρα . .όλοι ακούμε στις  τηλεοράσεις,  αυτό το βλέπουμε 

στις  τηλεοράσεις.  . .  Σήμερα ήρθε άλλο χαρτί  το οποίο λέει  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ μην διακόπτετε.   

Κος ΠΑΚΗΣ:  

Εγώ δεν είπα εάν θα πληρωθώ ή όχι .  Εγώ λέ ω . .  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τότε να κρατηθεί το θέμα κ.  Δήμαρχε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχουμε χρονικό περιθώριο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία όμως συνάδελφοι.  Συμφωνεί το σώμα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πρέπει να ξανά τεθεί  πρόταση για ψήφιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση των κτηνοτρόφων. Δηλαδή μετά την 

συνάντηση άμεσα απόφαση για το εάν θα αποδεχθεί  ο Δήμος τον νόμο 

ως έχει .  Άλλη πρόταση υπάρχει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρότασή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα σας πω πρόταση. Δεν προέκυψε από τα ερωτήματα που τέθηκαν 

εδώ εάν εμείς  τελικά και η κυρία Καλώτα το επανάλαβε,  εάν τελικά 
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εμείς μπορούμε να ξεφύγουμε.  Η γνώμη μου είναι ότι  δεν μπορούμε να 

ξεφύγουμε.  Έτσι και αλλιώς . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

3 Νοεμβρίου . .  κάθε μέρα που περνάει είναι εις  βάρος μας.  Πρόταση. 

Να ξεκινήσουν από αύριο την διαδικασία και να γίνουν όλες οι  άλλες 

διαδικασίες συναντήσεων με όλους τους φορείς του Νομού 

υψηλόβαθμούς,  ξέρω εγώ, τι  είναι βουλευτές,  Περιφέρεια και τα λοιπά, 

για να ανεβάσουμε τον αριθμό των επιλέξιμων εκτάσεων. Μόνο αυτό 

μπορούμε να κάνουμε.  Άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε.   

Υπάρχει κάποιος συνάδελφος  από τους αρμοδίους ή κάποιος από τους 

κτηνοτρόφους που μπορεί να μου πει  ότι  δεν θα ξεφύγουμε ως Δήμος 

να μοιράσουμε τα βοσκοτόπια; Μα αφού εμείς  τα μοιράζουμε κάθε 

χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό να το ξαναπώ. Δώσαμε τις  βοσκήσιμες λέει  ο 

Αντιδήμαρχος.  Σήμερα έρχεται το Υπουργείο και λέει  ότι  δεν θέλω ο 

Βλάχος ο Γιώργος ότι  έχει  χίλια στρέμματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη πρόταση; Μην κατεβάσουμε αυτή την πρόταση. Πρόταση 

συγκεκριμένη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε στην αρχή . .  το ένα είναι η εντολή. Άρα λοιπόν υπακούμε στην 

εντολή. Τελείωσε.  Στο Υπουργείο,  δεν μπορούμε να πούμε όχι ,  γιατί  
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θα υπάρχουνε επιπτώσεις και νομίζω ότι  οι  πάντες το 

αντιλαμβάνονται.  Τελείωσε.   

 Το δεύτερο. Όλες αυτές οι  διαδικασίες οι  οποίες έχουν 

επισημανθεί.  Να μεγαλώσει η πίτα.  Το ένα δεν έρχεται σε σύγκρουση 

με το άλλο, αλλά το ένα λειτουργεί  επικουρικά προς το άλλο. Αυτή 

είναι η πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη πρόταση υπάρχει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε νομίζω  ότι  θα πρέπει να μελετηθεί και πριν την 

συνάντηση, δηλαδή από αύριο τα πρωί να μελετηθούν τα σενάρια και 

το πώς θα κινηθούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή κανένας δ εν 

μας λέει  ότι  με το που θα γίνει  η συνάντηση με τους φορείς και με 

τους βουλευτές και τους υπουργούς ότι  θα βγει  αμέσως ένα πόρισμα.  

Άρα πρέπει να εξετάσουμε τις  περιπτώσεις να μην γίνει  τίποτα 

και να είμαστε έτοιμοι από τώρα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι εννοείτε να μην γίνει  τίποτα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην υπάρχει αύξηση από την συνάντηση και να μην υπάρχει 

αποτέλεσμα της παρέμβασης των βουλευτών και τα λοιπά. Αυτό εννοώ. 

Να μην γίνει  αύξηση, οπότε εμείς  να είμαστε έτοιμοι για όλα τα 

ενδεχόμενα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι διαδικασία συζήτησης Πρόεδρε που θα ακολουθήσει.  Το 

πρόβλημα είναι το εξής:  υπακούμε την εντολή ή δεν την υπακούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είπατε την πρότασή σας.  Θα μπουν σε ψηφοφορία,  Δήμαρχε,  οι  

προτάσεις.  Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πάλι θα το ξαναπώ, κύριε  Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Προτείνω εάν θέλουμε να δουλέψουμε το θέμα ή να το 

«καθυστερήσουμε», εντός εισαγωγικών, πάλι νομίζω και δεν ξέρω εάν 

είναι για καλό, να τεθεί  το ψήφισμα διαφορετικά.  Όπως το πρώτο 

σκέλος να μην μπει καθόλου σε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα να κρατηθεί δηλαδή;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να κρατηθεί εάν έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε,  όπως είπα,  από αύριο 

και αυτή την στιγμή στην ουσία να εκτιμήσουμε το μέγεθος του 

προβλήματος και να συμφωνήσουμε με τους κτηνοτρόφους μας και να 

κινητοποιηθούμε εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος και να 

πάμε σε μια έκτακτη συνεδρίαση ξανά την επόμενη εβδομάδα, να 

πάρουμε μια απόφαση για την ουσιαστική εμπλοκή του Δήμου και όχι  

μόνο για να λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άλλη πρόταση υπάρχει συνάδελφοι;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα συμφωνείτε ουσιαστικά, κ.  Καλώτα με την πρόταση του 

δημάρχου. Το θέμα κρατείται,  μετά την σύσκεψη …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κρατείται με …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εννοείται ότι  από αύριο το πρωί. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε Γρηγοριάδη, επειδή εσείς  είστε ο αρμόδιος,  

από αύριο το πρωί δεν εφησυχάζετε και περιμένετε την συνάντηση. 

Εργάζεστε παράλληλα με τους κτηνοτρόφους.  Επαφές υπουργών, 

υφυπουργών και τα λοιπά παράλληλα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε ομόφωνο ψήφισμα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Αναστασιάδη. Λοιπόν,  δυο προτάσεις για να συγκεράσουμε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο προτάσεις και θα ψηφίσει ο καθένας όποια θέλει .   
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 Η μια είναι:  το θέμα κρατείται.  Μετά την συνάντηση του 

Σαββάτου που θα έχει  ο Δήμαρχος με τους αρμόδιους όλους αυτούς 

υπουργούς,  υφυπουργούς και τα λοιπά, Περιφερειάρχες,  

Αντιπεριφερειάρχες,  κτηνοτρόφοι,  οπωσδήποτε παρόντες και αμέσως 

μετά,  όταν λέω αμέσως εννοώ Δευτέρα, Τρίτη,  όποια μέρα έκτακτο 

Δημοτικό Συμβούλιο με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό.   Η μια πρόταση 

είναι αυτή.   

 Η άλλη πρόταση είναι του κ.  Γάτσιου,  ξανά πείτε την.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από αύριο ξεκινάνε δουλειά οι  υπάλληλοι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι δεδομένο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το ξανά λέτε.  Εάν συμφωνείτε καλό είναι σε τέτοια ζητήματα να 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Τελειώσαμε.  Την πρόταση της 

δημοτικής αρχής και της κυρίας Καλώτας.  Όπως αναφέρθηκε από τον 

Δήμαρχο. Κύριε Γαλάνη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση, Πρόεδρε,  προέκυψε …και για τον προβληματισμό των 

κτηνοτρόφων. Εμείς μένουμε σαν παράταξη να ψηφίσουμε …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ψηφίσουμε και την πρώτη πρόταση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να επαναλάβετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία πείτε την πρότασή σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να επαναλάβω τις  δυο προτάσεις.  Η πρώτη πρόταση κρατείτε το θέμα. 

Οι υπηρεσίες με τον Αντιδήμαρχος και με τους κτηνοτρόφους από 

αύριο συνεχίζουν να δουλεύουν για το θέμα αυτό,  το Σάββατο γίνεται 

η συνάντηση με τους βουλευτές και τα λοιπά, όπως πρότειναν οι  

κτηνοτρόφοι και ερχόμαστε αμέσως μετά με έκτακτο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να βγάλουμε οριστικές αποφάσεις.  Αυτή είναι η μια 

πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η άλλη είναι του κ.  Γάτσιου.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η άλλη πρόταση είναι κ.  Μυστακίδη,  αποδεχόμαστε,  γιατί  έτσι και 

αλλιώς έτσι θα γίνει ,  την κατανομή των βοσκοτόπων ως Δήμος από 

αύριο επίσημα και με πρωτόκολλα ξεκινάμε την δουλειά και 

ταυτόχρονα διεκδικούμε την αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων μέσα 

από αυτές που . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για τον Δήμο Σερρών μιλάμε.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να πάνε οι  παραγωγοί από τις  Ενώσεις να πάρουν τα μισ ά χρήματα 

πίσω και να τα πληρώσουν στον Δήμο μέσα. Είναι ένα θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται ρητά. Ψηφίζουμε τις  

δυο προτάσεις.  Παρακαλώ κ.  Χράπα;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως αναφέρθηκε η πρόταση του Δημάρχου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την πρόταση  του Δημάρχου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του δημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Κύριε Δούκα; Ναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η πρότασή μας είναι σαφής.  Πρώτα διοικητική κάλυψη και από εκεί  

και πέρα. Την πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  Η πρότασή μας είναι ότι  πρέπει 

οπωσδήποτε να ψηφίσουμε σήμερα και παράλληλα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Κύριε Καρύδα; Λίγη ησυχία σας παρακαλώ κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

. .θέλω μισό λεπτό να σας επιχειρηματολογήσω. Πρώτον,  ότι  πρόκειται 

πραγματικά για μια  φωτογραφική εξέλιξη  του τι  θα πει  Καλλικράτης.  

Δηλαδή μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική 

διοίκηση χωρίς προσωπικό και χρήματα και από θέση..  από τον 

Καλλικράτη . .  το τι  θα φέρει δεν μπορούμε να το . . .   

  Δεύτερον,   δεν έχω κανένα πρόβλημα…στο δημοτικό συμβούλιο 

να το ξανά κουβεντιάσουμε  και τρίτον,    κανείς   από εδώ μέσα, ούτε 

εμείς  ούτε οι  κτηνοτρόφοι  να μην περιμένουμε λύση από αυτούς που 

δημιούργησαν το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο το μικρόφωνό σας.  Συμφωνείτε με την πρόταση του κ.  Καρύδα. 

Κυρία Γεωργούλα και εσείς .  Την πρότασή σας κ.  Γάτσιο.  Την πρόταση 

του δημάρχου. Ναι,  ναι,  ναι  και ε γώ με την πρόταση του δημάρχου.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

81 

(ΠΡΑΚ. 1-21-14)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πρώτο θέμα. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους τους 

κτηνοτρόφους.  Ελπίζουμε να έχουν καλές εξελίξεις  και μετά την 

συνάντηση του Σαββάτου. Θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα.  

 Μπαίνουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας.   

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την μη απομάκρυνση από τον  

Νομό Σερρών των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας  

στο λόφο Καστά στην Αμφίπολη Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σ ύμβουλοι οι  πρόσφατες ανασκαφές 

στην αρχαία Αμφίπολη έφεραν στον φως ευρήματα με μεγάλη ιστορική 

και αρχαιολογική σημασία,  ευρήματα τα οποία  αποδεικνύουν την 

διαχρονικά διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής με την ελληνικότητα 

των περιοχών αυτών, με το αρχαίο  ελληνικό παρελθόν και δεν έχω να 

πω πολλά πράγματα. Να κάνω μεγάλη εισήγηση. Θα μπω επί της 

ουσίας.   

 Εξ αυτού του γεγονότος νομίζω ως μητροπολιτικός Δήμος πρέπει 

να καταθέσουμε ένα ψήφισμα, το οποίο θα στείλουμε στο Υπουργείο 
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Πολιτισμού, στους αρμόδιους φορείς,  το οποίο ψήφισμα  θα έχει  τα 

εξής σημεία:  

 Η πρόταση ασφαλώς που κάνω επιδέχεται και τροποποιήσεις,  εάν 

θέλετε μπορεί να γίνει  και μια Διαπαραταξιακή Επιτροπή και αύριο να 

προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.  Ποια σημεία προτείνω να εμπεριέχονται 

στο ψήφισμα;  

 Πρώτον. Όποια και εάν είναι τα σημαντικά ευρήματα μετά την 

ολοκλήρωση των ανασκαφών ανεξάρτητα από την αρχαιολογική τους 

αξίας θα πρέπει να παραμείνουν στην Σερραική γη που τα φιλοξένησε 

εδώ και 2.300 περίπου χρόνια.  Ειδικότερα θα πρέπει τα όποια 

ευρήματα να διαφυλαχθούν και να εκτεθούν στο μουσείο της 

Αμφίπολης και στο μουσείο των Σερρών εφόσον χρειαστεί .   

 Η έκθεσή τους στον φυσικό τους αρχαιολογικό χώρο αποτελεί  

στοιχεία αυθυποβολής των επισκεπτών και προκαλεί συνειρμικά το 

αντίστοιχο δέος σε σχέση  με το ιστορικό τους μεγαλείο και προσφέρει 

την κατάλληλη σύνδεση του χώρου με τις  γύρω ιστορικές περιοχές.   

 Δεύτερον.  Η παραμονή των ευρημάτων στον φυσικό τους 

αρχαιολογικό χώρο και στο υπάρχον μουσείο της Αμφίπολης υπηρετεί  

το πνεύμα του πρόσφατου νόμου  3028/2002 για προστασία και 

διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,  αλλά παράλληλα 

προάγει την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού για αποκεντρωμένη 

πολιτισμική ανάπτυξη.  

 Τρίτον,  σε περίπτωση που ενδεχομένως κινηθούν διαδικασίες 

απομάκρυνσης των ευρημάτων της Αμφίπολης σε άλλα μουσεία της 

χώρας με οποιοδήποτε πρόσχημα, ο Δήμος Σερρών ως ο μεγαλύτερος 

οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού θα κινηθεί πάνδημος 

για την αποτροπή μιας τέτοιας ενδεχόμενης εξέλιξης.   
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 Προς τον σκοπό αυτό μαζί με τους διά φορους φορείς του Δήμου, 

τους άλλους ΟΤΑ του Νομού και τις  υπηρεσίες της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο μέσω, ώστε τα 

ευρήματα των ανασκαφών να παραμείνουν στην Αμφίπολη και στην 

Σερραική γη.   

 Τέταρτον.  Παράλληλα με το ψήφισμα αυτό να επισημάνουμε την 

ανάγκη ενεργειών από πλευράς των αρμόδιων φορέων, Υπουργείο 

Πολιτισμού, Περιφέρεια,  ΟΤΑ και τα λοιπά, σχετικά με την ανάδειξη 

της Αμφίπολης ως αρχαιοελληνικής πολιτείας,  όπως συνέχιση των 

ανασκαφών στον ευρύτερο χώρο για την συνολι κή ανάδειξη της 

αρχαίας πόλης στον σημερινό και αυριανό κόσμος που στο παρελθόν 

της αποτέλεσε σημαντικό κέντρο του τότε Μακεδονικού κράτους.   

 Βελτίωση του σχετικού κόμβου στην Εγνατία Οδό και προσθήκη 

κατάλληλης σήμανσης προς διευκόλυνση των επισκεπτών Ελ λήνων και 

αλλοδαπών.  

 Δημιουργία συμπληρωματικά κατάλληλων υποδομών και 

ανάλογης στελέχωσης,  για παροχή ολοκληρωμένης ξενάγησης των 

επισκεπτών από όλο τον κόσμο.  

 Πέμπτο, το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί  στον τοπικό τύπο και 

στον Πανελλαδικό τύπο και να κοινοποιηθεί  στους αρμόδιους φορείς.   

 Αυτά είναι τα σημεία που προτείνω. Όπως είπα προηγουμένως 

επιδέχονται τροποποίησης.  Εάν θέλετε μπορεί να γίνει  και μια 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή και αύριο να καταλήξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν συμφωνώ με τον κ.  Αγγελίδη,  διότι  εάν η Αμφίπολη δεχθεί  όλο 

αυτόν τον πλούτο,  η πόλη εδώ θα μαραζώσει.   Εμείς θέλουμε να 

κάνουμε ένα μουσείο στην πόλη των Σερρών, να έρθουν εδώ και όχι  

στην Αμφίπολη.  

 . .  η Καβάλα διαθέτει  αεροδρόμιο,  λιμάνι,  Εγ νατία Οδό και εμείς  

δεν έχουμε τίποτα. Αυτά όλα τα ευρήματα να έρθουν στην πόλη των 

Σερρών, να κάνουμε ένα μουσείο.  Αυτή την πράξη πρέπει  να κάνουμε 

εμείς .  Να κινηθούμε όλοι μαζί .  …  

 Δεν είναι καθόλου σωστό, διότι  να ξέρετε ένα πράγμα, τα 

σχολεία όλα τα δ ικά μας θα πηγαίνουν στην Αμφίπολη, ενώ εάν έρθει  

εδώ το μουσείο και έρθουν εδώ τα ευρήματα, όλα τα σχολεία του 

Νομού και όλης της Περιφέρειας θα έρχονται εδώ. Θα αναπτυχθεί   η 

πόλη μας.  Έτσι με την Αμφίπολη δεν συμφωνώ, διότι  η πόλη θα 

ζημιώνεται κάθε μέρα.  

 …δεν θα έχουμε πλέον δικαίωμα να διεκδικήσουμε εάν κάνουμε 

τέτοιο ψήφισμα. εμείς  θέλουμε . .  του Νομού Σερρών, …ήταν 

πανάρχαια πόλη. Η Αμφίπολη ήταν μετά,  το 370  είναι.  Δεν μπορεί 

δηλαδή αυτός ο Νομός . .να μην έχει  εδώ ένα μουσείο για να αναδείξει  

όλα αυτά τα πράγματα.  

 Είμαστε μητροπολιτικός Δήμος,  γι΄ αυτό διαφωνώ . .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να διευκρινίσω και να πω ότι  στο ψήφισμα σε αυτό το σημείο λέω ότι  

τα όποια ευρήματα να διαφυλαχθούν και να εκτεθούν στο μουσείο της 

Αμφίπολης και στο μουσείο των Σερρών.  

Κος  Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Η Αμφίπολη έχει  τόσα ευρήματα που δεν χωράει.  Εμείς εδώ μιλάμε για 

τα συμφέροντα της πόλης των Σερρών. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς 

καθόλου η Αμφίπολη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι δυνατόν να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει κ.  Αναστασιάδη είπατε την άποψή σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Νομίζω ότι  δεν είναι σωστό  να πούμε ότι  καθόλου, τίποτα στο 

μουσείο της Αμφίπολης.  Λέμε και στην Αμφίπολη και στις  Σέρρες.  

Άλλωστε η πρόταση, που κάνατε που θα συζητηθεί αμέσως μετά,  για 

να συντομεύσει ο δρόμος Αμφίπολη –Σέρρες,  αυτό θα διευκολύνει 

πάρα πολύ. Καταλάβατε;  Την επισκεψιμότητα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα χάσουμε το δίκαιό μας  εάν πούμε ότι  τίποτα στην Αμφίπολη.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είπαμε τίποτα. Ας μην …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συμφωνεί το σώμα, μισό λεπτάκι,  για μια Διαπαραταξιακή, έτσι 

ώστε να συγκεράσουμε . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και ο κ.  Γιαννακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε μια Επιτροπή, όπως είπατε και επίσης να κάνουμε μια 

προσθήκη, γιατί  το οδόστρωμα με την σημερινή όδευση είναι κάκιστο.  

Πρέπει να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση για να αποκατασταθεί,  γιατί  

είναι όχι  κακό, επικίνδυνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Γιαννακίδη μισό λεπτάκι.  Πρώτο ο κ.  Μηλιδης και 

μετά κ.  Γιαννακίδη εσείς .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω εάν γίνονται διευκρινήσεις αλλά θα ήθελα 

μαζί με κάποιες παρατηρήσεις επί  του κειμένου, θα ήθελα δυο 

κουβέντες. .  μια τοποθέτηση. Εάν γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε,  κ.  Μηλίδη, αυτά εδώ που θέλετε με τον εκπρόσωπό σας 

στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή να τα εκφράσετ ε και να 

συμπεριληφθούν.  Δεν υπάρχει θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μια προσθήκη είναι άλλο πράγμα και άλλο είναι να πούμε μια 

κουβέντα.  Εάν μας παίρνει  ο χρόνος.  Για πολύ λίγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  μας παίρνει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Εγώ θέλω να πω το εξής:  ότι  πραγματικά αυ τό το . .  είναι μοναδικό.  

Έχει μια . .όχι  μόνο σε όλη την Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.  Στον τύπο 

τουλάχιστον στο είδος που είναι.  Η ανάπτυξη λοιπόν της περιοχής μας 

έχει  άμεση σχέση με αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ένα πράγμα θα 
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σας πω. Εξήντα τοις  εκατό έχει  αυξηθεί και είμαστε ακόμα στην αρχή, 

η επισκεψιμότητα στην Αμφίπολη. 60%. Και ένα μόνο οικονομικό 

μέγεθος,  για να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται,  ότι  πέρυσι τον 

Απρίλιο,  το ΄13 σε σχέση με τον Απρίλιο του ΄14 είχαμε από 

εισπράξεις στα μουσεία γενικότερ α 1 εκατ.  ευρώ παραπάνω.  

Σκεφτείτε όταν θα αναδειχθεί  αυτό,  που πιστεύω ότι  είναι 

μεγαλειώδες,  πόσο περισσότερο θα αυξηθεί και πόσο . .  θα δώσω στον 

Νομό μας ιδιαίτερα και …  

Τώρα, επειδή φημολογείται και νομίζω ότι  εσείς  από εκεί  

ορμώμενος φέρνετε το ψήφισμα, φημολογείται,  υπάρχει  αυτή η . .  ότι  

δεν μπορεί οι  Σέρρες,  η Σερραική γη να τα κρατήσει και θα πρέπει να 

πάει σε μεγαλύτερο μουσείο,  εκεί  νομίζω είναι το ζήτημα και αυτό 

ακούγεται από επίσημα χείλη.  Δηλαδή από αιρετούς,  από δημόσια 

πρόσωπα, όχι  από τον Νομό Σερρών, από άλλους νομούς.   

Εμείς λοιπόν … προστασία.  Πρέπει να το προστατεύσουμε σαν 

κόρη οφθαλμού τα ευρήματά μας.  Δεν χρειαζόμαστε…  

Εξάλλου αναφέρεται μέσα ότι  η πολιτική του Υπουργείου λέει  

για πολιτιστική αποκέντρωση. Πώς την εννοούν όταν λέμε ότ ι  εμείς  θα 

πρέπει να τα πάμε να τα απομακρύνουμε και να τα πάμε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω που αλλού; Πώς υλοποιείται η φιλοσοφία 

του νόμου;  

Συμφωνώ εν πολλοίς με το κείμενο αυτό κ.  Πρόεδρε,  είναι καλά 

δομημένο, μόνο, δυο,  τρεις  παρατηρήσεις να προσέ ξουμε.  Στην 

πέμπτη, ας πούμε,  παράγραφο λέμε ότι  το παρόν ψήφισμα να 

δημοσιευτεί  στον τοπικό τύπο και στον Πανελλαδικό τύπο και να 

κοινοποιηθεί  στους αρμόδιους φορείς και τα λοιπά. Κοιτάξτε,  στα 
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υπουργεία δεν κοινοποιούν,  αποδέκτες τους κάνουμε.  Πιστεύω δη λαδή 

ότι  θα πρέπει να αλλάξει αυτό κύριε Δήμαρχε.   

 Επίσης,  νομίζω ότι  είναι σημαντικό να προστεθεί  ότι  το κείμενο 

πρέπει να πάει ξεχωριστά στον Πρωθυπουργό, να πάει όχι  ως 

κοινοποίηση, αλλά ως ένα επίσημο κείμενο,  έγγραφο του Δήμου 

Σερρών που είναι άμεσα εμπλεκόμενος.  Νομίζω ότι  θα συμφωνήσουμε 

όλοι σε αυτή την πρόταση.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Στον Πρωθυπουργό πηγαίνει  απευθείας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν κοινοποιείται όμως κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σαν υπερκείμενη αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  ο κ.  Πρόεδρος . .  είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. 

κοινοποιείς ,  κοινοποιείς  κάπου για να μάθουν.  

 Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι  εκεί  που λέει  . .στο υπάρχον 

μουσείο,  είναι …και το δεύτερο, κύριε Δήμαρχε το διαβάσατε κιόλας 

και δεν σταθήκατε,  λέει  στη πρώτη πρόταση ότι  ειδικότερα θα πρέπει 

τα όποια ευρήματα να διαφυλαχθούν και να εκτεθούν στο μουσείο της 

Αμφίπολης και στο μουσείο των Σερρών εδώ στην περιοχή.  

 Ακούστε λίγο κύριε Πρόεδρε.  «Η έκθεσή τους στον φυσικό τους 

αρχαιολογικό  χώρο αποτελεί  στοιχεία αυθυποβολής».  Η φράση δεν 

στέκει .  «Αποτελεί  στοιχεία αυθυποβολής».   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε μπορεί …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα τα πείτε στον εκπρόσωπο…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ να διευκρινίσω κάτι,  εδώ που λέει  ότι  να εκτεθούν στο μουσείο 

της Αμφίπολης και στο μουσείο των Σερρών, εφόσον χρειαστεί ,  το 

«εφόσον χρειαστεί» να σβηστεί .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να περάσουν..  Αυτό λοιπόν που 

λέει  εδώ πέρα..  δημιουργεί  προϋποθέσεις,  έτσι πρέπει να μπει.  Εν 

πάση περιπτώσει,  έχει  σημασία,  όχι  κοινοποίηση, γιατί  νομίζω ότι  εδώ 

. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε εκπρόσωπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το κάνουμε αύριο το πρωί;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τι ώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις 11:00΄,  στις  12:00΄;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ :  

Στις 13:00΄ Δήμαρχε κάτι  μπορεί να γίνει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

90 

13:00΄  η ώρα είπατε για να μπορέσω… Είναι σχεδόν έτοιμο,  κύριε 

Δήμαρχε,  κάποια αυτά θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου 13:00΄ η ώρα; Κύριε Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η κυρία Δρίγκα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε θα παρευρεθώ και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από εμάς,  κύριε Πρόεδρε,  δεν θα χρειαστεί  γιατί  την έχουμε εδώ 

ολοκληρωμένη την πρόταση με διευθύνσεις και ονόματα. Θα σας την 

καταθέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή εργάζομαι,  πρέπει να μου δώσετε ένα μέιλ να την στείλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μέιλ του Δήμου.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση όμως αύριο να σταλεί.  13:00΄ η ώρα κ.  Αναστασιάδη. 

Κύριε Φωτιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ένα μονάχα να πω για την ενίσχυση της επ ιχειρηματολογίας.  Επειδή 

σήμερα πάρα πολλοί κόπτονται γι΄ αυτά τα ευρήματα πρέπει να τους 

θυμίσουμε ότι  η συγκεκριμένη ανασκαφή χρηματοδοτήθηκε και 

ξεκίνησε από την Αυτοδιοίκηση. Είναι η πρώτη ειδοποιός διαφορά από 

όλες τις  άλλες ανασκαφές.   

Χρηματοδότησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με ομόφωνη 

απόφαση, χρηματοδότησε ο Δήμος δυο φορές και στην συνέχεια ήρθε η 

Περιφέρεια και χρηματοδότησε.  Εδώ είναι η ανατροπή και πρέπει εμείς  

εδώ να εγγράψουμε αυτή την παρατήρηση και έτσι έχουμε σοβαρότατα 

δικαίωμα και η προγραμματική έλεγε ότι  εκεί  έπρεπε να είχαν στήσει 

πίνακα, όπως είναι τα έργα, θυμάται ο κ.  Ραμπότας,  για το ποιος 

χρηματοδότησε.   

Δηλαδή έχουμε όλα τα δικαιώματα κατά πρώτον εμείς ,  εννοώ ως 

Νομός,  ο Δήμος,  για να μην έχουμε τις  ανατροπές και ψάχνουμε . .  

πρώτα  το υπουργείο.  Εδώ η Αυτοδιοίκηση. Άρα θα πρέπει εδώ να 

επιμένουμε σθεναρά ότι  εδώ πρέπει να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και κάτι  άλλο εάν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε,  κάτι  άλλο. 

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε εδώ την κυρία Περιστέρη 

να κάνουμε ένα συμβούλιο και να την τιμήσουμε δεόντως,  διότι  πρέπει 

για να φανεί ότι  εμείς  είμαστε οι  αρχηγοί της περιοχής,  όχι  η Δράμα 

και η Καβάλα. Είναι σημαντικό.  Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει  η κυρία 

Περιστέρη για να την τιμήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Συνάδελφε μας προλαβαίνετε συνέχεια.  Μας προλαβαίνετε συνέχεια,  

μας προλαβαίνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος άλλος Δήμος πρόλαβε και τον Δήμο μας αλλά κοιτάξτε,  δεν 

χρειάζεται να πλειοδοτούμε σε τέτοια ζητήματα τα οποία περιμένουμε 

καρτερικά όλοι και χαιρόμαστε νομίζω σαν  μικρά παιδιά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας τελειώσει η ανασκαφή και φυσικά θα την τιμήσουμε και όχι  μόνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι σημαντικό γιατί  αυτή σκάβει σε δικό μας χώρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη θα μου το…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να κάνω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτόν τον παροξυσμό που 

διακρίνω . .να τοποθετηθούμε συνολικά και για τις  δυο εισηγήσεις .  

Δηλαδή και για το πρώτο θέμα και για το δεύτερο . .  Εδώ τώρα 

διαβάζουμε τον Μεγάλο Στρατηλάτη, γενναίων ανδρών, δηλαδή 

δίνουμε την εντύπωση ότι  δεν πρόκειται για εισηγήσεις αλλά 

ετοιμάζεται μια καινούργια ταινία στο Χόλλιγουντ,  αφιερωμένη στους 
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αρχαίους Έλληνες και θα παλέψουν οι  Σπαρτιάτες σαν την ταινία του.  

Δεν συμφωνούμε με τέτοιες εκφράσεις ούτε έχουμε μάθει να 

διακρίνουμε αυτή την σημαντική περίοδο μόνο από τα στρατιωτικά της 

χαρακτηριστικά …και να μην καταλήγει σε τέτοιες εκφράσεις.   

 Κύριε Δήμαρχε,  έχω πληροφορηθεί στην περιοχή αυτή την φράση 

που έχετε γράψει και στο μουσείο των Σερρών, εφόσον χρειαστεί  και 

τους έχει  σηκωθεί η τρίχα.  Είναι έτοιμοι να σας κυνηγήσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Οι κάτοικοι της περιοχής και δεν θα έχουν καθόλ ου άδικο,  για να μην 

μιλήσω για την πρόταση του κ.  Αναστασιάδη που προτείνει  να γίνει  

ένα μουσείο εδώ και να έρθουν εδώ τα ευρήματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν έχω διακόψει κανέναν και δεν θέλω να με διακόψει κανεί ς .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν θα με διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ σε παρακαλώ, δεν θα λες το όνομά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη. Κύριε Γιαννακίδη σας παρακαλώ στο προεδρείο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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 Τους έχει  σηκωθεί η τρίχα γιατί  εδώ εμφανίζεται μια αρπακτική 

διάθεση. Ενώ ως μητροπολιτικός Δήμος θα έπρεπε εδώ να ψηφίσουμε 

σήμερα πώς μπορούμε να συμπαρασταθούμε στον Δήμο Αμφίπολης,  

εμείς  εμφανιζόμαστε ως νέος Έλλην, ας πούμε,  να τα αρπάξουμε,  να τα 

υφαρπάξουμε και να τα εκμεταλλευτούμε λες και δεν ξέρουν αυτοί οι  

άνθρωποι να …Την στιγμή  μάλιστα,  θα ήθελα και αυτό να το αναφέρω 

και να το σχολιάσω, έχουμε σπουδαιότατα μνημεία,  τα οθωμανικά 

μνημεία τα οποία τα έχουμε εγκαταλειμμένα και επειδή δεν μπορούμε 

να αξιοποιήσουμε τα δικά μας εδώ, κοιτάζουμε τώρα να βάλουμε χέρι 

στα ευρήματα των άλλων. Διαφωνούμε απόλυτα.  

 Εντύπωση μου κάνει  . .  η προχειρότητά τους.  Πυροτεχνήματα, 

προτάσεις στον αέρα.  Τι λένε οι  εισηγήσεις τώρα; Για να τις  δούμε 

λίγο.  Να συνεχιστούν οι  ανασκαφές,  εντάξει ,  εννοείται,  να . .ο κόμβος,  

κατάλληλες υποδομές,  . .στελέχωση, ποιοι  θα στελεχώσουν, για ποιο 

πράγμα.  

 Λοιπόν,  εμείς  έχουμε φέρει εδώ μια ολοκληρωμένη πρόταση και 

απορώ πως την βρήκαμε εμείς  και δεν την έχετε βρει  εσείς  που έχετε 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στον Δήμο.  

 Είναι μια μελέτη του κ.  Άγγελου Χατζηνικολάου καταγωγής από 

την . . ,  δάσκαλος στο επάγγελμα, σχολικός σύμβουλος. .  ο οποίος έχει  

κάνει  μια πραγματική και ουσιαστική μελέτη,  την οποία εγώ θα 

καταθέσω αλλά θα την ακούσετε.  Θα α κούσετε κάποια σημαντικά 

σημεία.  Γι΄ αυτό περίμενα τους περισσότερους εδώ μέσα από τις  

περισσότερες παρατάξεις ,  να έρθουν εδώ έτοιμες να καταθέσουν τις  

προτάσεις τους.   

 Λέει τώρα η μελέτη του κ.  Άγγελου Χατζηνικολάου.  
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 Τα πρόσφατα αποτελέσματα της αρχαι ολογικής σκαπάνης στον 

γνωστό τύμβο..  και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την 

ιστορική  και μορφωτική αξιοποίηση του συνόλου του αρχαιολογικού 

χώρου της Αμφίπολης.   

 Με άλλα λόγια,  εδώ προσοχή λίγο,  μια . .  οργάνωση . .  θα οδηγήσει 

στην διαχείριση αναπτυξιακών προοπτικών για τον τόπο που θα 

προκύψουν από την επισκεψιμότητα.   

 Η περιοχή επισημάνεται . .συνδυάζει  πλούσια . .σε  συνδυασμό με 

την πλούσια οικολογική διάσταση του υδροβιότοπου . .και τα δυο βουνά. 

. .από την αδιαφορία της πολιτείας.   

 Και ξεκινάει  τώρα ουσιαστικά ο προβληματισμός και λέει  ότι  το 

μεγάλο ερώτημα που τίθεται αυτή την στιγμή,  παρακαλώ να μην μιλάτε,  

ε ίναι πως θα διατηρηθεί αυτό  το ενδιαφέρον,  όταν θα σβήσουν τα φώτα 

της δημοσιότητας με το πέρας της ανασκαφής.   

 Στόχος λοιπόν  η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης,  η 

οποία θα στηρίζεται στα …αρχαιολογικά χαρακτηριστικά του νότιου 

τμήματος του Δήμου Αμφίπολης σε συνδυασμό με τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της ίδιας περιοχής,  όπως αυτά διαμορφώνονται στις  

εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και να θέσει  σε κίνηση μια ουσιαστική 

πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη,  αναπτυξιακή προοπτική για τον 

τόπο μας.  Όχι μόνο για τον Δήμο Αμφίπολης αλλά και γ ια την ευρύτερη 

περιοχή που εκτείνεται από τις  Σέρρες,  την Δράμα και τ ις  παραλίες της 

Ασπροβάτας Καβάλας.   

 Οι προϋποθέσεις αυτής της μελέτης είναι δυο συνθήκες.  Ο 

σεβασμός στα χαρακτηριστικά του τόπου και ο σεβασμός στον σύγχρονο 

άνθρωπο, στον επισκέπτη τον οποίο δεν πρέπει  να τον βλέπουμε ως 

πελάτη προς εκμετάλλευση.  
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 Άρα . .συμπέρασμα, απαιτείται  να συμπεριληφθεί ο τόπος στον 

κατάλογο των . .  παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και 

ως άμεση προτεραιότητα η ένταξη των εκβολών του Στρυμόνα σε 

διεθνείς συμβάσεις προστασίας υδροβιοτόπων στην …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ :  

 Τι περιλαμβάνει αυτός ο χώρος τώρα, γιατί  όλοι έχουμε εστιάσει την 

προσοχή μας μόνο στα ευρήματα. Τι έχουμε; Σε μια περιοχή που 

εκτείνεται . .  υδροβιότοπος του ποταμού Στρυμόνα με το λιμάνι.  Μια 

έκταση η οποία καταλαμβάνει …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τι  πράγματα  είναι αυτά τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ συνάδελφε,  μας διαβάζετε μια ομιλία,  η οποία 

κατεγράφη…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ομιλία,  μια μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια μελέτη.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Με συγχωρείτε,  αγαπώ αφάντα στα 

τον Δημητράκη, αλλά άμα πάμε έτσι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  τον κ.  Γιαννακίδη…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία,  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον κ.  Γιαννακίδη,  αλλά άμα το πάμε έτσι …Πρέπει να σεβαστούμε 

και τον χρόνο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε διαδικαστικά για να διευκολύνω τον συμπαθέστατο κ.  

Γιαννακίδη.  Το μήνυμα του ψηφίσματος ποιο είναι;  Τα αρχαιολογικά 

αυτά ευρήματα να μην φύγουν από τον Νομό Σερρών. Διαφωνείτε ως 

προς αυτό;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Διαφωνούμε …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το μήνυμα είναι αυτό,  να μην φύγουν από τον Νομό Σερρών. 

Διαφωνείτε ως προς αυτό; Το κείμενο για να σας διευκολύνω, γιατί  

νομίζω είναι απλά τα πράγματα και τα δυσκολεύουμε,  το κείμενο είναι 

πολύ προσεκτικό και λέει  στο μουσείο της Αμφίπολης και στο μουσείο 

των Σερρών εφόσον χρειαστεί .  Με πολύ λεπτότητα το αντιμετωπίσαμε 

εδώ αυτό το θέμα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το εφόσον χρειαστεί  σημαίνει  ότι  δεν θα καταβάλουμε τις  προσπάθειες 

ως  μουσείο το υφιστάμενο της Αμφίπολης να επεκταθεί και να 

φιλοξενήσει και τα υπόλοιπα ευρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για όνομα του Θεού τι  είναι αυτά που λέτε;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν διαφωνεί κανένας να μην φύγουν τα ευρήματα από τον Νομό 

Σερρών. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ εάν θέλετε,  κ.  Γιαννακίδη,  δεν γίνεται να συ ζητήσουμε 

έτσι.  Εάν θέλετε καταθέστε στο προεδρείο αυτά που θέλετε ως 

παράταξη να καταθέσετε… από εκεί  και πέρα εάν θέλετε και με 

παρουσία να είστε σε αυτή την Διαπαραταξιακή, όπως συμφώνησε η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη, του κ.  ΜηλΊδη, ο κ.  Καρύδας θα στείλει  

υπόμνημα με εμέιλ,  θέλετε να το κάνετε και εσείς  έτσι;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, λυπάμαι που με διακόπτετε και μου 

αφαιρείτε τον λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στο προ ημερησίας θέμα …άμα ήταν διαγωνισμός,  μίλησα ν δεκαπέντε 

φορές κάποια άτομα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας στέρησα τον λόγο αλλά συνεχίζετε εσείς  να μας λέτε . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με αυτή την διακοπή θα είχα τελειώσει ήδη. Ένα λεπτό 

ζητάει το οποίο το δικαιούμαι.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα σας έδωσα δέκα λεπτά .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν μου δώσατε δέκα λεπτά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων, μιλήστε.  Ένα λεπτό σας παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  πέρα από τον . .  υπάρχουν προϊστορικές ανακαλύψεις και 

βραχογραφήσεις στην . .  Τρίτον,   υπάρχουν ανακα λύψεις στον οικισμό 

της προϊστορικής εποχής στον λόφο 134 και στον Άγιο Ιωάννη. 

Υπάρχουν ο αρχαιολογικός χώρος ο γνωστός της Αμφίπολης με όλες 

τις  ανασκαφές,  . .  μαρτυρική Κοινότητα της Ελλάδος όταν τα ναζιστικά 

στρατεύματα εκτέλεσαν εκεί  250 άτομα και τέλο ς υπάρχει το διεθνές 

μονοπάτι που διασχίζει  αυτή την περιοχή.  

  Πρόταση πρώτη: ίδρυση ιστορικού μουσείου στα Βασιλικά και….  

  Δεύτερον,  δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στην περιοχή.  

  Τρίτον,  Να χρηματοδοτηθούν και να επεκταθούν οι  ανασκαφές 

στον αρχαιολογικό  χώρο της Αμφίπολης.   

  Τέταρτο.  Εύκολη προσβασιμότητα στους επισκέπτες με Α) 

ανισόπεδους κόμβους στις  Κοινότητας . .και Αμφίπολης.  Β) με έργα 

ήπιας πεζής πρόσβασης,  όπως χάραξη μονοπατιών, παγκάκια 

ανάπαυσης και τα λοιπά.  

  Πέμπτο. Αξιοποίηση του λιμανιού της  Αμφίπολης που βρίσκεται 

στο Δέλτα του Στρυμόνα. Σχεδιασμός πραγματοποίησης δομών για 

μικρές πλωτές ποτάμιες μετακινήσεις,  ώστε να αναδειχθεί  ο 

υδροβιότοπος.   

  Έκτο. Επέκταση του Μουσείου Αμφίπολης.   

  Έβδομο. Λόγω σημαντικότητας του κτήμα . .  διαμόρφωση του 

χρόνου κατά το πρότυπο των ταφών της Βεργίνας.  
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 Λοιπόν,  οι  συγκεκριμένες προτάσεις,  πολύ γρήγορα, 

δευτερόλεπτα, γιατί  . .ωραία είναι αυτά θεωρητικά αλλά κοστίζουν 

πάρα πολύ. Όχι,  για να δείτε πόσο συγκεκριμένη είναι αυτή η πρόταση, 

γι΄ αυτό και το . .  Ας πούμε για το Μουσείο…προτείνει  ο μελετητής το 

ανεκμετάλλευτο κτίριο του Αναψυκτηρίου της Κοινότητας . .Ή για να 

λειτουργήσει σωστά το Κέντρο Πληροφόρησης θα μπορούσε εδώ να 

συνδράμει η Εκπαιδευτική Κοινότητα με δασκάλους και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνετε πολύ σοβαρή κατάχρηση του χρόνου.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά. Τελείωσα Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταθέστε αυτές τις  προτάσεις…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

…Συνολικά και για το πρώτο και για το δεύτερο θέμα. Προφανώς ότι  

ήμασταν έτοιμοι και κάναμε μια ολοκληρωμένη πρόταση κάποιους 

ενοχλεί  εδώ μέσα και κάνουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανέναν δεν ενοχλεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε άμα τελείωσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι,  ποιοι  θέλουν να τοποθετηθούν; Ο κ.  

Χασαπίδης,  η κυρία Καλώτα, η κυρία Μπιτζίδου,  ο κ.  Ραμπότας.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλουν να τοποθετηθούν επί του θέματος.  Δεν μπορώ να τους στερήσω 

το δικαίωμα. παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για το ψήφισμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα θα διαμορφωθεί αύριο από την Επιτροπή, την Διαπαραταξιακή 

Επιτροπή στις  13:00΄ η ώρα το μεσημέρι.  Από την παράταξή σ ας είναι 

η κυρία Δρίγκα. Από την παράταξη του κ.  Μηλίδη είναι…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιοι θέλουν να τοποθετηθούν.  Δεν μπορώ να τους στερήσω το 

δικαίωμα. Παρακαλώ κυρία Καλώτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραμματέα σε παρακαλώ σημείωνε τα ονόματα. Κυρία Καλώτα έχετε 

τον λόγο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με προσπέρασες πάλι Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε κανείς  από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Έχετε τον λόγο και 

μιλάτε χωρίς να σας διακόπτουν οι  συνά δελφοι.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Νομίζω το ψήφισμα κινείται με βάση…  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη και κ.  Μυστακίδη επιτέλους δηλαδή, σεβαστείτε τον 

συνάδελφο. Έχω κάνει εκατόν πενήντα παρατηρήσεις.  Τον Δούκα 

πενήντα φορές τον έχω  παρατηρήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να διακόψει κανείς .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Νομίζω το ψήφισμα κινείται με βάση το πνεύμα να ενισχύσουμε τον 

Δήμο της Αμφίπολης μένοντας τα ευρήματα εκεί  να και βοηθήσουμε,  

όσο μπορούμε καλύτερα εκεί .  Όμως νομίζω ότι  θα πρέπει να 

δημιουργήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτό το ψήφισμα με δράσεις του  

μητροπολιτικού Δήμου Σερρών, όσον αφορά, γιατί  εδώ είμαστε 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, την δράση μας σε συνδυασμό 

με τον Δήμο Αμφίπολης,  ώστε να στρέψουμ ε όλο αυτό και προς το 

κέντρο της πόλης των Σερρών.  

 Νομίζω πρέπει,  μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω μια 

Επιτροπή Τουρισμού, κάτι  που ήδη νομίζω ότι  αποφαίνεται,  κάποιο 

χαρτί  ήρθε,  νομίζω και στον Ιατρικό Σύλλογο, να συνεργαστούμε και 

με την Περιφέρεια,  ώστε να βρούμε τρόπους οι  επισκέπτες να μην 

περνάνε για μια ώρα από την Αμφίπολη παρά να παραμένουν στα 

αξιοθέατα, στα μνημεία του Νομού Σερρών και βασικά και να 

συνδέσουμε και το σπήλαιο της . .μαζί  με το μεγάλο αρχαιολογικό χώρο 

της Αμφίπολης,  γιατ ί  πραγματικά η Καβάλα και η Δράμα ήδη έχουν 
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συναντηθεί και εγώ το γνωρίζω από τοπικούς παράγοντες της Δράμας,  

με σκοπό να πέρασμα η Αμφίπολη για την Δράμα και την Καβάλα. Για 

την Καβάλα βασικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και ποια θα είναι η ωφέλεια των Σερρών; Καταστροφή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εμείς συμφωνούμε να γίνει  μια παραταξιακή. Δεν θα μπορέσω να 

είμαι,  θα στείλω με ηλεκτρονική μορφή την δική μας πρόταση. Δεν θα 

είναι ξεχωριστή, θα είναι συμπληρωματικά κάποια πράγματα αλλά θα 

το γράψω και  στο χαρτί ,  θα συμφωνήσουμε σαν παράταξη να ψηφιστεί  

εφόσον κάποια άλλη πρόταση από τις  υπόλοιπες παρατάξεις  δεν 

αναιρεί  αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που γράψουμε εμείς .   

 Ένα δεύτερο πραγματάκι,  θα είμαι σύντομος,  δεν είναι καλό 

πράγμα, νομίζω είναι πολύ  σκληρό να μπούμε σε μια διαδικασία να τα 

πάρουν αυτοί,  να τα πάρουμε εμείς .  Δεν βοηθάει συνάδελφοι,  νομίζω 

το βλέπετε και εσείς  τώρα …εάν θα έχουν αυτοί τα αρχαία ή εάν θα τα 

πάρουμε εμείς  τα αρχαία; Εάν θα πάρουν αυτοί δέκα λεπτά και εάν θα 

πάρουμε εμείς  δέκα φράγκα; Δεν είναι καλό κατά το δικό μας 

σκεπτικό.   

 Η δική μας άποψη είναι να μείνουν τα αρχαία στον τόπο τους,  

γιατί  εκεί  πέρα αναδείχθηκαν. Τώρα το πώς αυτό θα συνδεθεί  με την 

πόλη, είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.   

 Και δεύτερον για να ενισχύσω αυτό που λέω και είναι το 

τελευταίο,  μας έχει  συνεπάρει ως μια κατάσταση ότι  εκεί  πέρα υπάρχει 

ένα . .  υπάρχει  πολιτιστική αξία,  το καταλαβαίνουμε,  θα το 
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παρακολουθούμε,  όταν θα βγει  στην ολότητά του έξω θα το κρίνουμε 

και σαν σύνολο, αλλά . .κανείς  στα χωριά της Βεργίνας δεν έγινε 

εκατομμυριούχος που είναι ο τάφος του Φιλίππου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

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

ψήφισμα που θα λέει  να μεταφερθούν τα ευρήματα και στο μ ουσείο 

των Σερρών δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Το ψήφισμα μπορεί να 

ξεκινάει  με την προτροπή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μελέτη 

και επέκταση του μουσείου της Αμφίπολης.  Τα ευρήματα αυτά πρέπει 

να μείνουν στον τόπο εκεί .  Δεν ξέρω κανένα εύρημα από το  . .  να πήγε 

στην Κατερίνη ή από την Ολυμπία να πήγε στον Πύργο ή από τους 

Δελφούς να πήγε στην Άμφισσα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κακώς, κάκιστα. Εμείς θέλουμε να γίνουμε μικρογραφία αυτής της 

κατάστασης; Μιλάμε για αποκεντρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη και 

θέλουμε τα αρχαία από την Αμφίπολη να έρθουν στας Σέρρας.  Λάθος.  

Η αρχαιολογική πολιτεία χωρίς την ουσία και τα ευρήματα να 

παραμείνουνε εκεί  δεν μπορεί να υπάρξει.   

 Άρα η πρόταση πρέπει να εστιάζει  σε επέκταση του 

αρχαιολογικού μουσείου της Αμφίπολης και επιστροφή των ευρημάτων 

που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο μουσείο της Καβάλας στον φυσικό 

τους χώρο, στην Αμφίπολη.  
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Αυτή πρέπει να είναι η προοπτική μας,  γιατί  άμα αρχίσουμε και 

λέμε  ότι  να έρθουν και στο μουσείο των Σερρών κάποια ευρήματα, η  

Καβάλα θα διεκδικήσει,  ήδη έχει  ένα κομμάτι από τα ευρήματα από τις  

αρχαιολογικές ανασκαφές του ΄60,  θα διεκδικήσει αυτά που δεν 

χωράνε αυτή την στιγμή στο μουσείο της Αμφίπολης να πάνε στην 

Καβάλα.  

Ήδη δυο Νομαρχιακές Ενότητες,  αυτό έχει  σχέση και με το 

δεύτερο, οι  δυο Νομαρχιακές Ενότητες Καβάλας και Δράμας συζητούν 

πώς θα αλλάξουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιοχής,  

ήταν να αναπτυχθεί  ο Άξονας Δράμας –Καβάλας και θέλουν τώρα να 

αναπτύξουν τον Άξονα Δράμα –Αμφίπολη γ ια να έχουν καλύτερη 

πρόσβαση.  

Αυτά τα έργα πρέπει να δούμε και όχι  να . .εμείς  τα ευρήματα της 

Αμφίπολης σαν άλλοι Εγγλέζοι.   

Ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει σειρά,  δεν έχετε γραφτεί  στον κατάλογο κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  σύμβουλοι νομίζω  ότι  το θέμα 

αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και σε μας είναι μια μεγάλη πρόκληση 

να το διαχειριστούμε σωστά. Είναι όν τως γεγονός ότι  όλοι οι  Δήμοι 
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και οι  Δήμαρχοι έχουν πέσει σαν αρπακτικά για να επωφεληθούν.  

Επίσης είναι γεγονός ότι  τα ευρήματα αυτά θα πρέπει σίγουρα να 

παραμείνουν κατά ένα μεγάλο μέρος στον τόπο και να αναδειχθεί  ο 

τόπος,  αλλά στην προσπάθεια συνεργασί ας πρέπει να εντείνουμε τις  

δικές μας προσπάθειες προς άμεση συνεργασία με τον Δήμο 

Αμφίπολης και τον Δήμαρχος Αμφίπολης.   

 Εγώ νομίζω ότι  εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να 

συμπαραστεκόμαστε και να συνεργαζόμαστε στενά εμείς  και όχι  

κανένας άλλος Δήμος.   

Άρα εδώ θέλω να ρωτήσω εάν έχουν γίνει  κάποιες κινήσεις 

γενικότερα για να έρθουμε σε επαφή με τον Δήμαρχο Αμφίπολης και 

την συνεργασία που ενδεχομένως, πρέπει να  έχουμε,  την πολύ 

στενότερη και όχι  ο Δήμος Αμφίπολης που έχει  το πάνω χέρι να 

επιλέξει  την συνεργασία με κάποιους γειτονικούς Δήμους Καβάλας,  

Δράμας και τα λοιπά.  

Επίσης,  να πω ότι  αυτό που ανέφερε και ο κ.  Φωτιάδης,  ότι  

υπάρχει  χρηματοδότηση από τον Νομό και από τον Δήμο Σερρών και 

είναι ένα μεγάλο ατού για να πείσουμε ότι  εμείς  είμαστε ο άμεσα 

εμπλεκόμενος Δήμος και κανείς  άλλος.   

Σίγουρα ξεκίνησαν ήδη οι  εκδρομές από τουριστικά πρακτορεία 

της Θεσσαλονίκης με προορισμό Αμφίπολη -  Καβάλα ή Δράμα. Εμείς 

προς το παρόν δεν ξέρουμε τι  συμβαίνει  αλλά όλοι οι  φορείς θα πρέπει 

να συσκεφτούμε και να δούμε πολύ σοβαρά την εμπλοκή την 

τουριστική και Αμφίπολη μαζί με τις  υπόλοιπες ομορφιές του Νομού 

και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία Μπιτζίδου.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Άρα η σύνδεση που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι και με τις  

υπόλοιπες περιοχές που έχουμε εμείς  σαν Δήμος Σερρών και ζήτησα 

από την κυρία Περιστέρη επίσημα οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση 

και ενημέρωση κάνει σαν υπεύθυνη των ανασκαφών, να γίνει  μέσα 

στην πόλη των Σερρών στο θέατρο Αστέρια.  Να μην γίνει  καμία 

επίσημη αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο σημείο  παρά μόνο εδώ στην 

δική μας πόλη, στον δικό μας Δήμο, στον δικό μας Νομό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μισό λεπτό,  όχι  παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι γραμμένοι στην λίστα και περιμένετε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γραμμένος είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και περιμένετε.  Κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δευτερόλεπτα θα κάνω κύριε Πρόεδρε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η κυρία Περιστέρη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μας ενδιαφέρει η απάντηση της κυρίας Περιστέρη.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πολύ σύντομος,  κύριε Πρόεδρε,  επειδή πολλά ειπώθηκαν ας έχουμε 

μια σοβαρότητα και προσέγγιση του όλου θέματος με πολύ ωριμότητα 

πάνω σε τέτοια θέματα, τα οποία είναι διαχείριση του Ελληνικού 

κράτους.   
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 Σε ότι  αφορά το ψήφισμα και το μέτρο πίεσης ώστε να μην 

υπάρξει τυχόν. .  σε όλη αυτή την . .  των υπό εύρεση πραγμάτων, σωστά 

γίνεται το  ψήφισμα και μεγαλύτερη οντότητα, εάν θέλετε,  . .  

χρηματοδότηση του ευρύτερου χώρου, κάτι  το οποίο έμεινε για πολλά 

χρόνια αναξιοποίητο.   

 Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό,  ότι  πριν ενάμιση χρόνο εδώ στην 

πόλη έγινε επίσημη παρουσίαση . .  από την κυρία Περιστέρη… στην 

αίθουσα της Βιβλιοθήκης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα άτομα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δέκα άτομα. Η . .  περισσεύει και τοπικά και έξω από τον Νομό. Γιατί  

πράγματι,  κύριε Πρόεδρε,  καταθέτω ότι  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Καβάλας χθες έγινε μια απίστευτη πλειοδοσία με την εκμετάλλε υση 

της Αμφίπολης με …Εφορία Αρχαιοτήτων. Είναι τρομερά αυτά τα 

οποία ζούμε και . .  το σκεπτικό του κ.  Καρύδα..  να είμαστε λίγο 

προσγειωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι,  να το διασφαλίσουμε πλήρως 

και μετά βλέπουμε τα επόμενα βήματα.  

Γιατί  έχει  σχέση . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  δευτερολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  είμαι τελευταίος;  Γιατί  πάντα υπάρχει τροχοπέδη. Δηλαδή όχι  

εμείς ,  όχι  αυτό,  όχι  το άλλο. γίνονται διάφορες δράσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Παρακαλώ. …Διεκδικούμε κύριοι ,  διεκδικούμε.   Η δομή της κοινωνίας 

μας είναι αλληλένδετη.  Το φροντιστήριο κ.  Γιαννακίδη εάν θα 

πληρωθείς εξαρτάται από την ευμάρεια των πολιτών. Δεν μπορεί να 

διαμαρτυρόμαστε και να λέμε ότι  αυτός ο Νομός είναι τελευταίος όταν 

εμείς  οι  ίδιοι  σαμποτάρουμε τον Νομό.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Εδώ εμείς αγωνιζόμαστε για την πόλη των 

Σερρών. Εδώ μας στείλανε οι  Σερραίοι  εμάς για να βοηθήσουμε την 

πόλη μας,  όχι  την Δράμα και την Καβάλα και την Αμφίπολη. Π οια 

είναι η Αμφίπολη δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Τι είμαστε εμείς  εδώ; Δεν μπορείτε λίγο,  να ντραπείτε λίγο που 

μιλάτε για την Καβάλα και την Δράμα, δεν ντρέπεστε λίγο;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Η πόλη ψηφίστηκε από τους Σερραίους για να βοηθήσουν την πόλη. 

Σύμφωνοι;  Όχι  να βοηθήσουν την Δράμα, την Καβάλα και την 

Αμφίπολη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν έχετε δικαίωμα. Θα σέβεστε τον Κανονισμό κ.  Αναστασιάδη. Δεν 

έχετε δικαίωμα να μιλήσετε.  Σας παρακαλώ, σεβασ τείτε τον 

Κανονισμό. Να διαβάσετε όλοι τον Κανονισμό οι  καινούργιοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και οι  παλαιοί  κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσοι από τους παλαιούς τον αγνοούν.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πολλές φορές έχουν μιλήσει ενώ δεν θα έπρεπε καν.  Σας παρακαλώ σε 

αυτό …Είστε αυστηρός κάπου και κάπου δεν είστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος δεν γράφεται στην λίστα,  κυρία Μπιτζίδου δεν έχει  δικαίωμα 

ομιλίας.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύουμε πόσο παρορμητικός λαός είμαστε 

και θα πω ένα παράδειγμα.  

 “Ένα ζευγάρι πήρε ένα λαχείο,  πήρε ο άλλος το λαχείο και πήγε 

στο σπίτι  που μένανε σε ενοίκιο και λέει  στην γυναίκα του,  αν μας 

πέσει το λαχείο θα πάρουμε ένα αυτοκίνητο,  ένα Datsun και θα 

πουλάμε και θα πουλάμε,  θα βγάλουμε λεφτά  και θα πάρουμε μετά 

σπίτι ,  θα αγοράσουμε σπίτι  για να μην είμαστε στο ενοίκιο.  Λέει  η 

γυναίκα του,  όχι  σίγουρα πράγματα, γιατί  δεν ξέρουμε με το Datsun 
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που θα πάρεις αν θα βγάλεις λεφτά, θα αγοράσουμε σπίτι  για να μην 

μένουμε στο ενοίκιο.   

 Σπίτι  αυτοκίνητο,  σπίτι  αυτοκίνητο έριξε ένα βρομόξυλο ο 

άνδρας στην γυναίκα και το λαχείο δεν τους έτυχε”.   

 Λοιπόν,  χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι  ανασκαφές,  χωρίς να 

ξέρουμε τι  συμβαίνει ,  ξέσπασε εμφύλιος σε ολόκληρη την Κεντρική 

Μακεδονία.  Είναι φοβερό αυτό που συμβα ίνει .   

 Εμείς τώρα με αυτό το ψήφισμα τι  μήνυμα στέλνουμε; να μην 

φύγουν τα ευρήματα από τον Νομό Σερρών. Υπάρχει κανένας που είναι 

αντίθετος με αυτό το μήνυμα που στέλνουμε; Αυτό είναι το κεντρικό 

μήνυμα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνουμε.  Μην 

διανοηθείτε να πάρετε τα ευρήματα από τον Νομό Σερρών, θα υπάρξει 

δυναμική κινητοποίηση. Αυτό λέει  το ψήφισμα με δυο λόγια.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη αφήστε με σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην με διακόπτετε.  Αυτό είναι το κεντρικό νόημα του 

ψηφίσματος.  Τώρα από εκεί  και πέρα βλέπετε ότι  τα σημεία ήταν πολύ 

προσεκτικά. Αναφέρει το ψήφισμα την Αμφίπολη περισσότερο και λέει  

και στο μουσείο των Σερρών εφόσον χρειαστεί .  Σας ρωτάω, ευρήματα 

της Αμφίπολης δεν υπάρχουν τώρα στο μουσείο Σερρών; Υπάρχουν κ.  

Χασαπίδη. Ευρήματα από την Αμφίπολη υπάρχουν και τώρα στο 

μουσείο Σερρών. Γιατί  να μην υπάρξουν και τώρα;  
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 Όπως, για όνομα του Θεού, δεν θα καθίσουμε τώρα να 

μαλώσουμε πόσα θα κρατήσει,  εάν θα κρατήσει να δούμε τι  θα 

ανακατευτεί  στο τέλος,  εάν θα πάνε στο μουσείο Σερρών, πόσα θα 

πάνε στην Αμφίπολη και τα λοιπά. Να μην φύγουν από τον Νομό 

Σερρών. Ούτε τώρα θα καθίσουμε εδώ να ξεκαθαρίζουμε τι  δράσεις θα 

γίνουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην μιλάτε.  Ούτε τώρα θα καθίσουμε να ξεκαθαρίσουμε 

τι  δράσεις θα γίνουν μετά από την ολοκλήρωση των ανασκαφών, εάν 

θα γίνουν κυλικεία,  εάν θα γίνουν,  δεν ξέρω τι  άλλα θα γίνουν.   

 Στέλνουμε το μήνυμα να μην διανοηθούν να τα πάρουν από τον 

Νομό Σερρών γιατί  θα χυθεί  αίμα, αυτό να το καταλάβουν και από εκεί  

και πέρα, ας ολοκληρωθούν οι  ανασκαφές να δούμε τι  θα βρεθεί  και 

ερχόμαστε όλοι οι  φορείς εδώ του νομού να δούμε πως μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε  με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα ευρήματα και σαν 

πόλη. Πώς μπορούμε να φέρουμε τους επισκέπτες και στην πόλη των 

Σερρών. Ένα τρόπος είναι το επόμενο θέμα ο δρόμος.   Η συντόμευση 

της πόλης των Σερρών με την Αμφίπολη.  

 Αυτά είχα να πω, για όνομα του Θεού δηλ αδή μην,  

αυτοξευτιλιζόμαστε μερικές φορές.    

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

11

3 

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 646/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την βελτίωση του οδικού  

άξονα Σερρών -  Αμφιπόλεως καθώς και την κατασκευή ενός 

σύγχρονου  

μουσείου για την φύλαξη  

των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας της Αμφίπολης Σερρών.  

Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Αναστασιάδης 

Α.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητές τον κ.  Δήμαρχο και τον δημοτικό σύμβουλο κ.  Αντώνη  

Αναστασιάδη. Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης έκανε το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο μια πρόταση για να συντομεύσει ο δρόμος,  να φέρουμε πιο 

κοντά την πόλη των Σερρών με την Αμφίπολη, κάνοντας τον δρόμο, 

ξεκίνησε δηλαδή κάποια στιγ μή και δεν ολοκληρώθηκε.  Δηλαδή 
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Σκοπός,  Παραλίμνιο και τα λοιπά. Αυτό δεν εννοείτε κύριε 

Αναστασιάδη;  

 Συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την πρόταση, όπως επίσης 

συμφωνούμε να γίνει  και μουσείο στις  Σέρρες,  όχι  λόγω της 

Αμφίπολης.  Αυτό το μουσείο στην πόλη των Σ ερρών είναι κάτι  που το 

λέμε και το διεκδικούμε εδώ και χρόνια και μάλιστα στο στρατόπεδο 

Παπαλουκά, για το οποίο έχουν κάνει  μια δουλειά ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων Νομού Σερρών με τον συντοπίτη μας από τον Σκοπό τον 

κ.  Νανιόκο τον καθηγητή Πανεπιστημίου και κάνουν μια πρόταση, το 

χαρακτηρίζουν πολιτισμικό πάρκο, λένε ότι  σε κάθε κτίριο τι  μπορεί 

να στεγαστεί ,  προτείνουν και πέρασε,  το δέχθηκε και το Υπουργείο,  

εννοείται δεν κτίζεται τίποτα σε εκείνο τον χώρο μόνο να επιτραπεί η 

κατασκευή ενός αρχαιολογικού μουσείου.  

 Δηλαδή το αρχαιολογικό μουσείο για τις  Σέρρες το συζητάμε,  το 

διεκδικούμε και το θέλουμε εδώ και χρόνια,  όχι  μόνο Αμφίπολης.   

 Λοιπόν,  συμφωνούμε απόλυτα εμείς  με την πρόταση του κ.  

Αναστασιάδη και να τον ακούσουμε και σαν εισηγητή να το αναλύει τ ο 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη τον λόγο σε σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.  Αξιότιμοι κύριοι ,  κύριε 

Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αξιότιμοι κύριοι  σύμβουλοι είμαστε όλοι 

μάρτυρες για ένα θαυμάσιο Αττικό . .που βρίσκεται νότι α της πόλης 

μας στην Αμφίπολη. Ένα έργο τέλειο στην σύλληψή του και στην 

εφαρμογή του απόλυτα τέλειο.  Εδώ όμως το θέμα είναι ως εξής:  εγώ 

σαν Σερραίος πολίτης και επειδή με εκλέξανε οι  Σερραίοι  να έρθω εδώ 
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στο Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή είναι το κυρίαρχ ο όργανο της 

πόλης,  για να έχουμε ωφέλεια εμείς  σαν πολιτεία θα πρέπει 

οπωσδήποτε να φέρουμε κόσμο εδώ.  

Εάν δεν έρθει  εδώ ο κόσμος είναι άχρηστο για μας και θα είναι 

επιζήμιο.  Κανείς επαγγελματίας δεν θα λάβει κανένα όφελος από το 

μεγάλο αυτό έργο.  Κανείς .  Διότι  απεναντίας θα . .  συνεχώς να 

πηγαίνουμε εμείς  στην Αμφίπολη.  

Γι΄ αυτό τον λόγο παρακαλώ είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτή την 

πολιτεία,  την δύσμοιρη πολιτεία,  γιατί  πράγματι . .  γ ια να καταλάβεις,  

κύριε Πρόεδρε,  το 880 μ.Χ. ήρθε για πρώτη φορά Βυζαντινός  

Αυτοκράτορας . .Ήρθε και ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος,  . .Μας 

πέρασε η Δράμα, μας πέρασε η Καβάλα, για ποιο λόγο;  

Αυτή η πανάρχαια πόλη που δεν υπήρχε . .Αυτή η πανάρχαια πόλη 

η Αμφίπολη . .370 π.Χ.,  είναι δηλαδή πανάρχαια πόλη και διεκδικούμε 

αυτό το πράγμα. Από εμάς ξεκίνησε όλη η ιστορία.  Για ποιο λόγο . .για 

ποιο λόγο;  

Και τι  είπα εγώ; Απλά πράγματα. Να κάνουμε . .Εγνατία οδός,  η 

Καβάλα είναι δίπλα στην Αμφίπολη. Έχει αεροδρόμιο,  έχει  λιμάνι,  έχει  

Εγνατία οδό.  Τα συνδυάζει  ο επισκέπτης Αμφίπολη, Φίλιπποι,  Καβάλα. 

Εμείς τι  έχουμε …κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα; Για ποιο λόγο να 

έρθει  εδώ ένας ξένος στην πόλη . .ένας επαγγελματίας Σερραίος;  Για 

ποιο λόγο; Πώς θα πληρώσει . .  

Μια και υπάρχει αυτό το τεράστιο μνημείο για ποιο λόγο να . .  

αυτό προσπαθώ εγώ να σας πω. Να κάνουμε έναν δρόμο σωστό, 

είμαστε υποχρεωμένοι εμείς  σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  εγώ ενημέρωσα 

όλους τους βουλευτές και τους είπαμε ότι  πρόκειται να κάνουμε μια 

σύσκεψη όλοι μαζί  και να πάμε στον Πρωθυπουργό προσωπικά, όχι  να 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

11

6 

κάνουμε επιστολές,  να προσωπικά  εκεί ,  να δούμε τους υπουργούς 

Πολιτισμού και Υποδομών και Μεταφορών για να ζητήσουμε έναν 

δρόμο που τον δικαιούμαστε.  Είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα 

που δεν έχει  δρόμο για πουθενά. Για ποιο λόγο; Δεν ζητάμε κάτι  

παράλογο.  

Όμως  ο Νομός λέγεται Νομός  Σερρών. Το όνομα το παίρνει  από 

τις  Σέρρες.  Δεν το πήρε από την Αμφίπολη. Γι΄ αυτό τον λόγο 

παρακαλώ να προσπαθήσουμε πάση θυσία να κάνουμε τον δρόμο 

σύντομα. Να κάνουμε και ένα μουσείο στην πόλη των Σερρών για να 

μπορούμε και εμείς  να έχουμε . .  ωφέλεια,  διαφορετικά θα 

αιμορραγούμε.   

Αυτό ήθελα να πω… όλους τους φορείς,  το Επιμελητήριο,  τα 

Εργατικά Κέντρα, Εμπορικοί Σύλλογοι,  βουλευτές,  ο Περιφερειάρχης,  

όλοι μαζί ,  διότι  εμείς  ανήκουμε στην Κεντρική Μακεδονία ενώ αυτοί 

οι  άλλοι ανήκουν στην Ανατολική Μακεδ ονία.  Δεν έχουν καμία 

δουλειά σε μας και όμως αυτοί …  

Γι΄ αυτό παρακαλώ θερμά, σκεφτείτε το καλά, κύριε Δήμαρχε και 

σε σένα κύριε Πρόεδρε ανήκει αυτή η τιμή,  να αγωνιστείτε για την 

πόλη των Σερρών, για τα συμφέροντα της πόλης των Σερρών. Αυτό έχω 

να πω και  εάν χρειαστεί  θα δευτερολογήσω.  

Και ένα θέλετε να πούμε ιστορικά γεγονότα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς η πρόταση αυτή για τον δρόμο θα πρέπει να πάει στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνάδελφοι κάποιος;  Ερωτήσεις δεν νομίζω να υπάρχουν,  

τοποθετήσεις.  Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Στεργίου.  Η κυρία 

Μπιτζίδου,  ο κ.  Ραμπότας,  ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Μεγαλομύστακας και ο κ.  Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ξεκινήσω, από εσάς θα ξεκινήσω από εσάς κ.  Ιλανίδου. 

Παραταξιακά. Παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σε όσα είπε ο κ.  Αναστασιάδης συμφωνούμε απόλυτα. Δεν νομίζω να 

είναι κάποιος που δεν θέλει  να γίνει  ένα ωραίο Μουσείο στην πόλη 

μας,  ένα σύγχρονο Μουσείο και να φιλοξενεί  τό σα αρχαία που 

υπάρχουν στον Νομό μας.   

 . .στο μουσείο που υπάρχει εδώ σήμερα . .υπάρχουν ευρήματα της 

Αμφίπολης και είναι γνωστά σε όλους μας.   

 Εκείνο που βλέπουμε όλοι και το έχετε δει  και προηγουμένως 

είναι ότι  όλη η Κεντρική Μακεδονία έχει  στραμμένα τα μάτια της αυτή 

την στιγμή . .  στην Αμφίπολη.  

 Ο Μπουτάρης έκανε προχθές,  το είδαμε στις  ειδήσεις εμείς ,  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο επίσημη πρόταση για την Αμφίπολη, ότι  πρέπει 

να εκμεταλλευτούν το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει  στην περιοχή. Η 

Δράμα με τον βουλευτή της και με άλλους του τόπου της πήγε στην 

υπουργό και ζήτησε ο κάθετος άξονας που να συνδέει  την Δράμα με 

την Εγνατία να περνάει από την Αμφίπολη και μάλιστα ζητάει δυο 

δρόμους,  δυο καθέτους στους δρόμους,  έναν να συνδέει  με την Καβάλα 

και έναν με την Αμφίπολη.  
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 Η Καβάλα χαίρεται και ξέρω και πάρα πολύ καλά ότι  και μέσα 

στο Μουσείο της Καβάλας χαίρονται γιατί  είναι η προϊσταμένη αρχή 

της υπηρεσίας της κυρίας Περιστέρη και αυτή προΐστανται της κυρίας 

Περιστέρι και όπως έχουν πάρει την προηγούμενη φορά πά ρα πολλά 

αρχαία από την Αμφίπολη, ετοιμάζονται και πάλι να υποδεχθούν όσα 

τμήματα τυχόν θα μπορούν να μετακινηθούν και να πάνε στην Καβάλα.  

 Επομένως, νομίζω εμείς ,  όχι  μόνο ως Δημοτικό Συμβούλιο,  αλλά 

μαζί με όλους τους φορείς και το Επιμελητήριο και την  Περιφέρεια και 

όλους τους φορείς πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούμε αυτό το 

γεγονός.  Και φτιάχνοντας ένα μουσείο σύγχρονο όσο μπορούμε να το 

διεκδικήσουμε.  Νομίζω ότι  υπάρχουν προγράμματα που τώρα που 

ανοίγει  το ΕΣΠΑ για ένα τέτοιο μουσείο και φυσικά ο δρόμος.   

 Ο δρόμος εδώ εάν . .  «το Γεφύρι της Άρτας» και …ο δρόμος δεν 

γίνεται,  ποιος επισκέπτης θα έρθει  στις  Σέρρες και γιατί;  Να κάνει  τι ;  

Εάν συνδέσουμε το Σπίτι  της. .  συνδέσουμε και εκείνα,  συνδέσουμε τον 

θρησκευτικό προορισμό που έχουμε ωραιότατα μονα στήρια,  να έρθει  

κάποιος να δει  τους θησαυρούς του Νομού Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτά ήθελα να πω και μια πρόταση νομίζω, δεν ξέρω ποιος είναι 

Τουρισμού, νομίζω ο κ.  Γρηγοριάδης . .νομίζω πρέπει να γίνει  κάτι  

στην Αμφίπολη με τα προϊόντα των Σερρών. Υπάρχουν πάρα πολλοί 

επισκέπτες.  Με τα κρασιά; Με τους ακανέδες μας; Τι θα είναι,  ας γίνει  

μια προσπάθεια να πάρουν τα αγροτικά προϊόντα και να ωφεληθούν οι  

κάτοικοι των Σερρών, οι  παραγωγοί . .  ένα στάντ,  δεν ξέρω τι  θα 

κάνουν εκεί ,  κάτι  θα κάνουν να προωθούν τα Σερραϊκά προϊόντα.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν ξέρω τι  θα κάνουν εκεί ,  κάτι  θα κάνουν να προωθούν τα Σερραικά 

προϊόντα.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα ξεκινήσω με το εξής:  αναφέρθηκε από την κυρία Ιλανίδου ο κ.  

Μπουτάρης,  ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε μια σύσκεψη, που έτυχε να 

είμαι και εγώ παρών, είπε ότι  μα δεν είναι και . .  στην Αμφίπολη, ούτε 

αεροδρόμιο έχει ,  ούτε λιμάνι έχει ,  ούτε . .  δηλαδή προσπαθούν να 

δημιουργήσουν κλίμα, κλίμα ότι  δεν μπορούμε.  Το είπα και στο 

προηγούμενο θέμα ότι  μπορούμε και θα φτιάξουμε τα πάντα. Αλλά σας 

λέω ποιο είναι τα κλίμα γενικότερα.  

 Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την διαπίστωση που είχα λέω ότι  

ναι,  βεβαίως πρέπει να γίνει  ο δρόμος,  είνα ι σημαντικό να είναι 

γρήγορη η πρόσβαση. Βεβαίως να γίνει  ένα μουσείο στις  Σέρρες.   

Υπάρχει όμως εδώ τώρα  μια αντίθεση  με αυτό που είπε ο  κ.  

Δήμαρχος  και ο κ.  Αναστασιάδης.  

 Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι  προτείνω να παραχωρήσουμε ένα 

δημοτικό  οικόπεδο  στην Αρχαιολογία.   Ο κ.  Δήμαρχος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό ή ένα άλλο οικόπεδο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Δεν πειράζει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει ακίνητο εντός  πόλης.   Εν τός αστικού .…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει μια  αντίφαση σε αυτό που λέτε.  Δεν είναι 

ακριβώς το ίδιο.  Άλλο να πούμε συγκεκριμένα εκεί  και άλλο να…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει δημοτική αγορά; Δυο στρέμματα είναι.  6.000 μέτρα είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν κάνω διάλογο, ερώτημα θέτω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ας απαντάω κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και βέβαια νομίζω ότι  στην πρόταση αυτή θα πρέπει ναι στο μουσείο,  

ναι στους δρόμους,  ναι στο υπουργό Υποδομών αλλά να απαλειφθεί 

εκείνο το κομμάτι στην πρόταση, προτείνω να . .οικόπεδο, να 

φιλοξενηθούν όλα τα ιστορικά αυτά ευρήματα. Νομίζω ότι  ανοίγουμε 

τον ασκό του Αιόλου.  

 Ναι ένα μουσείο.  Εγώ πιστεύω ότι  αυτό θα γίνει  είτε έτσι είτε 

αλλιώς.  Εάν το καλλιεργήσουμε σωστά, εάν κάνουμε σω στή χρήση, εάν  
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πιέσουμε και είναι σίγουρο ότι  θα πιέσουμε,  πιστεύω ότι  θα γίνει  από 

μόνο του.   Μπορεί να γίνει  από μόνο του.   

 Εάν πούμε όλα τα ευρήματα να φιλοξενηθούν σε αυτό το 

μουσείο,  νομίζω ότι . .  που αυτή την στιγμή δεν την θέλουμε.  Να κτιστεί  

ένα μουσείο,  τα άλλα τα ξέρουμε εμείς ,  συνεπάγονται,  θα γίνουν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η εισήγηση είναι να γίνει  ένα μουσείο,  δεν μιλάμε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το διαβάζω κύριε Αναστασιάδη για να το ακούσει το σώμα.  

 Προτείνω ένα δημοτικό οικόπεδο στην Αρχαιολογία να κάνο υμε 

όλες τις  απαραίτητες ενέργειες σαν Δήμος Σερρών, ώστε το κράτος να 

κτίσει  ένα μουσείο και να φιλοξενηθούν όλα τα ιστορικά αυτά 

ευρήματα. Προηγουμένως αναφέρεστε για την Αμφίπολη. Όλα αυτά τα 

ιστορικά ευρήματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είναι κακό για την πόλη αλλά δεν πρέπει να γραφτεί .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα κάνουμε προσπάθεια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει εγώ νομίζω ότι  αυτό είναι,  η μισή σειρά πρέπει να 

απαλειφθεί για να μην υπάρχουν αυτές οι  αντιδρά σεις που ήδη 

ξεκίνησαν. Θα γίνει  από μόνο του αυτό.  Είναι,  πιστεύω ότι  ο χρόνος 

θα το δείξει .  Αρκεί βέβαια να το εκμεταλλευτούμε σωστά με την καλή 

έννοια όλοι.  Να σταματήσει εκεί  η φράση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Γιαννακίδης και μετά ο κ.  Καρύδας.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε λυπάμαι αλλά εδώ ή δεν ξέρουμε να διαβάζουμε ή 

αυτοί που γράφουν εισηγήσεις δεν ξέρουν να διαβάζουν.  Άκουσα και 

τον Δήμαρχο προηγουμένως, τώρα συζητάμε γενικά ότι  θέλουμε ένα 

μουσείο στην πόλη ή εδώ αρχίζει  από μια συλλογιστική για την 

Αμφίπολη και μετά λένε ότι  για όλους αυτούς τους λόγους θέλουμε ένα 

σχετικό μουσείο;  Για ποιο πράγμα συζητάμε επιτέλους; Άλλη η 

εισήγηση και άλλο πράγμα συζητάμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αλλά τοποθετηθήκατε και εσείς  σε αυτό κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισήγηση είναι …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και για το μουσείο είπατε.  Χρειάζεται οι  Σέρρες ένα μουσείο.  Δηλαδή 

μιλάμε γενικά εάν χρειάζεται ένα μουσείο οι  Σέρρες;  Χρειάζεται ένα 

μουσείο γενικά αλλά η εισήγηση η συγκεκριμένη για άλλο πράγμα 

μιλάει.  Ξεκινάει  για την Αμφίπολη, για τα ευρήματα και καταλήγει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στον κ.  Αναστασιάδη να τα πείτε αυτά, όχι  σε μένα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα …Άλλο η εισήγηση 

και άλλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να διευκολύνω επί της διαδικασίας κ.  Για ννακίδη.  Όταν γίνεται μια 

εισήγηση από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου,  είτε παράταξη, 

είτε δυο παρατάξεις  και τα λοιπά, ο εισηγητής κάνει  αυτό που θέλει ,  

το σκέφτεται και γράφει.  Από εκεί  και πέρα όταν φτάσουμε να 

ψηφίσουμε κάτι  διαμορφώνεται στο Δημοτ ικό Συμβούλιο μια άποψη. 

Κάποιοι  την ψηφίζουν και κάποιοι  δεν την ψηφίζουν.  Κάποιοι  δεν 

συμφωνούν και κάνουν άλλη πρόταση. Αυτή είναι η διαδικασία.  Το 

διαδικαστικό κομμάτι.    

 Εντάξει,  δεν συμφωνείτε πως το έχει  γράψει.  Δεν υπάρχει λόγος 

ντε και καλά να συμφωνήσετε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε για να μην πάρω άλλο χρόνο, έχω ήδη κάνει  τοποθέτηση 

αναλυτική, απλά να πω ότι  αυτά να κάνετε ένα μουσείο εδώ, να κάνετε 

έναν δρόμο εκεί  τα θεωρώ αποσπασματικά, πρόχειρα,  γι΄ αυτό κιόλας 

κατέθεσα μια ολοκληρωμένη πρόταση.  

 Κάτι διαδικαστικό ήθελα να ρωτήσω. Στο προηγούμενο θέμα δεν 

ψηφίσαμε στο τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψήφισμα αύριο το μεσημέρι θα διαμορφωθεί από την 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή, εάν μπορείτε ελάτε και εσείς .  Δεν είναι 

κακό. Καλό θα κάνετε.  Βοηθάτε.  Να προκύψει ομόφωνα, γιατί  όχι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρέπει να είναι ομόφωνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια πρέπει να είναι ομόφωνη. Και βάλτε και εσείς  τις  προτάσεις 

σας.  Βεβαίως,  δεν είναι κακό. Κάνουμε κάτι  συλλογικά και συνολικά 
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ως Δήμος,  ως Δημοτικό Συμβούλιο,  όχι  ο καθένας αυτό πο υ θέλει .  

Καταλάβατε;  

 Λοιπόν,  ο κ.  Καρύδας έχει  τον λόγο.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε.  Τώρα όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, ότι  

υπάρχει  αναγκαιότητα να γίνει  ένας δρόμος καλός δεν είναι μόνο και 

συνεπάγεται από αυτό τα αρχαιολογικά ευρήματα τον χ ώρο. Εκείνος ο 

δρόμος εξυπηρετεί  πολλά χωριά να έρθουν στην πόλη, εξυπηρετεί  τους 

καλοκαιρινούς παραθεριστές,  δεν νομίζω δηλαδή ότι  η αναγκαιότητα 

ύπαρξης ενός δρόμους ανθρώπινου είναι μόνο και μόνο γι΄ αυτό τον 

λόγο.  Μπορεί επιπρόσθετα να λειτουργήσει συμ φωνώ, αλλά ο δρόμος . .  

γιατί  εξυπηρετεί  και άλλες χρήσεις,  οι  οποίες . .   

 Τώρα για το θέμα του μουσείο εμείς  δεν έχουμε κανένα ζήτημα 

να γίνει  καινούργιο μουσείο μέσα στην πόλη των Σερρών και να 

στεγάσετε οποιαδήποτε ευρήματα, όμως η άποψή μας είναι ότι  τα  

ευρήματα τα συγκεκριμένα της Αμφίπολης πρέπει να μείνουν στον 

τόπο τους.  Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε εμείς  την 

συγκεκριμένη εισήγηση και πρόταση  που διαμορφώνεται σαν ψήφισμα 

από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος; Ο κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Παρατηρώ τελευταία και τα Δημοτικά Συμβούλια και της Καβάλας και 

της Δράμας και . .υποκριτές γραμματείες και φαρισαίοι .  Δηλαδή 

ανακαλύπτεται ένα πτώμα και πέφτουν όλοι επάνω για να φάνε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ξέρω, ήμουνα παρών. Το ενδιαφέρον είναι αυτό.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Όσοι είναι Σερραίοι  ξέρουν.  Από εκεί  και πέρα, θα πρέπει να δούμε 

ότι  πραγματικά ξεκίνησε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  για να σταθεί 

εκεί  πέρα. Από εκεί  χρηματοδοτήθηκε και από την Νομαρχία και από 

τον Δήμο και από τους . .Υπάρχει μια γενική αρχή που την έχει  το 

κράτος μας και την βάζουμε προς τους Εγγλέζους.  Τα αρχαία εκεί  που 

ανακαλύπτονται εκεί  πρέπει να μένουν.  Άρα εμε ίς  τι  πρέπει να πούμε; 

Ένα μουσείο στην Αμφίπολη μεγάλο, με την απαραίτητη ασφάλεια και 

να συγκεντρώσει και τα ευρήματα και τα δικά μας.   

 Λοιπόν,  από αυτή την υπόθεση θα ωφεληθεί και η Καβάλα και η 

Δράμα και η Θεσσαλονίκη και οι  Σέρρες.  Εμείς ποιο είναι τ ο καθήκον 

μας; Να κάνουμε έναν δρόμο, πολύ σωστή η άποψη αυτή, να γίνει  ένα 

μουσείο,  όχι  για να στεγάσει τα ευρήματα της Αμφιπόλεως,  για το έχει  

ανάγκη η πόλη να γίνει  ένα μουσείο.  Και εκεί  θα συμφωνήσουμε.   

Από εκεί  και πέρα . .  Τουρισμού να δούμε πως μπορ ούμε να πείσουμε 

έναν επισκέπτη, όταν θα έρθει  στην Αμφίπολη να επισκεφτεί  τας 

Σέρρας,  να επισκεφτεί  . .να επισκεφτεί  άλλα αξιοθέατα τα οποία έχει  ο 

Νομός Σερρών.  

Και κάτι  άλλο. κανείς  μα κανείς  δεν μπορεί να κλέψει κάτι  από 

εμάς.   Η Αμφίπολη λέγεται Αμφίπολη Σερρών. Αυτό δεν μπορούν να 
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μας το κλέψουν και τα λεφτά στο Μουσείο πάνε στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και όχι  στην τσέπη των Σερραίων, γιατί  στην Βεργίνα είναι  

ο τάφος του Φιλίππου, ρωτήστε τους τελικά τι  τους μένει  εκτός από 

την σκόνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος; Η κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ δυο λεπτά μόνο Πρόεδρε.  Σίγουρα αυτά που προτείνονται είναι 

σωστά, . .όμως πρέπει να πούμε το εξής:  ότι  αυτός ο δρόμος . .Ο κάθε 

επισκέπτης που έρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ή της 

Ελλάδος θα πάει από εκεί  π ου μπορεί να εξυπηρετηθεί.  Είτε από τον 

αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης είτε από το αεροδρόμιο Καβάλας και η 

προσέγγιση θα γίνει  από διαφορετικές κατευθύνσεις για να το πάρει 

και να επισκεφτούν…  

 Εμείς όμως πρέπει να σκεφτούμε το εξής:  ότι  αυτός ο δρόμος θα 

ωφελήσει όλες τις  βόρειες περιοχές και όλα τα Βαλκάνια,  τα οποία,  

Βούλγαρους,  Σκοπιανούς και τα λοιπά, τα οποία θα προσεγγίσουν την 

Αμφίπολη μέσα από τον Νομό μας και μέσα από την πόλη μας.   

 Αυτό εδώ δεν είναι γεγονός ότι  έτσι θα γίνει;  Υπάρχει κανένας 

πιο σύντομος δρόμος για να περάσει ο Βούλγαρος και να πάει στην 

Αμφίπολη και να δει  τα εκθέματα; Υπάρχει κανείς  πιο σύντομος 

δρόμος για να περάσει ο Σκοπιανός για να πάει στην Αμφίπολη να δει  

τα εκθέματα; Εδώ έχουμε μια πλεονεκτικότερη θέση την οποία πρέπει 

να την  εκμεταλλευτούμε και να την αξιοποιήσουμε.   

Άρα σωστά ο δρόμος Σερρών Αμφίπολης θα είναι ένας δρόμος 

που θα εξυπηρετεί  αυτόν τον τουρισμό. Αυτό το πράγμα πρέπει να μην 

το αφήσουμε να πάει χαμένο. Να το εκμεταλλευτούμε.  Και ξανά 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

12

7 

τονίζω στενή συνεργασία Δήμου Σερρών με Δήμο Αμφίπολης γιατί  

είμαστε στον ίδιο Νομό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

νομίζω ότι  κανείς  κάνοντας προτάσεις γι΄ αυτό το σοβαρό θέμα που 

έχει  να κάνει  με τον Νομό μας λειτουργεί  επεκτατικά, λειτουργεί ,  

παραδείγματος έχει  βλέψεις να είναι . .γ ια να διεκδικεί  κομμάτια από 

ένα οικοδόμημα, όπως είναι αυτό . .το οποίο μένει  να δούμε φυσικά τι  

άλλο θα βγάλει.   

 Με αυτό απαντώ σε κάποιους συναδέλφους που θεωρούν ότι  

αυτές οι  συζητήσεις έχουν μια τέτοια νοοτροπία.  Ούτε θα πρέπει να 

φοβόμαστε να πούμε ότι  αγαπούμε την αρχαιότητα, αγαπούμε τους 

προγόνους μας και ότι  αυτά που μιλάμε σήμερα έρχονται από εκείνη 

την περίοδο.  Αρχαία ελληνικά μιλούσαμε,  σήμερα μιλάμε σύγχρονη 

ελληνική γλώσσα. Αυτά τα λέω γιατί  γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση 

μέσα στην κοινωνία.   

 Διοικητικά να το δει  κανείς  είμαστε στον Νομό Σερρών. Δεν 

καταλαβαίνω, όταν . .  μητροπολιτικές αρμοδιότητες και 

ταλαιπωρούμαστε με αρμοδιότητες που μας έχουν ρίξει  στις  πλάτες 

μας σαν  Δήμος Σερρών είναι καλά και όταν βρίσκει κάποιος άλλος 

Δήμος αρχαιότητες ή οτιδήποτε άλλο και μπορούμε εμείς  ίσως να το 

στηρίξουμε με κάποιο τρόπο, δεν είναι καλά;  

 Νομίζω ότι  εάν το δει  κανείς  έχουμε λόγους.  Όταν μάλιστα 

έχουμε στηρίξει  και οικονομικά και μέσα από την νομαρχία και όλοι οι  

Δήμοι και τεχνικά,  πολλοί μηχανικοί μας πηγαίνουν στους όμορους 
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Δήμους και στον Δήμο Αμφίπολης και σαν Πολεοδομία,  εδώ είναι και 

ο κ.  Αντιδήμαρχος,  πάμπολλες φορές.  Έχουμε δώσει χρήματα, κύριε 

Πρόεδρε,  σαν Δήμος και καλά κάναμε να στηρίξουμε τους όμορους 

Δήμους.  

 Άρα γι΄ αυτό νομίζω ότι  δεν θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι 

τοπικά. Φυσικά η Αμφίπολη είναι στον Νομό Σερρών. Είναι ένα 

κομμάτι του Νομού Σερρών.  

 Εγώ βλέπω ότι  υπάρχει μια . .στην Σερραϊκή κοινωνία.  Δεν 

πιστεύω ότι  . .  τόσο μίζερα. Ξεκινώντας και ο Σεβασμιότατος,  η 

Εκκλησία δηλαδή στηρίζει  αυτή την λογική να μην φύγουν τα 

ευρήματα από τον Νομό μας και ο Δικηγορικός Σύλλογος και άλλοι 

επιστημονικοί Σύλλογοι βγάλανε ψηφίσματα και το Δημοτική Ενότητα 

πρέπει  να έχει  αυτή την λογική.  

Να κάνουμε γρήγορη την μετακίνησή μας στον συγκεκριμένο 

χώρο, η Αμφίπολη είναι κοντά και στην θάλασσα, υπάρχουν πολλοί 

λόγοι επομένως για να γίνει  καλύτερος ο δρόμος με αφορμή αυτά τα 

ευρήματα, να γίνει  το μουσείο,  υπάρχει  ένας χώρος που χ ωροθετήθηκε 

και υπάρχει εκεί  η δυνατότητα στο Παπαλουκά, εάν υπάρχει χώρος στο 

κέντρο γιατί  όχι ,  αλλά ήδη υπάρχει μια λύση η οποία εύκολη σε σχέση 

με άλλες και από εκεί  και πέρα, κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ότι  είναι 

καλύτερο να κάνουμε υπομονή, με πολύ περιέργε ια και με ενδιαφέρον 

βλέπουμε όλοι τις  εξελίξεις ,  συγχαρητήρια στην κυρία Περιστέρη. Εδώ 

η κυρία Περιστέρη είχε έδρα, δικός μας άνθρωπος είναι,  λίγο ως πολύ 

την γνωρίζουμε όλοι και μιλάμε μαζί της και άρα αυτό που πρέπει να 

πούμε είναι να δείξουμε ομόνοια σε αυτό το θέμα και να . .σαν τοπική 

κοινωνία συμφωνώ με  τον συνάδελφο, πως θα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ,  έχω 

καλυφθεί με τον κ.  Στεργίου,  με την κυρία Μπιτζίδου,  με τον κ.  

Καρύδα, με τον κ.  Γιαννακίδη,  όμως θα ήθελα να προσθέσω και εγώ 

ότι  λέμε ότι  ο Δήμος των Σερρών είναι μητροπολιτικός Δήμος,  δεν 

σημαίνει  ότι  θα λειτουργήσει σαν μια μητρόπολη Σερρών, η οποία θα 

κοιτάει  μόνο την Ενορία Ταξιαρχών να έχει  χρυσούς τρούλους και  

περιστύλια και πολύ πλούσιο διάκοσμο μέσα και θα παραγκωνίζει  όλες 

τις  άλλες ενορίες της περιφέρειας της πόλης.   

 Είναι ένας μητροπολιτικός Δήμος ο οποίος είμαστε πάρα πολύ 

τυχεροί,  όπως είπε η κυρία Μπιτζίδου,  είναι γεωγραφικά το κέντρο του 

Νομού. Αυτό σημαίνει  ότι  μπορούμε πολύ εύκολα να αξιοποιήσουμε 

ένα ρεύμα το οποίο θα φέρει τον τουρίστα, τον επισκέπτη μέσα στην 

πόλη των Σερρών, όχι  αποκλειστικά να πάει μόνο στον κήπο του 

Καστά, αλλά έχουμε και το Μοναστήρι  του Αγίου Προδρόμου και το 

σπήλαιο της . .  και φυσικά την λίμνη της Κερκίνης.   

 Εννοείται ότι  το ο δρόμος πρέπει να γίνει  όχι  μόνο γιατί  θα… 

Κήπος του Καστά αλλά γιατί  είναι ένας δρόμος που θα εξυπηρετήσει 

όλο το βόρειο ανατολικό άκρο του Νομού.  

 Από εκεί  και μετά στις  24 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή στο Βήμα 

της Κυριακής είχε γραφτεί  ένα άρθρο, το οποίο έλεγε,  από κάποιον,  

δεν θυμάμαι το όνομά του,  δεν ήμουνα προετοιμασμένος να μιλήσω γι΄ 

αυτό το θέμα, ο οποίος μίλησε και είπε ότι  γιατί  οι  κάτοικοι της 

Βεργίνας δεν έγιναν πλούσιοι.  Γιατί  ακριβώς απένα ντι  από τον τύμβο 

εκεί  της Βεργίνας υπάρχουν δυο καταστήματα με πλαστικές άσπρες 
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καρέκλες,  κάτι  αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στο πανηγύρι της . .και 

της Ηράκλειας.  Γι΄ αυτό δεν έγιναν πλούσιοι αυτοί.   

 Εάν λοιπόν διορθώσουμε εμείς  τις  υποδομές μας ως πόλη , έχουμε 

τις  ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,  οργανωθούμε όλοι σαν θεσμικοί 

παράγοντες,  νομίζουμε ότι  ο κόσμος θα έρθει  και εδώ, θα πάει και εκεί  

και η κεντρική ιδέα θα είναι ότι  ο μητροπολιτικός Δήμος,  όπως 

είμαστε εμείς ,  θα πρέπει να έχει  και μια εξωστρέφεια .  Θα πρέπει να 

κοιτάξει  για όλους τους άλλους Δήμους και θα . .  

 Εννοείται ότι  θα πρέπει να γίνει  ένα μουσείο εδώ στην πόλη, όχι  

αποκλειστικά,  για να έρχονται τα ευρήματα, τα κτερίσματα και όλα 

αυτά που θα βρεθούν και ότι  έχει  βρεθεί  ως τώρα στον τύμβο και στην 

γύρω περιοχή, γιατί  έχει  ανάγκη η πόλη από ένα σύγχρονο μουσείο,  το 

οποίο δεν θα είναι μόνο βυζάντιο,  δεν θα είναι αρχαιοελληνικό,  θα 

είναι Βαλκανικό,  ένα μουσείο λαογραφικό, όλα αυτά.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.  Μήπως καλυφθήκατε; Ο κ.  Μεγαλομύστακας; Ο κ.  

Ραμπότας;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

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

που θα πω δεν έχουν τόσο σχέση με το …θα τα καταθέσω, εάν θέλετε,  

με την επιπλέον πληροφόρηση …  

 Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ένδειξη στην Εγν ατία Οδό ότι  

πηγαίνει  Αμφίπολη. Από την διασταύρωση κάτω στον Στρυμόνα δεν 

υπήρχε ένδειξη.  Θέλω να πω το εξής,  σε ότι  αφορά το μουσείο δεν 

υπάρχει καμία αντίρρηση. Πρέπει να υπάρξει στην πόλη ένα μουσείο 
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της προκοπής,  να το πω έτσι,  εδώ και πολλά χρόνια.  Π οτέ δεν είναι 

αργά…  

 Πάνω στο κομμάτι του Άξονα είναι ένα ζήτημα το οποίο 

απασχόλησε πάρα πολλούς. .  Τι  θέλω να πω με αυτό; Ο αρχικός 

σχεδιασμός της Εγνατίας ήταν Προμαχώνας –Θεσσαλονίκη από Σέρρες,  

. .και πάει  για Καβάλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πολλά συμφέροντα, πολλές ιστορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι,  . .λόγω 

των πιέσεων της Δράμας,   η Δράμα πίεζε  μέχρι πρόσφατα και είχε 

σχεδιαστεί  νέα οδός από Δράμα για Αμφίπολη κόβοντας στην μέση τον 

Δήμο Αμφίπολης,  αποκόπτοντας όλα τα χωριά,  δόθηκε πραγματικά μια 

πολιτική μάχη παρασκηνίου ώστε . .και λόγω της οικονομικής κρίσης 

κάπου έχει  παγώσει το θέμα. Έμεινε το κομμάτι μόνο για να πάμε από 

. .  γ ια Αμφίπολη, αυτό το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί.   

 Σε ότι  αφορά το υπόλοιπο κομμάτι,  η Περιφέ ρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας . .πέρυσι,  ψηφίσαμε τον τρόπο συντήρησης του οδικού 

δικτύου της επαρχίας Στυλίδας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κλείνω. Και σας καταθέτω ότι  μέχρι στιγμής δεν έχει  πέσει ούτε ένα 

μέτρο ασφαλτοτάπητα και ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση, όπως 

είπε και ο κ.  Φωτιάδης.  Η συντήρηση δεν έχει  γίνει  εδώ και τρία 

χρόνια . .  σε ότι  αφορά με την . .της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να περάσουμε,  εάν θέλετε και εάν δεν θέλετε καλύτερα σε 

δευτερολογία.  Τα είπαμε νομίζω όλα. Θέλετε να δευτερολογήσετε;  

Παρακαλώ άλλος; Και ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα για τον καινούργιο δρόμο 

προς τα εκεί  εάν δεν ενταχθεί  ο ανισόπεδος κόμβος στην . .που είναι 

και η απαίτηση και της λαϊκής επιτροπής των κατοίκων εκεί  πέρα. 

Είναι ζήτημα. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί εκεί  πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εμάς μας εκλέξανε οι  Σερραίοι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάλι τα ίδια θα πεις;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανάγωγος είναι ο άνθρωπος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε τέτοιες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έτσι μιλάνε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο και θα κλείσει  με σας το θέμα.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 . .οι  Σερραίοι  εμάς για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου 

των Σερρών. Να κάνουμε τα . .  γ ια τους Σερραίους.  Δεν μας ενδιαφέρει 

τι  θα κάνει  η Αμφίπολη, η Δράμα και η Καβάλα. Εδώ είμαστε 

υποχρεωμένοι εμείς .  Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα;  Τόσα χρόνια 

είδες κανέναν … Με δυο κουβέντες,  εμείς  πρέπει να υποστηρίξουμε 

την πόλη μας και κανέναν άλλο. Θα σας κυνηγάνε οι  Σερραίοι  . .  γ ια 

την πόλη μας ενδιαφερόμαστε.  Ούτε για την Δράμα, ούτε για την 

Καβάλα ούτε για το σπήλαιο . .Για μας αυτό δεν είχε κανένα κέρδος.  

Βούλγαροι κατεβαίνουν κάτω με ένα χιλιάρικο το καλοκαίρι.  Είδες 

κανέναν Βούλγαρο μέσα στην πόλη εδώ μέσα;  

 Τι θα γίνουμε εμείς  οι  Σερραίο ι ,  να μην έχουμε καμία ωφέλεια; 

Βοηθάμε όλο τον Νομό για μας ποιος κάνει  κάτι;  Μπορείτε να μου 

πείτε;  Γι΄ αυτό σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  είναι σοβαρό το θέμα 

αυτό,  μην το παίρνετε επιπόλαια.  Είναι πολύ σοβαρό για τους 

Σερραίους,  επαγγελματίες Σερραίους ι διαίτερα.  

 Εγώ αυτό θέλω να πω, πρέπει να βοηθήσουμε την πόλη μας και 

τους Σερραίους πολίτες.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα, κυρίες και κύριοι  ολοκληρώθηκε και πρέπει να μπει 

σε ψηφοφορία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και αυτή την πρόταση  του κυρίου . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει όμως μια διαφορά. Εμείς λέμε ναι σε ένα σύγχρονο μουσείο 

για τις  Σέρρες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στο θέμα οδικός άξονας και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τα συγκεράσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στον οδικό άξονα, ναι και στο μουσείο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν ανήκω στην αυτή του κ.  Μηλίδη. Με ακούτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Κύριε Γιαννακίδη έχετε άλλη πρόταση;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :  

Κύριε Πρόεδρε είναι με απόφαση εκτός παρατάξεως ο κ.  

Αναστασιάδης.  Είναι εκτός παρατάξεως.  Από εκείνη την στιγμή είναι 

εκτός παρατάξεως για ανάγωγη συμπεριφορά …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ κ.  Χρυσανθίδη,  ε πιτέλους.  Ηρεμία.  Συγνώμη, 

έχετε κάτι  να προσθέσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι αυτό που . .  προηγουμένως, το είπε και ο κ.  

Στεργίου,  εμείς  τώρα ψηφίζουμε την συγκεκριμένη εισήγηση που 

συσχετίζει  το μουσείο με τα ευρήματα της Αμφίπολης.  Γενικά για το 

μουσείο είμαστε υπέρ.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη δεν διαφωνείτε να πούμε ότι  ναι στον δρόμο, έτσι;  

Συμφωνούμε όλοι,  έτσι δεν είναι;   Άρα όσον αφορά τώρα το μουσείο 

υπάρχει η πρόταση από κάποιους να πουν ότι  ναι,  να γίνει  το μουσείο,  

χωρίς να μπούμε τώρα τ ι  θα θέλει  το μουσείο.  Δεν έχει  νόημα τώρα να 

το προσδιορίσουμε.  Ναι στο μουσείο και τελειώσαμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νέα διαμορφωμένη πρόταση. Ναι στον δρόμο, ναι στο μουσείο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν υπάρχει το αντικείμενο αυτό . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα το δούμε μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε συνάδελφοι;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Διάβαση Πεζών όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Καταγράφεται.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στον δρόμο και ναι στο μουσείο.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 647/2014)  

                                                                …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Εκλογή αντιπροσώπων για το Δ/κό Συμβούλιο του Περιφερειακού  

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)  

Κεντρικής Μακεδονίας.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ως τακτικά μέλη ο Δήμαρχος,  ο κ.  Πέτρος Αγγελίδης με τον κ.  

Χράπα Παντελή και ως αναπληρωματικά του κ.  Αγγελίδη ο κ.  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος και του κ.  Χράπα Παντελή ο κ.  Γκότσης 

Ηλίας.  Η θητεία ακολουθεί την δημοτική περίοδο που είναι πενταετής.   

Ονομαστική ψηφοφορία προβλέπει ο νομοθέτης.   

 Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε σε ονομαστική ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ο κ.  Δούκας,  ναι,  η 

κυρία Καλώτα ναι.  Ο κ.  Αναστασιάδης; Ναι.  Κύριε Καρύδα; Ναι.  Ο κ.  

Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .εντάξει ,  εγώ θέλω απλά να κάνω μια ερώτηση τι  ακριβώς …Δεν 

μπορώ να ρωτήσω..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που έχουν σχέση η εκπροσώπηση του Δήμου είναι υποχρεωτική.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η Διάβαση Πεζών έχει  επανειλημμένως καταλήξει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα . .πρέπει να υπάρχουν.  Ναι,…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

…Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα όχι ,  ναι  η παράταξη το υ κ.  Φωτιάδη, ναι,  ναι και ο 

Πρόεδρος.  Και οι  υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 648/2014)  

                                                                …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου 

υλικού,  

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για ένα έτος αυτή η Επιτροπή. Τρεις δημοτικούς συμβούλους,  

δυο από την πλειοψηφία,  έναν από την μειοψηφία.   

 Ως τακτικά μέλη της πλειοψηφίας ο κ.  Χαρίτος Χρήστος και ο κ.  

Χράπας Παντελής με αναπληρωματικά μέλη τ ον κ.  Δούκα Γεώργιο και 

Γαλάνη Στέργιο.   

Παρακαλώ από την μειοψηφία ποιος θέλει;  Ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος.   Ακούω ονόματα. Ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό.  Ακούω. Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα; Κυρία Γεωργούλα;  Κανένας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ηλιοπούλου ως τακτικό.  Και η κυρία Δρίγκα ως αναπληρωματικό.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 Ως τεχνικός υπάλληλος του Δήμου ορίζεται ως τακτικός μέλος ο 

κ.  Παντούσας Θωμάς με αναπληρωτή του τον κ.  Γιατσίδη Γεώργ ιο.  Ως 

γραμματέας της Επιτροπής η κυρία  Βεϊζαβέ Σοφία.   

 Ομόφωνα ναι το θέμα αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 649/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  5ο  

Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο  

 της Α.Ε. με την επωνυμία ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Α.Ε.¨ ,  κ.  Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος γραμμένος ο εισηγητής.  Δεν είναι ο κ.  Ραμπότας αλλά είναι ο κ.  

Γαλάνης.   
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 Εδώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είχαμε την παραίτηση του κ.  

Γρηγοριάδη Παναγιώτη, του Αντιδημάρχου  και αντικαθίσταται,  

προτείνεται ως αντικαταστάτης του ο κ.  Ραμπότας Ευθύμιος;   

 Ομόφωνα ναι;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λίγο να ρωτήσω. Νομίζω ότι  είχε γίνεται Πρόεδρος ο κ.  Ραμπότας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν έγινε.  Αφού ολοκληρωθεί,  τοποθετηθεί ως μέλος μετά θα 

ψηφιστεί  από το Δ.Σ..   

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν έληξε η θητεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται ότι  δεν έληξε η θητεία των μελών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον Ιούνιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  . .  έγινε η θητεία του Αυτοκινητοδρομίου.  Μπαίνει  ως μέλος.  

Ακριβώς.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 650/2014)  
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                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  6ο  

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ότι  φορέα έχει  και 

δεν έχει  η πόλη, ο Δήμος Σερρών, αλλά όλος ο Δήμος Σερρών εκ των 

οποίων ανταποκρίθηκαν δέκα εννέα.  Και εάν έρθει  άλλοι αργότερα δεν 

έχουμε . .  

 Εδώ θέλετε να σας διαβάσω τους φορείς;  Δεν έχει  νόημα. Ορίστε 

κυρία Ιλανίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στην εισήγηση λέει  ότι  θα είναι δέκα εννέα… έξι οι  πολ ίτες. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι έξι  μέλη έχει .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  είκοσι έξι  μέλη. Επάνω όμως λέει  τα είκοσι έξι  μέλη θα είναι σε 

πολίτες από οκτώ έως δώδεκα. Έτσι λέει  και θα γίνει  με κλήρωση. Και 

πάνω είναι  η εισήγηση, ότι  οι  πολίτες  βάσει ποιου νόμου και λέει  … 

οι πολίτες θα είναι από οκτώ έως δώδεκα και θα γίνει  κλήρωση. Και 
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όταν μετά βγαίνει  η απόφαση στο τέλος,  λέει   ότι  βγαίνουν μόνο έξι  

πολίτες,  λέει  ονόματα …  

 Πώς έμαθαν αυτοί οι  πολίτες;  Βγήκε κάποια ανακοίνωση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βεβαίως.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έγινε δημόσια. .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν λέει  πουθενά για κλήρωση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .  άλλοι Δήμοι την έχουν καταργήσει ουσιαστικά και . .θα σας πω για 

ποιο λόγο.  Γιατί  για να συνεδριάσει παρακαλάς όλους αυτούς τους 

φορείς ή όποιους άλλους να έρθουν και δεν έρχονται ποτέ.  Για να 

κάνεις  τις  διαδικασίες δηλαδή ταλαιπωρείσαι αφάνταστα.  

 Εμείς για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των φορέων και των 

πολιτών βάλαμε επισήμως στο Serres .gr και στείλαμε σε όλους τους 

φορείς …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Το ένα τρίτο των φορέων είναι έξι  άτομα.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ κατάλαβα τι  λέτε.   
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εκεί λέει  ότι  με κλήρωση θα γίνει  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας απαντώ ότι  κανείς  άλλος πολίτης.  Το κατάλαβα. Σας λέω ότι  δέκα 

εννέα φορείς …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Περιμένετε λίγο.  Από εκεί  βγαίνει  όμως η διαίρεση. Από τους δεκανέα 

φορείς οι  έξι  είναι πολίτες.  Εάν πάμε στην λογική της κλήρωσης που 

λέτε,  δεν θα συνεδριάσει ποτέ αυτή η Επιτροπή. Επομένως με την 

διακήρυξη που βγάλαμε δημόσια,  …ούτε εμείς  τους ξέρουμε αυτούς 

ποιοι  είναι.   

 Να σας πω κάτι;  Εγώ είμαι στην διάθεσή σας να κάνουμε το 

εξής:  επειδή το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και καλά κάνατε και το 

παρατηρήσατε,  οι  δέκα εννέα φορείς είναι αυτοί που είναι,  

συμφωνούμε σε αυτό.  Θέλετε να κάνουμε κλήρωση στους έξι  που είναι 

το ένα τρίτο του δέκα εννέα; Να κάνουμε εκατό εκατομμύρια 

κληρώσεις.  Σας το λέω με την εξής έννοια,  μην απλά μου πείτε μετά 

ότι  αυτή οι  έξ ι  πολίτες δεν έρχονται.  Γιατί  υπάρχει  μεγάλη πιθανότητα 

να μην έρχονται.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί δηλαδή να εκλεγεί  ένας πολίτης 80 χρονών από τους . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται πόσοι είναι;   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έξι .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτοί οι  έξι  πώς το έμαθαν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ο νόμος είναι ξεκάθαρος,  να γίνει  κλήρωση και θα 

δούμε.  Συγνώμη που παίρνω τον λόγο αλλά το ίδιο κάναμε και στην 

πρώτη θητεία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία,  λοιπόν τότε να σας πω κάτι;  Θα κρατήσουμε τους δέκα εννέα 

φορείς και τους έξι ,  κύριε Πρόεδρε,  θα τους κληρώσουμε όπως, απλά 

δεν θέλω να υπάρχει κάποια αντίδραση εάν είναι κάποιος 70 χρόνων 

και κάποιος 60 και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρία γραμματέα θα κάνουμε αυτή την διαδικασία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν θα κάνω εγώ κλήρωση μόνος μου. Θα είναι οι  υπηρεσιακοί 

παράγοντες της διοίκησης με την μηχανογράφηση που έχει  όλο το 

δημοτολόγιο,  κύριε Πρόεδρε και με την γραμματέα θα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα έξι  ονόματα, για να συντομεύουμε,  θα βγουν με κλήρωση.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξι και έξι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έξι τακτικοί και έξι  αναπληρωματικοί.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και εάν δεν δεχθούν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

. .Από τον Ιατρικό Σύλλογο με χίλια ζόρια.  Και γιατρούς να βρουν και 

μάλιστα εκεί  που συζητούσαμε ευτυχώς ενδιαφέρθηκε κάποιος που 

ήθελε πάρα πολύ. Δεν θέλουν …Οι περισσότεροι που θα κληρωθούν με 

αυτή την διαδικασία δεν θα πάει κανείς  από τους πολίτες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι θέλετε.   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν δεν έχουμε πάλι πλειοψηφία θα υπάρχει,  δεν θα υπάρχει 

πρόβλημα. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο λέει  ο νόμος στην 

συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που ήθελα να επισημάνω, από ότι  με 

πληροφόρησε ο αρχηγός της παράταξης,  δεν έχει  γίνει ,  λέε ι  ο νόμος 

ότι  κατά περίπτωση καλούνται και οι  αρχηγοί των παρατάξεων …Αυτό 

δεν έγινε καμία φορά μέχρι τώρα. Θα παρακαλούσα λοιπόν . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας καλέσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε συνάδελφοι,  για να μην ξανάρχεται το θέμα, κύριε 

Χρυσανθίδη,  συνάδελφοι,  συμφωνούμε το θέμα να περάσει και να γίνει  
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κλήρωση, όποια ονόματα κληρωθούν  και φυσικά να καλούνται οι  

επικεφαλής των παρατάξεων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Εντάξει;  

Ομόφωνα ναι;   

 Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα κάνω τοποθέτηση, …απλά σαν παράταξη πι στεύουμε ότι  η 

συγκεκριμένη Επιτροπή προάγει,  ας πούμε,  τον κοινωνικό εταιρισμό, ο 

οποίος έχει  φέρει  πολλά δεινά και στον λαό με την καλλιέργεια ενός 

κλίματος . .κάτι  το οποίο δεν ισχύει ,  οπότε από θέση αρχής είμαστε 

ενάντια στην συγκεκριμένη, στον ρόλο και  στην ουσία της 

συγκεκριμένης Επιτροπής.   

 Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε . .  της ψηφοφορίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής.  Οι υπόλοιποι συμφωνούν; Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται 

ο κ.  Μυστακίδης.  Εντάξει;  Εμείς αυτό ψηφίζουμε με την …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  με συγχωρείτε,  εάν προκύψει και κάποιος άλλος 

Σύλλογος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το είπατε από την αρχή.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μετά να προκύψει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  εδώ σήμερα ψηφίζουμε ότι  αποτελείται από 

25 μέλη. Τώρα άλλο είναι να . .  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  εδώ, δεν δεχόμαστε κανέναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσο περισσότεροι φορείς έρχονται,  τόσο καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην βάλουμε περιορισμούς κ.  Χρυσανθίδη.  Κάποιος Σύλλ ογος 

μπορεί να θέλει ,  να μετάνιωσε και να θέλει  να έρθει .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάποιοι  και να θέλουν να 

συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης,  κυρία Ιλανίδου, θα 

σημάνει ότι  έχουν ενδιαφέρον να έρθουν.  Θα έρθει .  Με αυτή την 

έννοια.  Εντάξει;   

 Ομόφωνα νομίζω εκτός του κ.  Καρύδα, ο οποίος έχει  διαφορετική 

θέση συμφωνούμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 651/2014)  
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                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών  

(άρθρου 1 του Π. .  270/11 -3-1981 ΦΕΚ 77),  για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται συνάδελφοι για αντικατάσταση μελών μέχρι 31 -12.   

 Ως τακτικά μέλη αυτοί οι  οποίοι  ήταν δημοτικοί σύμβουλοι δεν 

εκλέχθηκαν, δεν συμμετείχαν στις  εκλογές.  Στην θέση του κ.  

Καλαϊτζίδη Βασιλείου ως τακτικό μέλος που ήταν μπαίνει  ο 

Αντιδήμαρχος ο κ.  Γκότσης Ηλίας.   

 Στην θέση του κ.  Χουρουζίδη,  που ήταν και εκείνος τακτικό 

μέλος,  θα παρακαλούσα κάποιον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε ορίζονται ή με κλήρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  ορίζονται από εμάς.  Και ψηφίζονται από εμάς.  Μέχρι 31 -12 

θα είναι αυτοί.  Θα αλλάξει η Επιτροπή από 1 -1.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα αλλάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στην θέση του κ.  Χουρουζίδη;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Και ως 

αναπληρωματικά μέλη είχαμε τον κ.  Χασαπίδη Κωνσταντίνο,  ο οποίος 

παραμένει  και την θέση του κ.  Ίντου Δημητρίου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας από την παράταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας από την παράταξη μέχρι 31 -12. Ο κ.  Μοσχολιός.   

 Αντικαθίσταται είπαμε ο κ.  Καλαϊτζίδης από τον κ.  Γκότση, ο κ.  

Χουρουζίδης από  τον κ.  Χρυσανθίδη και ο κ.  Ίντος από τον κ.  

Μοσχολιό.  Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 652/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  8ο  

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής της  

προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας  

κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ξέρετε ότι  γίνεται κλήρωση μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες.   

 Ως τακτικά μέλη, εάν θέλετε να σας τα διαβάσω,  μετά από 

κλήρωση, Πάσχιος Ιωάννης,  Τσουράκης Σοφοκλής,  Σίογλου Σεραφείμ 

και αναπληρωματικά μέλη . .  Γαλάνη Δέσποινα και Δεσμετζή Μαρία.  

Αυτά βγαίνουν με κλήρωση.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 653/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  9ο  

Σύσταση επιτροπών για την:  

-  οριστική παραλαβή των έργων:  

α) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης  εφαρμογής  
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Εργατικών Κατοικιών,  

β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας,  

γ) Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη και  

-  προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:  

δ) Συντηρήσεις δρόμων της Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  

ε) Βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων  

του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι πάλι υπηρεσιακοί παράγοντες,  οι  οποίοι  βγαίνουν από κλήρωση 

και τα λοιπά. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Σύσταση επιτροπής για την   οριστική παραλαβή του έργου:  

Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης  εφαρμογής 

Εργατικών Κατοικιών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 654/2014)  

                                                                …………………  

 

Ομοίως του έργου:  Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας,  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του  ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 655/2014)  

                                                                …………………  

 

Ομοίως του έργου:  Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού 

Καβάφη  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 656/2014)  

                                                                …………………  

 

Ομοίως του έργου:   προσωρινή και οριστικ ή παραλαβή του έργου:   

Συντηρήσεις δρόμων της Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 657/2014)  

                                                                …………………  
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Ομοίως του έργου:  Βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων  

  του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 658/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 10ο    

Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 2/2014 και 3/ 2014 αποφάσεων  

 του Δ.Σ. της ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρπουχτσή δυο λόγια εάν θέλετε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αξιότιμοι συνάδελφοι,  πριν κάνω την 

ενημέρωση . .  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  θα ήθελα απλά να εκφράσω ότι  

είναι μεγάλη τιμή να είμαι εδώ πέρα και ότι  είμαι στην διάθεση του 

συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων που έχω αναλάβει.   
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 Πηγαίνοντας στην ενημέρωση, τα θέματα αφορούν ουσιαστικ ά 

την πρόσκληση . .της ΔΑΕΚΑΣ και το δεύτερο αγορά την έγκριση, 

ουσιαστικά την υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

της χρήσεως του ΄13,  την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των 

ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις  πράξεις  τους κατά την 

διάρκεια της θητείας τους και την . .  των ελεγκτών  . . ΄14.   

 Η όλη διαδικασία έχει  ακολουθήσει  . .υπάρχει  έκθεση του Δ.Σ..  

και το σύνολο της,  του ισολογισμού . .  χρήσεις . .  2190.  

 Εάν θέλετε να περάσουμε σε . .  είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  άλλος κανείς;  Και ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση. Όσον αφορά στα έξοδα υπάρχει ένα ποσό 4.718,06 που 

αφορούν τις  αμοιβές …  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τα έξοδα στο σύνολό τους είναι 9.181 ευρώ και από αυτά τα 4.718,20 

αφορούν αμοιβές και έξοδα τρίτων που πρέπει να κάνουμε την 

λογιστική κάλυψη της εταιρείας,  κάποιες παροχές υπηρεσιών . .από την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..   

 Τα 423 ευρώ αφορούν φόρους της χρήσης του ΄13,  τα 2.337 

αφορούν τις  σε συνδρομές…έξοδα δημοσιεύσεων και τα λοιπά, τα 

1.629 ευρώ αφορούν αποσβέσεις και χρήσεις του ΄13 και με αυτό εδώ 

καλύπτουμε το σύνολο των εξόδων.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα 4.718 αφορούν αμοιβές . .  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Σε λογιστική κάλυψη, σε . .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε,  η κάλυψη . .των σύνολο των υποχρεώσεων που έχει  

. .ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών . .  Υπάρχουν συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουμε βάση τα βιβλία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα απλό ερώτημα  αλλά έχω την αίσθηση…με ποιο δικαίωμα εμείς  

μπορούμε να αποφασίσουμε την άρση της αστικής ευθύνης την στιγμή 

που το άρθρο 142 είναι σαφέστατα διατυπωμένο, επιπλέον δε υπάρχει 

εγκύκλιος η οποία λέει  το εξής απλό και οφείλουν να το ξέρουν οι  

πάντες αυτό.  Ότι δεν δικαιολογείται άγνοια,  δεν δικαιολογείται 

αμέλεια,  δεν δημιουργείται πλημμελή γνώση.  

 Ως εκ τούτου, το αίτημα που κατατίθεται για άρση αστικής 

ευθύνης και νομικά δεν έχει  βάση αλλά και δεν είναι δυνατόν να γίνει  

αποδεκτό.  Προς Θεού δηλαδή, θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν είναι ουσιαστικά αίτημα για να αρθεί η οποιαδήποτε ευθύνη. Από 

την στιγμή που υποβάλλεται η έκθεση ο ισολογισμός προς έγκριση από 

την Τακτική Γενική Συνέλευση, από την στιγμή που την έκθεση αυτή, 

τον ισολογισμό και τα  αποτελέσματα χρήσης και το σύνολο των 

ενεργειών κατά την διάρκεια της χρήσης η Τακτική Γενική Συνέλευση 

την αποδέχεται,  ουσιαστικά απαλλάσσει και το Δ.Σ.  για εκείνη την 

περίοδο.   
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Εάν δεν την αποδεχόταν,  και είχε οποιαδήποτε θέμα και νομικώς …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω μια διαφορετική άποψη και είναι σαφέστατη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μπορώ να κάνω ένα ερώτημα στον Πρόεδρο λίγο; Θα ήθελα 

να σας ρωτήσω, κρίνετε σκόπιμο την ύπαρξη αυτής της εταιρείας,  της 

επιχείρησης για τον Δήμο Σερρών;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε,  παρόλο που δεν είναι του παρόντος,  θεωρώ ότι  είναι μια 

εταιρεία  η οποία εάν δούμε λίγο τον ρόλο της έχει  ουσιαστικό έναν 

συμβουλευτικό ρόλο απέναντι  στο Δήμο για την αξιοποίηση του 

συνόλου της ακίνητης περιουσίας του.  Αυτή την στιγμή είναι κάτι  το 

οποίο δεν γινόταν αλλά θεωρώ ότι  . .  μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά 

στην εξεύρεση λύσεων και προτάσεων ουσιαστικών απέναντι  στον 

Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα για να αξιοποιήσει την ακίνητη 

περιουσία του με ένα τρόπο που να . .  και τα έξοδα του Δήμου και την 

ευημερία όλης της πόλης.   

 Θεωρώ ότι  μέσα από την εταιρεία αυτή μπορεί να προκύψουν μια 

σειρά προτάσεων και θα δείτε από εδώ και πέρα τι  σκοπεύουμε να 

κάνουμε.  Εάν δούμε ότι  δεν υπάρχει αντικείμενο,  θα το εξετάσουμε,  

αλλά . .  που δεν έχει  αξιοποιηθεί  τα προγε νέστερα χρόνια.   

Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 2/2014 αποφάσεων  

του Δ.Σ. της ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 659/2014)  

                                                               …………………  

 

Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 3/2014 αποφάσεων  

του Δ.Σ. της ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 660/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο   

Έγκριση επί των υπ' αριθμ. 147, 150,  151,  152/2014  

αποφάσεων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  οι  τρεις  

πρώτες αποφάσεις αφορούν  εγγραφές για το νέο έτος στους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.   

 Να σας πω λίγα λόγια.  Εάν θέλετε να σας πω κάποια λόγια ή 

έχετε ενημερωθεί;  Λοιπόν,  φέτος θα . .  παιδικούς σταθμούς 519..  423 

. .και από αυτά τα 354 τα. . .μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ. Ένα 

πολύ καλό νούμερο, ένας πολύ καλός αριθμός μετά από μια εξαιρετική 

δουλειά που έγινε και πάλι φέτος στους δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς.  Αυτά τα παιδιά λοιπόν μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ 

θα μας προσφέρουν περί τις  900.000 ευρώ, ένα πολύ σημαντικό 

νούμερο για τις  μέρες μας.   

Θα ήθελα να πω ότι  στα υπόλοιπα μέχρι το νούμερο 519 έχει  μπει  για 

πρώτη φορά φέτος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τα παιδιά που δεν είναι μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, τα 

υπόλοιπα παιδιά είναι για πρώτη φορά φέτος φιλοξενούμενα μέσω ενός 

συστήματος το οποίο είμαι περήφανος που το έχω φέρει τον περασμένο 

χρόνο με την μοριοδότηση, ένα αδιάβλητο σύστημα, το οποίο 

πραγματικά μας διευκόλυνε γιατί  τα τελευταία χρόνια 

ξέρετε…ταλαιπωρηθεί με αρκετές πιέσεις ,  α υτές λοιπόν τις  

αποφύγαμε,  είναι ότι  δικαιότερο υπάρχει και νομίζω ότι  είναι από τους 

πρώτους παιδικούς σταθμούς που το καθιερώνουν.  Και θα συνεχιστεί .   

Δεν θα μπορεί καμία δημοτική αρχή, φαντάζομαι,  να το αλλάξει.   

 Να πω επίσης ότι  υπάρχουν κενές θέσεις ακόμη και αυτό είναι 

ένα γεγονός που για πρώτη φορά ισχύει .  Υπάρχου κενές θέσεις το 
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οποίο μπορούμε να το δηλώσουμε και σε όσους συμπολίτες μας θέλουν 

ακόμη και σήμερα, όσον αφορά νήπια πάντα, να φιλοξενήσουμε στο . .  

στον παιδικό που υπάρχει εκεί ,  στους δυο  παιδικούς και να πω ότι  

μετά από πάρα πολλά χρόνια στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 

παρατηρούμε μια εξαιρετική ποιότητα, έχουν φύγει  και οι  . .του 

παρελθόντος,  όπως θυμάστε καλύτερα και από εμένα κύριε 

Παπαβασιλείου,  τους προσφέρουμε μια εξαιρετική δουλ ειά,  ένα 

εξαιρετικό περιβάλλον και με την δουλειά που θα συνεχίσουμε θα 

βελτιωθούμε όλο και περισσότερο.  

 Μην ξεχνάμε ότι  φέτος και πέρυσι ανακαινίσαμε και τα κτίρια 

και τα παιχνίδια μας και τα σκεύη μας και τώρα είμαστε στην φάση να 

ανακαινίσουμε και τις  παιδικές χαρές.  Αυτό όσον αφορά τους 

παιδικούς.   

 Εάν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρία Ιλανίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε την εισήγηση σου Πρόεδρε και μετά όλες οι  ερωτήσεις 

μαζέψτε τες,  γράψτε τες.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όσον αφορά την τελευταία απόφαση, είναι 152 και αφορά την έγκριση 

προϋπολογισμού των κληροδοτημάτων Κωνσταντίνου Τσιάγκα και 

Αφροδίτης Τσιούλα, είναι τα γνωστά ακίνητα που έχει  ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

και μη εξαιρετέα επί της Βασιλέως Βασιλείου,  το πρώην ξενοδοχείο 

Κωνσταντινούπολή και το τριώροφο που βρίσκεται εκεί .  Είναι 
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προϋπολογισμοί μας είναι υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να τους 

καταρτίζουμε και να τους υποβάλλουμε μαζί με τον ισολογισμό στο  

Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και συνέχ εια στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Είναι προϋπολογισμοί οι  οποίοι ,  όπως βλέπετε,  δεν έχουν 

και πολλά χρήματα, προϋπολογίζουν κάποια έσοδα που μπορούν να 

έρθουν με τα αντίστοιχα έξοδα. Είναι κάτι  τυπικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ κύκλος ερωτήσεων. Η κυρί α Ιλανίδου. Άλλος; 

Κανείς.  Παρακαλώ κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

. .γ ια πρώτη φορά γεγονός …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνετε γιατί  δεν ακούστηκε.    

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν έμειναν παιδιά από αυτά που έκαναν αίτηση έξω και . .  παιδικούς 

σταθμούς.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Για πρώτη φορά κυρία Ιλανίδου έχουμε ακόμα κενές θέσεις να 

υποδεχθούμε νήπια.  Το είπα πριν,  στο Αστικό Πάρκο Ομόνοιας.  Είναι 

ελάχιστα βρέφη έξω, ελάχιστα,  αλλά δυστυχώς οι  . .που έχουμε για 

βρεφικούς σταθμούς αυτές είναι.  Όταν μιλάμε για ελάχιστα μιλάμε για 

παιδιά που τα μετράμε στην παλάμη ενός χεριού.  Για τέτοιες 

περιπτώσεις μιλάμε.  Για πρώτη φορά γίνεται αυτό.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Εγώ πάντως θέλω να σας συγχαρώ για την μοριοδότηση που βάλατε,  

γιατί  την είχαμε και εμείς  και την κατήργησε ο κ.  Βλάχος με μεγάλη 

μας λύπη. Όπως ξέρουν και οι  παλαιοί  συνάδελφοι δεν έμπαινε κανένα 

παιδί  από το παράθυρο… Χαίρομαι που ξανά μπήκε αυτό  γιατί  ήταν 

πάρα πολύ άδικο,  παιδιά γιατρών και δικηγόρων να είναι 

μεγαλοδικηγόρων να είναι μέσα  και παιδιά γυναίκας που δούλευε 

καθαρίστρια σε σκάλες να μην είναι μέσα. Εγώ σας συγχαίρω και 

εύχομαι να μην ξανά βρεθεί  δημοτική αρχή που να καταργήσει αυτό το 

σωστό μέτρο.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όπως ξέρετε εκεί  στο κληροδότημα της οδού Βασιλέως Βασιλείο υ δεν 

είμαστε ιδιοκτήτες,  είμαστε συνιδιοκτήτες και εντάξει  είναι μια σειρά 

από ενέργειες …και στο διπλανό κτίριο είμαστε στο ένα όγδοο. 

Παρόλα αυτά έχουν γίνει  πολλά πράγματα γιατί  είναι κληροδότημα και 

τα κληροδοτήματα κάποια στιγμή καίνε.   

Εμείς κάναμε ότι  μπορούσαμε και μάλιστα, για να σας 

ενημερώσω μια που το αναφέρετε,  αυτό που έχουμε αυτή την στιγμή 

μπροστά μας,  αυτό που  μπορούμε να κάνουμε αυτή την στιγμή και 

αυτό που ζητήσαμε με . .  είναι την αλλαγή του όρου της πριμοδότησης.  

Εκεί πριμοδοτούνταν κορασίδες του ορφανοτροφείου θηλέων.  

Εμείς με μια σειρά από ενέργειες ζητάμε για το ένα από αυτά τα 

έσοδα που υποτίθεται μπορούν . .  εάν αξιοποιηθούν τα κτίρια,  στο μεν 

Τσιόλα να μοριοδοτούνται απόφοιτες Λυκείων της πόλης 

περιλαμβανομένων των Επαγγελματικών Σχολών που έχουν στερηθεί 

τους γονείς  τους και είναι άπορες.  Για το δε Κωνσταντίνου Τσιάγκα 

είχαμε βάλει. .  εάν θα είναι κορίτσια ή αγόρια.  Ο έψαξα και πρέπει να 

είναι κορίτσια,  κ.  Μηλίδη, δεν μπορεί να είναι αγόρια.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Πρέπει να είναι κορίτσια.  Και για το Κωνσταντίνου Τσιάγκα έχουμε 

ζητήσει απόφοιτες δημοτικών. Σε αυτό τον τομέα κινηθήκαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση επί των υπ' αριθμ. 147/2014 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

περί εγκρίσεως εγγραφών νηπίων –βρεφών στα τμήματα του Ν.Π. 

για το έτος 2014 -2015 μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 661/2012)  

                                                                …………………  

 

Ομοίως της αρ. 150/2014 περί εγκρίσεως εγγραφών νηπίων –βρεφών 

έτους 2013-2014 και εγγραφών νηπίων –βρεφών έτους 2014 -2015 

στιγμή τμήματα παιδικών σταθμών του Ν.Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

16

3 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 662/2012)  

                                                             …………………  

 

Ομοίως της αρ. 151/2014 περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων –

βρεφών έτους 2013 -2014 και εγγραφών νηπίων –βρεφών έτους 2014 -

2015 στιγμή τμήματα περιφερειακών παιδικών σταθμών του Ν.Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 663/2014)  

                                                           …………………  

 

Ομοίως  της αρ. 152/2014 περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 

κληροδοτημάτων Κων/νου Τσιόγκα και Αφροδίτης Σιόλα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 664/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα πάρω παράταση. Θα ζητήσω τώρα παράταση από το σώμα. Μια ώρα 

ζητώ παράταση για να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  . .από τον επικεφαλή της παράταξης 

Εποχή Δημιουργίας Θεόδωρος Μηλίδης μου έφερε αυτή την στιγμή ο 

κ.  Μηλίδης την αποπομπή από την παράταξη του κ.  Αναστασιάδη 

Αντώνη. Κανονικά θα την βάλουμε στο επόμενο συμβούλι ο αλλά 

οφείλω να σας την διαβάσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως να είναι και ο ίδιος εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας το διαβάζω δυο λεπτά.  

 

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,   

 Σας ενημερώνουμε ότι  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης δημοτικός  

σύμβουλος τέθηκε εκτός παράταξης από την Εποχή Δημιουργίας 

Θεόδωρος Μηλίδης.   

 Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τους τέσσερις συμβούλους της 

παράταξης λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τον αρχηγό και τα 

μέλη της παράταξης και μη συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις τ ης 

παράταξης.   

 Επιπλέον δεν υπάρχει  πνεύμα συνεργασίας  με τον κ.  Αναστασιάδη 

Αντώνη.  
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 Για όλους τους παραπάνω λόγους η παράταξη οδηγήθηκε στην 

διαγραφή του.  

 Ο επικεφαλής της παράταξης  

 Με τις υπογραφές των υπολοίπων μελών  

 Θεόδωρος Μηλίδης.   

 

 Πάμε στο επόμενο θέμα. Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο   

Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για  

 την παροχή υποστήριξης από το αυτοτελές τμήμα Δόμησης  

του Δήμου Σερρών προς το Πολεοδομικό Γραφείο  

του Δήμου Βισαλτίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης  Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια κουβέντα από τον εισηγητή του θέματος τον κ.  Αντιδήμαρχο κ.  

Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Το τμήμα Δόμησης του Δήμου μας έχει  πολύ μεγάλο αντικείμενο και 

επειδή με βάση τον Καλλικράτη υποστηρίζει  και άλλους πέντε,  εκτός 

από τον Δήμο Σερρών  άλλους πέντε Δήμους του Νομού Σερρών εκτός 

από τον Δήμο Σιδηροκάστρου, ο οποίος έχει  τεχνική υπηρεσία,  έτσι 

ορίζει  ο Καλλικράτης,  όσοι Δήμοι δεν έχουν τεχνική υπηρεσία 

συγκροτημένη υποστηρίζονται από τον μητροπολιτικό Δήμο.  

 Υπάρχει μεγάλος φόρτος.  Εμείς  στο παρελθόν κάναμε τέτοιες 

συνεργασίες για  κάποιες μικρότερες υποθέσεις σε άλλους Δήμους,  τον 
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Δήμο Ζίγδης,  από ότι  θυμάμαι,  αλλά επειδή είμαστε πολλοί 

φορτωμένοι και ο προϊστάμενος προτείνει  να την δεχθούμε την 

σύμβαση με την προϋπόθεση ότι  θα μας στείλ ουν και κάποια άτομα και 

ο Δήμος Βισαλτίας  έχει ,  νομίζω, έναν τομογράφο, εφόσον δεν έχει  και 

τεχνική υπηρεσία στην ουσία,  μπορεί να μας στείλει  αυτόν τον 

μηχανικό.  Και υπό αυτή την προϋπόθεση προτείνω να ψηφίσουμε την 

διαδημοτική συνεργασία.   

 Επί της ουσίας είναι υποχρεωτική η συνεργασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι ακριβώς έτσι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιμένω είναι ότι  είναι υποχρεωτική.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε πρέπει να γνωρίζουν οι  συνάδελφοι  ότι από το ΄11 που 

έγινε ο Καλλικράτης και ανέλαβε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και 

αυτή η δημοτική αρχή, μέχρι σήμερα ο Δήμος Σερρών είχε,  από τον 

Δήμο Σερρών έχουν αποχωρήσει 140 υπάλληλοι τουλάχιστον.  Με 

ποιους υπαλλήλους θα κάνουμε διαδημοτική συνεργασί α;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ο Δήμος Βισαλτίας έχει  τεχνική υπηρεσία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν έχει  να …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Γι΄ αυτό και δεν είναι υποχρεωτική. Ο Δήμος Βισαλτίας έχει  τεχνική 

υπηρεσία,  απλώς δεν είναι στελεχωμένος. .  και υπάρχουν και διάφορα 

άλλα ζητήματα, εάν θέλετε να σας τα αναλύσω. Είναι θέματα αρχείου.  

Εάν έχουμε δυναμικό,  έχουμε στελέχη, μπορούμε να τα 

υποστηρίξουμε.   

 Οι  υποθέσεις είναι…του Δήμου Βισαλτίας είναι πάρα πολλές 

υποθέσεις και δυνατότητα μετακίνησης και λειτουργίας δεν είναι πολύ  

μεγάλη από τον Δήμο μας,  με αποτέλεσμα να περνάν κάποιες 

προθεσμίες και να μας καλεί και ο Εισαγγελέας συνέχεια.  Γι΄ αυτό 

είπα με την προϋπόθεση ότι  θα μας στείλουν ένα άτομο και θα 

συνεισφέρουν και στην μεταφορά …κάθε μέρα έχουμε . .  σε όλο τον 

Νομό.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε όμως, απόφαση με υπό αίρεση δεν μπορούμε να 

πάρουμε.  Ή θα πάρουμε αυτή την απόφαση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Άμα δεν γίνεται να βάλουμε αυτόν τον παράγοντα, εντάξει  να το 

ψηφίσουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στους όρους σύμβασης,  κύριε Πρόεδρε,  διερμηνεύω αυτό που θέλει  να 

είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  θα λέμε ρητά ότι  την μετακίνηση και την 

στελέχωση θα την στηρίζει  ο Δήμος Βισαλτίας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μπορούμε να προσθέσουμε. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βάλτε αυτόν τον όρο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ κύριε Πρόεδρε,  θέλω να στηρίξω σαν Αντιδήμαρχος Διοίκησης,  

τον Αντιδήμαρχος που έχει  αυτό το πρόβλημα, θεωρώ ότι  εάν δεν 

στηριχθεί  η …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί μαζί   με την προσθήκη του . .  κύριε Αντιδήμαρχε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 665/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο   

Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ  

του Δήμου Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /   
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Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για την συνέχιση της λειτουργίας  

 Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προς εφαρμογή προγραμμάτων  

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η κυρία Μπιτζίδου Σοφία  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Απλώς να πω ότι  το Κέντρο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα πω ονόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  πείτε τα ονόματα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Βάσει της διαβαθμιδικής ορίστηκαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια 

και ορίζουμε εκπροσώπους και εδώ από τις  Σέρρες.  Από τον Δήμο μας 

εγώ φυσικά σαν Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής ο κ.  Μερετούδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι.    

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ θα ψηφίσω όχι,   διότι  διαφωνώ με την φιλοσοφία των 

συγκεκριμένων Κέντρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστή η άποψή σας.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 666/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ 14ο   

Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους  

χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  θα πρέπει να πάρουμε εδώ μια απόφαση που 

πιστεύω ότι  θα δώσει ανάσα σε πολλούς καταστηματ άρχες όσον αφορά 

το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Θα είμαι σύντομος και 

περιεκτικός.  Μέχρι σήμερα για το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

μπορούσε ο καταστηματάρχης να πληρώσει άπαξ όλο το ποσό για να 

πάρει την άδειά του.   

 Ερχόμασταν εμείς  οι  δημοτικές αρχές και . .με κανονιστικές 

αποφάσεις στον βαθμό που θέλαμε να βοηθήσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους και λέγαμε ότι  σας δίνουμε παράταση, παλαιότερα ήταν 

μέχρι το τέλος Μαΐου, να πληρώσουν αυτό το τέλος,  εμείς  το κάναμε 
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τέλος Φεβρουαρίου,  αλλά και αυτό . .μια με σοβέζικη κατάσταση και 

δεν ήταν σίγουροι οι  άνθρωποι σε κάποιο έλεγχο.   

 Η Αστυνομία από την 2 η  του μήνα του Ιανουαρίου,  . .γ ια να 

γράψει οποιοδήποτε μαγαζί,  έχουμε ψηφίσει ή όχι  κανονιστική που να 

λέει   πάνε αργότερα, λίγο αργότερα και τα λοιπά. Δεν είχαμε  και εμείς  

το δικαίωμα να δώσουμε . .σε αυτούς τους ανθρώπους,  παρόλο που 

αρκετές φορές δινόταν σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία,  με 

τις  υπηρεσίες,  έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να πληρώσει δυο,  τρεις  

δόσεις,  ενδεχομένως,  αλλά πάλι λέω ότι  δεν ήταν κα λυμμένος.   

 Τώρα αυτός ο νόμος μας λύνει  τα χέρια,  ο 4257 που ψηφίστηκε 

φέτος,  άρθρο 50 και λέει  ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να 

καθορίσει  τις  δόσεις εντός του έτους που μπορεί να πληρώσει ένα 

κατάστημα να αποπληρώσει το τέλος.  Αυτό είναι πολύ σημαντικ ό.   

 Επίσης,  η δέσμευση είναι ότι  στην αρχή της χρονιάς πρέπει να 

δώσει ένα ποσό, το οποίο δεν πρέπει να είναι κάτω του 30% από το 

συνολικό ποσό. Εμείς άρα κρατάμε το λιγότερο και πάμε στο 30% και 

η πρόταση της υπηρεσίας είναι ότι  λέμε ότι  το 30%  θα δίνετ αι έως 

στις  15 Ιανουαρίου και μετά βάζουμε πέντε ισόποσες δόσεις ανά δυο 

μήνες.  Γιατί  η εμπειρία μου, τουλάχιστον,  λέει  ότι  με το προηγούμενο 

καθεστώς . .  εμείς  δεν βάζουμε τραπεζοκαθίσματα, είναι χειμώνας 

ακόμη, δεν μπορούμε να πληρώσουμε και . .  Τώρα λέμε ότι  αρχίζουμε 

30% και κερδίζουμε μετά Μάρτιο,  Μάιο,  Ιούλιο,  Σεπτέμβριο,  

Νοέμβριο.  Δηλαδή και όλο το καλοκαίρι που έχει  τραπεζοκαθίσματα 

έξω, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι  άνθρωποι να μπορούν να 

πληρώσουν.  

 Εάν έχετε κάποια άλλη πρόταση πάνω σε αυτό το θέ μα να την 

ακούσουμε.   
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 Τώρα μεταξύ μας,  . .αυτό το μέχρι 15 Ιανουαρίου ενδεχομένως να 

δημιουργήσει πρόβλημα, να πάει ο έλεγχος τις  6 ή στις  7.  Και πάλι 

εκεί  μπορείς. .  στο δικαστήριο και τα λοιπά. Είτε το αφήνουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την νέα χρονιά,  την νέα χρονιά ναι.  Άρα ή ψηφίζουμε εμείς  έως 31 -12 

να έρχονται,  να μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία να πληρώνονται το 

30% και τα υπόλοιπα να. .  Κάθε δίμηνο, σε πρώτο δίμηνο που δεν θα 

πληρώσει αυτομάτως θα λήγει  η άδειά του.  Κάθ ε φορά δηλαδή που θα 

έχει  . .  από το δίμηνο, εμείς  θα του ανανεώνουμε και την άδεια.  Σε 

περίπτωση που τον Ιούλιο δεν έρθει ,  αυτομάτως δεν έχει  άδεια.  Έτσι 

θα λειτουργήσουμε,  διαφορετικά μην περιμένουμε τον Νοέμβριο . .  και 

τα λοιπά.  

 Εάν κάποιος δεν κατάλαβε να με ρωτήσει,  γιατί  τώρα..  απλώς ή 

θα το ψηφίσουμε μέχρι 31 -12  όλοι να έχουν τελειώσει αυτή την 

διαδικασία ή το αφήνουμε 15  του μηνός.  Βεβαίως θα κάνουμε μια 

παρέμβαση στην Αστυνομία,  δέκα μέρες είναι,  γιορτές είναι,  . .  δέκα 

μέρες.  Είναι γιορτές …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.  Άλλος; Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ουσιαστικά δεν θα κάνω ερώτηση. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο 

Αντιδήμαρχος.  Μόνο μια επισήμανση θέλω να κάνω. Έχει παρατηρηθεί 

στην αγορά τον Οκτώβριο,  Νοέμβριο μήνα να εκμισθώνει κατάστημα 

με κοινόχρηστους χώρους και να τους πληρώνει για ένα χρόνο. Νομίζω 
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ότι πολύ άδικο αυτό από μέρους του Δήμου και νομίζω ότι  πρέπει να 

βρούμε μια λύση. Δηλαδή τον Νοέμβριο μήνα τώρα να πάει να …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

27 Δεκεμβρίου να ανοίξει  πληρώνει όλο τον χρόνο. Είναι ο νόμ ος,  δεν 

είναι ο Δήμος.  Είναι ο νόμος.  Να εισηγηθούμε,  να,  να το έχουμε 

σκεφτεί  και εμείς ,  πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι  ανοίγω δυο 

μήνες,  θα πληρώσω δυο μήνες.  Μέχρι στιγμής αυτό γίνεται.  Εάν 

αλλάξει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για τις  δόσεις πιστεύω ότι  δεν έχουμε καμία αντίρρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να μην πληρώσει την δόση το λέει  ο νόμος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο νόμος λέει ,  κοιτάξτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυστηρό είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την τιμή την καθορίζουμε εμείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη κύριε,  δεν καταλάβατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν πληρώσει το δίμηνο κατευθείαν γίνεται παύση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 667/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 15ο   

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την  

προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Κοινωφελούς Επιχε ίρησης  

Δήμου Σερρών και του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών Α.Ε.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως είναι η σύνταξη, «Έγκριση προσφυγής» …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προσφεύγω στην διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι όπως…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το συνέταξαν άνθρωποι οι  οποίοι  θα πάνε σε λίγο ορισμένοι στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο να μας ελέγχουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγκριση προσφυγής;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  προσφεύγει  στην διαδικασίας της α πευθείας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Το θέμα είναι ότι  ο Δήμος από πέρυσι,  εάν θυμάμαι καλά, τα είχαμε 

ξαναπεί και το Τμήμα Προμηθειών αναγκάζεται να κάνει  όλη την 

προμήθεια με διεθνή διαγωνισμό, με διαδικασία όπως την προβλέπει ο 

νόμος για την προμήθεια των καυσίμων. Αλλά για κάποιους φορείς δεν 

ήρθε ο προμηθευτής.  Πρέπει να πάμε σε αυτή την διαδικασία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή . .  στην εισήγηση, πρόκειται για το 15  ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Για μια χρονιά είναι.  Όταν ξεκινάει ,  θα έρθει  η ώρα να υπογραφεί η 

σύμβαση τότε θα γίνει  για μια χρονιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ημερολογιακό δηλαδή ότι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλες οι  συμβάσεις στον Δήμο κατά το πλείστον έχουν αυτή την έννοια,  

από την υπογραφή της … δεν είναι ετήσια,  δεν  τρέχει  ο Δήμος ετήσια.  

…μέχρι 31-12. Από την υπογραφή της σύμβασης είναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  668/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  
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Έγκριση διοικητικής αποβολής της κ.  Βασιλονικολού Αγαθής από  

αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση, στο αγρόκτημα Λευκώνα  

της .Κ. Λευκώνα  του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 669/2014)  

                                                                …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο   

 Έγκριση παροχής υπηρεσίας για την ανανέωση της καταχώρησης  

 των ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δ ήμου Σερρών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 664/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

ΘΕΜΑ 18ο   

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών  

για τις ανάγκες του κυνοκομείου.  

Εισηγητής: O Δημ. Σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστακας Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όνομα μπορείτε να πείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μεγαλομύστακας ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος,  

παρακαλώ.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αυτή την στιγμή έχουμε δυο άτομα που έχουν προσφερθεί.  Γίνεται 

απευθείας ανάθεση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος;   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόσκληση.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

…τώρα θα το τρέξουμε το θέμα. Πρέπει να εγκριθεί .  Στον αέρα θα 

κάνουμε πρόσκληση; . .ανεπίσημα που έρχονται και βοηθάνε,  

γνωρίζανε ότι  θα γίνει  σύμβαση και λένε ότι  εάν γίνει  σύμβαση και…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αυτό γίνεται απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όνομα θα μας πείτε;   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Μα δεν υπάρχει όνομα. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι  θα περάσει από 

το Συμβούλιο και στην συνέχεια οι  ενδιαφερόμενοι θα έρθουν και ο 

Δήμαρχος θα αποφασίσει.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρόεδρε προτείνω να το κοινοποιήσετε στον Κτηνιατρικό Σύλλογο 

Σερρών. Να ενημερωθεί ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Σερρών και να 

κοινοποιήσει στα μέλη του ότι  υπάρχει . .  Λογικό δεν είναι αυτό;  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

18

0 

Αυτό μπορεί να συμβεί εάν και μου λένε ότι  κάθε φορά πηγαίνει  και 

δεν ενδιαφέρεται κανείς  γιατί  τα λεφτά είναι λίγα…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Εγώ λέω τι  μου έχουν πει .  Για την κτηνιατρική δουλειά και για την 

εργασία εκεί  μέσα είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Εγώ υποστηρίζω ότι  θα 

έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το ποσό αλλά στους καιρούς που ζούμε τι  

να κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα συμφωνεί το σώμα να γίνει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ κατάλαβα από αυτά που γνωρίζω δηλαδή, δεν είναι το αντικείμενό 

μου αλλά στα τέσσερα χρόνια τα π ροηγούμενα, δεν θυμάμαι την κυρία 

ποιο είναι το όνομά της,  η οποία με συγχωρείτε που θα το πω, μόνο 

που δεν . .  τα σκυλιά.  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αυτή την στιγμή την προηγούμενη θητεία ήταν η κυρία Στάμου, η 

οποία ήταν η μόνη που προσφέρθηκε από ότι  με ενημέρωσαν, γιατί  δεν 

ήμουνα εγώ προηγούμενα σε αυτό το πόστο.  Τώρα εφόσον υπάρχει 
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αυτό το θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα αναρτηθεί στο Serrres .gr και 

θα το στείλουμε και στον Κτηνιατρικό Σύλλογο Σερρών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς θα πούμε τον τρόπο. Ο κ.  Δήμαρχος θα κάνει  απευθείας 

ανάθεση.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Το λέει  ξεκάθαρα στην εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι πει  η εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά τα λες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τον τρόπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μετά.  Αφού περνάε ι από εδώ πρώτα. Μετά ο Δήμαρχος 

αποφασίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 671/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 19ο    

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  

από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλ άνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μόνο μια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 672/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  
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ΘΕΜΑ 20ο   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:   

α) καυσόξυλων για τη θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου,  

β) ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τ ις ανάγκες της αίθουσας  

πολλαπλών χρήσεων της  .Κ. Σκουτάρεως και τοποθέτηση αυτού,  

γ) πλαστικών καρεκλών,  

δ) υλικών για τις ανάγκες των Κοιμητηρίων,  

ε) υλικών για την επέκταση ραφιών της αποθήκης του Δήμου,  

στ) υλικών για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών τ ου Δήμου,   

ζ) βιβλίων για την υποβοήθηση της Νομικής Υπηρεσίας και των 

υπηρεσιών  

 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

η) πλαστικών οριοδεικτών (πλαστικά κολονάκια) για τις ανάγκες  

του τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνί ας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας ερώτηση και ο κ.  Χρυσανθίδης ερώτηση. Και η 

κυρία Ιλανίδου ερώτηση. Παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ για τον κ.  Γκότση για τα κολωνάκια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτηση δεν θέλεις;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Ναι,  ερώτηση. Προχθές που ήμασταν Οικονομική Επιτροπή μας …ένα 

ποσό γύρω στις  20.000 για να πάρει κολωνάκια.  Πόσο ήταν 18; Τέλος 

πάντων. . .Κολωνάκια,  κολωνάκια,  3.000 κολωνάκια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για να προστατεύσουμε τους ποδηλάτες,  για να διασφαλίσουμε τους 

ποδηλάτες.  Ανέβαιναν και παρκάρουν πάνω στον ποδηλατόδρομο. Και 

οι  ταξιτζήδες.  Η Βασιλέως Βασιλείου και πιο πέρα στην Εθνικής 

Αντίστασης,  ανεβαίνουν επάνω. Και μετά από παράπονα ότι  πρέπει να 

προστατεύσουμε τους ποδηλάτες και να διασφαλίσουμε τον χώρο 

αυτόν εδώ, κινηθήκαμε στην προμήθεια εκατό,  γιατί  η δημοπρασία 

αυτή θα αργήσει πάρα πολύ, εκατό κολωνάκια,  τα οποία μερικά 

μπήκαν, μερικά τα περιμένουμε να μπούνε και η αξία τους είναι 1.986 

και δεν είναι,  δεν χρειάζεται επειδή το ποσό είναι πολύ μικρό, δεν 

χρειάζεται ούτε μελέτη ούτε τίποτα.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία Ιλανίδου η δημοπρασία ξέρεις  πόσο αργεί  και ένσταση…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σήματα πρέπει να πάρουμε συνάδελφοι και άλλα κολωνάκια για ν α 

βγάλουμε στην μέση . .Παντού πρέπει να βάλουμε διότι  γίνεται το χάος 

εδώ με το κυκλοφοριακό.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

. .και να μην μπαίνουν κολωνάκια μπροστά από ιδιώτες μαγαζιά και 

γυμναστήρια.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κολωνάκια αυτή την στιγμή μπαίνουν στον ποδηλατόδρομο και σ την 

μέση, στην διαχωριστική γραμμή …Δεν έχουμε και γι΄ αυτό κάνουμε 

την προμήθεια.  Και μετά σε μερικές γωνίες,  παραδείγματος 

χάρη,…απέναντι  από το Καρπέτ,  στρίβοντας…ανεβαίνουν στον 

ποδηλατόδρομο και μας είπαν λοιπόν εκεί  ότι  βάλτε τρία,  τέσσερα 

κολωνάκια για να μην πηγαίνουν και πέφτουν πάνω στα τραπέζια.   

 Επίσης Κωστοπούλου στον πεζόδρομο, όπως πηγαίνουν τα 

φορτηγά για τον Μασούτη εκεί ,  στην γωνία,  να μην λέω και τα 

καταστήματα, . .  Μας το ζητάνε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Επειδή ψηφίσαμε και άλλα κονδύλια γι΄ αυτές τις  πλαστικές καρέκλες,  

πιστεύω ότι  πρέπει να γίνει  ένας έλεγχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε; Για πες μου κ.  Χρυσανθίδη,  πότε;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην Οικονομική Επιτροπή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Οι ίδιες είναι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Οι ίδιες είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Είναι το ίδιο θέμα ακριβώς και το περάσαμε μέσα στο καλοκαίρι…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε από πότε έχουμε να παραγγείλουμε καρέκλες;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όπως έχει  το θέμα είναι επόμενο να ρωτήσουμε.  Και μια άλ λη 

ερώτηση να κάνω. Κύριε Γαλάνη υπολογίσατε καλά την ντουλάπα; 

Γιατί  σε προηγούμενο συμβούλιο μια ντουλάπα στοίχιζε …Κάποιος 

άλλος Πρόεδρος την πήγε διπλάσια τιμή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  που θα μπει αυτή η ντουλάπα, κύριε Γαλάνη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην δημοτική Κοινότητα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είσαι εκτός θέματος κ.  Ραμπότα, στοπ. Καμία ντουλάπα …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν με ενδιαφέρει για το ΚΕΠ, το θέμα μας είναι άλλο. Ναι ή όχι  σε 

αυτά που είπαμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα δεν σας ακούω.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δυο σκέλη. Με ποιο τρόπο γίνεται η προμήθεια και τι  υποψιαζόμαστε 

ότι  είναι οι  απρόβλεπτες ανάγκες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι απρόβλεπτες,  ε ιδικά για κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα απρόβλεπτα είναι καλώδια,  ποντίκια για υπολογιστές.  Τρεις 

υπαλλήλους έχουμε στο τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής,  

ελάτε να τους γνωρίσετε,  οι  δυο . .οι  οποίοι  είναι σε όλο τον Δήμο 

Σερρών  διατρέχουν τα χωριά ή την πόλη όπου υπάρχουν υπολογιστές 

και διορθώνουν καλώδια,  ποντίκια,  ότι  έχουμε.  Ο τρόπος είναι,  τα 

ποσά εάν δείτε είναι μικρά. Απευθείας ανάθεση είναι.  Πάντα 

παίρνουμε προσφορές φυσικά. Το Προμηθειών την κάνει  αυτή την 

δουλειά εδώ και χρόνια και είναι μικρά ποσά, δεν είναι κάτι  πολύ 

μεγάλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας  καυσόξυλων για  

 τη θέρμανση των χώρων τουαμαξοστασίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 673/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός κλιματιστικού μηχανήματος 

για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της  .Κ. 

Σκουτάρεως και τοποθέτηση αυτού  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 674/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών καρεκλών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 κ αι 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 675/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των 

Κοιμητηρίων  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 676/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την επέκταση  

 ραφιών της αποθήκης του Δήμου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 677/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την κάλυψη  

 απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 678/2014)  

                                                                …………………  
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Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων για την υποβοήθηση  

της Νομικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιών τ ου Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 679/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών οριοδεικτών (πλαστικά 

κολονάκια) για τις ανάγκες  του τμήματος Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 680/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο   
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Έγκριση καταβολής δαπάνης υποθηκοφυλακείου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πω και το ποσό, 1.210,26.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 681/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο   

Σχετικά με χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων  

 από τους Δήμους του Ν. Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εικοστό δεύτερο συζητήθηκε,  κρατήθηκε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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 (ΠΡΑΚ 1-21-14)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 23ο   

Έγκριση εκπόνησης της χρηματοδοτούμενης από την πράξη  

¨Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών¨ ,  μελέτης αστικής κινητικότητας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Θέλετε να ακούσετε τον εισηγητή; Όχι.  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 682/2014)  

                                                               …………………  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…χρηματοδοτούμενο είναι,  από το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το διαβάσανε κ.  Γκότση. Εικοστό τέταρτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 24ο  

Έγκριση μελετών των έργων:   

α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια,  

β) Διαμόρφωση πλατείας Μονοκκλησιάς,   

γ) Συμπλήρωση και ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων 

διαφόρων οδών  

της πόλης των Σερρών,  

δ) Τοπογραφική μελέτη για το έργο Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  

δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών και  

ε) Καθαρισμός ρεμάτων .Ε. Σερρών και Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα λέω ξεχωριστά το καθένα.  

Α) επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια,  

προϋπολογισμός 415.000, εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού.  

Β) Έγκριση μελέτης και εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση 

πλατείας Μονοκκλησίας,  ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης,  αναμόρφωση 

τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού και τρόπος εκτέλεσης του 

έργου με απευθείας ανάθεση. Ποσό 5.400 από ΣΑΤΑ ΄14.   

 Εάν, κ.  Αντιδήμαρχε,  διαφωνείς κάπου να μου πεις .   

Γ) Έγκριση μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και ενημέρωση 

τοπογραφικών διαγραμμάτων διαφόρων οδών της πόλης των Σερρών, 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης,  τροποποίηση τε χνικού 

προγράμματος και προϋπολογισμού και τρόπος εκτέλεσης μελέτης πάλι 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

19

4 

με απευθείας ανάθεση. Το ποσό είναι 4.947,67 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ ΄12 -΄13.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θα σας πω παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Εάν θα  τελειώσω τα θέματα και μετά θα σας πει  επιμέρους 

ότι  θέλετε.   

Δ) Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Τοπογραφική μελέτη 

για το έργο Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων 

στον Δήμο Σερρών, ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης,  τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος,  αναμόρφωση προϋπολογισμού και καθορισμός 

τρόπος εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, Ν3316/02,  αμοιβή 4.921,78 

με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ ΄12 -΄13.  

Ε) Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και εκτέλεσης έργου 

Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων  Σερρών και Λε υκώνα, 

ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης,  αναμόρφωση  τεχνικού 

προγράμματος,  προϋπολογισμού καθώς και καθορισμός τρόπου  

εκτέλεσης το έργου με αυτεπιστασία,  όπως ανέφερα ,ποσό 12.177 ευρώ 

από  ΣΑΤΑ ΄14.  

 Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο Έργων για να σας ενημερώσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είμαι στην διάθεσή σας για να σας ενημερώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Μοσχολιός και 

κλείσαμε.  Κύριε Χρυσανθίδη.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτές τις  μελέτες δεν μπορεί να τις  συντάξει  η 

υπηρεσία;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Να σας πω. Όπως τα βρήκα δηλαδή, η μία έγινε Ιούλιο ΄10 που 

αφορούσε τα τοπογραφικά των αστικών αναπλάσεων. Των αστικών 

αναπλάσεων επαναλαμβάνω. Και η άλλη έγινε τον Οκτώβριο του ΄11 

που αφορούσε τις  βιοκλιματικές αναβαθμίσεις .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το ΄11;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ΄11.  Η μια του ΄11 και η άλλη του ΄10.  Η άλλη φορά δηλαδή οι  

αστικές αναπλάσεις που έχουν ολοκληρωθεί και οι  άλλες που θα 

γίνουν,  που θα υπογραφούν τώρα οι  βιοκλιματικές αναβαθμίσεις .   

Λοιπόν,  τις  έκανε ο τοπογράφος και μάλιστα η προεκτ ίμηση ήταν 

7.500 για το καθένα και τις  έκανε με 4.921, με άλλα λόγια μας έκανε 

δώρο τα υπόλοιπα και δεν βρίσκαμε τρόπο για να τον  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχουν γίνει  αυτές.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουν γίνει .  …Δεν υπήρχε κωδικός εκεί  για να μπουν και στο τέλος 

εγώ είπα,  πίεσα ότι  πρέπει ο άνθρωπος να πληρωθεί.  Έκανε την 

δουλειά του και πρέπει να πληρωθεί.  Αυτή την στιγμή και μάλιστα οι  

δυο που έκανε ήταν σαν μια,  γιατί  μας έκανε δώρο την προεκτίμηση 

7.500 και αυτός μας τις  έκανε με 4.900.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ.  Γκότση, ο καθαρισμός των ρεμάτων 

…Ποιο ρέμα είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφορά τις  Δημοτικές Κοινότητες Σερρών και Λευκώνα και είναι το 

ρέμα αυτό που καθαρίζουμε,  το ρέμα, τον χείμαρρο του Λευκώνα …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μέσα από τον Λευκώνα που περνάει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί.  Το κάνουμε,  γιατί  ξεκινήσαμε ένα κομμάτι,  δεν μπορούσαμε να 

το αφήσουμε έτσι γιατί  υπάρχει  επικινδυνότητα και μάλιστα εάν δεν 

καθαρίσουμε αυτό το κομμάτι . .ακραίο καιρικό φαινόμενο που 

μπορούσαμε να έχουμε,  πρέπει να το κάνουμε,  να το πληρώσουμε.   

 Θα πάμε και σε σας.  Κάνουμε και έργο και για το Μητρούσι.  

Μιλάμε τώρα γι΄ αυτή την υπόθεση. Γίνεται το έργο με αυτεπιστασία.  

Η αυτεπιστασία έχει  τα εξής τρία χαρακτηριστικά.  Πρώτον,  

εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο είναι δικό μας.  Δεύτερο 

προμήθειες.  Εδώ  δεν έχουμε προμήθειες.   Και τρίτον είναι  η μίσθωση 

μηχανημάτων. Εμείς είμαστε στην μίσθωση μηχανημάτων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηλία, καθαρίζουμε τα ρέματα από πάνω και δεν τα καθαρίζουμε από 

κάτω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν καθαρίζεις ,  καθαρίζεις  α πό κάτω. Δεν καθαρίζεις  από πάνω προς 

τα κάτω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αλλά επαναλαμβάνω, θα καθαριστεί  μέχρι μέσα..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι μέσα πρέπει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βγάζουμε μια εργολαβία 140.000 είναι νομίζω, πόσο είναι για να 

καθαριστούν τα ρέματα και μάλιστα η πρώτη περιοχή είναι αυτό εδώ. 

Σας ενημέρωσα νομίζω, σας ενημέρωσα και τηλεφωνικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλος;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  γιατί  τόσες απευθείας αναθέσεις;  Ποιο είναι το 

κατεπείγον;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτεπιστασία είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από την αυτεπιστασία σας είπα τρία χαρακτηριστικά.  Τώρα εάν δεν τα 

άκουσες κύριε Γιαννακίδη είναι άλλο θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος και κλείνω. Τέρμα οι  ερω τήσεις.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καλύφθηκα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό σας παρακαλώ. Μίσθωση μηχανημάτων. 

Γνωρίζουν οι  πάντες ότι  ο χείμαρρος ανήκει στην Περιφέρεια.  Δεν 

νομίζετε,  κ.  Γκότση, ότι  θα υπάρχει πρόβλημα πληρωμής αυτών των  

μηχανημάτων την στιγμή που δεν έχει  γίνει  προγραμματική σύμβαση 

με την Περιφέρεια έστω και εάν στην προγραμματική σύμβαση 

δηλώνει αδυναμία η Περιφέρεια; Δεν νομίζετε ότι  θα υπάρχει κώλυμα 

στην πληρωμή;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κανένα κώλυμα δεν υπάρχει,  κανένα κώλυμ α, όλα είναι σύμφωνα με 

την νομοθεσία γιατί  σε οχλήσεις που έχουμε στην Περιφέρεια,  σε 

οχλήσεις,  όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν επεμβαίνουμε εμείς .  

Όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν και μάλιστα αυτοί δεν μπορούν 

πουθενά να ανταποκριθούν.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άλλο είναι το ερώτημά μου. Για κώλυμα στην πληρωμή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν υπάρχει πρόβλημα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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έγκριση μελέτης του έργου:  Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

σε δημοτικά κτήρια,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 683/2014)  

…………………  

 

έγκριση μελέτης του έργου:  Διαμόρφωση πλατείας Μονοκκλησιάς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 684/2014)  

…………………  

 

έγκριση μελέτης του έργου:  Συμπλήρωση και ενημέρωση 

τοπογραφικών  διαγραμμάτων διαφόρων οδών  της πόλης των 

Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 685/2014)  

…………………  

 

έγκριση μελέτης του έργου:  Τοπογραφική μελέτη για το έργο 

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο 

Σερρών και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 686/2014)  

                                                            …………………  

 

έγκριση μελέτης του έργου:  Καθαρισμός ρεμάτων .Ε. Σερρών και 

Λευκώνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 687/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   
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ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του 

κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του 

Δήμου Σερρών,  

β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. .  Κάτω Καμήλας και   

γ) Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ .Ε. Σκουτάρεως και Κ. 

Μητρουσίου  

και της Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

α) Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του κέντρου 

συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βία ς του Δήμου 

Σερρών, ποσό 16.147,19  

β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.  .  Κάτω Καμήλας και  ποσό 

181.407,70 

γ) Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ .Ε. Σκουτάρεως και Κ. 

Μητρουσίου και της Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.  ποσό 

188.832,53 

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του 
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κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του 

Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 688/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του 

έργου:  

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. .  Κάτω Καμήλας  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 689 /2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ .Ε. Σκουτάρεως και 

Κ. Μητρουσίου και της Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 690/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 26ο   

Έγκριση Α.Π. των έργων:   

α) Επισκευές –  συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία 

Λευκώνα,  

2ο Γυμνάσιο,  Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά,  

β) Ανακαίνιση στο υπ' αριθμ. 12 κατάστημα του Δημοτικού 

Μεγάρου,  

Μουσικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο,   

|δ)  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής και Άνω 

Βροντούς  

Και ε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα  Δ.Ε. Μητρουσίου  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α) Επισκευές –  συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία 

Λευκώνα 2ο Γυμνάσιο,  Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά 

6.981,36  
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β) Ανακαίνιση στο υπ'  αριθμ. 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου,  

9.795,76 

γ) Διάφορες επισκευές –κατασκευές στο Ειδικό Σχολείο,  4 ο  Δημοτικό 

Σχολείο,  Μουσικό Σχολείο και 3ο  Νηπιαγωγείο,   9.756,66  

δ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής και Άνω 

Βροντούς 9.888,47  

ε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Μητρουσίου 9.868,47  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ για το Μητρούσι οι  ανακατασκευές αυτές …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν σας άκουσα λίγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Μητρούσι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι ανακατασκευές στους δρόμους.  Εκεί οι  δρόμοι είναι απαράδεκτοι.  

Κάτι πρέπει να κάνουμε.  Δεν μπορούμε να περάσουμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εννοείς τους αγροτικούς δρόμους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχεις δίκαιο σε αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε και τον κ.  Χαρίτο.  Τα 

δυο γκρέιντερ είναι off ,  δεν μπορούν να δουλέψουν λόγω βλάβης.  Ο κ.  

Χαρίτος τα χειρίζεται και μας είπε ότι  πολύ σύντομα θα είναι…  
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Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αύριο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αύριο θα είναι.  Δηλαδή μιλάμε ότι   μας έδεσε τα χέρια και μια 

εβδομάδα είναι σχεδόν off  τα μηχανήματα. Πιστεύω ότι  θα γίνουν 

κύριε Χαρίτο,  αύριο,  μεθαύριο; Αύριο,  μεθαύριο και τα δυο να 

δουλέψουν σε μια εβδομάδα θα καθαρίσουμε σχεδόν όλο το εύρος του 

δρόμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ξέρω. Ήταν να πάει σήμερα στην Αναγέννηση. Έγινε μια βλάβη, 

έσπασε και τα λοιπά, το άλλο είναι χαλασμένο από την προηγούμενη 

εβδομάδα, πείτε μου εσείς  εάν ήσασταν εσείς  τι  θα κάνατε;  Όχι,  πέστε 

μου εσείς  τι  θα κάνατε;  Από τους Προέδρους με. .  Έλα εδώ ο ένας και 

ένας ο άλλος.  Αλλά έχουν απόλυτο δίκαιο όλοι αυτοί στα χωριά.  Τα 

ρύζια,  οι  ελιές.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση Α.Π. του έργου:  Επισκευές –  συντηρήσεις κεραμοσκεπών 

στα Δημ. Σχολεία Λευκώνα 2ο Γυμνάσιο,  Ειδικό Σχολείο και Δημ. 

Σχολείο Προβατά  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 691/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση Α.Π. του έργου:  Ανακαίνιση στο υπ' αριθμ. 12  

κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 692/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση Α.Π. του έργου:  Διάφορες επισκευές –κατασκευές στο 

Ειδικό Σχολείο,  4 ο  Δημοτικό Σχολείο,  Μουσικό Σχολείο και 3ο 

Νηπιαγωγείο,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 693/2014)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

20

7 

                                                                …………………  

 

Έγκριση Α.Π. του έργου:  Ανακατασκευή δρόμων στα  

 αγροκτήματα Ορεινής και Άνω Βροντούς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για  την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 694/2014)  

                                                                …………………  

 

Έγκριση Α.Π. του έργου:  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα 

Δ.Ε. Μητρουσίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 695/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  
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Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου:  

¨Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου φωτεινής 

σηματοδότησης  

εκτός προγραμματισμένης συντήρησης περιόδου 2014¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γκότσης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποσό 5.535 ευρώ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο λόγο είναι …δεν προβλέπεται;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  να σας πω γιατί .  . .ένας πίνακας που λέει  αντικατάσταση 

χαλασμένων καλωδίων . .τα έχει  εδώ που . .  Δηλαδή πάει να πατήσει το 

κουμπί το παιδάκι να πούμε και . .  Δεν πρέπει να επέμβουμε;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 696/2014)  

                                                                …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 28ο   

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ομόφωνα ναι.   

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσών στους  

κ.κ. Αλατά Αναστάσιο,  Τσιμενίδη Δημήτριο κλπ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 697/2014)  

                                                                …………………  

 

Ομοίως στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 698/2014)  

                                                                …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 699/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό.  

 

ΘΕΜΑ 30ο   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου,  

β) της αντιδημάρχου κ.  Μπιτζίδου Σοφίας,   
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γ) του  αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη και  

δ) υπαλλήλων του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

κατά το μήνα Σεπτέμβριο από 8 -10-14 και  24 -25/9/2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 700/2014)  

                                                                …………………  

 

Ομοίως του κ.  Δημάρχου και της Αντιδημάρχου κ.  Μπιτζίδου κατά 

το μήνα Αύγουστο  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 701/2014)  

                                                                …………………  
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Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 702/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως υπαλλήλων του δήμου κατά το μήνα Σεπτέμβριο  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 703/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ  31ο    

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρόκειται για μια μετατόπιση δικτύου στην Κοινότητα Μονοκκλησιάς.  

2.020,89 ευρώ. Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση καταβολης ποσού 2.020,89 ευώ με Φ.Π.Α. στην ΔΕΔΗΕ για 

την μετατόπιση δικτύου της ΧΤ/ΜΤ στην Τ.Κ. Μονοκκλησιάς 

Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 704/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης,  καλό σας βράδυ.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

646-2014: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την μη απομάκρυνση από τον Νομό Σερρών 

  των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας στο λόφο Καστά στην Αμφίπολη 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 
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647-2014: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την βελτίωση του οδικού άξονα 

  Σερρών - Αμφιπόλεως καθώς και την κατασκευή ενός σύγχρονου μουσείου 

  για την φύλαξη των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας της Αμφίπολης  

  Σερρών. 

  Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Α. 

 

648-2014: Εκλογή αντιπροσώπων για το Δ/κό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου 

  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

649-2014: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού, σύμφωνα 

  με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

650-2014: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την 

  επωνυμία ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨ 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨, κ. 

  Ραμπότας Ε. 

 

651-2014: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

652-2014: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του 

  Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77), για το έτος 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

653-2014: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μέσων ατομικής 

  προστασίας κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

654-2014: Σύσταση επιτροπής για την   οριστική παραλαβή του έργου:  Εφαρμογή 

σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης  εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών, 

 

655-2014: Ομοίως του έργου:  Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας, 

 

656-2014: Ομοίως του έργου:  Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη  
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657-2014: Ομοίως του έργου:   προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:  

Συντηρήσεις δρόμων της Τ.Κ. Άνω Βροντούς 

 

658-2014: Ομοίως του έργου:  Βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων  του καταφυγίου  

  αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 

659-2014: Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 2/2014 αποφάσεων  του Δ.Σ. της 

¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨. 

 

660-2014: Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 3/2014 αποφάσεων  του Δ.Σ. της 

¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨. 

 

661-2014: Έγκριση επί των υπ' αριθμ. 147/2014 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί 

εγκρίσεως εγγραφών νηπίων –βρεφών στα τμήματα του Ν.Π. για το έτος 

2014-2015 μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ 

 

662-2014: Ομοίως της αρ. 150/2014 περί εγκρίσεως εγγραφών νηπίων –βρεφών έτους 

2013-2014 και εγγραφών νηπίων –βρεφών έτους 2014-2015 στιγμή τμήματα 

παιδικών σταθμών του Ν.Π.  

 

663-2014: Ομοίως της αρ. 151/2014 περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων –βρεφών έτους 

2013-2014 και εγγραφών νηπίων –βρεφών έτους 2014-2015 στιγμή τμήματα 

περιφερειακών παιδικών σταθμών του Ν.Π.  

 

664-2014: Ομοίως της αρ. 152/2014 περί εγκρίσεως προϋπολογισμού κληροδοτημάτων 

Κων/νου Τσιόγκα και Αφροδίτης Σιόλα 

 

665-2014: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή  

  υποστήριξης από το αυτοτελές τμήμα Δόμησης του Δήμου Σερρών προς το 

  Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Βισαλτίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

666-2014: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

  Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα 

  Σερρών, για την συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προς 

  εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 
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 667-2014: Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

668-2014: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 

 καυσίμων, για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

 Εκπαίδευσης, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών και του Αυτοκινητοδρομίου 

 Σερρών Α.Ε. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

669-2014: Έγκριση διοικητικής αποβολής της κ. Βασιλονικολού Αγαθής από αυθαίρετα 

  κατεχόμενη δημοτική έκταση, στο αγρόκτημα Λευκώνα της Δ.Κ. Λευκώνα 

  του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

  

670-2014: Έγκριση παροχής υπηρεσίας για την ανανέωση της καταχώρησης των  

  ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

  

671-2014: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις  

  ανάγκες του κυνοκομείου. 

  Εισηγητής: O Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

672-2014: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την οικονομική 

  υπηρεσία του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

673-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσόξυλων για τη θέρμανση των χώρων του 

αμαξοστασίου 

 

674-2014:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις 

ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της  .Κ. Σκουτάρεως και 

τοποθέτηση αυτού 

 

675-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών καρεκλών 

 

676-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των Κοιμητηρίων 
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677-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την επέκταση ραφιών της 

αποθήκης του Δήμου 

 

678-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την κάλυψη απρόβλεπτων 

αναγκών του Δήμου 

 

679-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων για την υποβοήθηση της Νομικής 

Υπηρεσίας και των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών. 

680-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών οριοδεικτών (πλαστικά 

κολονάκια) για τις ανάγκες  του τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και 

Συγκοινωνίας. 

   

681-2014: Έγκριση καταβολής δαπάνης υποθηκοφυλακείου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΠΡΑΚ :  Σχετικά με χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων από τους Δήμους του Ν.  

1-21-14 Σερρών.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

  

682-2014: Έγκριση εκπόνησης της χρηματοδοτούμενης από την πράξη ¨Εξοικονόμηση 

  ενέργειας Σερρών¨, μελέτης αστικής κινητικότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

683-2014: έγκριση μελέτης του έργου: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά 

κτήρια 

 

684-2014: έγκριση μελέτης του έργου:  Διαμόρφωση πλατείας Μονοκκλησιάς 

 

685-2014: έγκριση μελέτης του έργου:  Συμπλήρωση και ενημέρωση τοπογραφικών  

 διαγραμμάτων διαφόρων οδών  της πόλης των Σερρών 

 

686-2014: έγκριση μελέτης του έργου:  Τοπογραφική μελέτη για το έργο Βιοκλιματικές  

  αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών  

 

687-2014: έγκριση μελέτης του έργου:  Καθαρισμός ρεμάτων .Ε. Σερρών και Λευκώνα. 
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688-2014: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ .Ε. Σκουτάρεως και Κ. Μητρουσίου 

και της Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών. 

 

689-2014: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. . Κάτω Καμήλας  

 

690-2014: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του κέντρου συμβουλευτικής 

υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών 

 

691-2014: Έγκριση Α.Π. του έργου: Επισκευές – συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. 

Σχολεία Λευκώνα 2ο Γυμνάσιο, Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά 

 

692-2014: Έγκριση Α.Π. του έργου: Ανακαίνιση στο υπ' αριθμ. 12 κατάστημα του 

   Δημοτικού Μεγάρου  

 

693-2014: Έγκριση Α.Π. του έργου: Διάφορες επισκευές –κατασκευές στο Ειδικό  

  Σχολείο, 4ο Δημοτικό Σχολείο, Μουσικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο  

 

694-2014: Έγκριση Α.Π. του έργου: Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα  

  Ορεινής και Άνω Βροντούς 

 

695-2014: Έγκριση Α.Π. του έργου: Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε.  

  Μητρουσίου 

  

696-2014: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης  

  βλαβών δικτύου φωτεινής σηματοδότησης εκτός προγραμματισμένης  

  συντήρησης περιόδου 2014¨.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

    

697-2014: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσών στους κ.κ. Αλατά Αναστάσιο, 

Τσιμενίδη Δημήτριο κλπ.  

 

698-2014: Ομοίως στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών. 
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699-2014: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 

  2014.       

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

   

700-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το 

μήνα Σεπτέμβριο από 8-10-14 και  24-25/9/2014 

 

701-2014: Ομοίως του κ. Δημάρχου και της Αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου κατά το μήνα 

Αύγουστο 

 

702-2014: Ομοίως του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο  

 

703-2014: Ομοίως υπαλλήλων του δήμου κατά το μήνα Σεπτέμβριο  

 

704-2014: Έγκριση καταβολης ποσού 2.020,89 ευώ με Φ.Π.Α. στην ΔΕΔΗΕ για την 

μετατόπιση δικτύου της ΧΤ/ΜΤ στην Τ.Κ. Μονοκκλησιάς Σερρών.  

 

705-2014: Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Διαχείριση ογκωδών και 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΑΚ. Σχετικά με επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Σερρών για Σίτιση  

2-21-2014 Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Σερρών. 

 

……………………….. 

………………. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   …………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     …………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        …………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος        …………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης        …………..  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       …………..  
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Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       …………..  

 

Γκότσης Ηλίας         …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος       …………..  

 

∆ούκας Γεώργιος        …………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        …………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       …………..  

 

Καδής Γεώργιος        …………..  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος       …………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα        …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος      …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος        …………..  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος      …………..  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       …………..  
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Μηλίδης Θεόδωρος        …………..  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       …………..  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία     …………..  

 

Μυστακίδης Παύλος        …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος        …………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας        …………..  

 

Στεργίου Νικόλαος        …………..  

 

Τερζής Βασίλειος        …………..  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος        …………..  

 

Χαρίτος Χρήστος        …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       …………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      …………..  
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Χράπας Παντελής        …………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       …………..  


