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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ .:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ :  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

   

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  
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  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

   

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

   

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

  ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

    

   

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ.  Δερμετζής  Θωμάς.                      

 

 

 

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 51/2016 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: Έγκριση 

ισολογισμού έτους 2015.  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.   

2.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών Εμμ. Παπά Ηράκλειας και ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. γ ια την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 

Π.Ε. Σερρών για το έτος 2016 -2017. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

3.  Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού τέλους στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για την εφαρμογ ή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 

περιοχή του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

4.  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

του έργου: Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

5.  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70/2016 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

με θέμα: Λήψη απόφασης για εγγραφές –διαγραφές των νηπίων –

βρεφών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών 

για το έτος 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης 

Μ.  
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6.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 301/2016 ΑΔΣ Αποδοχή του 

προτεινόμενου από την Εθνική Τράπεζα συμβιβασμού που αφορά 

την διαφορά του Δήμου Σερρών για τους τόκους καταθέσεων 

κληροδοτήματος Ι  Αποστολίδη.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

7.  Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης των δράσεων 

του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου Military Assets  as 

Public  Spaces (MAPS) –Στρατιωτικές περιοχές ως δημόσιοι 

χώροι που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

εδαφικής συνεργασίας  URBACT III  

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

8.  Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

9.  Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς 

με άδεια  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

10.  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

11.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

12.  Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε 

κτηνοτρόφους του Δήμου μας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

13.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και 

παροχής υπηρεσιών για την επισκευή σαρώθρου του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  
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14.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων 

έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

15.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Ασφάλιση 

τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών για το έτος 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

16.  Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτημάτων Κ. 

Μητσάκου –Εμφιετζόγλου από μεσίτες ακινήτων βάσει της παρ. 8 

του άρθρου 24 του Ν4182/20013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

17.  Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του ακινήτου 

αναψυκτηρίου στο δημοτικό θέατρο (θεατράκι)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

18.  Παραχώρηση χρήσης χώρων από τον ΟΑΕΔ στο Δήμο 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης Δ.  

19.  Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής 

στέγης στον Σύλλογο Φίλων –Εθελοντών της εταιρείας 

προστασίας ανηλίκων Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

20.  Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου από το 

Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

21.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   
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22.  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και 

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

23.  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων;  

Α) εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας 

έτους 2016 και  

Β) εργασίες οδοστρωσίας –ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής 

πόλης Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

24.  Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: 

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

25.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  

Α) αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς.   

Β) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως  

Γ) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια  

Δ) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Αναγέννησης και  

Ε) Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας στο Πολιτιστι κό Κέντρο 

Μονοκλησσιάς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

26.  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

27.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου για τον 

μήνα Ιούνιο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γα λάνης Στ.   
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28.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου για τον μήνα Μάιο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

29.  Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

…………………… .  

…… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.  Ο 

μήνας αυτός μας βάζει  στο καλοκαίρι.  Δήμαρχε εάν έχετε κάποια 

ανακοίνωση; Εάν κάποιος άλλος από τους επικεφαλής των παρατάξεων 

θέλει  κάτι  να ανακοινώσει;  Ο κ.  Γι αννακίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα. Τώρα η κυρία Μπιτζίδου δεν είναι εδώ αλλά δεν πειράζει ,  

έτσι και αλλιώς αυτό αφορά, νομίζω, όλη την δημοτική αρχή και τον 

Δήμαρχο. Έκπληκτοι παρατηρήσάμε ότι   στην αφίσα για το ECO 

Festival   ότι ένας από  τους χορηγούς και μάλιστα με τα μεγαλύτερα 

γράμματα είναι ο ΤΑΠ.  Αναρωτιόμαστε ,  πώς είναι δυνατόν  τη 

στιγμή  που ο Δήμος Σερρών  κι  εδώ πέρα πήραμε απόφαση  και 

είμαστε σε δικαστική διαμάχη με αυτή  την εταιρεία  δεχθήκαμε να 

γίνει   χορηγός με εκδήλωση  του Δήμου Σερρών;  Είναι αντιφατικό και 

για να μην πω ότι  διεκδικεί  τα σκήπτρα  παγκόσμιας πρωτοτυπίας.   

  Δήμαρχε θα ήθελα ένα σχόλιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη, Δήμαρχε μισό λεπτό.  Μπήκαμε στην διαδικασία 

των ερωτήσεων ή ανακοινώσεων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακοινώσεων –ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι για ερωτήσεις είμαι και εγώ μέσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη το  έργο του  ΤΑΠ, η υλοποίηση  του έργου είναι 

γεγονός,  όπως  γνωρίζετε και τα εγκαίνια έγιναν μετά φανών και 
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λαμπάδων. Από τον πρωθυπουργό τον ίδιο.   Άρα το έργο αυτό  γίνεται,  

έγινε,  τελείωσε η ιστορία  αυτή.   

  Εμείς εμμένουμε  στη θέση μας  ότι  ο συμπιεστής  δεν πρέπει να  

γίνει  σε εκείνη την θέση.  Δεν απεμπολούμε αυτή τη θέση μας.   

Είμαστε στα δικαστήρια  και θα το παλέψουμε με όλες μας τις  

δυνάμεις  γ ια να μην γίνει   ο συμπιεστής σε εκείνη τη θέση.  

  Το έργο  αυτό ως έργο έχει   σχέση με το περιβάλλον,  διότι  είναι  

το φυσικό αέριο.  Άρα συνάδει με την  εκδήλωση του ECO Festivalκαι 

εγώ θα προσθέσω  από  πάνω και θα πω,  όχι  μόνο  αυτή τη χορηγία θα 

πρέπει να διεκδικήσουμε,   θα πρέπει να διεκδικήσει όλη η τοπική 

κοινωνία  όσο  γίνεται περισσότερα  από την εταιρεία αυτή για να 

δώσει στην τοπική κοινωνία σαν αντισταθμιστικά οφέλη.  

 Αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ένα ερώτημα έχω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Μετά τον κύριο Φωτιάδη μπορείτε να υποβάλλετε και το 

δεύτερο ερώτημα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο συνάδελφος  προχώρησε στις  ερωτήσεις.  Εγώ ήθελα και με πρόλαβε,  

είμαι ακριβώς στο ίδιο θέμα.  

  Στις 23 Σεπτεμβρίου,  την  Τρίτη το 2014 εκτός ημερήσιας 

διάταξης ελάτε θέμα για να επικαιροποιήσουμε  την θέση της  

συμπολίτευσης   που έλεγε και  θα ζητούσαμε το αντίγραφο 

γραμματέα,  23 Σεπτεμβρίου παρακαλώ προ  ημερησίας,  εκεί  η θέση 
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της συμπολίτευσης  ήταν  επικαιροποίηση  της  πρότασης για αλλαγή 

της θέσης όδευσης του αγωγού. Αυτό  ψήφισε η συμπολίτευση.  

Βεβαίως είπε και για νέα χωροθέτηση  αλλά η θέση εκεί  ήταν  αλλαγή 

της  όδευσης.   

 Επειδή άκουσα τον κ.   Αγγελίδη να μιλάει  και χαίρομαι που 

προσχώρησε στην θέση μας γιατί  θυμίζω στο σώμα  ότι  η θέση μας 

ήταν να πάμε στον ρεαλισμό και να δεχτούμε   να παλέψουμε μόνο την 

αλλαγή της θέσης του συμπιεστή,  αυτή ήταν η θέση της παράταξής 

μας.   Σήμερα το ερώτημα είναι,   επιμένουμε στην αλλαγή της όδευσης;  

Το παλεύουμε;  Γιατί  πήγαμε στο δικαστήριο και θα πληρώσουμε  τον 

κ.  Τρεμόπουλο; Επιμένουμε; Αλλάξαμε θέση ως συμπολίτευση; 

Αλλάξατε θέση δηλαδή με μια κουβέντα;   

Και μάλιστα με πρόλαβε ο συνάδελφος,  τους κάνατε και 

χορηγούς.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ απάντησα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Το  έργο είναι γεγονός,  

γίνεται.  Η αλλαγή της όδευσης δεν μπορεί να αλλάξει.  Το έργο 

εγκαινιάστηκε μετά φανών και λαμπάδων. Η θέση του συμπιεστή, που 

ακόμα δεν ξεκίνησε κάτι  τέτοιο,  αυτό το παλεύουμε,  το παλεύουμε στα 

δικαστήρια με ότι  συνεπάγεται αυτού. Αυτή  ήταν η θέση μας ανέκαθεν,  

δεν αλλάξαμε.  Δεν αλλάξαμε εμείς  θέση. Τώρα εάν άλλαξαν άλλοι και 

επιτρέπουν να γίνει  το έργο αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι καθαρά 

πολιτικό και δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα εγώ.  

 Εμείς δεν δώσαμε το ΟΚ στην εταιρεία για να μπει η ετ αιρεία 

μέσα και να κάνει  το έργο.  Εμείς σαν τοπική κοινωνία πρέπει να 

διεκδικήσουμε πολλά από την εταιρεία στα αντισταθμιστικά οφέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γιανανκίδη την δεύτερη ερώτησή σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Προς την κυρία Μπιτζίδου.  Σε λίγες μέρες θα γίνει  τ ου Μουσικό 

Φεστιβάλ που έγινε και πέρυσι,  θα  ήθελα να ρωτήσω έχει  γίνει  κάποια 

πρόσκληση ενδιαφέροντος  για τα ηχητικά συστήματα,  γιατί  από ότι  

ψάξαμε και είδαμε στην Διαύγεια,   δεν βρήκαμε  αλλά  ενδεχομένως να 

μην  μπορέσαμε εμείς  να το βρούμε.  Έχει γί νει  κάποια πρόσκληση 

γιατί  πλησιάζουν οι  μέρες;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Γιαννακίδη  γνωρίζετε πολύ καλά ότι   όλες αυτές οι  διαδικασίες,   

εφόσον ανατεθούν σε ανάδοχο γίνονται από εκεί .   Αλλά εμείς  δεν 

επιλέγουμε ούτε τον ηχητικό,   ούτε τους  υπόλοιπους.  Πρόσκλ ηση 

ενδιαφέροντος  νομίζω ότι  γίνεται  αλλά δεν μπορώ να σας ενημερώσω 

και η επιλογή με ποιο τρόπο έγινε.    Είναι  ο ανάδοχος ο υπεύθυνος.   

Εμείς  δεν εμπλεκόμαστε πλέον.    Έχουμε ολοκληρώσει τον ρόλο μας,  

απλώς παρακολουθούμε να γίνονται όλα αυτά τα οποία  ζητούμε.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το ερώτημά μου απευθύνεται και στον κ.  Γκότση και 

στον κ.  Αγγελίδη τον Δήμαρχο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην συμβολή 

των οδών Μουδανίων και Βούρλων, το οποίο,  υποθέτω, ότι  το 

γνωρίζετε και εσείς .  Υπήρχαν οχλήσεις από μέρους δημοτών για την 

αποκατάσταση, την λύση του προβλήματος από τον Μάιο του ΄15.  

Έχουν υποβληθεί περίπου 15 αιτήσεις.  Τι έχει  κάνει  μέχρι στιγμής ο 

Δήμος για την λύση αυτού του προβλήματος; Μέχρι στιγμής.   
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 Πάντως,  επειδή μένω και κοντά,  δεν έχει  κάνει  απολύτως τίποτα. 

Τι έχει  κάνει  ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος,  ο οποίος 

είναι η εποπτεύουσα αρχή σε τελική ανάλυση; Αυτό είναι το ένα 

ερώτημα.  

 Το δεύτερο. Εάν όντως δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν όφειλε με 

βάση τον νόμο να απαντήσει ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος και οι  

υπηρεσιακοί παράγοντες και να πουν ότι  δεν υφίσταται πρόβλημα, ως 

εκ τούτου οι  αιτήσεις δεν έχουν περιεχόμενο; Αντ’ αυτού τι  έχει  κάνει;  

Έχει  στείλει  ένα έγγραφο το οποίο,  επιτρέψτε μου σας παρακαλώ,  

ενέχει  μέσα το στοιχείο της φασίζουσας πολιτικής.   

 Θέλω σε αυτά τα ερωτήματα απαντήσεις τόσο από τον κ.  Γκότση, 

όσο και από τον κ.  Δήμαρχο, ο οποίος είναι,  επαναλαμβάνω και πάλι,  

η εποπτεύουσα αρχή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω, να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κύριε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν τι  εννοείς  φασιστική …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φασίζουσα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φασίζουσα. Τι εννοείς;  Να το κάνεις  λιανά εδώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με εκπλήσσει το ερώτημά σας κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και εμένα με εκπλήσσει …  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο.      

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η φρασεολογία σου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Το αίτημα το οποίο κατατέθηκε,  τα αιτήματα μάλλον,  το 

ίδιο θέμα είναι,  από τον Μάιο του ΄15 ήταν να λύσετε το πρόβλημα, 

γιατί  όντως υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα έχουν έρθει  στην υπηρεσία 

και φωτογραφίες στις  οποίες φαίνεται ότι  το πρόβλημα είναι σοβαρό. 

Λαμβάνω υπόψη ότι  και οι  υπηρεσίες μεταξύ τους,  οι  τομείς,  

προσπάθησαν να δώσουν λύση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Αντί  να απαντήσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει στην ερώτησή σας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπαίνω στο συγκεκριμένο.  Αντί  να απαντήσει στο ερώτημα, στο 

ερώτημα το οποίο ετέθη, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  
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Εγγράφως. Μισό λεπτάκι,  επίτρεψέ μου Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε μια διευκρίνιση σχετικά με την λέξη φασίζουσα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Αντί να απαντήσει στο συγκεκριμένο 

αίτημα των κατοίκων της περιοχής,  έστειλε έγγραφο όπου επιπλήττ ει  

γιατί  είναι παράνομο στην χρήση χώρου παρκινγκ.  Αυτό 

αντιλαμβάνεστε ότι  είναι ιδιαίτερα παρελκυστικό και δεν απαντά στο 

ερώτημα. Γιατί  δεν δόθηκε λύση στο πρόβλημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .την διευκρίνιση που σας ζήτησε,  τι  εστί  φασίζουσα. Η λέξη 

φασίζουσα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε να δώσω περαιτέρω εξηγήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξήγηση, βεβαίως.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αντί να απαντήσει στο ερώτημα ουσιαστικά του λέει  ότι  κοίταξε να 

δεις ,  μην μου μιλάς εσύ γιατί  εν μέρει  είσαι και παράνομος.  Άρα 

λοιπόν βούλωσέ το και σταμάτα. Να το πω έτσι ωμά δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είσαι φασίστας.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ωμά να το πω. Βούλωσέ το και σταμάτα και μην μας 

πολυενοχλείς.  Γιατί  κατατέθηκαν δεκαπέντε αιτήσεις διόρθωσης 

εκείνου του σημείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήστε κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε όλα τα ερωτήματα, βέβαια γνωστό είναι το θέμα και πήγες να το 

φουσκώσεις λιγάκι…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με διάφορα, φασίζουσα και αυτά. Θα τα πούμε όλα εδώ μέσα για να 

τελειώνει μια και το θέμα δεν το ξέρετε ούτε πήγατε να το  δείτε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω πολύ καλά το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω καλύτερα από εσένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να διακόπτετε ακούστε την απάντηση σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και θρησκευτικά, γιατί  είσαι και του κατη χητικού και του 

θρησκευτικού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι σχέση έχουν αυτά;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα έχουν.  Έτσι μιλάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην διακόπτετε,  αφήστε τον κ.  Γκότση να απαντήσει.  Δεν σας διέκοψε 

κανείς .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλες οι  απαντήσεις,  σε όλα τα έγγραφα οι απαντήσεις έχουν δοθεί .  

Έχουν δοθεί  από την υπηρεσία μας.  Η υπηρεσία μας,  η τεχνική 

υπηρεσία,  έχει  πάει  δέκα φορές να λύσει το πρόβλημα. Έβαλα 

κολωνάκια,  ξαναπήγε,  ξανά έβαλε τα κολωνάκια,  περνάνε όμως τα 

φορτηγά. Εγώ δεν είμαι ο τροχονόμος που θα είμαι εκεί  για να λέω στα 

φορτηγά μην πατάτε και τα λοιπά. Πήγε ξανά  η υπηρεσία,  είδε και 

πλέον θα δώσει την λύση, εφόσον το επιτρέπει  το πλάτος του 

πεζοδρομίου.  Γιατί  απότμηση όταν γίνει  θα πρέπει να υπάρχουν και το 

ανάλογο πλάτος.  Το ανάλογο πλάτος του πεζοδρομίου.  Πήγε και θα 

δώσει.   

 Όλες οι  απαντήσεις δόθηκαν και όλο αυτό το διάστημα η 

υπηρεσία μας,  επαναλαμβάνω, η τεχνική υπηρεσία μας,  με τον . .τον 

Μάκη τον επιβλέποντα πήγε δέκα φορές.  Σου λέω δέκα; Δεκαπέντε 

πήγε.   Πήγε δεκαπέντε φορές που λέτε ότι  δεν ξέρουμε το πρόβλημα 

και δεν κάναμε τίποτα. Δεκαπέντε φορές πήγε εκεί  και έβαζε 

κολωνάκια ξανά ώσπου στο τέλος,  εφόσον δεν ευοδώθηκε αυτή η 

μέθοδος,  στείλαμε από το τμήμα . .μηχανικό και είδε και τώρα 

εξετάζουμε εάν μας παίρνει  το πλάτος του πεζοδρομίου για να κάνουμε 

την απότμηση. Δεν είναι θρησκευτικά αυτά, είναι μηχανικά και πρέπει 

να τα δούμε με μεγάλη προσοχή.  

 Πάμε στο άλλο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα θρησκευτικά …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ξέρω εγώ τι  λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Μην διακόπτετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άκουσέ με,  μήπως δεν κατάλαβες την ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην υψώνετε τους τόνους της φωνής σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολύ καλά την κατάλαβα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις  τι  σου λένε.   

 Λοιπόν,  πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σε κάνω και φροντιστήριο.  Θα σε κάνω γιατί  ακόμα δεν έχεις  μάθει 

την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα στην κάνω και το φροντιστήριο εδώ 

μέσα.  

 Κύριε Πρόεδρε αφήστε με.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώστε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε παρακάτω. Όταν πήγαν οι  μηχανικοί να εξετάσουν είδανε τον 

συγκεκριμένο κύριο,  ο οποίος παρανομούσε όσον αφορά το παρκινγκ 

που δεν έχει  άδεια και για να βγάλει άδεια χ ρειάζεται να πάει σε 
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μηχανικό και τα λοιπά. Και κάνει  ένα χαρτί ,  εγώ δεν το ξέρω αυτό το 

πράγμα, οι  μηχανικοί το κάνανε,  κάνανε ένα χαρτί  και του είπανε ότι  

θα πρέπει να συμμορφωθείς όσον αφορά την θέση παρκαρίσματος και 

υπογράφω εγώ. Ποια είναι η φασίζουσ α; Ο παρανομών έρχεται και λέει  

για όλους ότι  παρανομούν; Για να πεις  ότι  όλοι παρανομούν θα πρέπει 

εσύ να είσαι εντάξει  απέναντι  στον νόμο.  

Κος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εσύ είσαι εντάξει;  Εντάξει  είσαι εσύ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μαρκόπουλε….  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το καταλάβατε κύριε;  Το καταλάβατε κύριε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  περιμένουμε φροντιστήριο για να το καταλάβουμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε ησυχία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν ένας πολίτης…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ να απαντήσω;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  
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Όταν ένας πολίτης παρανομεί έχετε κάνει  για τους άλλους ότι  

παρανομούν; Για πείτε μου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη έχετε τον λόγο για ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα κύριοι .  Ήθελα να υπενθυμίσω στον κ.  Αγγελίδη . .  

Κος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ κύριε Μαρκόπουλε.  Ησυχία.   

Κος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν τελείωσε,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε και συνεχίζετε εσείς .  Σας παρακαλώ πολύ σταματήστε.   

Κος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε την απόφασή τους.  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη έχετε 

τελειώσει με την ερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι κάθεστε δηλαδή; Έχετε τον λόγο,  μιλάτε και σας διακόπτουν άλλοι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ήθελα να πω στον κ.  Αγγελίδη ότι  για την όδευση αυτού του άθλιου 

ΤΑΠ, διότι  καταστρέφει όλο τον κάμπο των Σερρών και ξέρετε ότι  η 

πόλη μας έχει  ορυζώνες,  είναι επικίνδυνα αυτά τα μηχανήματα, πολύ 

βαριά και λέω ότι  είχαμε πει  τότε,  κύριε Αγγελίδη,  να πάρουμ ε την 

αυτήν από το,  πάνω από το,  εάν ξέρετε που είναι οι  ποταμοί,  εάν 

ξέρετε που είναι  οι  ποταμοί,  να κατεβεί κάτω στο Νευροκόπι από την 

πίσω μεριά εκεί  που είναι ο βαθύτοπος,  από εκεί  να φτάσει στο 

Άγκιστρο και να καταλήξουμε στον Προμαχώνα, όπου οδεύει  ο οστικός 

αγωγός που φέρνει  το φυσικό αέριο σε όλη την Ελλάδα.  

 Αυτό όμως το αγνοήσατε τελείως και επιμένατε να γίνει  στην 

πεδιάδα. Εγώ σας πληροφορώ ότι  σε ορισμένα μέρη, κύριε Πρόεδρε,  

έχει  γίνει  αλλαγή. Αλλαγή για ορισμένα θέματα. Μην επιτρέψετε να 

γίνει ,  τουλάχιστον,  το έγκλημα που θα κάνουν αυτές οι  πολυεθνικές 

εταιρείες οι  άλλες,  οι  τοκογλύφοι οι  μεγάλοι οι  αλήτες οι  Γερμανοί 

που ρημάζουν τον τόπο μας.  Εμείς τουλάχιστον σαν κοινωνία είστε και 

εδώ. Είναι όχι  χειρότερο πράγμα για την Ελλάδα. Να το ξέρε τε.  Και 

επιμένω, παρακαλώ, να επιμένετε σοβαρά να μην γίνει  εκεί  αυτό το 

κέντρο. Σας παρακαλώ είναι,  κάποια μέρα θα μας ανατινάξει  όλους 

στον αέρα. Φυσικό αέριο είναι,  δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι 

επικίνδυνο κύριε Πρόεδρε,  ας το προσέξουμε ιδιαιτέρως.   

 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη εγώ δεν είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας ούτε ο 

υπουργός Περιβάλλοντος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μια στιγμή. Μου λέτε να μην επιτρέψω την διέλευση του αγωγού. 

Λοιπόν,  το έργο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε με τώρα, αφήστε με να απαντήσω. Εγώ σας άκουσα, 

τελειώσαμε.  Λοιπόν,  εγώ δεν είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας ούτε ο 

υπουργός Περιβάλλοντος.  Να τα πείτε στον πρωθυπουργό και στον 

υπουργό Περιβάλλοντος που υπέγραψαν την υλοποίηση του έργου. 

Εμείς παλέψαμε και την αλλαγή της όδευσης και τον συμπιεστή τον 

παλεύουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη μην διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  γίνεται το έργο,  μου λέτε εγώ  να μην επιτρέψω το έργο; Πώς να 

μην το επιτρέψω εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάλογος απαγορεύεται βάσει του Κανονισμού. Δεν γίνεται,  δεν 

γίνεται.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με το θέμα αυτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μια κουβέντα να πω, τίποτα άλλο. Να πω στον κ.  Δήμαρχο να ξέρει  ο 

πρωθυπουργός σας και όλοι αυτοί ¨Χαρά στους λαοφάγους άρχοντες 

που ορίζουν τιποτένιους¨ .  Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και πάμε στα θέματα της …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  κάντε την.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου ετέθη ένα θέμα για τα παιδιά που πάνε εκδρομές στου 

Παπαλουκά. Είναι ένας χώρος που μπορούν τα σχολεία και πηγαίνουν 

και δημιουργήθηκε ένα θέμα ότι  δεν υπάρχει βρύση. Υπάρχει 

πιθανότητα ή η δυνατότητα να κρατηθεί να μπει β ρύση, να κρατηθεί 

εκεί  πέρα; Γιατί  είναι ένας τόπος που πολλά σχολεία πηγαίνουν 

εκδρομή και δημιουργείται ένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκεί είχαμε  μια βρύση, επειδή όμως πηγαίνανε και κατασκηνώνανε 

κάποιοι ,  υπήρξε ένα αίτημα από τους κατοίκους της περιοχής να  

αφαιρέσουμε την βρύση γιατί  αυτοί που κατασκήνωναν βρωμούσαν την 

περιοχή Θόδωρε.  

 Και πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πάντα με την 

σύμφωνη γνώμη του σώματος θα ήθελα το 24 ο  θέμα να το συζητήσουμε 

ως πρώτο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη σας.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο λόγος είναι σαφής,  έχουμε τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών ο 

οποίος έχει  κάποιες δουλειές και πρέπει να φύγει ,  γι΄ αυτό το φέρνω.  

 Λοιπόν,  το εικοστό τέταρτο θέμα αφορά:  

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου:  

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  

 στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  στο προηγούμενο συμβούλιο 

είχαμε περάσει και είχαμε πει  ότι  το φωτοκαταλυτικό και το ψυχρό 

υλικό ήταν 2 χιλιοστά και είπαμε ότι  δεν είναι ικανό αυτό,  διότι  άλλοι 

που το εφάρμοσαν στην Θεσσαλονίκη ξεφλουδίζεται και είπαμε για 4 

χιλιοστά εδώ, μερικοί συνάδελφοι είπαν και 5 και 6 και τα λοιπά.  

 Σήμερα λοιπόν περνάμε αυτό,  την . .των εργασιών αυτών, δηλαδή 

να γίνει  από 2 σε 4 χιλιοστά. Γι΄ αυτό το θέμα έγινε ο ΑΠΕ, 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος ΑΠΕ έχει  σταλεί στην 

Διαχειριστική Αρχή στο ΚΑΠΕ και θα εγκριθεί  από εκεί ,  διότι  το έργο 

το πληρώνει,  δεν είναι δικό μας,  είναι από πρόγραμμα, όμως σύμφωνα 

με το άρθρο 56 του Ν3669/2008, όταν θέλουμε να επισπεύσουμε το 

κυρίαρχο όργανο, η προϊσταμένη αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο 

και όταν ο ΑΠΕ βρίσκεται στην διαδικασία,  δηλαδή υπό έλεγχο 
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μπορούμε να πάρουμε  εμείς την απόφαση σήμερα για την εκτέλεση των 

εργασιών.  

 Βέβαια ο ΑΠΕ θα ξανάρθει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Μηλίδης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .να μας το εξηγήσει τεχνικά και μετά να κάνουμε ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε κύριε Πάλλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων. Μισό λεπτάκι κ.  Φωτιάδη. Εσείς,  άλλος ποιος 

θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Καρύδας.  Οι τρεις .  

Παρακαλώ.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Όπως είχαμε πει  και στην προηγούμενη εισήγ ησή μας στην μελέτη των 

. .στο άρθρο της ασφαλτόστρωσης περιλαμβανόταν επίσης ένα ειδικό 

επίστρωμα επιπρόσθετο ψυχρό και φωτοκαταλυτικό,  το οποίο 

σχετίζεται με τον βιοκλιματικό χαρακτήρα της παρέμβασης.  Με βάση 

τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ελληνικού κράτους  τότε που έγινε η 

μελέτη,  αυτό ήταν 2 χιλιοστά. Επειδή πρόκειται για ένα υλικό αυτό το 

ειδικό φίλτρο έξτρα το οποίο δεν έχει  χρησιμοποιηθεί  ιδιαίτερα στον 

ελληνικό χώρο ακόμα, είναι στις  πρώτες του εφαρμογές,  είναι μια 

διαδικασία και μαθαίνει  ο τεχνικός κό σμος από την εφαρμογή αυτή. 

Υπάρχουν ελαχιστότατες εφαρμογές μέχρι στιγμής.   
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 Επομένως το . .στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης με προβλήματα. 

Τώρα αυτή την στιγμή προσπαθεί να το εφαρμόσει η Καβάλα.  

 Με την σύμφωνη γνώμη και του συμβούλου του έργου και 

βλέποντας τα . .της Θεσσαλονίκης,  εισηγηθήκαμε στο προηγούμενο 

συμβούλιο και πήραμε μια αρχική εντολή να κινηθούμε προς την …2 

χιλιοστά στα 4.  Αυτό σημαίνει  ότι  κάνουμε μια νέα τιμή για μια 

διαφορά των 2 χιλιοστών, η οποία μπαίνει  μέσα σε έναν ΑΠΕ, ο οποίος 

θα εγκριθεί  πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Πριν όμως από το Δημοτικό Συμβούλιο θα περάσει για 

προέγκριση από τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης τον ΚΑΠΕ, το οποίο 

είναι η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος.  Είμαστε σε αναμονή 

της άποψης του ΚΑΠΕ για το θέμα αυτό .  

 Επειδή όμως το έργο λήγει  30 -6, όπως ξέρετε και είναι αμφίβολο 

τι  παράταση θα υπάρξει και πραγματικά είμαστε σε ένα σημείο πλέον 

και αυτό και άλλα έργα όπου υπάρχει κίνδυνος εάν δεν αποπερατωθούν 

έγκαιρα για την χρηματοδότηση, για τον λόγο αυτό η υπηρεσ ία έκρινε 

και ως έχει  δικαίωμα εκ του νόμου χαρακτήρισε ως επείγουσες τις  

συγκεκριμένες εργασίες με βάση το αντίστοιχο άρθρο του 3669 και το 

φέρνει  θέμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο η προϊσταμένη αρχή για να 

πάρει αυτή την έγκριση να εκτελεστούν προ της έγκρ ισης του ΑΠΕ.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Από τον κ.  Φωτιάδη. Από εσάς,  κ.  Φωτιάδη 

ξεκινάμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Διευθυντά μια εύλογη ερώτηση είναι  εάν παρόλα αυτά, όπως 

. .πρέπει να γίνει  η επίστρωση σε πάχος τουλάχιστον  4 χιλι οστά, όπως 
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λέει  και η τεχνική σύμβουλός μας,  εάν και λέει  ότι  το ΣΤΥ, δηλαδή το 

Τεχνικό Συμβούλιο είχε πει  ότι ,  αυτό δεν είναι;  Είχε πει  ότι  έπρεπε να 

είναι 4 χιλιοστά. Εμείς γράψαμε έως 4.  Γιατί  αυτό; Και η ερώτησή μου 

είναι,  πόσο θα είναι το ποσό που εάν  δεν προλάβουμε χρονικά τελικώς 

θα πληρώσει ο Δήμος; 28.000; 28.000. Η συζήτηση γίνεται για 28.000 

δηλαδή.  

 Και βεβαίως μια ερώτηση, η οποία πάλι από τους δημότες,   είναι 

ολισθηρό αυτό το υλικό;  Επειδή ακριβώς μπαίνει  στις  γειτονιές 

έχουμε εμπειρία; Επειδή είναι καινούργιο υλικό.  Καλά η ιδιότητά του 

να αντανακλά, μήπως είναι και ολισθηρό;  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Καταρχήν είπατε για το θέμα της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων. Η 

τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου περιέγραφε πιο αναλυτικά 

τις  προδιαγραφές και ήδη π ίεζε προς τα 4 χιλιοστά. Όμως τα 

εγκεκριμένα τιμολόγια του Σουφλιά,  που λέμε,  του ελληνικού κράτους,  

είχαν τότε άρθρο αντίστοιχο μέχρι 2 χιλιοστά και αυτό περιλήφθηκε 

τότε στην αρχική μελέτη.  

 Αυτή είναι η απάντησή μου και επειδή το τιμολόγιο είναι το 

πρώτο σε ισχύ τεύχος με το οποίο πληρώνεται ο ανάδοχος,  γι΄ αυτό 

προκύπτει  αυτό το θέμα αυτής της διαφοράς.  Αυτό είναι το ένα θέμα. 

Το δεύτερο για τα λεφτά με βάση την διαδικασία και την εκτίμηση που 

κάνουμε εμείς  των ΑΠΕ σαν υπηρεσία των οποίων συντάξαμε εμεί ς  και 

δεν έχει  υπογράψει ο ανάδοχος,  ο οποίος έχει  επιφυλαχθεί,  το ποσό, 

μιλάμε για μιας τέτοιας τάξης ποσό αλλά ο ανάδοχος έχει  επιφυλαχθεί.  

Έχουμε οικονομική διαφωνία.   

 Για το θέμα αυτό δεν μπορώ να σας πω κάτι τελικό και 

συγκεκριμένο.  Δεν έχω πληροφορία για ολισθηρότητα, είναι ένα υλικό 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

που έχει  μπει  σε ένα με δυο σημεία στην Αθήνα σε πολύ μικρά μεγέθη 

και αυτή την στιγμή δοκιμάζεται,  είναι . .θα δοκιμαστεί  στην πράξη. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ολισθηρότητα πάντως.  Υπάρχουν φόβοι 

για ξεφλούδισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι.  Χθες πήγε ο επιβλέπων μηχανικός με τους 

άλλους,  με την προϊσταμένη και τα λοιπά στην Καβάλα για να 

διερευνήσουν,  να δουν αυτό το υλικό.  Είναι πρωτόγνωρο και όπως 

λέμε πρέπει να προσέξουμε πως θα το κάν ουμε.  Αλλά δυο είναι οι  

εταιρίες που βγάζουν υλικό.  Η μια εταιρεία η οποία έβγαλε στην 

Θεσσαλονίκη δεν είναι αξιόπιστη διότι  ξεφλουδίστηκε και πάμε σε μια 

άλλη εταιρεία τώρα,  να δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω και τον Πρόεδρο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, το 

ποσό είναι 28.000 που θα βαρύνει τον Δήμο. Με δεδομένο ότι  η κυρία 

Στεφάνου απαντά ότι  επιφυλάσσεται για το ποσό αυτό εάν θα εγκριθεί  

ή δεν θα εγκριθεί ,  άρα οι  28.000 αυτές εάν δεν εγκριθεί  τα πληρώνει ο 

Δήμος,  έτσι;   

 Το δεύτερο. Επειδή εντάξει ,  δεν έχουμε και τεχνική γνώση αλλά 

λίγο ως πολύ σε μια κοινωνία ζούμε,  εγώ χωρίς να έχω καμία γνώση 

επί του θέματος πιστεύω ότι  τα 2 χιλιοστά ευθύς εξ αρχής ήταν πολύ 

λίγο,  πάρα πολύ λίγο για να κάνει ,  γι΄ αυτό και υπάρχουν αυτά τα 
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αποτελέσματα. Καμία φορά δεν χρειάζεται να είσαι στην ειδικότητα. 

Μπορείς να δεις  τι  γίνεται.   

 Γιατί  υπήρξε αυτή η αβλεψία; Βέβαια έμμεσα το απάντησε ο κ.  

Πάλλας,  έδωσε μια εξήγηση αλλά δεν ξέρω, εσείς  ως τεχνικές 

υπηρεσίες,  ο ανάδοχος,  αυτός που είναι υπεύ θυνος πως αρκέστηκε στα 

2 χιλιοστά; Ήταν δυνατόν να μην ξεφλουδίσει  στα 2 χιλιοστά; Εδώ τα 

παιδιά εκεί  πέρα υποτίθεται ότι  θα γίνει  μια ανάπλαση βιοκλιματική, 

τα παιδιά κάνουν πατίνια,  κάνουν και αυτά,  είναι δυνατόν 2 χιλιοστά 

να κρατήσουν τέτοιο πράγμα; και στο φινάλε δηλαδή από την 

επιφύλαξη που βλέπω της κυρίας Στεφάνου, από την Ενδιάμεση Αρχή 

θα επιβαρυνθεί ο Δήμος 28 χιλιάρικα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Πάλλα.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Όπως απάντησα ήδη στα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ υπήρχε 

μόνο το πάχος των 2 χιλιοστών όταν συντάχθηκε  η συγκεκριμένη 

μελέτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τουλάχιστον δυο.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Τουλάχιστον δυο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μηχανικοί είστε,  είναι δυνατόν αυτά τα 2 χιλιοστά, είναι δυνατόν αυτό 

το πράγμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κ.  Μηλίδη, σας παρα καλώ. Θα απαντήσει.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Για 28 χιλιάρικα μιλάμε.   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Απάντησα. Να πω κάτι άλλο δεν ξέρω; Σας απάντησα. Εμείς οφείλαμε 

να συντάξουμε την μελέτη με το εγκεκριμένο τιμολόγιο και τις  

προδιαγραφές του ελληνικού κράτους.  Για το συγκεκριμένο υλι κό,  το 

οποίο δεν είχε ξανά εφαρμοστεί  στον ελληνικό χώρο υπήρχαν 

υποπεριπτώσεις για 500 μικρά, για 1.000 μικρά, για 1.500 και για 

2.000 μικρά. Δηλαδή μέχρι 2 χιλιοστά για τέτοιες εφαρμογές.  Αυτή 

είναι η πραγματικότητα μέχρι στιγμής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Καλύφθηκα από τις  ερωτήσεις του κ.  Φωτιάδη γιατί  και εγώ αυτές τις  

δυο ήθελα να κάνω, απλά λίγο μια διευκρίνιση από τον κ.  Πάλλα για 

να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας.  Εν κατακλείδι ,  μια αστοχία της 

μελέτης η οποία δεν είχε την κατάλληλη τεχ νογνωσία θα μας χρεώσει 

28 χιλιάρικα για να το κλείσουμε το θέμα ναι ή όχι;   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Σας είπα ότι  όχι  γιατί  αυτά ήταν τα εγκεκριμένα τιμολόγια του 

ελληνικού κράτους τότε.  Προέβλεπε δυο χιλιοστά. Δεν προέβλεπαν 

τέσσερα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και τώρα τα δυο είναι λίγα.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Έτσι μας λένε κάποιοι  ειδικοί σήμερα και αυτό μένει  να αποδειχθεί .  Σε 

όλες τις  επιστήμες,  όπως ξέρει  ο κ.  Μηλίδης υπάρχουν θέματα τα 

οποία . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Είναι λίγο αλλά . .το ασφαλτικό είναι 5 εκατο στά. Δεν μιλάμε για το 

κυρίως ασφαλτικό,  μιλάμε για μια ειδική επίστρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις εάν υπάρχουν; Ο κ.  Φωτιάδης και κανείς  άλλος.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προς τον εισηγητή και βεβαίως με την παρουσία του κ.  Διευθυντή, 

μάλλον και προς τον κ.  Διευθυντή. Κύριε Διευθυντά το πιθανό κόστος,  

επειδή εδώ αυτό που συντάξατε,  τον πίνακα είναι 28.000, λέτε ότι  με 

την τεκμαρτή έκπτωση του 50%. Εφόσον ο εργολάβος έχει  επιφυλάξεις 

μπορεί να μην δεχθεί  το 50,  άρα να είναι εις  διπλούν ή εν πάση 

περιπτώσει,  εάν προσφύγει ,  κύριοι  συνάδελφοι,  δεν θα είναι 28,  θα 

είναι πολύ περισσότερο. Δεν λέω για διπλάσιο αλλά κάπου να υπάρξει 

μια Σολομώντεια λύση από αυτόν που θα αποφασίσει.  Δικαστήριο θα 

είναι,  κάτι  θα είναι,  έτσι δεν είναι κύριε Διευθυντά; Άρα το ύψος θα 

είναι εγώ λέω περίπου στις  40.000.  

 Κύριε Διευθυντά εάν,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το είπα εκ προοιμίου,  αυτό έχει  καλώς. Το αναλύσαμε.  Αυτό το οποίο 

μένει  μετέωρο και ως παράταξη το αναδείξαμε και σε αυτή την 

αίθουσα και εκτός,  στον δημόσιο δ ιάλογο για το έργο αυτό το οποίο να 

ολοκληρώνεται,  ως προς τις  παρεμβάσεις,  η αισθητική βέβαια έχει  και 

άλλες προσθήκες και νομίζω ότι  ήδη εκτιμούμε που πάει αυτό το έργο 
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στον χώρο όπου εφαρμόστηκε,  μπαίνει  ένα θέμα. Είχαμε ρωτήσει,  το 

οποίο θα ήθελα να το  απαντήσετε και εσείς  και ο κ.  Αντιδήμαρχος.  

Αυτό το οποίο δεν απαντήθηκε είναι,  η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και 

όλοι όσοι κινούνται από τις  δημόσιες υπηρεσίες ταχείας παροχής 

υπηρεσίας με μεγάλα οχήματα, μπορούν; Υπάρχει προσβλέψει;   

Υπάρχει έγκριση από αυτούς με την υποβολή και με την έγκριση 

γενικά το συγκεκριμένου έργου; Διότι  έτσι όπως βλέπουμε σήμερα με 

τα σταθμευμένα αυτοκίνητα όπως τοποθετούνται,  δεν υπάρχουν 

λωρίδες κίνησης οχημάτων είτε μεγάλων, όπως είναι αυτά τα οχήματα 

της Πυροσβεστικής,  είτε δεν υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί 

ένα όχημα, όπως είναι το ΕΚΑΒ για να παραλάβει κάποιον συνδημότη.  

Αυτά είναι με εγκρίσεις;  Έχουν προβλεφθεί;  Υπάρχουν κάποιες 

απαντήσεις σε όλο το εύρος εφαρμογής αυτής της μελέτης;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πάλλα.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Εγώ μπορώ να δώσω μόνο μια υπηρεσιακή απάντηση γενική η οποία 

είναι η εξής:  εκτελούμε ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο έχει  

όλες τις  αναγκαίες εγκρίσεις .  Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τώρα 

λεπτομέρειες.  Δεν ξέρω τι  εννοείτε ακριβώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εννοώ εάν η συγγραφή . .λωρίδα εκεί  ταχείας κυκλοφορίας,  θέλουμε 

την δυνατότητα να μπει η σκάλα της Πυροσβεστικής,  εάν αυτά 

ζητήθηκαν από την Πυροσβεστική και από τις  άλλες υπηρεσίες,  οι  

οποίες παρέχουν αυτές τις  υπηρεσίες οπουδήποτε,  εάν αυτά έγινε 

αλληλογραφία και εάν υπάρχει η δέσμευση, να μείνω έτσι στην 

Πυροσβεστική, ότι  μπορεί πράγματι η Πυροσβεστική να παρέμβει.  
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Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είπαμε εμείς  και εγώ προσωπικά το 

είπα δέκα φορές αλλά και οι  δημότες σήμερα, διότι  η λογική και 

εύλογα να δούμε  πως θα πάει,  ας μην είμαστε βιαστικοί.  Σήμερα 

φαίνεται.   

 Η ερώτηση λοιπόν είναι συγκεκριμένη και την λέμε εδώ και δυο 

χρόνια περίπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο αυτή την στιγμή ως υπηρεσία πέρα 

από το ότι  εμείς  εκτ ιμούμε ένα έργο το οποίο θεωρούμε ότι  έχει  όλες 

τις  νόμιμες εγκρίσεις .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να δευτερολογήσετε για να κλείσουμε το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε μένα λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο μόνος που προλαλήσατε είστε εσείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα κ.  Αναστασιάδη, πολύ καλά ξέρω που απευθύνομαι,  είπα στον 

προϊστάμενο αλλά είπα και στον …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  δεν θέλω να αντιδικώ . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. Μην 

διακόπτετε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη σας παρακαλώ, τρίτη φορά. Σας 

παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ως παράταξη, κύριε Διευθυντά, θα θέλαμε όλη την 

αλληλογραφία και τις  εγκρίσεις  θα περάσουμε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  

αύριο να τις  πάρουμε.  Όχι αύριο; Μέσα στον φάκελο είν αι,  αφού τα 

αντίγραφα θα μας δώσετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από το ΕΚΑΒ δεν είχατε έγκριση μέχρι τώρα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξανά. Λοιπόν,  όπως σας είπε ο Διευθυντής στην μελέτη ελήφθησαν 

όλες οι  εγκρίσεις .  Από ΕΚΑΒ, από Αστυνομία,  α πό Πυροσβεστική, τα 

πάντα. Και ξανά τώρα το περιφερειακό τμήμα ξανά έστειλε έγγραφο να 
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ξαναστείλουμε ξανά για να δώσουμε την απάντηση στον συγκεκριμένο 

πολίτη ο οποίος άνοιξε το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και υπάρχει,  βεβαίως και σαν προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας 

και από την πολιτική προστασία υπάρχει μελέτη η οποία έγινε από το 

ΤΕΙ που δεν υπάρχει πρόβλημα. Που λέει  ότι  η Δυτικής Θράκης δεν 

είναι οδός διαφυγής.  Και μάλιστα λέει  σε περίπτωση πυρκαγιάς,  ξέρω 

εγώ και τα λοιπά, σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, πως θα εκκενωθεί 

η περιοχή.  

 Από τα έγγραφα που ήρθαν από Αστυνομία και τα λοιπά, λένε ότι  

δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια αυτά γίνονται ξανά για δεύτερη 

φορά. Άρα όταν συντάχθηκε η μελέτη η υπηρεσία μας και η 

σύμβουλος,  που ήταν σύμβουλος αυτής της μελέτης,  είχε πάρει όλες 

αυτές τις  εγκρίσεις .  Και το αξιοσημείωτο είναι και το σπουδαιότερο 

ότι  δεν έχει  αλλάξει τίποτα στο πλάτος αυτού του δρόμου, της Δυτικής 

Θράκης γιατί  εκεί  περισσότερο αναφέρονται μερικοί.   

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη πάρα παραβαίνετε τον Κανονισμό και ζητάτε τον λόγο. .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε τώρα. Σας παρακαλώ. Κύριε 

Δήμαρχε να κλείσει  το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για όνομα του Θεού, τα πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αγγελίδη.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιος θέλει  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έχετε όλο τον φάκελο, κ.  Φωτιάδη, τσάμπα το συζητάμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς χαιρόμαστε όταν έρχονται δημοτικοί σύμβουλοι και 

ενημερώνονται.  Ότι θέλετε είναι στην διάθεσή σας.  Να επαναλάβω 

πάλι με δυο λόγια αυτά που είπ ε και ο Διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και ο Αντιδήμαρχος.  Το έργο έχει  όλες τις  απαιτούμενες 

εγκρίσεις .  Αυτή είναι η απάντηση που έχει  δώσει ο κ.  Πάλλας και αυτό 

καλύπτει  τα πάντα.  
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 Μην ξεχνάτε πέρασε από Διαχειριστική Αρχή, από Επιτροπή 

Διαβούλευσης,  από τα πάντα. Τεχνικά Συμβούλια,  τα πάντα, τα πάντα. 

Όλα ήρθαν εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  τέθηκαν, 

ενημερωθήκατε,  είπατε τις  απόψεις σας και τα λοιπά. Αυτό το έργο 

γίνεται σε άλλους 16 Δήμους.  Τέτοιες,  δεν ξέρω, τέτοια προβλήματα 

δεν είχαν άλλοι Δήμοι.  Εκτός εάν οι  δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας 

δηλαδή, δεν ξέρω εάν υπάρχουν λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας σε 

κανέναν δρόμο της Ελλάδος και θα γίνει  εδώ λωρίδα ταχείας 

κυκλοφορίας.  Προηγήθηκαν και άλλοι πεζόδρομοι στην Σκρά, σε 

Λεύκου, υπάρχει καμία λωρίδα ταχεί ας κυκλοφορίας;  Δηλαδή στην 

Γεωργίου Παπανδρέου υπάρχει λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας;   

 Όμως καλά κάνετε και θέτετε τα ερωτήματά σας.  Απαντήσεις ήδη 

έχουν δοθεί  σε αυτά που ρωτάτε τώρα, τώρα το ξεκίνησε ένας πολίτης 

και ενδεχομένως να σιγοντάρεται ο πολίτης και από κάποιους άλλους 

για καθαρά λόγους εντυπώσεων. Απαντήσεις θα δοθούν και στον 

πολίτη και σε σας.  Ήδη έχουν δοθεί  και ότι  άλλο θέλετε είμαστε 

ανοικτοί χωρίς αιτήσεις,  χωρίς τίποτα να έρθετε να πάρετε ότι  έγγραφα  

θέλετε από τον Δήμο ανά πάσα στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κύριε Μηλίδη; Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης; Ο κ.  Καρύδας ναι.  Ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης,  όχι .  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι.  Κύριε 

Χρυσανθίδη; Ναι με επιφύλαξη. Ναι με επιφύλαξη. Ναι με επιφύλαξ η η  

παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 381/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά:  

 

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 51/2016 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

 της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: Έγκριση ισολογισμού έτους 2015.  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  κ.  Μπιτζίδου.  Έχετε 

τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  σύμβουλοι στον ισολ ογισμό του  

΄15 φαίνεται η ορθολογική και χρηστή οικονομική χρήση της 

επιχείρησης.  Από τα αποτελέσματα χρήσης,  όπως βλέπετε στον 

ισολογισμό, προκύπτει  ότι  η επιχείρηση εμφανίζει  θετικό πρόσημο και 

με το ποσό των 209.631,15 ευρώ.  

 Το χρέος των 400.000 ευρώ περίπου που παραλάβαμε σαν 

δημοτική αρχή με την ορθολογική χρήση, όπως ανέφερα, έχει  μειωθεί 

αισθητά και φαίνεται μέσα στον ισολογισμό του ΄15 στην ένδειξη 

«Εμπορικές απαιτήσεις»,  ότι  είναι στα 68.574,27 ευρώ. και αυτό 

σήμερα είναι μικρότερο.  

 Από τα ταμειακά διαθέσιμα, όπως φαίνεται στον ισολογισμό, στο 

τέλος του ΄15 είχαμε το ποσό των 205.640,29.  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

έχει  διεκπεραιώσει όλες τις  δικαστικές προσφυγές οι  οποίες ήταν 

αρκετές,  δεν οφείλει  τίποτα και εκείνο,  οι  οικονομικές εκκρεμότητες οι  

οποίες υπολείπονται μπορούν σιγά –σιγά να μηδενιστούν.   

 Είναι μια υγιής επιχείρηση και επιβεβαιώνουμε ότι  από την 

στιγμή που ανέλαβε η δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά ότι  δεν 

προέκυψε κανένα χρέος.  Όλα είναι ξοφλημένα.  

 Όλα αυτά τα χρόνια,  εκτός από την χρηστ ή και συνετή 

οικονομική διαχείριση φροντίσαμε να διασφαλίσουμε όμως και τον 

χώρο. Όπως φαίνεται στον ισολογισμό μας έχουμε κάποιες αγορές.  

Έγινε η αγορά πιάνου, έγινε η αλλαγή των συρματόσχοινων, κάποια 

κόστη αναγκαία.  Έγινε η αντικατάσταση της αυλαίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Δεν ακούει κανένας την εισηγήτρια; Γιατί  

έτσι;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Έγινε η αντικατάσταση των σχισμένων κουρτινών, αντικαθιστούνται 

και μπαίνουν λάμπες οικονομίας και πάρα πολλά άλλα.  

 Φροντίζουμε ο χώρος,  που είναι ένας χώρος κόσμημα, να έχει  ότι  

καλύτερο μπορεί,  ότι  χαλάει να αντικαθίσταται και είναι ο μοναδικός 

χώρος που φέρνει  σύγχρονες προδιαγραφές.   

 Σύμφωνα και με την έκθεση των ελεγκτών βλέπετε τα 

αποτελέσματα της επιχείρησης,  το κεφ άλαιο της επιχείρησης και όλα 

τα υπόλοιπα και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, εάν θέλετε να 

διατυπώσετε είναι εδώ ο λογιστής της επιχείρησης,  ο κύριος Εξέκης,  ο 
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οποίος είναι στην διάθεσή σας.  Οτιδήποτε χρειαστεί  να ρωτήσετε και 

εγώ, φυσικά, εφόσον μπορώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  Άλλος κανείς .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κυρία Πρόεδρε,  στο παράρτημα που έχετε δώσει λέει  κάπου για το ΄15,  

«Λοιπός εξοπλισμός 12.000, ενώ το ΄14 ήταν 1.081». Έγινε κάτι  

διαφορετικό; Και το  άλλο να απαντήσετε για να μην.  Και κάπου στα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία,  προκαταβολές,  λέει  «Εμπορικές 

απαιτήσεις»,  το ΄15 μόνο το λέει  αυτό,  68.500 τόσο. Θα ήθελα μια 

διευκρίνιση. Περί τίνος πρόκειται;    

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Μηλίδη το 12.000 που βλέπετε ε ίναι η αγορά πιάνου. Και για τα 

υπόλοιπα που αναφερθήκατε το ανέφερα στην εισήγησή μου, είναι τα 

υπόλοιπα χρέη τα οποία οφείλουμε.  Είναι το χρέος που υπολείπεται 

από τα 400 τόσα χιλιάρικα είναι 68.000. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση για άλλη μια φορά, ησυχία.  Δεν ακούγεται.  Όταν κάποιοι  

συζητούν μεταξύ τους χάνουμε τον ειρμό του εισηγητή. Κάποιοι  που 

παρακολουθούν δηλαδή ειλικρινά χάνουν τον ειρμό τους.  Να, ο κ.  

Μηλίδης δεν άκουσε γιατί  υπήρχε συζήτηση μεταξύ σας.   

 Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Γαλάνης.  Άλλος κανείς;  Παρ ακαλώ κύριε 

Γαλάνη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

λόγος που θα ήθελα να τοποθετηθώ είναι γιατί  πράγματι πολλές φορές 

και μάλλον ο μόνος τρόπος για να αποδείξει  κανείς ,  πέρα από όλα τα 

πολύ σωστά που ανέφερε η κυρία Πρόεδρος και η κυρία Αντιδήμαρχος,  

είναι τα νούμερα και τα νούμερα μετά από αυτά τα πέντε χρόνια της 

διοίκησης της δημοτικής αρχής μιλούν από μόνα τους.   

 Όχι μόνο σχεδόν εξανεμίστηκαν τα χρέη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  τα 

οποία τα παραλάβαμε κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ, αλλά όπως 

είπε σωστά η κυρία Πρόεδρος σχεδόν στις  31 -12-2015 είναι στις  

68.000 ευρώ, που σημαίνει  αυτό ότι  φέτος με την στήριξη του Δήμου 

θα εκμηδενιστούν,  που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.  

 Επίσης μένω στο στοιχείο που ανέφερε  η κυρία Πρόεδρος που 

. .πάρα πολύ καλά, στα ταμειακά διαθέσιμα 31 -12-2015 έχει  στο ταμείο 

της 205.000 ευρώ, επομένως δείχνει  και με τα αποτελέσματα χρήσης 

που, τουλάχιστον και λογιστικά δείχνουν θετικά ότι  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όχι  

μόνο το στηρίξαμε οικονομικά, ο Δήμος μετά την καθοδήγηση του κ.  

Δημάρχου και την συνεννόηση όλων των συνεργατών του,  το στήριξε 

οικονομικά έτσι ώστε και τα χρέη του να πληρώσει και να 

λειτουργήσει χωρίς να δημιουργεί  νέες υποχρεώσεις.  Πολύ σπουδαίο 

αυτό.  Μιλούσαμε σχεδόν όλοι μας και ίσω ς δεν το ακούσαμε,  η κυρία 

Πρόεδρος είπε ότι  δεν δημιουργήθηκαν νέες υποχρεώσεις,  επομένως 

εγώ νομίζω ότι  είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί  συνήθως στο 

Δημοτικό Συμβούλιο μένουμε μόνο στα άσχημα αποτελέσματα ή όταν 

έχουμε να πούμε κάτι  αρνητικό και δεν  . .μετά από πέντε χρόνια για 

κάποια πράγματα τα οποία είναι θετικά και ίσως δεν . .γ ια μεγάλες 

εντυπώσεις.   
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 Ο ισολογισμός που είναι καθρέπτης της οικονομικής κατάστασης 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  κύριε Πρόεδρε,  δείχνει  αυτή την σωστή διαχείριση 

μετά από πέντε χρόνια.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε με επιφύλαξη γραμματέα με την επισήμανση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνό σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε με επιφύλαξη με την επισήμανση ότι  ο κύκλος εργασιών 

32,  310.000 είναι  πάρα πολύ μικρός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 356/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  

 Δήμου Σερρών Εμμ. Παπά Ηράκλειας και ΑΝΕΣΕΡ  
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για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης  

κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών για το έτος 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

ακόμη μια φορά εισηγούμαι ως υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για θέματα 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης,  την προγραμματική σύμβαση 

ανάμεσα στον Δήμο Σερρών, άλλους Δήμους της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΝΕΣΕΡ.  

 Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και δεν θέλω να στερήσω τον 

πολύτιμο χρόνο μας,  τον σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την 

εξάπλωση ασθενειών από τα κουνούπια τα οποία είναι διαβιβαστές.   

 Θα θυμόσαστε ότι  τον Αύγουστο το ΄10 είχαμε περιστατικά 

λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας και κάπ οια 

κρούσματα καταγράφηκαν και στους κατοίκους του Νομού Σερρών. 

Επίσης θα υπενθυμίσω ότι  τον Φεβρουάριο του ΄16 ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας κήρυξε την εξάπλωση του ιού Ζ ως παγκόσμια 

απειλή για την δημόσια υγεία.  Θα θυμίσω ότι  τον Απρίλιο του ΄16 

επιβεβαιώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών εστία οζώδους 

δερματίτιδας που είναι ασθένεια που πλήττει  πληθυσμούς βοοειδών . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε μην κουράζεστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και ολοκληρώνω….  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να το εισηγηθώ το θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με σεβασμό δεν θα ήθελα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Έχει  ένα πεντάλεπτο στην διάθεσή του να το 

εκμεταλλευτεί  όπως θέλει .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ευχαριστώ που με  διευκολύνετε αλλά επειδή πρόκειται για 129.000 

ευρώ θέλω τρία λεπτά να ολοκληρώσω.  

 Επομένως κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο λέγοντας ότι  είναι συνετό 

από μέρους μας στο κομμάτι της επίλυσης της αντιμετώπισης των 

κουνουπιών να συνεργαστούμε με αυτόν που έχει  την τεχνογνωσία.  

Μετά το τέλος του Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών δεν είναι 

κάποιος άλλος παρά η ΑΝΕΣΕΡ, να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε 

πέρυσι,  γιατί  και πέρυσι,  κύριε Πρόεδρε,  πήρε απόφαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο για σύναψη προγραμματικής σύμβασης και  αφού ορίσουμε 

υπεύθυνο και για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης 

την κυρία Γαϊτατζή με αναπληρωτή τον κ.  Μέτσικα και επιστημονικά 

στην Επιστημονική Επιτροπή την κυρία Τερμιζτίδου με αναπληρωτή 

τον κ.  Σεραφείμ,  να εγκρίνει  την προγραμματική το Δημοτικό 

Συμβούλιο για 129.500 ευρώ, τα οποία,  όπως θα δείτε στο επόμενο 

θέμα, θα προέρθουν με αυτόν τον πρότυπο τρόπο, θα έλεγε,  αυτά 
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τουλάχιστον ανέφερε σε μένα  ο κ.  Καλογερούδης,  ότι  λειτουργούμε με 

έναν πρότυπο τρόπο πανελληνίως όπου με αυτό το ανταπο δοτικό τέλος 

καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε,  επίγεια τουλάχιστον,  το πρόβλημα 

αυτό.   

Και να επιμείνουμε,  ολοκληρώνοντας και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  

για την σωστή διαχείριση του ζητήματος και από την πλευρά της 

Περιφέρειας,  γιατί  όσο και εάν εμείς  αντιμετωπ ίζουμε την επίγεια, . .  το 

πρόβλημα των κουνουπιών, με όλη την δουλειά που κάνει  ο ΑΝΕΣΕΡ 

για μας και για τους άλλους Δήμους,  εάν δεν συγχρονιστεί  η 

Περιφέρεια με την εναέρια αντιμετώπιση, δηλαδή με το ελικόπτερο το 

οποίο κάνει  την δουλειά που πρέπει να κάνε ι  κυρίως στις  περιοχές 

όπου υπάρχουν ορυζώνες,  τότε η επιτυχία και αποτελεσματικότητα της 

δουλειάς της ΑΝΕΣΕΡ δεν θα είναι αυτή που επιθυμούμε.   

Επομένως θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να εγκρίνουν 

όλα αυτά που ανέφερα και να επιμείνουμε,  ο κ.  Δήμαρχο ς νομίζω ότι  

το γνωρίζει  πολύ καλά, θα αναφέρει και ο κ.  Καλογερίδης είναι εδώ, 

στον συγχρονισμό και στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του 

ζητήματος εναερίως από την Περιφέρεια.   

Εδώ θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω και τον Γενικό 

Γραμματέα του Δήμου Σερρών, ο οποίος με την προϊσταμένη της 

διοίκησης και κυρίως ο ίδιος αντιμετώπισε το ζήτημα που έθεσε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  ίσως φέτος δεν θα έπρεπε να 

πάμε με προγραμματική σύμβαση αλλά να αντιμετωπίσουμε κατά 

μόνας,  ως Δήμος Σερρών, το π ρόβλημα αυτό.  Έπεισε με επιχειρήματα 

πολύ σοβαρά ο κ.  Γραμματέας το Ελεγκτικό Συνέδριο και πήραμε,  θα 

έλεγα, το πράσινο φως για να μπορέσουμε να κάνουμε την 

προγραμματική.  
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Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος;  Γραμματέα όχι  κουβέντα με τον  

Αντιδήμαρχο. Σημειώστε ποιοι  θέλουν να ρωτήσουν. Ο κ.  Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ερωτήσεις.  Αφήστε τις  συντομεύσεις.  Έχουμε ώρα άνετη.  

Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος ερώτηση; Κανείς.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Διευθυντά αργήσαμε φέτος;  Έχουμε πίεση. Και το δεύτερο είναι,  

περιμένουμε,  έχουμε κάποια προσδοκία να έχουμε χρηματοδότηση από 

το κράτος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καλογερίδη ελάτε σε ένα μικρόφωνο. Καθίστε σε ένα 

μικρόφωνο. Στο κέντρο ελάτε να σας ακούνε όλοι.  Ελάτε προς τα εδώ. 

Έχει κενά. Εκεί κάθεται ο κ.  Γιαννακίδης.  Κύριε Καλογερίδη εκεί  

κάθεται ο κ.  Γιαννακίδης.  Ελάτε σε κενό έδρανο, σε κενή καρέκλα. Να 

αφήσουμε όρθιο τον δημοτικό σύμβουλο; Δεν γίνεται.  Αφού έχουμε 

κενά.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ:  

Συγνώμη για την ταλαιπωρία.  Μόνο δυο λεπτά να καταχραστώ του 

χρόνου σας για να πούμε ένα μικρό ιστορικό.  Είχαμε μια περιπέτεια,  

το ανέφερε ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Είχαμε μια άρνηση, ας το πω έτσι,  από 

την πλευρά της Επιτρόπου να δεχθεί  την σύναψη πρ ογραμματικής 
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σύμβασης θεωρώντας ότι  δεν πρόκειται για πραγματική προγραμματική 

σύμβαση, αλλά για κατ’ επίφαση προγραμματική σύμβαση, με 

επιχειρήματα, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος και συντονισμένα 

πήγαμε,  ξαναπήγαμε,  ξαναπήγαμε στην επίτροπο, τελικά το απεδέ χθη.  

 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, θυμίζω ότι  οι  προγραμματικές 

συμβάσεις γίνονται από Ιούνιο μέχρι Ιούνιο,  από Μάιο μέχρι Μάιο,  το 

κάνουμε έτσι για να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε 

παλαιότερα, θυμάστε,  στους πρώτους μήνες με την έγκριση του 

δημόσιου λογιστικού και τα λοιπά και με αυτό λύσαμε τους πρώτους 

μήνες.   

Δεν ξεκινάμε τώρα, τώρα τελειώνει η προγραμματική την οποία 

είχαμε από το ΄15 -΄16,  ψεκάζουμε από τις  4 Απριλίου,  τελειώνει τώρα 

και αρχίζει  η καινούργια.   

 Θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση όχι  από τον Δήμο Σερρών, θα 

υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση από τον Δήμο Ηράκλειας που δεν είχε 

ψηφίσει πίστωση, ψήφισε ήδη την πίστωση αλλά είναι υποχρεωτικό να 

γίνει  σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο η ψήφιση της προγραμματικής 

σύμβασης και κατά συνέπεια αυτό θα γίνει  την επόμενη εβδομάδα και 

θα έχουμε μια εβδομάδα κενό μεταξύ τέτοιου.  

 Αυτό το κενό δεν μπορούμε να το αφήσουμε εμείς  να γίνει .  Αυτό 

το κενό αναλαμβάνει να το καλύψει η Αναπτυξιακή Εταιρεία με 

απόφαση που πήρε το Δ.Σ. της προχθές,  ώστε να μην υπά ρχει κενό,  

γιατί  άμα αφήσουμε αυτή την εποχή, τώρα που ανέβηκε και η 

θερμοκρασία μια εβδομάδα χωρίς ψεκασμούς,  χάθηκε το παιχνίδι .  

Είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος,  θα την καλύψει η ΑΝΕΣΕΡ αυτή την 

εβδομάδα από δικούς της πόρους.   

 Και ένα άλλο με ρωτήσατε κα ι κάτι  άλλο.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ:  

Οι προσδοκίες είναι πάντα οι  ίδιες ότι  όλα τα χρήματα που δίνει  το 

ελληνικό κράτος τα παρακρατεί  η Περιφέρεια για να κάνει  την δική 

της καταπολέμηση μέσω του ελικοπτέρου και μέσω του επί γειου 

προγράμματος.  Είναι προφανές ότι  δεν επαρκούν οι  πόροι αυτοί.  Μέσω 

του δικού της προγράμματος να θυμίσω ότι  είναι 500 εφαρμογές για 

όλο το 2016 στο Νομό Σερρών. Με δεδομένο ότι  έχουμε 160 οικισμούς 

είναι τρεις  εφαρμογές για κάθε οικισμό, συμπεριλαμβα νομένης της 

πόλης των Σερρών, εάν θεωρήσουμε έναν οικισμό την πόλη των 

Σερρών. Αντιλαμβάνεστε ότι  τρεις  εφαρμογές σε έξι  μήνες που κρατάει 

ουσιαστικά η περίοδος,  από Απρίλιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου,  είναι 

ανά δίμηνο μια εφαρμογή. Τώρα να το κρίνουμε αυτό επ αρκές;  Γι΄ 

αυτό και έχουν τέτοιες τεράστιες αντιδράσεις στην περιοχή της 

Χαλάστρας και τα λοιπά, εκεί  που πραγματικά υπάρχουν προβλήματα 

σοβαρά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Κύριε Μηλίδη μισό λεπτάκι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό που  είπατε,  η Χαλάστρα δηλαδή είναι πιο αδικημένη από εμάς 

Γιάννη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ:  
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Η Χαλάστρα είναι ευνοημένη όσον αφορά όσον αφορά το ελικόπτερο 

αλλά όσον αφορά το επίγειο ήταν αυτό που είπα.  Όσον αφορά το 

επίγειο,  καταπολέμηση στο επίγειο δεν γίνεται στην Χαλάστρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή όμως ελέγχθηκε από εσάς και από τον κ.  Αντιδήμαρχο και μου 

το είπατε και κατ’ ιδίαν,  ότι  άμα δεν γίνουν αεροψεκασμοί,  όχι  δεν 

γίνεται τίποτα,  είναι το έργο πολύ μειονεκτικό.  Μήπως εμείς  

αδικούμαστε από απόψεως ελικοπτέρου; Αυτό εννοώ. Βέβαια είναι 

πολιτικό το θέμα.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν το κρίνω πολιτικά το ζήτημα, εγώ το κρίνω καθαρά τεχνικά.  

Είναι προφανές ότι  είμαστε υποβαθμισμένοι από άποψη διαχείρισης 

ελικοπτέρου. Όταν το ελικόπτερο το είχαμε στην διάθεσή μας 

λειτουργούσαμε πολύ καλύτερα. Αυτό που είπα πριν για την Χαλάστρα 

ισχύει  για το επίγειο μόνο. Ίσως δεν το έκανα σαφές εγώ αλλά μιλούσα 

μόνο για το επίγειο,  γιατί  είναι άλλο πράγμα το επίγειο και άλλο το 

εναέριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Σημείωσε γραμματέα. Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  

Γρηγοριάδης Χρήστος.  Ο κ.  Λαζαρίδης.  Αυτά. και ξεκινώ άντε με την 

σειρά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Καλογερίδη στην εισήγησή σας είχατε πει  πως την χρον ιά που 

πέρασε το πρόγραμμα είχε επιτυχία.  Δεν ξέρω πως μετράτε εσείς  την 

επιτυχία,  υποθέτω τεχνοκρατικά. Όμως οφείλω εδώ να καταθέσω, 

επειδή προέρχομαι από χωριό που είναι στον βάλτο,  δίπλα σε ορυζώνες 
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και τα λοιπά, οφείλω να καταθέσω την βιωματική γνώση τ ην δική μου 

αλλά και των κατοίκων της περιοχής.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  πέρυσι υποφέραμε που σημαίνει  ότι  το 

πρόγραμμα δεν είχε αυτή την επιτυχία την οποία εσείς  επισημάνατε.  

Και το αναφέρω αυτό γιατί  ξεκινάει  μια καινούργια περίοδος.  Εάν 

πάρουμε τα περσινά  δεδομένα θα έχουμε επανάληψη του ιδίου 

φαινομένου, ίσως και χειρότερου, λαμβανομένων υπόψη αυτών που 

είπε ο κ.  Γαλάνη με την οζώδη δερματίτιδα και δεν συμμαζεύεται.   

 Θα ήθελα να επισημάνω το εξής,  κ.  Καλογερίδη,  μια που είστε 

διευθυντής της ΑΝΕΣΕΡ και εμείς  θα κάνουμε προγραμματική 

σύμβαση. Επιβάλλεται να είμαστε πιο απαιτητικοί.  Εδώ στον αστικό 

ιστό,  στην πόλη το πρόβλημα ίσως να μην το αντιλαμβάνονται οι  

κάτοικοι στο μέγεθος που υπάρχει.  Όμως λίγα χιλιόμετρα πέρα από την 

πόλη το πρόβλημα είναι σοβαρό κα ι ιδιαίτερα δεν στην περιοχή από 

Αναγέννηση μέχρι και Κουβούκλιο.  Εκεί η ζωή είναι κόλαση. Είναι 

από τώρα που είναι αρχές Ιουνίου.  

 Αντιλαμβάνεστε τι  θα γίνει  τέλος Ιουνίου,  τέλος Ιουλίου,  τέλος 

Αυγούστου; Θα γίνει  χαμός.   

 Οφείλω να επισημάνω πως αυτό που  εσείς λέτε ως επιτυχία,  δεν 

έχει  σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη,  γιατί  απλούστατα δεν 

έχει  λύσει καθόλου το πρόβλημα.  

Δεν ξέρω υπάρχουν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι από 

αυτές τις  περιοχές εάν ταυτίζονται με αυτό το οποίο λέω. Επισημάνω  

ότι θα πρέπει να γίνουμε πλέον απαιτητικοί,  γιατί  η ζωή των κατοίκων 

είναι ζωή κόλαση από τα κουνούπια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το συγκεκριμένο θέμα που έρχεται για να το συζητήσουμε είναι 

καθαρά θέμα δημόσια υγείας.  Δεν αφορά, βέβαια,  έναν ,  δυο ή τρεις  ή 

κάποια ομάδα δήμων ή κάποια ομάδα νομών. Και σαν θέμα δημόσιας 

υγιεινής έπρεπε να αντιμετωπιστεί .  Τι  θέλω να πω με αυτό; Ότι δεν 

πρέπει να εμπίπτει  στην αρμοδιότητα του Δήμου γιατί  όλα αυτά τα 

οποία είναι,  ας πούμε,  τα λογικά επόμενα μιας τ έτοιας κατάστασης 

αφορούν το σύνολο της χώρας και νομίζω ότι  έτσι θα έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί .   

 Οι λόγοι που δεν αντιμετωπίζεται είναι πολιτικοί,  δεν είναι της 

παρούσης να το κουβεντιάσουμε.   

 Τώρα από εκεί  και πέρα το συγκεκριμένο θέμα, η σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης σαν αποτέλεσμα έρχεται να επιβεβαιώσει 

τον χαρακτήρα της νέας δομής που λειτουργεί  η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή 

η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τα κάτω χωρίς βέβαια και μεταφορά 

και χρημάτων.  

 Εάν υπήρχε πρόβλεψη και δυνατότητα από τον Δήμο για 

αυτοχρηματοδότηση, σας το λέω ευθέως θα το ψηφίζαμε και με τα δυο 

τα χέρια.  Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ότι  θα τεθεί  ανταποδοτικό.  Εάν 

γίνει  αυτό ανοίγει  μια κερκόπορτα,  η οποία λέει  ότι ,  ότι  για οτιδήποτε 

θα χρειαστεί  να απολαύσει ο δημότης όσον αφορά ή την ανα ψυχή του 

είτε υπηρεσίες υγείας είτε οτιδήποτε άλλο, θα χρειαστεί  να βάλει το 

χέρι στην τσέπη. Σε αυτή την λογική ανοίγοντας αυτή την κερκόπορτα, 

εμείς  δεν θα μπούμε και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο 

θα καταψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Λαζαρίδης;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να συμφωνήσω με την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση 

σε ένα πράγμα. Ότι επειδή μεγάλος μέρος της ευθύνης πέφτει  στην 

Περιφέρεια,  θα ήθελα εδώ πέρα να το αποδεχθούμε όλοι αυτό το 

πράγμα, να πιέσουμε την Περιφέρεια και μάλιστα επειδή έχουμε και 

βουλευτές,  να πιέσουμε και βουλευτές γιατί  εάν δεν γίνει ,  ας πούμε,  

αυτό το πράγμα, από ότι  κατάλαβα στη συγκεκριμένη φάση, δεν θα 

έχουμε τα αποτελέσματα, γιατί  υπάρχει  αυτή την στιγμή, μάλλον εά ν 

δεν συνεργαστεί  η Περιφέρεια μαζί μας νομίζω ότι  όλη…θα πάει στο 

κενό.   

 Επειδή το πράγμα αυτή την στιγμή βρίσκεται καθαρά μέσα στους 

ορυζώνες.  Έχουμε 40.000 στρέμματα ορυζώνες,  εάν δεν 

καταπολεμηθούν οι  ορυζώνες δεν θα έχουμε αποτελέσματα.  

 Άρα νομίζω ότι  όλοι μαζί  θα πρέπει να πιέσουμε και προς τον 

Περιφερειάρχη αλλά να έχουμε μαζί μας και τους βουλευτές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα μιλάτε για τους αεροψεκασμούς κύριε Λαζαρίδη.   

Κος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Ακριβώς, γιατί  χωρίς αεροψεκασμούς δεν θα έχουμε αποτελέσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό.  Υποφέρουν πράγματι τα 

χωριά μας και είναι λυπηρό. Δεν ζουν αυτοί το καλοκαίρι οι  άνθρωποι.  

Όλη την ημέρα . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούμε,  πιο δυνατά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, κύριε Δήμαρχε.  Οι χωρικοί μας 

υποφέρουν φοβερά ιδιαίτερα αυτοί που έχουν ορυζώνες.  Όλη την 

ημέρα αλείφονται με λάδια και τα λοιπά.  

 Εγώ θα σας πω ένα πράγμα όμως. Επειδή τα κουνούπια δεν 

γνωρίζουν από σύνορα, δεν υπάρχουν γι΄ αυτά σύνορα, από όπου 

θέλουν έρχονται,  θα έπρεπε όλος ο Νομός να είναι ενωμένος σε αυτή 

την προσπάθεια αλλά έχω μιλήσει εγώ με τον κ.  Σίμογλου πως 

καταπολεμούσε τα κουνούπια πολύ καλά. Τι λέει;  Ότι εάν δεν γίνονται 

ψεκασμοί από το χέρι κάποιου ανθρώπου, μιας μεγάλης ομάδας,  την 

ώρα, όταν γίνεται η γέννηση εκεί  επιτόπου να καταπολεμηθεί.  Όχι με 

ψεκασμούς και αηδίες.  Εκεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως κύριε,  εκεί  πρέπει να γίνει .  Αυτό κύριε Δήμαρχε να το 

προσέξουμε ιδιαιτέρως,  γιατί  εάν καταπολεμηθεί εκεί  δεν χρειάζονται 

ψεκασμοί.  Αλλά εκεί  που είναι λιμνούλες μικρές,  που είναι 

στεκούμενα νερά, που είναι αποθήκες,  που είναι αυτά που έχουν νερά, 

αυτά εδώ να κοιτάξουμε.  Εάν το κατορθώσουμε και κάνουμε μια ομάδα 

τουλάχιστον από 20,  30 άτομα, το λιγότερο, γιατί  μην νομίζετε,  επειδή 

εμείς  σαν Αστέρας δεν έχουμε πρόβλημα, πραγματικά, τα χωριά μας,  

για ρώτα εκεί  την αυτή, Αδελφικό και τα άλλα τα χωριά,  Κουμαριά; 

Πεθαίνει .  Αναγέννηση, πεθαίνει .  Όλοι αυτοί πεθαίνουν.   
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 Γι΄ αυτό παρακαλώ τα λεφτά που δίνουμε πάνε στον αέρα εάν δεν 

είναι από την αρχή που ξεκινάει  το κουνούπι να παράγει κουνουπάκια.  

Από εκεί  και πέρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αλίμονο σε μας.  Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι άνθρω ποι.  Εκεί να 

προσέξουμε,  κύριε Πρόεδρε,  πουθενά αλλού. Είναι σοβαρό αυτό που 

λέμε.  Εν τη γενέσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάθε χρόνο 

τέτοιο καιρό θα κάνουμε την ίδια συζήτηση. Είμαι σίγουρος.  Εγώ θέλω 

να πω ότι  πιστεύω ότι  η αναπτυξιακή εταιρεία έκανε σωστά την 

δουλειά της όσον αφορά το επίγειο κομμάτι αλλά σας επισημαίνω ότι  

δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνώ απολύτως με τον κ.  Αναστασιάδη 

τον Ηλία,  ότι  η ζωή στις  περιοχές αυτές δίπλα από τους ορυζώνες είναι 

κόλαση. Ήδη έχει  ξεκινήσει,  το καζάνι άναψε πια και τα βράδια δεν 

μπορείς να πιεις  έναν καφέ στην καφετέρια.   

 Θα συνεχίζεται αυτό όσο δεν θα έχουμε την στήριξη της 

Περιφέρειας.  Ο κ.  Περιφερειάρχης νομίζω ότι  ξέχασε ότι  και ο Νομός 

Σερρών ανήκει στην Περιφέρειά του.  Και λυπάμαι πολύ που δεν 

βλέπω, δεν βλέπω πραγματικά δυνατή στήριξη και από τον κ.  

Αντιπεριφερειάρχη. Νομίζω, εύχομαι να κάνω λάθος,  νομίζω όμως ότι  

δεν ασχολείται  με το θέμα, τουλάχιστον όσο θα έπρεπε.   
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 Θέλω να πω ότι  σε αυτό που είπε ο συνάδελφος  ο κ.  Λαζαρίδης 

πρέπει όλοι μαζί ,  δεν θα κάνουμε και φέτος δουλειά.  Όσο καλή 

δουλειά να κάνει  η ΑΝΕΣΕΡ στο επίγειο κομμάτι,  αυτά τα χωριά θα 

υποφέρουν διότι  δεν μπορούν να καταπολεμηθούν τα κουνούπια στους 

ορυζώνες.  Ήδη αργήσαμε.  Πέρυσι τέτοιο καιρό . .Ήδη αργήσαμε.  

Έπρεπε το ελικόπτερο να πετούσε εδώ και καιρό.   

 Νομίζω ο κύριος Καλογερίδης θα συμφωνήσει μαζί  μου σε αυτό.  

Γι΄ αυτό προτείνω πραγματικά δυναμική, να ενεργήσο υμε δυναμικά 

όλοι όσοι μπορούμε,  όσοι ως θεσμοί,  ως Δήμος,  ως Περιφέρεια,  οι  

βουλευτές,  οι  περιφερειακοί σύμβουλοι πρέπει να καθίσουμε να 

μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη για να κοιτάξει  και τις  Σέρρες.   

 Ήδη οι πληροφορίες μου μου λένε ότι  στην Χαλάστρα τα 

ελικόπτερα πετάνε.  Δεν έχει  μόνο η Χαλάστρα το πρόβλημα των 

κουνουπιών. Μπορεί να έχουν περισσότερα στρέμματα, αυτό όμως δεν 

λέει  τίποτα.  Το πρόβλημα παραμένει  το ίδιο είτε 100 χιλιάδες 

στρέμματα είναι είτε 10 χιλιάδες στρέμματα.  

 Αυτά θέλω να πω εγώ. δηλαδή Πραγματικά θέλω, κύριε Δήμαρχε,  

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ξεκινήσει αυτό,  αυτή την κίνηση να 

την ξεκινήσουμε εμείς ,  να μιλήσουμε με τους βουλευτές,  με τον 

Αντιπεριφερειάρχη να απευθυνθούμε στον κύριο Πε ριφερειάρχη να δει  

ζεστά το πρόβλημα των Σερρών.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν από τους προλαλήσαντες κάποιος θέλει  να δευτερολογήσει;  Όχι.  Ο 

κ.  Γαλάνης ως εισηγητής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

συμφωνώ με όλους σας.  Το θέμα έχει  δυο πτυχές,  ας μην κρυβόμαστε.  

Μια τεχνοκρατική για την οποία,  εγώ τουλάχιστον,  ευχαριστώ την 

ΑΝΕΣΕΡ και τον κ.  Διευθυντή για όλη την βοήθεια μέχρι τώρα που 

μας έχει  προσφέρει και για τις  αλήθειες που είπε σήμερα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και  το άλλο κομμάτι είναι πολιτικό.   

 Εάν βαρύνουν περισσότερο τα 240 στρέμματα της Χαλάστρας και 

λιγότερο τα 40 του Νομού Σερρών, τότε πραγματικά στους ορυζώνες 

δεν θα γίνει  δουλειά που μπορεί να γίνει  μόνο από την Περιφέρεια,  η 

οποία έχει  ευθύνη για την ενα έρια αντιμετώπιση των κουνουπιών και 

θα γίνει  δουλειά μόνο στο επίγειο κομμάτι,  εκεί  που μπορεί η ΑΝΕΣΕΡ 

να παρέμβει.   

 Εάν ο κ.  Περιφερειάρχης,  ο κ.  Τζιτζικώστας δεν ενδιαφέρεται για 

να μην υποφέρουν οι  κάτοικοι της Αναγέννησης,  της Βαμβακιάς,  της 

Κουμαριάς,  του Προβατά, κάτοικοι,  για να μην αναφέρω όλα τα χωριά 

μας,  κάτοικοι του Δήμου Σερρών, του Νομού Σερρών, της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας,  τότε κακώς πράττει .   

 Εμείς διατρανώνουμε εδώ και χαίρομαι συνάδελφοι που ακριβώς 

έχουμε εντοπίσει  το πρόβλημα ότι  θέλουμε τώρα το ελικόπτερο που για 

δυο χρόνια γνωρίζω έχει  συνάψει σύμβαση με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και είναι αποκλειστική ευθύνη δική τους να 

έρθει  στις  Σέρρες,  γιατί  εάν δεν έρθει  ότι  προσπάθεια και να κάνει  η 

ΑΝΕΣΕΡ, δεν θα πετύχουμε  αποτέλεσμα στις  περιοχές που είναι 

ορυζώνες.  Αυτή είναι η αλήθεια.  Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω 
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από το δάκτυλό μας.  Δεν θα φορτωνόμαστε,  συνάδελφοι,  εμείς  το 

πρόβλημα, την ευθύνη που αναλογεί  στην Περιφέρεια.  Θα τα πούμε 

ξεκάθαρα εδώ πέρα. Και δεν έχουμε να χάσουμε κάτι  του να λέμε την 

αλήθεια.   

 Ο κ. Δήμαρχος έδωσε εντολή σε μένα να συνεργαστώ με την 

ΑΝΕΣΕΡ και μέσα από τον Γενικό Γραμματέα να πετύχουμε αυτή την 

προγραμματική σύμβαση αλλά εάν δεν συνεισφέρει στο κομμάτι της 

ευθύνης που της αναλογεί  η Περιφέρεια με τον εναέριο ψεκασμό τώρα 

στους ορυζώνες δεν θα έχουμε αποτέλεσμα στις  περιοχές εκείνες.   

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε κλείστε το θέμα εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με πρόλαβε στην πρόταση που θα έκανε,  δεν χρειάζεται να πω 

περισσότερα. Θα κάνω κατευθείαν πρόταση. Με πρόλαβε ο κ.  

Λαζαρίδης και ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος.  Λοιπόν,  το πρόβλημα είναι 

όπως όλοι είπατε,  οι  αεροψεκασμοί.  Δεν γίνονται οι  αερο -ψεκασμοί 

στην συχνότητα που πρέπει να γίνονται σε μας.  Πάνε αλλού. Γι΄ αυτό 

τον λόγο εγώ μόλις γυρίσω από την Σάμο, αύριο έχει  η ΚΕΔΕ εκεί  την 

συνέλευσή της,  μόλις γυρίσω από την Σάμο θα επικοινωνήσω με όλους 

τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και με τον 

Αντιπεριφερειάρχη και θα τους προτείνω, όσοι θέλουν φυσικά, να 

έρθουν να πάμε να συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας τον κ.  Τζιτζικώστα και να του πούμε,  να του μεταφέρουμε 

το μεγάλο πρόβλημα που βιώνουν οι  κάτοικοι των χωριών μας και ότι  

θα πρέπει ο εργολάβος να έρθει  να κάνει  αεροψεκασμούς και εδώ, όχι  
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μόνο στην Χαλάστρα επειδή η Χαλάστρα έχει  240.000 στρέμματα και 

εμείς  εδώ στον Προβατά έχουμε μόνο 40.000 στρέμματα.  

 Αυτή είναι η πρότασή μου. Την Δευτέρα θα επικοινωνήσω με 

τους Δημάρχους και με τον Αντιπεριφερειάρχη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κ.  Καρύδα ο οποίος έχει  αρνητική ψήφο, οι  υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να με την επιφύλαξη ότι  πάλι το αποτέλεσμα θα είναι 

μηδαμινό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 357/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού  

τέλους στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου  
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 προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του  

Δήμου Σερρών .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως και πέρυσι,  κύριε Πρόεδρε ψηφίσαμε.  Δεν έχω να πω 

περισσότερα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.  Όπως και πέρυσι μέσω της 

ΔΕΥΑΣ μέχρι του ποσού της συμμετοχής μας στην προγραμμα τική. 

Γιατί  είχαμε τροποποιήσει την περσινή απόφαση για να είναι ορθή και 

να εγκριθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Εκτός του κ.  Καρύδα και του κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τα κρατάει αυτά η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τα λεφτά. Αυτά φεύγουν,  αυτά πάνε 

κατευθείαν …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και πάντα για την ιστορία ήταν ανταποδοτικό αυτό το 

τέλος.  Υπήρχαν,  πλήρωνε ο κόσμος χρήματα σε διάφορα παράβολα και 

πηγαίνανε στο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Δεν είναι σήμερα 

ανταποδοτικό.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 358/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.   

Θέμα 4 ο  :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  

του έργου: Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων  

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον κ.  Γκότση. Σας διαβάζω τα τακτικά μέλη και τα 

αναπληρωματικά τα οποία μετά από κλήρωση επελέγησαν.  

 Ως τακτικά μέλη ο κ.  Λεμονής Ιορδάνης και η κυρία Βαρναλίδου 

. .Ως αναπληρωματικά ο κ.  Καραμπατζάκης Θεόδ ωρος και η κυρία 

Σδούμπα Θεοδώρα.  

 Ομόφωνα ναι;  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 359/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70/2016 απόφασης του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα:  

Λήψη απόφασης για εγγραφές –διαγραφές των νηπίων –βρεφών   

στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών  

 για το έτος 2016 -2017.  
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Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον Πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτη 

Μαργαρίτη.  Εάν θέλετε να πείτε δυο λόγια.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  σε σχέση με τις  προηγούμενες σχολικές χρονιές,  κύριε 

Πρόεδρε,  στις  οποίες θεωρώ ότι  έχουν γίνει ,  έχουν προστεθεί  νέες 

κατηγορίες οι  οποίες ελαφρύνουν οικονομικά αλλά και διαμορφών ουν 

δικαιότερα την επιλογή των παιδιών σε σχέση με την μοριοδότηση η 

οποία έχει  εισαχθεί και η οποία είναι όπως το σύστημα της ΕΕΤΑΑ, 

φέτος προσφέρουμε μια ακόμη νέα κατηγορία,  όσον αφορά τις  

κλίμακες των τροφείων, για οικογενειακά εισοδήματα από 8.800 έως  

και 13.200 το ποσό των 60 ευρώ. Είναι η μια κατηγορία η οποία 

προσθέτουμε φέτος και κάτι  ακόμη σε σχέση με την περσινή χρονιά 

πάντα, η μείωση της εγγραφής από 30 ευρώ στα 25 ευρώ. Αυτά όσον 

αφορά τις  προτάσεις του Δ.Σ..   

 Όσον αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ 

θα πω για μια ακόμη φορά στους συναδέλφους μου ότι  οι  υπηρεσίες 

που προσφέρουμε στους συνδημότες μας είναι εξαιρετικές και υψηλού 

επιπέδου και με αυτό θα συνεχίσουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Καρύδ ας,  ο κ.  Γιαννακίδης και 

ο κ.  Μηλίδης.  Όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας έχει  ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου λέτε κανένας.  Εγώ είδα τρία χέρια σηκωμένα και λέω και οι  τρεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, συγνώμη. Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Υπάρχουν παιδιά τα οποία κατά το τρέχον έτος δεν έγιναν δεκτά και 

πόση είναι η αναλογία παιδιών που είναι με πρόγραμμα και παιδιών 

που είναι επί  πληρωμή; Εάν ξέρετε.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν έχουν μείνει  παιδιά εκτός της περασμένη χρονιά.  Όσες αιτήσεις 

έγιναν για νήπια,  έγιναν δεκτές.  Για βρέφη είχαμε κάποιες ελάχιστες 

οι  οποίες δεν καλύφθηκαν αλλά όσον αφορά το πρόγραμμα της 

ΕΕΤΑΑ, σας εξηγώ ότι  φέτος δεν ξέρουμε ακόμη τι  θα συμβεί.  Την 

περασμένη χρονιά από τα παιδιά που υπήρχαν σε σχέση με τα παιδιά 

των τροφείων τα περισσότερα ήταν από την ΕΕΤΑΑ. Δηλαδή το 55% 

να πω σε νούμερα, σε αριθμούς,  είναι από τα παιδιά της ΕΕΤΑΑ. Η 

δωρεάν φιλοξενία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι;  Όχι.  Ο κ.  Κα ρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Για λόγους που ανέφερα και στο προηγούμενο θέμα για το δυο,  εάν και 

ήταν γενικότερα πιο γενικό,  δυστυχώς εμείς  δεν μπορούμε να 

ψηφίσουμε μια τέτοια έγκριση διότι  με βάση στοιχεία της ΓΣΕΕ ο 

μέσος φορολογούμενος πολίτης δίνει  στο κράτος  το 65% του 

εισοδήματός του.  Με βάση αυτή την λογική δεν μπορούμε να δεχθούμε 

ότι  θα πρέπει ο δημότης,  ο άνθρωπος της λαϊκής οικογένειας να βάζει  

επιπρόσθετα το χέρι του για να λαμβάνει μια παροχή την οποία το 

σύνταγμα λέει  ότι  υπάρχει  δημόσια και δωρεάν π αιδεία.  Ένα το 

κρατούμενο αυτό.   

 Δεύτερον.  Υπάρχει προηγούμενο από μειοψηφία δήμων οι  οποίοι  

έχουν καταφέρει και δέχονται τα νήπια δωρεάν στους σταθμούς τους.  

Νομίζω θα πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό.  Εμείς θα 

καταψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κανε ίς .  Εκτός του κ.  Καρύδα οι  υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  ναι με τις  παρατηρήσεις.  Δυο παρατηρήσεις.  Η 

μια αφορά ότι  όχι  δωρεάν τα παιδιά των υπαλλήλων και η εγγραφή στα 

15 ευρώ. Με δυο παρατηρήσεις.  Ότι ψηφίσαμε δηλαδή στον ΟΠΑΚΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Οι υπόλοιποι ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 360/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά:  
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Θέμα 6 ο  :  

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 301/2016 ΑΔΣ Αποδοχή του  

προτεινόμενου από την Εθνική Τράπεζα συμβιβασμού που αφορά  

την διαφορά του Δήμου Σερρών για τους τόκους καταθέσεων  

κληροδοτήματος Ι Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  Δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο λόγια.  Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες κ αι κύριοι  

συνάδελφοι,  θεωρήσαμε σωστό με τον κ.  Πρόεδρο να μην κάνουμε 

ορθή επανάληψη στην απόφαση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να μην κάνουμε ορθή επανάληψη στην απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  διότι  ενώ εγώ σας εισηγήθηκα σωστά τ ο θέμα, η 

συνεννόηση της γραμματέως της Ο.Ε. με την νομική υπηρεσία 

τοποθετήθηκε το ποσό της πρώτης πρότασης της Εθνικής.  Με νεότερο 

όμως έγγραφό μας,  πριν φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

στην Ο.Ε.,  είχαμε πετύχει  ένα ακόμα καλύτερο ποσό περίπου  κατά 700 

ευρώ. Επομένως το ποσό όπως είναι το ορθό και υπήρχε το έγγραφο 

αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ήταν 16.709,05 ευρώ, υπάρχει 

παρακράτηση φόρου που είναι τα 2.506,36 και το τελικό ποσό είναι 
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14.202,69.  Αυτή ήταν η βέλτιστη,  η πιο βελτιωμένη πρόταση της 

Εθνικής και στην οποία συμφωνεί και η νομική υπηρεσία.  

 Προηγήθηκε η ορθή επανάληψη της Ο.Ε. και θεωρώ, κύριε 

Πρόεδρε επειδή και εσείς  θεωρείτε σωστό να φέρω ξανά το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  για να μην έχουμε ορθές επαναλήψεις,  σε 

συνεννόηση και με τις  υπόλοιπες παρατάξεις….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρουμε την 301 απόφαση του Δ.Σ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να την τροποποιήσουμε καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή την τροποποιούμε.  Καλύτερα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η ορθή επανάληψη είναι πριν την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τροποποίηση λοιπόν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα ποσά είναι συγκεκριμένα. Υπήρχαν από πριν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι διαφορές στα ποσά είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και είναι το ορθό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το νόμιμο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το νόμιμο, το ορθό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι είναι νόμιμο. Ακριβώς.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 361/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

Θέμα 7 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης των δράσεων  

του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δ ικτύου Military Assets  

as Public Spaces (MAPS) –Στρατιωτικές περιοχές ως  

δημόσιοι χώροι που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  

 πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας  URBACT III  

10313 16-6-2016  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  Κώστας 

Καρπουχτσής.  Έχετε τον λόγο κ.  Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Καρπουχτσή. Να ενημερώσω το σώμα, πήρατε σήμερα 

ή χθες το πρωί μια αλλαγή που έγινε στο θέμα, έτσι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Email  πήραμε,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο email  σας.  Εάν το ανοίξατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρία θέματα μας έστειλες Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οκ, θα σας τα πει  και ο κ.  Καρπουχτσής.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το θέμα είναι γνωστό, έχει  να κάνει  με την έγκριση της συμμετοχής 

μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την αποδοχή της χρηματοδότησης 

και την έγκριση υλοποιήσεων των δράσεων που προβλέπονται στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα MAPS. 

 Η αίτηση συμμετοχής και η δράση που προβλέπονται ν α 

υλοποιηθούν τα επόμενα δυο χρόνια περιλαμβάνουν τέσσερα πακέτα 

εργασίας.   

Το πρώτο πακέτο εργασίας αφορά την διαχείριση έργου και 

αναφέρεται σε δράσεις για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την 

διαχείριση του έργου τόσο σε σχέση με την διαχειριστική αρχή  όσο σε 

σχέση με τους εταίρους αλλά και τις  υπερκείμενες υπηρεσίες και τους 

τοπικούς εταίρους.   

 Το δεύτερο πακέτο εργασίας αφορά δράσεις διακρατικής 

ανταλλαγής καλών πρακτικών και αναφέρεται σε συμμετοχές σε πέντε 
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διακρατικά εργαστήρια.  Σε αυτά τα εργαστή ρια να πω ότι  προβλέπεται 

η συμμετοχή εκτός των μελών της ομάδας έργου αλλά και των μελών 

της τοπικής ομάδας στήριξης,  τα καθήκοντα της οποία καλύπτονται 

από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.  

 Σε αυτό το σημείο να πω λίγο το εξής:  Επειδή η Επιτροπή 

Διαβούλευσης είναι ορισμένη έχουμε κάνει  μια προσπάθεια τον 

τελευταίο καιρό λίγο να την διευρύνουμε.  Έχουμε ζητήσει και από 

άλλους φορείς εάν θέλουν να συμμετέχουν όπως από το Επιμελητήριο 

Σερρών και σε αυτό πλαίσιο εάν θέλει  και κάποιος από την 

αντιπολίτευση να προτείνει  κάποια μέλη για να συμμετέχουν στην 

ομάδα τοπικής στήριξης,  η οποία και αυτή θα συμμετέχει  στα 

συγκεκριμένα συνέδρια,  με χαρά να το προτείνετε για να εντάξουμε τα 

συγκεκριμένα άτομα που θα θέλετε σε αυτές τις  ομάδες.   

 Το τρίτο πακέτο εργασίας αφορά σε δράσεις εφαρμογής σε 

τοπικές και πολιτικές και συνθήκες.  Και το τέταρτο σε δράσεις 

ενημέρωσης και διάδοσης.   

 Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τον Δήμο Σερρών είναι 

59.000,23 και αναλύονται ως εξής:  Είναι έξοδα προσωπικού 12.110 

ευρώ. Προβλέπονται από το πρόγραμμα δυο θέσεις εργασίας για την 

διάρκεια υλοποίηση της προγράμματος,  μια 4ωρη και μια 2ωρη θέση 

απασχόλησης.  Γενικά έξοδα 363 ευρώ. Έξοδα μετακινήσεων και 

διαμονής που αφορούν το προσωπικό του Δήμου 16.500 ευρώ και 

30.050 ευρώ που αφορούν έξοδα εξωτερικών συνεργατών.  

 Οι 30.000 αυτές αναλύονται ως εξής:  14.950 από αυτά αφορούν 

τις  ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τα μέλη της τοπικής ομάδας στήριξης,  

όχι  δηλαδή του προσωπικού του Δήμου Σερρών. 5.400 ευρώ αφορούν 

τεχνική υποστήριξη στην λειτουργία τ ης τοπικής ομάδας στήριξης.  
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6.700 ευρώ στην διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων. 2.900 

ευρώ σε υπηρεσίες διαφήμισης.   

 Η διαφοροποίηση που έγινε σε σχέση με τον προϋπολογισμό της 

εισήγησης που έχετε είναι η εξής:  επειδή το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

επιτρέπει  ουσιαστικά να ανατεθεί  σε ταξιδιωτικό γραφείο και η 

κάλυψη των εξόδων που αφορούν προσωπικό του Δήμου αλλά 

προτείνεται η διαδικασία να πληρώνεται αυτό από τον Δήμο και έκτοτε 

να παίρνει  τα χρήματα από το πρόγραμμα, γι΄ αυτό λοιπόν οι  

ταξιδιωτικές υπηρεσίες από 31.450 ευρώ τροποποιούνται και 

παραμένουν στις  14.950 ευρώ με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και αφορούν μόνο τα μέλη της τοπικής ομάδας στήριξης και οι  

υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,  τα 21 4.1,  4.2 και 4.3 παραμένουν 

στις  . .με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   

 Άρα με την συγκεκριμένη εισήγηση πρώτα ζητάμε την αποδοχή 

της χρηματοδότησης των 59.000 ευρώ. Δεύτερο την υλοποίηση των 

δράσεων όπως έχουν περιγραφεί στην εισήγηση, την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016, την εξουσ ιοδότηση του 

δημάρχου προκειμένου να υπογράψει την συλλογική σύμβαση μεταξύ 

των 10 εταίρων χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο, την συγκρότηση 

της ομάδας έργου με σκοπό την παρακολούθηση, την τήρηση των 

υποχρεώσεών μας απέναντι  στον πρόγραμμα URBACT III  σύμφωνα με 

ένα παράρτημα που σας έχει  δοθεί ,  τον τρόπο υλοποίησης των 

υπηρεσιών, όπως ανέφερα και την έγκριση συμμετοχής έως και τριών 

ατόμων εκπροσώπων του Δήμου στην πρώτη εναρκτήρια φάση του 

έργου, η οποία θα διεξαχθεί  21 με 22 Ιουνίου στην πόλη Βαζαρτί της 

Κροατίας.   

 Αυτά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλιδης,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά η πρώτη αυτονόητη ερώτηση είναι,  ενώ το πρόγραμμα 

θέλει  τρεις  χειριστές εσείς  τους συμπτύσσετε σε δυο.  Γιατ ί;   

 Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι με 

την ορθή επανάληψη τα ποσά τα οποία έχετε διαφοροποιούνται ως 

προς το άθροισμα. Με την αρίθμηση 1 είναι 14.950 στην ορθή 

επανάληψη και με την αρίθμηση 2,  15.100. Στην προηγούμενη είχατε,  

στην προηγούμενη εισήγησή σας είχατε άλλο νούμερο, είχατε 31.450 

και 15.100 εξ ου προφανώς και βεβαίως αυτό που μας δεν μας 

αναφέρατε είναι ότι  θέλατε να κάνετε πρόχειρο διαγωνισμό και κάνετε 

πλέον με παρατήρηση εκδήλωση ενδιαφέροντος πια.  

 Και το τρίτο είναι,  δεν σας φαίνονται υπερβολικά τα χρήματα, τα 

ευρώ που είναι για τα έξοδα των εξωτερικών συνεργατών; Ένα 

πρόγραμμα το οποίο έχει  59.000 τα 30 τα παίρνουν οι  εξωτερικοί 

συνεργάτες.   

 Και μια τελευταία τέταρτη ερώτηση, στο τέλος,  στην τελευταία 

σελίδα λέτε ότι  πληρώνει ο Δήμος,  στην τρίτη παράγραφο, πληρώνει ο 

Δήμος και μετά καταβάλλεται η κοινοτική συνδρομή. Εδώ με το 

συνδρομή εννοείτε ότι  συμμετέχει  και οι  Δήμος ή όχι;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πρώτον, τα άτομα είναι τρία,  ένα από τα άτομα καλύπτεται από την 

προϊσταμένη ως ομάδα έργου, από την προϊσταμένη του τμήματος 

προγραμματισμού του Δήμου Σερρών. Δυο είναι απλά τα άτομα το 

κόστος της μισθοδοσίας το οποίο καλύπτει  το πρόγραμμα και …  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι,  δυο είναι τα άτομα. πρόσληψη δυο ατόμων είναι.  Ένα διοικητικό 

οικονομικό με ποσό 9.100 ευρώ με τετράωρη απασχόληση και ένα 

δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με 3.010 και 2ωρη απασχόληση 

για διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι η εισήγηση, το λέει  μέσα στο Στ σημείο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Για πείτε μου λίγο το σημείο γιατί  η εισήγηση λέει  αυτό πάντως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέει στην πρώτη σελίδα ότι  ένας…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κατ’ ελάχιστο.  Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχουμε και λέμε,  ένα άτομο το οποίο είναι με ρόλο τοπικού 

συντονιστή έργου, το οποίο το αναλαμβάνει η προϊσταμένη του 

τμήματος προγραμματισμού, ένα άτομο το οποίο έχει  ρόλο 

οικονομικού υπευθύνου, το οποίο είναι από το Στ.  σημείο το πρώτο 

άτομο, το ΠΕ διοικητικού οικονομικού και ένα άτομο με ρόλο 
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υπεύθυνου ενημέρωσης και διάδοσης,  το οποίο είναι το ΤΕ δημοσίων 

σχέσεων. Αυτά είναι τα τρία άτομα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά στην τελευταία σας σελίδα,  κύρ ιε Πρόεδρε ζητώ συγνώμη, λέτε 

ότι  οι  ρόλοι του τοπικού συντονιστή και του οικονομικού υπευθύνου 

μπορούν να συγκεντρώνονται στο ίδιο άτομο.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ναι,  δύναται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που σημαίνει  ότι  δεν το ίδιο άτομο.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δύναται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς τους συμπτύσσετε και εγώ ρωτώ, γιατί  τους συμπτύσσετε και δεν 

παίρνετε ακόμα έναν;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν τους συμπτύσσουμε,  βάζουμε δυο άτομα κανονικά. Αυτά 

προβλέπει το πρόγραμμα σαν ποσό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  από το κείμενό σας και  το ανέλυσα, παρακαλώ …  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ωραία,  πείτε μου λίγο το σημείο να το βρούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην τελευταία σελίδα στην εισήγησή σας πάνω –πάνω λέτε Οι ρόλοι 

του τοπικού συντονιστή και του οικονομικού υπευθύνου μπορούν να 

συγκεντρώνονται στο ίδιο άτομο.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Δύνανται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή την διευθύντρια θα την κάνετε και οικονομική υπεύθυνο;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό ακριβώς σας λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι,  προφανώς. Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα θα πάρετε έναν και θα τον κάνετε και συντονιστή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι.  Έχουμε,  αφήστε με λίγο να διευκρινίσω. Έχουμε τον συντονιστή,  

έναν τον οικονομικό υπεύθυνο και έναν τον υπεύθυνο επικοινωνίας.  

Εδώ, όπως ορίζει  το πρόγραμμα, λέει  ότι  ο υπεύθυνος του έργου, γιατί  

είναι η προϊσταμένη του τμήματος,  δύναται,  εάν επιθυμεί,  να καλύπτει  

και τον ρόλο του οικονομικού υπευθύνου. Και κατ’ επέκταση να μην 

δικαιούται της αμοιβής που προβλέπεται.   

 Εμείς όμως επιλέγουμε να διαφοροποιήσουμε αυτή την σχέση, να 

βάλουμε το άτομο του οικονομικού υπευθύνου, να το ξεχωρίσουμε ως 

θέση γι΄ αυτό και προβλέπεται η πρόσληψή του.  Γιατί  από την στιγμή 

που μπορούμε να δώσουμε μια θέση εργασίας στην τοπική κοινωνία,  

γιατί  να μην την δώσουμε; Νομίζω είναι,  εάν δεν το ξεκαθάρισα 

παρακαλώ να το διευκρινίσω επιπλέον.   

 Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του προϋπολογισμού, εμείς  όντως 

το είχαμε 34.000, όπως αναφέρεται μέσα με πρόχειρο διαγωνισμό για 

τα ταξίδια που αφορούσε το ποσό των 16.500 ευρώ για έξοδα 
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μετακίνησης και διαμονής της ομάδας τοπικής στήριξης που είναι  

προσωπικό του Δήμου συν τα 14.950 ευρώ που αφορά ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες για μη προσωπικό του Δήμου.  

 Με δεδομένο λοιπόν ότι  το πακέτο αυτό,  οι  30 κάτι  χιλιάδες 

αφορούσαν ταξιδιωτικές υπηρεσίες,  κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε έναν 

πρόχειρο διαγωνισμό. Στα έγγ ραφα στα οποία σας έστειλαν όμως 

συνημμένα με την εισήγηση υπάρχει μια παρατήρηση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου όπου αναφέρεται ότι  δεν μπορεί να γίνει ,  να ανατεθεί  σε 

εξωτερικό συνεργάτη η διαδικασία της μετακίνησης,  τα έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής μόνιμου π ροσωπικού του Δήμου. Αυτό δεν 

μπορεί να γίνει .   

Γι΄ αυτό λοιπόν το προσωπικό του Δήμου, οι  16.500 ευρώ θα 

καλυφθούν από τον Δήμο, από τα ίδια τα άτομα και θα πληρώνονται 

μετά από το πρόγραμμα, ενώ τα 14.950 ευρώ που αφορούν τα άτομα 

της ομάδας διαβούλευσης ,  άτομα στα οποία σας είπα εάν θέλετε να 

προτείνετε και εσείς  κάποια άτομα να μπουν μέσα και να συμμετέχουν 

σε αυτά τα ταξίδια,  θα καλυφθούν από μια πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  Δεν έγινε αυτό με μια σκοπιμότητα, προφανώς, από 

πρόχειρο διαγωνισμό να πέσουμε.   

Είναι μόνο και μόνο λόγω των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

Τι άλλο δεν κάλυψα; Το ποσό που αφορά το κομμάτι των 

εξωτερικών συνεργατών, τα 15.100, νομίζω παραμένει .  Είναι το 

άθροισμα τα 5.400, 6.800 και 2.900, όπως προβλέπονται από το 

πρόγραμμα. Είναι αυτό που προβλέπαμε ευθείς  εξ αρχής.  Αυτό δεν έχει  

διαφοροποιηθεί .  Ίσως επειδή τα νούμερα ταίριαζαν κάπως στην πρώτη 

εισήγηση δημιουργήθηκε μια εισήγηση.  
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Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η συνδρομή;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι εκατό τοις  εκατό χρηματοδοτούμενο. Απλά η διαδικασία στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι,  καλύπτεται πρώτα το κομμάτι από 

ίδιες δαπάνες,  από ίδια έσοδα του Δήμου, δείχνουμε τις  πληρωμές και 

παίρνουμε την κοινοτική συνδρομή, η οποία είναι σ το εκατό τοις  εκατό 

του συγκεκριμένου προγράμματος.  Δεν έχει  καμία επιβάρυνση ο Δήμος 

εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε θα ρωτούσα κάτι .  Βέβαια καλύφθηκα γιατί  οι  ερωτήσεις ήταν 

αυτές που εξήγησε τώρα ο κ.  Καρπουχτσής ,  αλλά είπατε πάλι για 15,  

εγώ γιατί  έχω σημειωμένο 30.000 για εξωτερικούς συνεργάτες που το 

θεωρώ πάρα πολύ;  

 Το διευκρινίσατε τώρα, το άκουσα αλλά έτσι λέει  μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη αυτό είπα προηγουμένως, ότι  σας έστειλα,  σας έστειλα 

…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :  

Δεν πρόλαβα να το δω, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή η παρατήρηση έγινε από το Ελεγκτικό Συνέδριο χθες.   
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Νομίζω ότι  πρέπει να σας την έστειλε το τμήμα…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν πρόλαβα να την δω και ρωτάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας κάνω παρατήρηση. Εξηγούμαι,  γι΄ αυτό είπα τον κ.  

Καρπουχτσή να σας εξηγήσει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το ίδιο ήταν το ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με παρεξηγείτε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

…γιατί το 30 μου φάνηκε υπερβολικό.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το μεγαλύτερο μέρος είναι ταξ ίδια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επίσης,  όπως γράφεται δεν λέει  ότι  η συνδρομή θα είναι εκατό τοις  

εκατό.  Τώρα το διευκρινίσατε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι εκατό τοις  εκατό …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέει συνδρομή αορίστως.  Που μπορεί να είναι από τρία μέχρι εκατόν 

τρία.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχετε δίκαιο είναι εκατό τοις  εκατό.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να μου πείτε,  κύριε,  με ποιες χώρες θα συνεργαστεί;  Ποιες θα 

είναι οι  χώρες;  Θα είναι οι  Βούλγαροι;  Οι Σκοπιανοί;  Οι Τούρκοι;  

Ποιοι  θα είναι;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι διάφορες χώρες.  Είναι η Ισπανία,  είναι η Γερμανία,  είναι 

Λιθουανία,  η Κροατία,  η Ιρλανδία.  Βαλκανικές χώρες δεν έχει  το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλες;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Βαλκανικές χώρες δεν υπάρχουν.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Σίγουρα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εάν δείτε και την εισήγηση την προηγούμενη, δεν υπάρχουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Και η Κροατία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις εάν υπάρχουν; Ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Καρύδας.  

Παρακαλώ.  
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Την Κροατία δεν θυμάμαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, κύριοι  συνάδελφοι,  από την σημερινή εισήγηση και 

από το εν λόγω εγχείρημα εμείς  απομονώνουμε κάτι  το οποίο νομίζω 

είναι το σημαντικό.  Πέρα από τα ταξίδια και τις  ολομέλειες και  τις  

συναντήσεις και τις  φωτογραφίες για καλές πρακτικές,  υπάρχει  μια 

φράση που την απομονώσαμε, κύριε εισηγητά που λέει  σχετικά με την 

επανένταξη και την βιώσιμη διαχείριση εγκαταλελειμμένων 

στρατιωτικών περιοχών.  

Το πρόγραμμα δηλαδή, κύριοι  συνάδελφοι,  κάνει  όλη αυτή την 

διαδικασία με τις  συμμετοχές,  τις  επισκέψεις όπου ανταλλάσσονται 

απόψεις,  αφού γίνει  και εδώ μια πρώτη προετοιμασία για να δούμε και 

εμείς  τι  έχουμε,  την καταγραφή των δικών μας στρατοπέδων, αλλά το 

ζητούμενο είναι η βιώσιμη. Όχι να βάψο υμε και να φτιάξουμε κάτι .  

Πώς αυτά τα στρατόπεδα θα έχουν βιωσιμότητα ως προς την 

λειτουργία και την υπόστασή τους.  Καλά διαβάζουμε.   

 Λοιπόν,  εμείς  θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον,  όχι  να πούμε 

εδώ μέσα ότι  στην Ιταλία,  όπως ήταν να γίνει  η πρώτη συνάν τηση, 

κάναμε αυτό ή στην Λιθουανία ή στην Σλοβακία κάναμε αυτό,  πώς θα 

είναι βιώσιμο ότι  θα κάνουμε,  που θα βρούμε τα χρήματα και πως θα 

είναι βιώσιμο. Αυτό μας ενδιαφέρει,  διότι  νομίζω η στόχευση είναι 

αυτή.   

 Περιμένουμε,  κύριε εισηγητά και κύριοι  συνάδε λφοι εμείς  

επισημαίνουμε αυτό,  αλλιώς το πρόγραμμα θα είναι μια γνωστή 

διαδικασία με επισκέψεις και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Εγώ θα προσθέσω σε αυτό που είπατε βιώσιμο και ανταποδοτικό για 

τους πολίτες και χρήσιμο για μπει στον κοινωνικό ισ τό και στον ιστό 

τον αστικό της πόλης.   

Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, επειδή είναι ένα έργο το οποίο 

ενισχύει την διαβούλευση και την συμμετοχή όλων, παρακαλώ όποιος 

θέλει  να συμμετέχει  στην ομάδα διαβούλευσης την συγκεκριμένη από 

την αντιπολίτευση ή ο κανένας να ορίσει  ένα άτομο από την δική του 

παράταξη, να το δηλώσει εντός της επόμενης εβδομάδας στο τμήμα 

προγραμματισμού γιατί  είναι καλό να συμμετέχετε,  έχει  την 

δυνατότητα να συμμετέχει  και στα ταξίδια,  να παίρνει  και μια πλήρη 

πληροφόρηση για το τι  γίνεται και να έχει  μια πραγματική εικόνα και 

να συνεισφέρει και έμπρακτα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  εγώ διάβασα βιώσιμη διαχείριση 

εγκαταλελειμμένων. Αυτό που λέτε είναι γενικό.  Μετά θα μπαζώσουμε 

δηλαδή. Το λέω έτσι ευθέως.  Εδώ λέει  και στην δεύτε ρη σελίδα λέτε 

καθαρά, στην διαδικασία βιώσιμης διαχείρισης εγκαταλελειμμένων 

στρατιωτικών χώρων. Αυτό μας ενδιαφέρει.  Εάν αρχίσουμε να λέμε 

ανταποδοτικότητα, μετά θα βάλουμε μέσα ότι  κάνει  περίπατο ο 

Σερραίος,  άρα είναι ανταποδοτική.  

 Εγώ μένω σε αυτό που επιγράφεται παρακαλώ και θα θέλαμε το 

πρόγραμμα να έχει  επί  της ουσίας ωφέλεια για τον Δήμο όταν μας 

δώσει και την πρόταση που θα λέει  για το πώς θα είναι ανταποδοτική η 

όλη δράση μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια κουβέντα μόνο. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα είναι αυτό πο υ λέτε,  κ.  

Φωτιάδη, ταξίδια και τα λοιπά. Είμαστε από τις  χώρες που 

ενταχθήκαμε  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην παραποιείτε αυτό που είπα σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε ότι  θα καταλήξει να είναι ή μπορεί να καταλήξει.  Δεν έχει  

καμία σχέση γιατί  . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε από τις  λίγες χώρες που επιλεχθήκαμε και ξέρετε την πρώτη 

φορά δεν επιλεχθήκαμε.  Επιλεχθήκαμε μετά από έξι ,  επτά μήνες.  Αλλά 

το πρόγραμμα δεν είναι αυτός ο σκοπός.  Ο σκοπός μας είναι να 

αξιοποιήσουμε όλους αυτούς τους χώρους,  τα τεράστια αυτά κτίρια 

εκεί  πέρα και πώς μπορούμε  να τα κάνουμε; Μπορούμε να τα κάνουμε 

με χρήματα του Δήμου; Φυσικά όχι .   

Όμως θα βγουν προγράμματα ευρωπαϊκά γι΄ αυτή την δουλειά.  Σε 

αυτά τα προγράμματα νομίζω ότι  θα είμαστε αυτοί που θα 

προηγούνται.  Αυτοί που θα έχουν αυτή την πιστοποίηση σε αυτό το 

πρόγραμμα. Ότι έχουμε την τεχνογνωσία,  ότι  έχουμε συζητήσει,  ότι  

έχουμε ανταλλάξει απόψεις με τους υπολοίπους και άρα προηγούμαστε 

να πάρουμε χρήματα. Αυτός είναι ο σκοπός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Έχουμε τον κ.  Καρύδα, έχουμε τον κ.  Αναστασιάδη…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν τους είδες εσύ γραμματέα προηγουμένως, εντάξει .  Άμα τους 

έγραψες ο λόγος στον κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λοιπόν,  διάβασα με προσοχή την εισήγηση, το  e -mail που ήρθε και τα 

λοιπά. Αναφέρει πολλά θεωρητικά, διαδικαστικά αλλά επί της ουσίας 

για την στόχευση δεν λέει  κάτι .  Δηλαδή τι  προκρίνει  όσον αφορά αυτό.   

 Θα μου πείτε,  ενδεχομένως να είναι το αποτέλεσμα της όλης 

διαδικασίας.  Παρόλα αυτά, κατά την γνώμη μας,  θα έπρεπ ε να δίνει  

μια συγκεκριμένη ρότα το που πάει το ζήτημα. ένα το κρατούμενο.  

 Δεύτερον.  Για το ζήτημα των στρατοπέδων σαν παράταξη έχουμε 

συγκεκριμένη πρόταση. Δεν είναι του παρόντος να την αναλύσουμε.   

 Ένα τρίτο ζητούμενο. Βλέπουμε την Ε.Ε. να είναι πολύ 

γαλαντόμα, ας πούμε,  στο να χορηγεί χρήματα σε ομάδες εργασίας,  

ενδεχομένως ο κ.  Μυστακίδης που μας το έκανε πολύ λιανό και το 

διευκρίνισε να δημιουργεί  προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν σε κάποια 

προγράμματα κάποιοι  που θα το κυνηγήσουν από πιο μπροστά, παρόλ α 

αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι  θα κατατείνει ,  με βάση την πολύ 

θεωρητική τοποθέτηση του ζητήματος,  όπως την διάβασε ο κ.  

Φωτιάδης,  σε κάτι  που θα συμφέρει τον λαό.  

 Και τι  θέλω να πω; Ότι ενδεχομένως η λύση που θα προτείνεται 

να μην είναι σαν αυτό που θέλουμε εμείς  σαν παράταξη, αλλά να έχει  

άλλα πράγματα μέσα και μετά να πούμε ότι  ήμασταν πρώτοι,  

συμμετείχαμε,  μπορούμε να πάρουμε πρόγραμμα και διάφορα τέτοια.   

 Με αυτή την λογική δεν θα το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή είμαστε μάρτυρες το τι  γίνεται στην Ελλάδα από τους 

συμμάχους σας τους ευρωπαίους,  πλημμύρισαν την Ελλάδα με 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς και τελειώνει,  αλλοιώνεται ο Έλληνας,  

χάνεται,  δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και αφού θα ετοιμάσουν θα 

πούνε ότι  καλά είναι για τους λαθρομετανάστες,  ας τους βάλουμε εκεί  

μέσα.  

 Ποιους να πιστέψεις,  κύριε Πρόεδρε; Ποιους;  Αυτούς του 

άτιμους τοκογλύφους που ρημάξανε τον τόπο μας; Και σήμερα 

διαβάσαμε στην εφημερίδα,  ενώ κάναμε ολόκληρο πόλεμο να μην έρθει  

κανείς  εδώ λαθρομετανάστης μουσουλμάνος,  θα φέρουν και στον Νομό 

Σερρών.  

Ποιους θα πιστέψεις;  Αυτούς τους άθλιους ανθρώπους που δεν 

σεβάστηκαν τον Έλληνα; Που διαχρονικά τους έχει  καθοδηγήσει να 

σκέφτονται και να αγαπάνε το ωραίο και το σωστό;  

Μια κουβέντα θα σας πω, κύριε Πρόεδρε,  ‘Δαναούς φοβού και 

δώρα κομίζοντες’.  Μακριά από τέτοια δώρα. Όχι,  είναι κρίμα. Η 

Ελλάδα χάνεται.  Θα το δεις  πολύ σύντομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι.  

Γρηγοριάδης; Ναι.  Ναι.  Ναι.  Δούκας ναι.  Ναι.  Ναι.  Ο κ.  Καρύδας όχι .  

Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  όχι .  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι.  Η κυρία 

Γεωργούλα ναι.  Ο κ.  Βασίλης Χρυσανθίδης;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι με την παρατήρηση σχετικά με την . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ναι.  Ναι και ο Πρόεδρος.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 362/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 363/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς  

 με άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρετε όλοι,  ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 364/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

Θέμα 10 ο  :  

Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 365/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο.   

Θέμα 11ο  :  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 366/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο.  

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση  

 σε κτηνοτρόφους του Δήμου μας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης.  Εισήγηση παρακαλώ.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες,  το θέμα, όπως λέει ,  πρόκε ιται για κάποιο πρόστιμο σε 

κάποιους συνδημότες μας.  Να πω λίγο το ιστορικό.   

 Όπως ξέρετε καλά και εσείς  υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες 

μεταξύ των δημοτών μας για τέτοια πράγματα, για παράνομη βόσκηση 

και προσπαθούμε κυρίως να γεφυρώσουμε αυτές τις  διαφ ορές μεταξύ 

των δημοτών μας,  να μην φτάσουμε στα πρόστιμα.  Πολλές φορές το 

επιτυγχάνουμε και το καταφέρνουμε.  Τους καλούμε,  μιλάμε ή 

πηγαίνουμε εμείς  εκεί  και ένας κάνει  λίγο πίσω, ο άλλος λίγο πίσω και 

βρίσκεται η άκρη.  

 Σε κάποιες περιπτώσεις όμως οι  καταγγελίες φτάνουν μέχρι και 

τον Εισαγγελέα και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά παρά να 

τηρήσουμε τον νόμο. Και τι  εννοώ;  

 Υπάρχει μια αρμόδια Επιτροπή η οποία πηγαίνει  επιτόπου, ο κ.  

Χρυσανθίδης το ξέρει  καλά το θέμα, πηγαίνει  επιτόπου και εκείνη την 

στιγμή παρουσία και του ανθρώπου που κάνει  την καταγγελία βλέπει 
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πόσα ζώα βρίσκονται εκεί  που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται.  Για να το 

πω έτσι απλά.  

 Στην συνέχεια κάνουν το ειδικό έγγραφο. Όπως προβλέπει ο 

νόμος τους καλώ εγώ τους ανθρώπους αυτούς για να κ άνουν την 

ακρόαση την νόμιμη, λένε αυτά που έχουν να πουν,  τα παραθέτουμε 

εδώ να τα δείτε και εσείς  και στην συνέχεια η Επιτροπή προτείνει  

κάποιο πρόστιμο,  πάντα βάσει νόμου και το πρόστιμο για τους 

συγκεκριμένους τρεις  ανθρώπους,  όπως το βλέπετε στην εισή γηση 

είναι στον πρώτο 252 ευρώ, στον δεύτερο 216, στον τρίτο 278.  

 Πώς φτάνουμε στο πρόστιμο; Ο νόμος λέει  συγκεκριμένα το κάθε 

ζώο, ποιο είναι το πρόστιμο για το κάθε ζώο. Οπότε αθροίζεται με τον 

αριθμό των ζώων και φτάνουμε στο συγκεκριμένο πρόστιμο.   

 Η  Επιτροπή πρότεινε το πρόστιμο να είναι έως και το διπλάσιο,  

όπως λέει  ο νόμος από το αρχικό ποσό που είναι της βόσκησης.  Για να 

γίνω συγκεκριμένος,  τα μικρά ζώα πληρώνουν 0,36 ευρώ και τα 

μεγάλα 0,54.  που σημαίνει  ότι  το πρόστιμο μπορεί να είναι από το 

0,36 έως και το διπλάσιο.  Αυτό προτείνει  η Επιτροπή.  

 Λόγω των οικονομικών συγκυριών που βιώνουν όλες οι  

κοινωνικές ομάδες και τάξεις  και κατανοούμε ότι  σε αυτούς ανήκουν 

και οι  κτηνοτρόφοι που ζορίζονται αφάνταστα, εμείς  ερχόμαστε να 

προτείνουμε στο σώμα το πρόστιμο να είναι το 0,36 και το 50% από το 

υπόλοιπο,  που σημαίνει  δεν είναι διπλό,  είναι 50% προσαύξηση.  

 Αυτό εισηγούμαι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  

συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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0,36 για τα μικρά ζώα και 0,54 για τα μεγάλα ζώα.  

 Άρα λέμε εμείς  0,36,  γιατί  πρόκειται για μικρά ζώα συν το 50% 

και όχι  το 100%. Αυτό προτείνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει 0,74.  Μόνο για μικρά ζώα πρόκειται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κύκλος ερωτήσεων. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κ.  Χασαπίδη 

έχετε το δικαίωμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ αυστηρός είσαι με την συμπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα. Πιο αυστηρός είμαι με την συμπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μεγαλύτερες οι  απαιτήσεις.  Η κυρία Ιλανίδου . Ερωτήσεις έτσι;  Ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Καρύδας.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Ο αγαπητός Δημήτρης Τσαλίκογλου. Και κανείς  άλλος.   

 Ξεκινώ από την κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω, εάν συμμορφώνονται οι  κτηνοτρόφοι,  γ ιατί  

είναι πολύ μικρό το πρόστιμο,  γιατί  δεν νομίζω είναι λίγα τα ζώα, 

είναι πάρα πολλά, γράφουμε λίγα και ποιοι  είναι υπεύθυνοι στον 

δρόμο; Κυκλοφορούν.  Εγώ πάω στο μοναστήρι εδώ και είναι πάρα 

πολύ επικίνδυνο να σκοτωθούμε κιόλας.  Μεσάνυκτα γίνεται μια 
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αγρυπνία και μπροστά μας είναι ζώα μέσα στον δρόμο. Είναι τόσο 

πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα που δεν ξέρω τι  θα γίνει .  Θα έχουμε 

θύματα εδώ. Και ο δρόμος καταστρέφεται από τα κόπρανα των ζώων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντός θέματος οι  ερωτήσεις…  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα απαντήσω γι΄ αυτό.  Το εάν συμμορφώνονται ή όχι .  Υπάρχουν 

περιπτώσεις που συμμορφώνονται.  Υπάρχει και οι  περιπτώσεις που δεν 

μπορώ να πω ότι  συμμορφώνονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι να τους κάνουμε δηλαδή; Άμα δεν συμμο ρφώνεται κάποιος γίνεται 

καταγγελία,  πηγαίνει  Επιτροπή. Αυτή η δουλειά πρέπει να  γίνεται 

αλλά δυστυχώς όταν πάρει τηλέφωνο ο καταγγέλλων, εκείνη την 

στιγμή δεν μπορούν να βρεθούν τα τρία,  τέσσερα άτομα της 

Επιτροπής.  Καταλαβαίνετε.  Ακριβώς,  υπάρχει αυτή η  δυσκολία.  Δεν 

είναι εύκολο.  

 Εγώ αυτό που προτείνω, ο καταγγέλλων να είναι πάση θυσία μαζί 

γιατί  θα έρθει  μετά και θα πει  ο Χ καταγγέλλων, ήταν τα ζώα 1.000, 

εσείς  βάλαμε 50.  Άρα, άρα. Γι΄ αυτό προτείνω αυτό το πράγμα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είναι δύσκολο γιατί  ο ι  ώρες είναι ακατάλληλες …  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ξέρετε ότι  αυτός που είναι στην Ορεινή δεν μπορεί να βόσκει στον 

Ελαιώνα  ή να μπορεί να βόσκει εκεί  παρόλο που είμαστε ένας Δήμος 

και έχουμε αυτά τα θέματα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή το θέμα το έχουμε ζήσει στο χωριό μου στον Ελαιώνα σε 

μεγάλο βαθμό, διαβάζοντας εδώ την εισήγηση, κύριε Δήμαρχε,  βλέπω 

ότι  έγιναν επαναλαμβανόμενες προφορικές καταγγελίες.  Δεν διαβάζω 

για καμία γραπτή καταγγελία εάν έγινε.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο καταγγέλλων προφορικά λέτε.  Εδώ από ότι  διαβάζω είναι 

προφορικά. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό.  Εφόσον έγιναν 

οι  καταγγελίες αυτές επειδή στον Ελαιώνα συνέβη το ίδιο περιστατικό 

και δεν φτάσανε αμέσως το πρόστ ιμο,  έγιναν οι  ανάλογες συστάσεις,  

όπως παραδείγματος χάρη έγιναν στον Ελαιώνα που μαζέψαμε όλους 

τους κτηνοτρόφους,  μιλήσαμε,  κάναμε και δεν συμμορφώθηκαν και γι΄ 

αυτό επιβάλλεται το πρόστιμο ή πήγαμε απευθείας σε πρόστιμο;   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βασίλη γνωρίζεις  καλά ότι  δεν λειτουργούμε με τυμπανοκρουσίες.  

Αυτά όλα γίνονται πάντα. Και τους κάλεσα και πηγαίνουμε όταν 

χρειαστεί  και το ξέρεις ,  πηγαίνουν και στο χωριό σου και το γνωρίζεις ,  

πάντα γίνονται αυτές οι  συμβιβαστικές λύσεις,  οι  κουβέντες ότι  παιδιά 

έτσι,  αλλιώς και αλλιώτικα, να μην φάει το πρόστιμο.  Πάντα γίνονται 

αυτά τα πράγματα. Και αναγκαστικά όμως όταν φτάνει  κάποιος και σε 

πάει και στον Εισαγγελέα, εκεί  δεν μπορείς να κάνεις  κάτι .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε δεν με ικανοποιεί .  Μιλάω γι α συγκεκριμένη 

περίπτωση.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  σε αυτή την περίπτωση έγινε.  Αυτό εννοώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δηλαδή καλέστηκαν…  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι και αυτή η περίπτωση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλέστηκαν…  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Βεβαίως.  Μα υπάρχει  από τον νόμο αναγκαστικά όπως 

γράφει μέσα, γίνεται ακρόαση. Η ακρόαση αυτό τον λόγο έχει .  Να 

γεφυρώσουμε κάποια κατάσταση. Το ξέρετε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεύτερη ερώτηση. Διαβάζοντας την ακρόαση και έχοντας και μια 

γνώση, χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος κάπο ιου,  είμαι υπέρ του 

προστίμου, καταρχήν,  γιατί  έχω ζήσει πράγματα τα οποία τα ξέρεις  

πολύ καλά, όταν,  επειδή και στο χωριό σας συμβαίνει ,  αυτοί πολλές 

φορές,  διαβάζω εδώ την ακρόασή τους,  έχουν κάνει  συμφωνίες ή 

εκμισθώνουν διάφορους χώρους για να βοσκάν τ α πρόβατά τους ή τα 

ζωντανά τους να το πούμε έτσι απλά.  

 Μήπως στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαν εκμισθώσει κάποιον 

χώρο; Γιατί  διαβάζω ότι  πήγαιναν να πιουν και νερό στην ποτίστρα. 

Μήπως εδώ είμαστε πολύ αυστηροί;  Μήπως δεν υπήρχε άλλη 

δυνατότητα για να πάνε τα ζώα για να πιουν νερό; Μήπως 
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εκμισθώνονται χώρους; Μήπως έκαναν συμφωνίες μεταξύ τους;  Λένε 

κάποια πράγματα. Αυτά πως τα αντικρούσατε;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καταλαβαινόμαστε εδώ νομίζω. Καταλαβαινόμαστε το τι  γίνεται τώρα. 

Το ότι  πήγαιναν  να ποτίσουν και τα λοιπά είναι,  εντάξει .  Πολλές 

φορές είναι και δικαιολογία,  πολλές φορές είναι και αλήθεια.  Τώρα 

αυτό που λέει  ότι  συνεννοήθηκα με κάποιον και τα λοιπά, …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν δείτε εκεί  γράφει κάπου γι α δημοτικό χώρο. Δεν μπορώ εγώ να πω 

ότι  ξέρεις  τι ,  μπαίνε στο χωριό μου για να μπαίνω και εγώ εκεί .  Δεν 

μπορεί να το κάνει  κάποιος αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον επόμενο. Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο Ηλίας μετά.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή κύριε Αντιδήμαρχε οι  μόνοι που παράγουν πλούτο στην Ελλάδα 

σήμερα είναι οι  κτηνοτρόφοι μας,  οι  γεωργοί,  οι  αλιείς ,  οι  

πτηνοτρόφοι και όλοι αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα για να κερδίσουν 

το ψωμί τους και δεν κάθονται ούτε μέσα στην ζέστη ούτε μέσα στο 

κρύο, αυτοί είναι όλη την ημέρα στα χιόνια,  στις  βροχές,  στα πάντα 

και εάν μπήκαν να βοσκήσουν λίγο χόρτο,  αυτό σας πείραξε; Να τους 

βάλετε πρόστιμα αντί  να τους επαινείτε;   
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 Ποιος παράγει σήμερα; Άμα λείψουν και αυτοί οι  άνθρωποι πες 

μου από πού θα πάρουμε εμείς  λίγο γάλα και λίγο τυρί εάν οι  

κτηνοτρόφοι μας κυνηγιούνται;  Εάν τους κυνηγάνε εμείς  θα πρέπει να 

είμαστε αρωγοί σε αυτούς και να προσέχουμε.  Τι θα πει  πρόστιμο 

δηλαδή; Κακό κάνει  με το χόρτο; Δεν έκανε ζη μία.  Εάν έκανε ζημία σε 

αγρόκτημα, μάλιστα. Σύμφωνοι.  Αλλά όταν πάει να βοσκήσει χόρτο,  

είναι ντροπή να του βάλουμε πρόστιμο.   

 Δεν λέω ότι  εσείς  επιδιώκετε κάτι  τέτοιο,  όμως είναι ντροπή να 

βάλουμε πρόστιμο εμείς  εδώ μέσα σε έναν εργάτη της ζωής που 

αγωνίζεται για να ζήσει και να μας παρέχει  πλούτο.  

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε,  μου φαίνεται να το σκεφτούμε λίγο 

σοβαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε πάντως στην ερώτηση κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Να μου απαντήσετε,  βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.  Μετά . Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη λαμβάνοντας υπόψη την εισήγησή σας παρατήρησα 

τα εξής:  υπάρχουν τρεις  περιπτώσεις,  στην μια μόνο υπάρχει η θέση 

της Επιτροπής.  Για τις  άλλες δυο περιπτώσεις είναι οι  προφορικές 

καταγγελίες όπου και η Επιτροπή, έτσι όπως τοποθετείται,  δεν μας 

δίνει  με σαφήνεια που ακριβώς και το μέγεθος του παραπτώματος.  Ένα 

είναι αυτό.   

 Πιστεύω τώρα ότι  η απόφαση την οποία εσείς  φέρνετε προς 

ψήφιση με βάση τις  προφορικές καταγγελίες είναι η πρέπουσα 
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λαμβανομένου υπόψη ότι  εδώ πιθανόν να υπάρχει και το στοιχείο του 

δόλου από μέρους των κατοίκων. Και δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας αυτό το οποίο λέει   η . .ότι  είναι σε ιδιοκτήτη περιοχή; Με ποιο 

δικαίωμα βάζουμε πρόστιμο από την στιγμή που ο άλλος χρησιμοπ οιεί  

ιδιόκτητη περιοχή και όχι  περιοχή του Δήμου; Εκτός εάν θεωρήσουμε 

ότι  και οι  δρόμοι της περιοχής θα πρέπει να . .πρόστιμα εάν 

χρησιμοποιούνται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ερωτών;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να απαντήσω. Έχουμε εξαντλήσει τα πάντα, να είστε σίγουρος .  Δεν 

υπάρχει τέτοιο θέμα να έχουμε αδικήσει ενδεχομένως και τα λοιπά και 

τα λοιπά. Υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες και άνθρωποι που 

επιμένουν πάρα πολύ. Για να μην . .και άλλο το θέμα. Πάρα πολύ. 

Ακόμη και προφορική να είναι η καταγγελία,  όταν πάει η Επιτροπ ή και 

βρίσκει τον συγκεκριμένο άνθρωπο σε χώρο που δεν θα έπρεπε να 

είναι και πάμε και με μηχάνημα και με GPS και ξέρουμε ακριβώς που 

είναι,  γιατί  δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι τα σύνορα στα βουνά και 

τα λοιπά, με συντεταγμένες πάμε,  δεν μπορούμε να πούμε ότι  κάνατε 

λάθος,  δεν ήμασταν στην Ορεινή,  ήμασταν στην Βροντού. Τέτοιο θέμα 

δεν υπάρχει.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν αναφέρομαι καθόλου σε αυτό.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για ποιον δόλο μιλάτε όταν πάει η Επιτροπή και τον βρίσκει εκεί  που 

είναι;  Να μην εκφραστώ.  Τι δόλος να υπάρχει;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.  Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό είναι για μένα ένα επίκαιρο θέμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση;  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ναι.  Θέλω να ρωτήσω, η Επιτροπή που πάει,  νομίζω είναι ο κ.  

Θεοχάρης στην Επιτροπή, έχει  κάποιο χάρτη;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το GPS. 

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Γιατί  το ρωτάω; Γιατί  είπατε πριν ότι  παρόλο που είμαστε ένας Δήμος 

και είμαστε όλοι σε κοινό Δήμο, αυτοί που είναι στον Ελαιώνα πάνε 

. .η Ορεινή πάει στην Ορεινή,  εγώ μπορώ να έχω κάποιο πρόβλημα, ας 

πούμε,  με κτηνοτρόφους που έρχονται στην Βροντού. Η Βροντου δεν 

έχει  κτηνοτρόφους από την Βροντού ντόπιους.  Σαν εντεταλμένος που 

είμαι στην περιοχή πως μπορώ να ξέρω τα όριά μου τα διοικητικ ά,  ας 

πούμε και τα βοσκοτόπια;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα έρθεις  στην υπηρεσία και θα στα δείξουμε τα όρια ακριβώς και εάν 

χρειαστεί…  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Εγώ πιστεύω ότι  τα πρόστιμα είναι μικρά, γιατί  οι  καταστροφές που 

προξενούν κάποιοι  από αυτούς που λέτε και για να φτάσει ένας 

πολίτης στην καταγγελία σημαίνει  ότι  έχει  εξαντλήσει τα πάντα και,  

κύριε Αντώνη αυτό που λέγατε πριν,  έχει  εξαντλήσει τα πάντα, 

συστάσεις …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ θα απε υθύνεστε στο προεδρείο κ.  

Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παναγιώτη θέλεις  να πεις  κάτι  πάνω σε αυτό που είπε ο Τσαλίκογλου;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για τα σύνορα και για τα όρια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Ηλ ίας 

Αναστασιάδης.  Και ο κ.  Γαλάνης και ο κ.  Στεργίου.  Άλλος; Και  ο κ.  

Χρυσανθίδης βεβαίως.  Άλλος κανείς;  Σημειώθηκαν τα ονόματα; Θα 

ξεκινήσω από τον κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το βιώνουμε 

καθημερινά  στο χωριό μας σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς παρά τις  

καταγγελίες,  να μην πω καταγγελίες και τις  αναφορές τις  οποίες έχω 

κάνει και προσωπικά εγώ ο ίδιος και οι  κάτοικοι του χωριού,  δυστυχώς 
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δεν έχει  δοθεί  ακόμα η τελική λύση, με αποτέλεσμα αυτό που είπε ο κ.  

Τσαλίκογλου, να προκαλούνται μεγάλες καταστροφές.   

 Και πράγματι,  πρέπει να είμαστε εδώ δίκαιοι ,  για να φτάσει η 

Επιτροπή να επιβάλει τα πρόστιμα αυτά πιστεύω έγιναν όλες οι  

ενέργειες,  οι  οποίες ίδιες ενέργειες,  πολλές ενέργειες έγιναν και στον 

Ελαιώνα και συστάσεις,  γιατί  εγώ δεν θέλησα να φτάσω ποτέ στην 

καταγγελία με τους ανθρώπους αυτούς οι  οποίοι  προσπαθούν να 

βγάλουν το μεροκάματό τους,  δυστυχώς όμως δεν σέβονται τις  

περιουσίες των συγχωριανών τους,  των συμπολιτών και νομίζω ότι  θα 

τολμήσω να το πω και  αυτό, ότι  και τα πρόστιμα είναι πολύ μικρά και 

δεν συμμορφώνονται οι  περισσότεροι.  Δυστυχώς. Όλοι έχουμε τις  

περιουσίες μας και πρέπει να τις  προστατεύσουμε.  Και πρέπει αυτή η 

Επιτροπή ή και το νομικό πλαίσιο,  κύριε Πρόεδρε,  να αλλάξει.   

Δυστυχώς πολύ κωλυσιεργεί  αυτή η Επιτροπή, κύριε 

Αντιδήμαρχε,  δεν είναι αποτελεσματική, δεν μπορεί,  όπως μου 

ανέφερε προηγουμένως η κυρία Ιλανίδου εγώ πολλές φορές να 

βγάζουμε φωτογραφίες τα αδέσποτα που κυκλοφορούν μέσα στους 

δρόμους και να μας λέτε,  να σας πάρουμε τηλέφω νο να έρθει  εκείνη 

την στιγμή. Και εκείνη την στιγμή εάν βρεθεί  η Επιτροπή, εάν μπορεί 

να έρθει .   

Δεν είναι δυνατόν να γίνει  αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να 

βρεθεί  ή να γίνουν κάποιες,  να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες ή 

επισκέψεις,  καταρχήν να ληφθούν πρωτ οβουλίες,  ώστε να αλλάξει,  να 

γίνει  πιο ευέλικτο το νομικό πλαίσιο.  Δεν μπορούμε να 

λειτουργήσουμε έτσι.  Δυστυχώς, δεν προστατεύονται οι  περιουσίες των 

αγροτών.  
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Γι΄ αυτό λοιπόν καλό θα είναι να το δείτε το θέμα πιο καλά, πιο 

εμπεριστατωμένα και να δώσουμε  λύσεις.  Πραγματικά υποφέρουμε και 

μιλάω για το χωριό μου που πραγματικά υποφέρει σε μεγάλο βαθμό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με λύπη παρατήρησα ότι  κάποιοι  εδώ προσπαθούν να δικαιολογήσουν 

τα αδικαιολόγητα, δηλαδή ανθρώπους που θέτουν την κοινωνία σε 

κίνδυνο. Δεν είναι  μόνο, κ.  Χρυσανθίδη που πολύ σωστά τα είπατε,  

αλλά δεν είναι μόνο τα χωράφια,  δεν είναι μόνο οι  περιουσίες,  κυρίως 

είναι οι  ανθρώπινες ζωές.  Εγώ να καταθέσω την προσωπική μου 

εμπειρία,  γιατί ,  ν  πάση περιπτώσει,  ανεβαίνω συχνά τον δρόμο προς 

την Χρυσοπηγή,  πάρα πολλές φορές μου έχει  τύχει  επάνω στις  τροφές 

να είναι αγελάδες και βράδυ, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.  

 Τέλος πάντων, για να μην καθυστερώ το σώμα, κύριε Γρηγοριάδη 

εγώ σας καλώ να γίνεται ακόμα πιο αυστηρός,  να εντείνετε τους 

ελέγχους και τα πρόστιμα και να εξαντλήσετε όλη την αυστηρότητα, 

γιατί  πραγματικά υπάρχει κίνδυνος.  Αφήνω την καταστροφή της 

περιουσίας.  Εδώ κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη από ότι  αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο υπάρχει σαν 

αίσθηση θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και καλά θα κάνουμε.  

Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα πρέπει να μας 

ξεφεύγει .  Αφενός την οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουμε 

καθημερινά οι  κτηνοτρόφοι και εσείς  προερχόμενος από αγροτική 

οικογένεια το γνωρίζετε καλά, όπως και οι  περισσότεροι εξ ημών, 

αφετέρου δε αυτό το οποίο επισήμανα στην αρχή έχει  μια ιδιαίτερη 

σημασία.  Βαρύνουσα σημασία.  Ότι οι  καταγγελίες είναι προφορικές,  η 
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Επιτροπή η οποία έκανε το πρωτόκολλο αναφέρεται μόνο σε μια 

περίπτωση και αυτό αντιλαμβάνεστε πως το επιχείρημα επιβολής 

προστίμου είναι έωλο. Και φυσικά κατά την άποψη και μερικών, θα 

έλεγα, αυθαίρετο.   

 Αυτό είναι κάτι  το οποίο καιρός είναι πλέον να προβληματίσει  

τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή και αυτούς οι  οποίοι  αναφέρονται 

σε αυτά τα θέματα. Σίγουρα είμαι υπέρ της νομιμότητας,  αλλά η 

νομιμότητα αυτή να εδράζεται σε βάσεις στέρεες,  γιατί  προφορικές 

καταγγελίες,  εκθέσεις εκ των υστέρων και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι  

δημιουργούν μια εικόνα καλή.  

 Εμείς είμαστε υπέρ της νομιμότητας κα ι το ξέρετε καλά εσείς  

προσωπικά από το παρελθόν,  λέμε ότι  το πρόστιμο το οποίο θέλετε να 

επιβάλλετε,  το τονίζω, είναι υπερβολικά πολύ. Θα πρέπει όμως να 

νοιώσουν κι  αυτό που λέγεται νομιμότητα. Λόγω οικονομικής 

κατάστασης . .το πρόστιμο να  είναι στο ένα τ έταρτο του 

προβλεπομένου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .εάν πράγματι είναι προφορικές οι  καταγγελίες,  όπως λέει  ο κ.  

Αναστασιάδης.  Εάν συμβαίνει  αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος.  Αντώνης Αναστασιάδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Αντιδήμαρχε σας έχω πει  να ξέρουμε εδώ μέσα 

τι  λέμε και τι  ακούμε.  Εάν έχουν κάνει  ζημιά σε ανθρώπους,  σε 

περιουσίες και μας είπατε όχι .   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάνανε  ζημιές σε ανθρώπους; Δεν είπατε.  Εάν κάνανε ζημιές σε 

ανθρώπους,  σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι  είναι δηλαδή εδώ μέσα; Εάν 

κάνανε ζημιές σε ανθρώπους να τιμωρηθούν αλλά εάν δεν κάνανε 

ζημιά και τα ζώα βοσκούσαν, να μην τιμωρηθούν.  Είναι αυτό το 

πράγμα που λέμε  και εάν ορισμένοι …  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να σκοτωθεί πρώτα κανένας να μετά να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με ακούτε κ.  Αντιδήμαρχε.  Εάν έχετε καταγγελία ότι  του έφαγε 

κάποιου την περιουσία του,  την έκανε ζημία,  τότε ναι,  αλλά όχι  εάν 

δεν έχει  κάνει  καμία ζημία να τιμωρηθεί ο άνθρωπος επειδή έβοσκε τα 

ζώα του.   

 Και κάτι  άλλο. Στην Αγία Βαρβάρα έχω κάνει εγώ ένα δασύλλιο 

ολόκληρο. Φέτος έβαλα καστανιές.  Κύριε Πρόεδρε μου φαίνεται για 

λόγια είμαστε εδώ μέσα μόνο εμείς .  Έβαλα καστανιές και σας 

παρακαλώ πέντε μήνες και σας πήγα και σας στις  έδειξα και είπατε ότι  

τι  ωραίο πράγμα είναι.  Πήγανε και τα φάγανε τα ζώα του άλλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Πήγαν και τα φάγανε.  Κάτσε καλά έξυπνε που δεν κάνατε,  θα έκανε 

ζημία στον Δήμο. Ακούς;  Έφαγε τα δέντρα που έχω βάλει.  Κύριε 

Μυστακίδη και σας έχω πάει.  Ήρθε ο Αντιδήμαρχος και είδε ότι  

πράγματι τα έχει  φάει.  Τι  κάνατε γι΄ αυτό κύριε Αντιδήμαρχε; Κάνατε 

τίποτα; Κύριε Πρόεδρε; Κύριε Αγγελίδη τι  κάνατε;  Τι το κάνατε;  

Τίποτα δεν κάνατε.  

 Εγώ ήθελα να πω δηλαδή ότι  ανθρώπους του μόχθου στα καλά 

καθούμενα δεν τους . .ζημία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα συνεχίσω την τοποθέτησή μου από την τοποθέτηση του κ.  

Γιαννακίδη.  Πραγματικά θα φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε 

ζωές.  Ανεξέλεγκτα την νύκτα αφήνουν τα ζώα και ειδικά τα μεγάλα 

ζώα όπως είναι οι  αγελάδες μέσα στους δρόμους.  Δηλαδή κινδυνεύουν 

και μοτοσικλετιστές και αυτοκίνητα να σκοτωθούν. Και εγώ δεν . .η 

αστυνομία.  

 Πέρα από αυτό υπάρχει και ένα σημαντικ ότατο πρόβλημα. Ξέρετε 

ότι  η ύπαιθρος αυτή την στιγμή είτε από τους κτηνοτρόφους είτε από 

τους επιτήδειους δεν μπορείς να αφήσεις τίποτα.  Από την κατάργηση 

της Αγροφυλακής και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας,  το 

έγκλημα έχει  συντελεστεί  πλήρως. Για μένα είναι επιεικέστατο 50%, 

να πάει 100% και ειδικά για τα μεγάλα ζώα που βρίσκονται στους 

δρόμους προς το μοναστήρι και εκεί  πρέπει τελικά να επέμβει και η 
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αστυνομία.  Θα σκοτωθεί καποιος άνθρωπος.  Έλεος.  Τι πρέπει να 

κάνουμε δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι δεν 

ανακαλύψαμε την πυρίτιδα.  Ο κύριος Αντιδήμαρχος αυτό που 

εισηγείται είναι από το Βασιλικό Διάταγμα 50,  60 χρόνια πριν.  Ο 

σοφός νομοθέτης,  γιατί  το Βασιλικό Διάταγμα άντεξε,  είχ ε πολύ καλές 

διατάξεις ,  λέει  αυτό το πρόστιμο γι΄ αυτές τις  παραβάσεις είναι όχι  

μεγαλύτερο από το διπλάσιο.  Το είδαμε.  Ο κύριος Δήμαρχος με τον 

κύριο Πρόεδρο το εντόπισαν και χθες.   

Στην προ -σύσκεψη ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Επομένως η εισήγηση που 

κάνει  ήδη είναι στα πλαίσια της επιείκειας.  Δεν μπορεί,  πολύ σωστά οι  

συνάδελφοι από την αντιπολίτευση που έχουν σχέσεις με τα χωριά του 

Δήμου μας και όλοι μας το βλέπουμε,  υπάρχουν άνθρωποι που είναι 

ασυνείδητοι.   

Υπάρχουν,  όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σωστοί κτηνοτρόφ οι,  

υπάρχουν και ασυνείδητοι.  Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, 

επαναλαμβάνω. Δεν μπορούν να αφήνουν ελεύθερα τα ζώα να 

κυκλοφορούν.  Το εργαλείο που έχει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,  η Επιτροπή, 

πράγματι δεν είναι ευέλικτο.  Πολύ δύσκολα.   

Από την μια από μόνος του θα επιβάλει τα πρόστιμα; Θέλει και 

ακρόαση, θέλει  και γραπτή καταγγελία.  Πολλές φορές ακούω 

συναδέλφους που του το αναφέρουν προφορικά ή με κάποιον άλλο 

τρόπο. Δυσκολεύεται και ο ίδιος.  Αλλά ούτε,  θα κλείσω με αυτό,  

μπορούμε να είμαστε και με τον αστυφύλαξ και μ ε τον χωροφύλαξ. Ή 
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θα αποφασίσουμε να τους ταράξουμε στην νομιμότητα, καλά το είπατε,  

κ.  Αναστασιάδη ή διαφορετικά δεν γίνεται.   

Να είμαστε επιεικείς  αλλά εδώ νομίζω ο Αντιδήμαρχος έχει  

αναφέρει ότι  έγιναν όλα σωστά, έγινε ακρόαση, επανειλημμένως του 

είπαμε τι  και πως και δεν μπήκε στην σειρά του το πράγμα, δεν 

συμμορφώθηκε.  Τι άλλο να κάνει;  Και πάλι είναι επιεικής η εισήγησή 

του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Θεοχάρης.  Και ο κ.  Θεοχάρης να μιλήσει παρακαλώ. Λίγη 

ησυχία.  

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Για να φτάσουμε στην επιβολή προ στίμου είναι αλήθεια ότι  καλούμε 

σε ακρόαση τους ανθρώπους αυτούς που παραβιάζουν στο γραφείο της 

Αγροτικής Ανάπτυξης και καθόμαστε και διαβουλευόμαστε το θέμα. 

Αυτό γίνεται πολλοστές φορές.  Και δυο και τρεις ,   συγκεκριμένα με 

τους κυρίους το έχουμε κάνει  τρεις  φορές Παναγιώτη.  

 Από εκεί  και πέρα είναι αλήθεια ότι  οι  καταγγελίες γίνονται 

συνήθως τηλεφωνικές.  Όμως σε πολλές των περιπτώσεων δεν 

μπορούμε να ανταποκριθούμε,  γιατί  ο καθένας εκείνη την ώρα 

βρίσκεται κάπου. Εκείνη την ώρα για να πάμε επιτόπου θα πρέπει να 

συσταθεί Επιτροπή και αμέσως να πάμε στον τόπο που πρέπει να πάμε.  

Διαφορετικά εάν πάμε μετά από κάποιες ώρες,  δυο ή τρεις ,  έχουν 

φύγει  ήδη, δεν κάνουμε τίποτα.  

 Όσον αφορά για τα μέρη που λέτε εάν μισθώνονται ή όχι ,  όντως 

αυτοί οι  δυο κύριοι ,  επειδή είναι από την Ορεινή,  μισθώνουν μέρος 

στην περιοχή του Καπετανούδη, υπάρχουν κάποιες ιδιοκτησίες εκεί  και 

μισθώνουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα αλλά πιθανόν οι  εκτάσεις 
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αυτές είναι μικρές,  δεν τους χωράνε και αναγκάζονται σε πολλές των 

περιπτώσεων να παραβιάζουν.  

 Όσο για την ποτίστρα που αναφέρθηκε,  όντως πολλές φορές 

αναγκάζεται αυτός ο . . ,  όταν βρίσκεται στο βορινό μέρος του 

βοσκότοπου, αναγκάζεται να ποτίσει  τα ζώα του στην ποτίστρα αυτή, η 

οποία ανήκει στην περιοχή του Καπετανούδη, στο αγρόκτημα 

Λευκώνα. Απλά πηγαίνει  ο  άνθρωπος κατευθείαν στην ποτίστρα και 

επιστρέφει.  Χωρίς να τα βόσκει.  Η νομοθεσία προβλέπει να μην τα 

πηγαίνει ,  που λέμε,  με την μαγκούρα, απλά να κατευθύνονται προς την 

ποτίστρα, να ποτίζονται και να γυρίζουν.  Προβλέπεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Τοποθέτηση…  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όταν κάποιος δεν έχει  την ευθύνη μπορεί να λέει  

διάφορα πράγματα και να τα βλέπει και εύκολα. Εμείς έχουμε 

εξαντλήσει και πάντα εξαντλούμε όλα τα περιθώρια.  Δεν ξέρω εάν 

υπάρχει κάποιος που ήρθε να σας έπιασε και να σας είπε ότι  πήγα στον 

Αντιδήμαρχο και δεν μου φέρθηκε καλά, δεν είναι ελαστικός,  δεν,  δεν 

και τα λοιπά. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πράγμα.  

 Τώρα θέμα το οποίο έθεσε ο κ.  Χρυσανθίδης.  Κύριε Χρυσανθίδη 

καταρχήν,  αγαπητέ συνάδελφε,  το ξέρετε ότι  και να πας επιτόπου 

μπορεί να αστοχήσεις.  Όπως πέρυσι τον Ιούλιο ήσασταν διακοπές,  με 

πήρατε τηλέφωνο από την παραλία να πάω στο χωριό γιατί  αυτή την 

στιγμή γίνεται αυτό και αυτό.  Σωστά; Πήγα ο ίδιος χωρίς Επιτροπή, 

βρήκα τους ανθρώπους που είπα τε να βρούμε,  σε πήραμε τηλέφωνο και 

τα ζώα δεν ήταν εκεί  που είχατε πει  ότι  ήταν.  Δεν υπήρχε τίποτα. 

Τώρα εάν πήρατε  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από τον τρόπο που …  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Διάλογο θα κάνουμε; Όχι,  δεν είπα αυτό.  Εκτός και εάν κάποιος 

ειδοποίησε τον άνθρωπο και πήρε και τα ζώα. Δεν λέω ότι  μου είπατε 

ψέματα, αλλά θέλω να καταλάβουν και οι  συνάδελφοι ότι  δεν είναι 

πάντα τόσο απλό. Όντως μπορεί εκείνη την στιγμή, πήγα αμέσως, 

αμέσως πήγα. Ο ίδιος.  Παίρνουμε τους ανθρώπους,  πηγαίνουμε με τα 

πόδια στα χωράφια και δεν βρίσκουμε,  πραγματικά. Άρα για να 

καταλάβετε ότι  δεν είναι πάντα είναι εκεί ,  δεν είναι εκεί .  Δεν είναι 

άσπρο-  μαύρο πάντα και παντού.  

 Λοιπόν,  μικρά τα πρόστιμα. Δεν μπ ορώ να το μεγαλώσω εγώ. Ο 

νόμος λέει  αυτό.  Νομικό πλαίσιο.  Πάλι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε 

εμείς .  Εδώ να αποφασίσουμε ότι  ξέρετε,  θα γίνει  500 ευρώ το κεφάλι,  

δεν μπορούμε να το κάνουμε.  Καλό είναι αλλά δεν μπορούμε να τα 

κάνουμε αυτά τα πράγματα.  

 Γιαννακίδης,  αυστηρότερα. Το ίδιο έχω να πω και σε σας.  Όταν 

λέμε αυστηρά δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα πρόστιμα. Από την άλλη 

όμως πρέπει να είμαστε κάπου και εμείς  ελαστικοί όπως προσπαθούμε 

να είμαστε.  Υπάρχουν δυσκολίες στον κόσμο πραγματικά. Αλλά δεν 

χαριζόμαστε.  Είμαστε ελαστικοί,  πραγματικά είμαστε ελαστικοί αλλά 

να κάνουμε και την δουλειά που πρέπει να κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία,  τώρα μεγάλο το πρόστιμο.  Κάνατε και μια 

πρόταση. Αυτή η πρότασή σας όμως είναι για δέκα, είκοσι ευρώ πάνω -

κάτω όμως. Δεν νομίζω τώρα να είναι εκεί  το πρόβλημα. Το πρόβλημά 

μας είναι να μην έχουμε συνεχώς,  ερχόμαστε να μην φέρνουμε θέματα 

για τιμωρία και για πρόστιμα. Εάν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα.  

 Μέχρι στιγμής,  ο κ.  Θεοχάρης το έχει  . .δεν ήρθε κάποιος 

πραγματικά, όταν βρισκόμαστε τετ –α-τετ και μιλάμε να πει  ότι  λάθος 

κάνατε.  Αναγνωρίζουν οι  άνθρωποι.  Αλλά είτε γιατί  πρέπει να πάει να 

ποτίσει ,  είτε γιατί  δεν του φτάνει  ο χώρος.  Αναγνωρίζουν ότι  

πραγματικά βρίσκονται σε άλλο σημείο και όντως είναι παράνομοι να 

το πω. Το γνωρίζουν όλοι τους.  Δεν τίθεται θέμα μήπως κάποιον τον 

αδικήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εάν υπάρχει…  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.  Κύριε Αναστασιάδη ξέρετε καλά. Για ένα 

συγκεκριμένο  θέμα επιμένετε τόσο πολύ, να τον τιμωρήσουμε έως και 

να μην πω τι  να τον κάνουμε τον άνθρωπο, αλλά για όσους ισχύει  αυτό 

εδώ εμπλέκεται και η Αγροφυλακή. Όπως ξέρει  ο κ.  Χρυσανθίδης 

κάναμε συναντήσεις και με την Αγροφυλακή. Δεν ξέρω αυτά που λέτε 

σε μας και τις  απαιτήσεις που έχετε από τον Δήμο εάν τις  έχετε και 

από την Αγροφυλακή όμως που είναι πιο αρμόδια.  Αυτό δεν το ξέρω.  

 Ξέρετε καλά, κύριε Αντώνη, σας παρακαλώ, πήγα και την 

απόφαση στον άνθρωπο από το Δασαρχείο που απαγορεύεται,  την 

θυροκόλλησα, την  πήγα την επόμενη μέρα, Σάββατο  βράδυ με πήρατε 
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20:00΄ η ώρα και πήγα, του μίλησα του ανθρώπου, είπα αυτά που είχα 

να πω, πήγαμε και μαζί .  Δηλαδή να μην αφήνουμε εδώ να εννοείται ότι  

δεν κάνουμε και δουλειά.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Δεν θέλω διάλογο να κάνετε,  αυτό λέω.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τώρα υπάρχει και πολύς κόσμος πραγματικά που φοβάται αυτή την 

επικινδυνότητα. Εάν πάτε προς το μοναστήρι συνεχώς υπάρχουν ζώα 

στον δρόμο. Καταλαβαίνουμε ότι  στα ορειν ά και εδώ και εκεί  υπάρχει  

αυτό το πράγμα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.  Δεν είναι κάποιοι  

που θέλουν να υποστηρίξουν,  όπως ο κ.  Αναστασιάδης είναι μεγάλο το 

πρόστιμο να μην πληρώσουν οι  άνθρωποι οι  φουκαράδες και τα λοιπά. 

Και καλά είπε,  εμείς  από αγροτική οικογένεια ερχόμαστε οι  

περισσότεροι.  Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουμε αλλά άλλο να έχεις  

την ευθύνη, γιατί  πήγα και στον Εισαγγελέα εγώ κάποιες φορές και με 

τον καταγγέλλων και με τους καταγγέλλοντες και προσπαθούμε και 

εκεί  να γεφυρωθεί το χάσμα. Ο ίδιος ο Εισαγγελέας προσπάθησε ο 

άνθρωπος.   

 Εν πάση περιπτώσει,  αυτά είχα να πω. Έκανε την πρόταση 

πραγματικά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπου και 

εύχομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παναγιώτη δεν διευκρινίσαμε ότι  είναι δυο Επιτροπές.  Η μια 

είναι για παράνομη βόσκηση και  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Ένα για τα αδέσποτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα αφήνουν νύκτα μέσα στον δρόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε να πετάγεστε από εδώ και από εκεί .  Σταματήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία εάν υπάρχει από τους προλαλήσαντες.  Μόνο ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης και ο κ.  Χρυσανθίδης.  Και ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Βασίλη Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ίσως όσοι δεν το έχουν 

ζήσει δεν το έχουν αντ ιληφθεί.   Δεν θα διαφωνήσω με τον κ.  

Αντιδήμαρχο σε ορισμένα θέματα, όμως επειδή ήμουν ο ίδιος ο οποίος 

επί  τρία χρόνια ταλαιπωρούμαι,  εκπροσωπώντας και το χωριό βέβαια 

από το οποίο κατάγομαι,  γιατί  να βρούμε την νομοθεσία 

ταλαιπωρήθηκα αφάνταστα. Με έστελ νε η υπηρεσία του Δήμου στο 

Δασαρχείο,  το Δασαρχείο στον Δήμο, οπότε κάθισε και ευτυχώς 

υπάρχει και αυτό το ίντερνετ και βρήκα την νομοθεσία και πήγα και 

στον έναν και στον άλλο και ξεκαθάρισε το θέμα.  

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία,  είναι ασυνείδητοι αυτο ί οι  

άνθρωποι,  δεν συμμορφώνονται με τίποτα,  ούτε οικονομική κρίση ούτε 

τίποτα.  Εάν βλέπετε να καταστρέφεται η περιουσία σας τότε θα 

αντιληφθείτε το μέγεθος το τι  κάνουν.  Να φανταστείτε σε συνάντηση 
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που κάναμε στον Ελαιώνα όλοι μαζί ,  ξέρανε ποιανού είναι κ αι ο ένας 

δεν μιλούσε για τον άλλο. Ο ένας κάλυπτε τον άλλο. Και ξέρετε στον 

Ελαιώνα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Λέω για το χωριό μου που είναι 

ορεινό και έχει  πολλά αιγοπρόβατα και βοοειδή,  δεν μπορείς να 

περιφράξεις τα κτήματα, διότι  εάν περιφράξω εγώ το κτήμα μου δεν θα 

μπορεί να πάει ο άλλος γιατί  δεν έχει  αγροτόδρομο. Άρα λοιπόν πας 

στο φιλότιμο.   

Μέχρι σήμερα εγώ που ταλαιπωρούμαι τρία χρόνια δεν έχει  

επιβληθεί κανένα πρόστιμο και δεν ζήτησα να επιβληθεί πρόστιμο 

παρά μόνο προσπαθώ συναινετικά να βρω λ ύση. Όμως δεν δίνεται 

λύση και πρότινος,  προτού μια εβδομάδα ακριβώς,  θέλω να ενημερώσω 

τους συναδέλφους,  ότι  ήρθε το Δασαρχείο διότι  καταστρέψανε 

ελαιόδεντρα μικρά, οπότε τώρα θα πάμε σε πρόστιμα αναγκαστικά.   

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και δεν μιλάω για τους 

συγκεκριμένους,  γενικά για τους ανθρώπους.  Δεν είναι όλοι,  είναι μια 

μερίδα.  Μια ομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει,  εάν ήταν δυνατόν,  να 

μπαίνουν και μεγαλύτερα πρόστιμα. Δεν υπάρχει καμία οικονομική 

κρίση, δεν είναι δυνατόν αυτοί να μην σέβονται την περιο υσία του 

άλλου και να κοιτάνε να κάνουν την δουλειά τους σε βάρος κάποιων 

άλλων.  

Γι΄ αυτό λοιπόν πρέπει είπα να γίνει  πιο ευέλικτη η Επιτροπή, 

πώς θα γίνει  δεν ξέρω και να είναι μεγαλύτερα τα πρόστιμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα αγοράσει ελικόπτερο Βασίλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε τρία χρόνια δεν μπόρεσα να βρω λύση και όχι  μόνο 

εγώ, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για ένα χωριό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή,  κύριε Πρόεδρε,  πρέπει να είμασ τε λογικοί άνθρωποι και να 

μιλάμε λογικά πράγματα, εγώ τι  είπα; Εάν έχει  γίνει  ζημία σε ιδιώτη 

να τιμωρηθούν.  Ποιος είπε το αντίθετο; Είπε κανείς  το αντίθετο; Η 

ζημιά γίνεται από ζώα τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Που δεν τα 

συνοδεύουν οι  λεγόμενοι τσοπάνηδες .  Που τα αφήνουν.  Αυτά κάνουν 

ζημιά,  να τιμωρηθούν οι  ιδιοκτήτες.  Είπα εγώ το αντίθετο; Λογικά 

μιλάμε εδώ μέσα. Δεν μίλησα εγώ να μην τιμωρηθούν αυτοί αλλά εάν ο  

τσοπάνης που οδηγεί  το κοπάδι βοσκάει μόνο το χόρτο,  να μην 

τιμωρηθεί.  Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα  εγώ τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον κ.  Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Γρηγοριάδη, όταν κάποιος παρανομεί καθ’ έξιν 

να τιμωρείται με την μεγαλύτερη των ποινών. Σε αυτό,  νομίζω, πως 

όλοι συμφωνούμε.  Όμως εδώ το σκεπτικό μου και ο προϋπολογισμός 

μου εδράζεται σε αυτό το οποίο είπε ο κ.  Θεοχάρης,  ότι  μερικές φορές 

υπάρχουν προβλήματα τα οποία για να ξεπεραστούν,  όπως,  ας πούμε,  

το πότισμα των ζωντανών, θα πρέπει να πορευτεί  το κοπάδι ένα 

χιλιόμετρο, δυο χιλιόμετρα, όχι  βέβαια σ τρατιωτική γραμμή, αλλά 

όπως όλοι μας ξέρουμε.  Εάν αυτό το πράγμα, όπως και το άλλο ότι  

ενοικιάζονται ιδιωτικοί χώροι προς βόσκηση. Γι΄ αυτό είπα στην αρχή 

στην τοποθέτησή μου στην κυρία ότι  πολλές φορές υπάρχει κίνδυνος 
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αυτό το οποίο εμείς  παίρνουμε να απ οφασίζουμε να είναι έωλο και να 

μην στηρίζεται σε βάσεις στέρεες και φυσικά να μας οδηγεί  σε λάθος 

συμπεράσματα.  

Δεν αμφισβητώ την διάθεσή σας να . .λειτουργήσετε και 

υπηρεσιακά και μέσα στα πλαίσια του νόμου αλλά η ίδια η κατάσταση 

είναι αυτή η οποία με οδηγεί  σε αυτόν τον προβληματισμό και σε αυτή 

την θέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη κλείστε το θέμα.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απλώς μια κουβέντα να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι  έωλο 

και να το φέραμε ως θέμα. Να είστε σίγουροι,  εάν δεν ήμασταν 

σίγουροι εκατό τοις  εκατό με το GPS ,  με το Α, με το Β, με την 

έγγραφη καταγγελία και με τον κίνδυνο παρακάτω, δεν έρχεται εδώ 

θέμα, μην ανησυχείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου κύριε Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου. Ναι,  ναι,  ναι .  Χρήστος 

Γρηγοριάδης και Δούκας ναι την εισήγηση του Αντιδημάρχου. Ο κ.  

Μηλίδης; Την πρότασή σας.  Έγινε σαφής η πρόταση της παράταξης 

του κ.  Μηλίδη; Ο κ.  Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Παρών, όχι  για τα συγκεκριμένα περιστατικά αλλά γενικότερα για το 

πλαίσιο.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ψηφίζουμε τα συγκεκριμένα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ψηφίζω την πρότασή μου. Ναι σε αυτούς που κάνουν ζημιές σε 

ιδιώτη, όχι  σε  αυτούς που . .τα ζώα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι.  Η κυρία Γεωργούλα, ναι.  Η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ναι.  Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 367/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής  

 υπηρεσιών για την επισκευή σαρώθρου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλετε να ακούσετε την φωνή του κ.  Χαρίτου; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.  Πτέραρχέ μου δεν θέλουν να ακούσουν την 

φωνή σου.  

 Δέκατο τέταρτο.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτημα από τον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το έργο είναι γύρω στις  20.000 ευρώ από ότι  έχω δει .  Ήταν στον 

προϋπολογισμό του ΄16,  που εάν δεν απατώμαι ψηφίσαμε εδώ και π ολύ 

καιρό.  Γιατί  πρέπει να πάμε σε απευθείας ανάθεση αφού ήταν γνωστό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Έτσι γράφει μέσα, απευθείας ανάθεση γράφει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη είναι πρόχειρος διαγωνισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα το αποφασίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόχειρος διαγωνισμός.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν οι  20.000 προμήθεια δεν γίνεται απευθείας ανάθεση, κύριε 

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διάβασέ την καλά και πες μας.  Λοιπόν,  πρόχειρος διαγωνισμός,  

τελεία,  παύλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος κανείς;  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 369/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών για  

το έτος 2016 -2017.  
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χαρίτος Χρήστος.   

Κος Χ. ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η ασφάλεια των αυτοκινήτων είναι από 20 Οκτωβρίου του ΄16 μέχρι το 

΄17.  Είναι η τακτική που κάνουμε κάθε χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 370/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτημάτων  

Κ. Μητσάκου –Εμφιετζόγλου από μεσίτη ακινήτων  

βάσει της παρ. 8  του άρθρου 24 του Ν.4182/20013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε τι  θέλω να πω; Ζητώ, κύριε Δήμαρχε,  από τους 

συναδέλφους και την βοήθειά τους με ποια έννοια; Κάμε την 

προσπάθεια της εκμίσθωσης,  απέβη άκαρπη, το ανεβάσα με στο σάιτ 

του Υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα,  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις  18 -12-15 με 20ήμερη προθεσμία,  καμία προσφορά.  

 Μιλήσαμε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κληροδοτημάτων. 

Μας πρότεινε με βάση τον νόμο να πάρουμε,  τουλάχιστον,  έναν μεσί τη 

μήπως και μπορέσουμε έτσι και το εκμισθώσουμε.  Αλλά μέχρι να γίνει  

αυτή η δουλειά,  επειδή ο μεσίτης το ξέρετε πολύ καλά έχει  αμοιβή το 

μισό ενοίκιο στην Φ.Π.Α.,  ζητώ και από εσάς,  κάνω και εγώ τις  

προσπάθειές μου και η υπηρεσία,  είναι απέναντι  από τον Ά γιο 

Δημήτριο,  από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 40 τετραγωνικά 

μέτρα το διαμέρισμα 3.  Πολυκατοικία στο δεύτερο όροφο και μια 

υπόγεια αποθήκη της πολυκατοικία αυτής εμβαδού 7,50 τετραγωνικά 

μέτρα. Εάν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος παρακαλώ για την 

συνδρομή και των συναδέλφων. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα,  

προσπαθούμε αλλά δεν έρχεται κανείς .  Ξέρετε στην αγορά ακινήτων τι  

επικρατεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον μεσίτη πως θα τον επιλέξουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Η  υπηρεσία σε συνεννόηση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Κληροδοτημάτων. Η Αποκεντρωμένη στην Θεσσαλονίκη, όχι  εγώ. Όλα 

εγκρίνονται από εκεί ,  τίποτα μόνοι μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλει προσοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του ακινήτου  

αναψυκτηρίου στο δημοτικό θέατρο (θεατράκι)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι καλό οι  συνά δελφοι λίγο δυο λεπτά να μου 

δώσουν. Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  τι  συνέβη εδώ; 

Η εισήγηση, εάν προσέξετε και έχει  ο κ.  Πρόεδρος εδώ το 

πρωτόκολλο, είναι τον Απρίλιο του 2016. Η υπηρεσία Προσόδων από 

τον Φεβρουάριο του ΄16,  κύριε Πρόεδρε,  παρατήρησε ότι  η 

συγκεκριμένη μίσθωση είχε θέμα με το ότι  δεν ήταν ενήμερη, δηλαδή 
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είχε χάσει την ρύθμιση στην οποία είχε προβεί με τις  διάφορες 

νομοθεσίες,  γιατί  κατά καιρούς είχε βγει  ρύθμιση των 100 δόσεων, 

κύριε Πρόεδρε,  την είχε βγάλει στην αρχή η προ ηγούμενη κυβέρνηση, 

η σημερινή επίσης την επικαιροποίησε.  Τον Φεβρουάριο 

διαπιστώνουμε ότι  έχει  χάσει την ρύθμιση και επομένως,  επειδή η 

οφειλή ήταν σημαντική,  θεωρήσαμε ότι  θα πρέπει και αφού κάναμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πες το ποσό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θυμάμαι καλά ήταν πάνω από 3.000 ευρώ, ότι  θα πρέπει και να 

τον ενημερώσουμε τον μισθωτή, ως εκμισθωτές και να τον 

παροτρύνουμε να τακτοποιήσει την οφειλή του και προφορικά και 

γραπτώς με έγγραφο το οποίο αναφέρεται στην εισήγηση τον 

Φεβρουάριο του ΄16 και κάποια στιγμ ή τον Απρίλιο εισηγηθήκαμε 

στον κ.  Πρόεδρο την συγκεκριμένη εισήγηση περί έγκριση της 

καταγγελίας της μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Δημοτικό 

Θέατρο, στο Θεατράκι.   

 Από τον Φεβρουάριο όμως, γιατί  εγώ πρέπει να σας παρουσιάσω 

την εικόνα την σημερινή και θα σας αναλύσω και πως είναι οι  όροι του 

συμφωνητικού, από τον Φεβρουάριο όμως του ΄16 μέχρι σήμερα ο 

μισθωτής τι  έκανε; Ήρθε και κατέβαλε 2.170 ευρώ συν άλλα 110 ευρώ 

γιατί  ρύθμιση, κατέβαλε δηλαδή σε χρήμα 2.170 ευρώ που αφορούσαν 

μισθώματα για το  κυλικείο και επίσης ήρθε και ρύθμισε με 12 δόσεις,  

ως έχει  το δικαίωμα, όπως η εφορία έτσι και στον Δήμο, πάγια 

ρύθμιση λέγεται αυτό,  τις  καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και 

τον οφειλή από την κατανάλωση του νερού.  
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 Το μόνο που αυτή την στιγμή που σας μιλάω σήμερα οφείλει ,  

γιατί  δεν μπορεί να ρυθμίσει  σύμφωνα με τον νόμο, είναι 450 ευρώ 

από την οφειλή από το μίσθωμα. Δηλαδή αυτή την στιγμή αυτός ο 

άνθρωπος χρωστάει 450 ευρώ, τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  να ολοκληρώσω.  Μας κατέβαλε από τον Φεβρουάριο που τον 

οχλήσαμε 2.170, επίσης τώρα τελευταία κατέβαλε άλλα 100 κάτι  ευρώ 

από τις  12 δόσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που ρύθμισε 

και του νερού και έρχομαι,  μίλησα και με τον κ.  Δήμαρχο και με τον κ.  

Πρόεδρο, μιλώ και σε σας,  έρχομαι στην εξής θέση. Δεν είμαι στην 

θέση που βρισκόμουνα τον Φεβρουάριο ή τον Απρίλιο που σας το 

εισηγήθηκε,  κύριε Πρόεδρε,  η υπηρεσία στην οποία έχω την ευθύνη, 

γιατί  έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα.  

 Σήμερα που σας το εισηγούμαι σας λέω ότι  ο άνθρωπος αυτός και 

χρήματα έφερε κοντά στις  2.300 ευρώ και μάλιστα πριν καν αρχίσει  να 

λειτουργεί  η θερινή περίοδος,  γιατί  ας μην γελιόμαστε,  το θεατράκι 

είναι θερινή περίοδος ότι  βγάλει,  τότε λειτουργεί ,  τον χειμώνα δεν 

λειτουργεί  όταν δεν είναι καλός ο καιρός,  επομένως σας λέω, σας 

κάνω μια πρόταση, παίρνω το θάρρος και σας κάνω μια πρόταση και 

σας λέω το εξής:  μετά από όλα αυτά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν 

από τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ναι,  κύριε Αντώνη, ένα λεπτό.  Σας προτείνω για τουλάχιστον τους 

μήνες του καλοκαιριού να αποσυρθεί το θέμα, κύριε Πρόεδρε με την 

σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων και να επανέλθει εάν συνεχίζουν να 

υπάρχουν οφειλές στο πρώτο συμβούλιο του Σεπ τεμβρίου.  Κρίνω 

σκόπιμο μετά από όλα αυτά τα δεδομένα που σήμερα η υπηρεσία και 

στον κ.  Πρόεδρο και σε μένα έχει  προσκομίσει ,  για μόνο την οφειλή,  

κύριε Πρόεδρε,  των 450 ευρώ και μάλιστα, γιατί  ποτέ δεν θέλω να 

φέρω σε δύσκολη θέση το σώμα νομικά και θέλω να είμαι σωστός και 

σε αυτό,  βλέποντας το συμφωνητικό μίσθωσης το οποίο,  κύριε 

Πρόεδρε και αυτό σας το προσκομίζω, λέει ,  κύριε Πρόεδρε το 

συμφωνητικό ότι  εμείς  έχουμε το δικαίωμα εάν κάποιος δεν καταβάλει 

εμπροθέσμως το μίσθωμα ή παραβεί οποιουσδήποτε από τους όρους 

του μισθωτηρίου,  έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε και να 

λύσουμε την μίσθωση. Το δικαίωμα. Δεν έχουμε,  θέλω να πω, καμία 

υποχρέωση για να μας κυνηγάει μετά.  Και όταν μάλιστα ο μισθωτής σε 

αυτή την δύσκολη χρονική περίοδο οικονομικά και χωρίς να έχει  

ανοίξει  ακόμη ήρθε και κατέβαλε αυτά τα λεφτά, συνάδελφοι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα να προχωρήσουμε.  Παρακαλώ 

ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; .  Ερωτήσεις.  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος 

κανείς;  Ο κ.  Αντώνης  Αναστασιάδης.  Άλλος;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ωραία όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  όμως δεν 

δικαιολογούνται.  Ερώτηση. Εφόσον η εισήγηση είναι από 21 -4 που 

διαβάζουμε εδώ και έχουν συμβεί αυτά,  είναι αληθή γεγονότα 
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πραγματικά ότι  έχουν γίνει ,  η ημε ρησία διάταξη βγήκε πριν πέντε 

μέρες,  γιατί  ποιο λόγο λοιπόν μπήκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα 

αυτό; Μήπως τακτοποιεί  τις  οφειλές του την εβδομάδα αυτή; Πείτε το.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  θα το πω. Με βοηθάτε τα μάλα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αλλιώς δεν έπρεπε να μπει θέμα ημερήσιας διάταξης.  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμφωνώ απόλυτα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διότι ,  τοποθετούμαι κιόλας,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέχρι και 27 Μαΐου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι σήμερα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

17 Μαΐου κατέβαλε 600 ευρώ, 27 Μαΐου 625, δηλαδή 1.200 ευρώ από 

το ποσό ήρθε στις  τελευταίες μέρες.  Από τον Φεβρουάριο μέχρι στις  

17 Μαΐου, εδώ τα έχω όλα να τα προσκομίσω στο προεδρείο,  έβαζε ο 

άνθρωπος 20,  20 ευρώ, 40 μόνο, 250 ευρώ 11 Μαΐου του ΄16.  Δηλαδή 

τώρα τελευταία έφερε κοντά στο 1.500. Αυτή είναι η αλήθεια.  Μπράβο 

η ερώτηση με βοηθάει τα μάλα. Δεν θα μπορούσα να το αποσύρω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…Είναι θέματα τα οποία πρέπει να είστε λίγο πιο ευέλικτοι στο εξής;  

ένα θεατράκι,  ακούστε με και δεν κακό, θα σας βοηθήσει.  Πιστεύω ότι  

τέτοια θέματα δεν πρέπει να έρχονται στο Δημο τικό Συμβούλιο οι  

καταγγελίες την στιγμή που τα μαγαζιά αυτά λειτουργούν από εδώ και 
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πέρα.  Άρα λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα με την υπογραφή της 

σύμβασης να δίνεις  ένα περιθώριο,  να δίνουμε,  ώστε τις  περιόδους που 

δουλεύουν να μπορούν και να ανταποκρίνονται  οι άνθρωποι,  όλοι 

αυτοί που έχουν τα μαγαζιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη αυτό κάνουμε και το ξέρεις  πολύ καλά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρήματα ήρθαν στο τέλος.  Δεν μπορούσα να το αποσύρω. 

Κατανοητή η ερώτηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…δυο κουβέντες,  ότι  πλήρωσε αυτή την εβδομάδα  γι΄ αυτό και γι΄ 

αυτό.  Μας κάνατε ολόκληρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι  ο εισηγητής της παράταξης έδωσε την 

δυνατότητα στον Αντιδήμαρχο να είναι ευέλικτος.  Εκείνο όμως το 

οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής:  συσσωρεύτηκαν αυτές 

οι  οφειλές.  Εμείς έπρεπε να ήμασταν εκεί  και να επισημάνουμε στον 

συγκεκριμένο συνδημότη. Όπως επίσης,  κύριε Αντιδήμαρχε,  δεν 

νομίζω ότι  θα πρέπει να αφήσουμε όλο το καλοκαίρι ανεξέλεγκτα. 

Πρέπει ανά 15μερο να παρακολουθείται,  διότι  εάν περάσει το 

καλοκαίρι τίποτα δεν είναι αυτονόητο,  μετά εάν μείνουν οφειλές θα 

μας το ξανά φέρετε.  Νομίζω ότι  στο μέσο είναι η αλήθεια.  Από κοντά 

λοιπόν να του δώσουμε αναπνοές του ανθρώπους αλλά να μην μας 

αφήσει καπέλο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω 3 -2-16 εξέπεσε της ρυθμίσεως.  Δεν είναι 

δηλαδή ότι  μας έφυγε ένα διάστημα και τον αφήσαμε χωρίς να τον 
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ελέγξουμε.  Έτσι κάνουμε,  προσπαθούμε,  για όλες τις  μισθώσεις.  

Δέχομαι την ερώτηση γιατί  με βοήθησε να απαντήσω πως 

διαμορφώθηκε η οικονομική κατάσταση τις  τελευταίες μέρες κ αι 

πιστεύω . .συνάδελφοι φυσικά ελέγχουμε στο πρώτο συμβούλιο του 

Σεπτεμβρίου εάν τυχόν δείξει  ότι  δεν ανταποκρίνεται,  θα έρθει  το 

θέμα.  

 Παρακαλώ τους συναδέλφους να συμφωνήσουν σε αυτή την 

λογική…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  το αποσύρουμε σήμερα και εάν τυχόν κρίνουμε ως 

δημοτική αρχή ότι  κάπου δεν ανταποκρίνεται,  εδώ είμαστε,  δεν 

φεύγουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν το θέμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να αποσυρθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται.  Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ομόφωνα κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και σας προσκομίζω όλα αυτά που…  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

ΠΡΑΚΤ. 10-2016  

…………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Παραχώρηση χρήσης χώρων από τον ΟΑΕΔ στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το ξέρετε το θέμα. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 372/2016)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

Θέμα 19 ο  :  

Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής στέγης  

 στον Σύλλογο Φίλων –Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας  

 Ανηλίκων Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει συμφωνητικό μίσθωσης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να ακούσετε τον κ.  Μυστακίδη; Όχι.  Η κυρία Αγγιανίδη 

Αρβανίτη,  όχι .  Οι υπόλοιποι ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να ακούσουμε την εισήγηση παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ να ακούσετε την εισήγηση. Βεβαίως.  Από τον κ.  

Αντιδήμαρχο τον κ.  Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο Σύλλογος αυτός ο συγκεκριμένος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας 

Προστασίας Ανηλίκων Σερρών ζήτησε αυτό το κτήριο που είναι στην 

οδό Σαρανταπόρου, που ήταν πρώην ΚΑΠΗ, εκεί  στον Άγιο Αθανάσιο,  

το οποίο ήταν κατεστραμμένο, το φτιάξανε,  τώρα δεν ξέρω πάλι τι  

έγινε και για να το χρησιμοποιήσει για κάποιες δράσεις οι  οποίες 

αναφέρονται στο καταστατικό του Συλλόγου.  Άμα θέλετε να σας τις  

διαβάσω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να τελειώσω, δεν είπες την εισήγηση; Εφόσον οι  νομικοί 

αποφάνθηκαν ότι  μπορεί να παραχωρηθεί σε ένα τέτοιο Σύλλογο και ο 

Σύλλογος στην περίπτωση που θα του το παραχωρήσουμε για τρία 

χρόνια θα αναλάβει όλα  τα λειτουργικά έξοδα και την συντήρηση και 

υπάρχει και η δυνατότητα, εφόσον δεν εκπληρούνται οι  στόχοι μπορεί 

να ανακληθεί ακόμα από τον Δήμο αυτή η παραχώρηση.  

 Εμείς είμαστε θετικοί,  έχουμε και μια κατάσταση με υπογραφές 

αυτών των ανθρώπων που είναι στον Σύλλογο αυτό και είναι όλοι 
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άνθρωποι γνωστοί,  όχι  απλώς επώνυμοι,  είναι άνθρωποι που 

διετέλεσαν στην πολιτική ζωή του τόπου, συνετέλεσαν και 

δημοσιογράφοι,  είναι όλοι γνωστοί άνθρωποι και σοβαροί.   

 Από εκεί  και πέρα εμείς  εισηγούμαστε,  επαναλαμβάνω, το  να το 

δώσουμε και να το προστατεύσουμε,  γιατί  αυτή την στιγμή πάλι το 

καταστρέψανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κύριε Μυστακίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κυρία Ιλανίδου. Τελειώσατε την εισήγηση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα κάνω μια δ ιευκρίνιση. Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνεχίστε.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα κάνω μια διευκρίνιση και θα επαναλάβω ότι  είναι . .στον χώρο του 

Αγίου Αθανασίου  …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το άλλο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι τα κοντέινερς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι όλοι μαζί .  Κύριε Αναστασιάδη θα περιμένετε την σειρά σας.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόλις τελειώσει την εισήγησή του.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Ερωτήσεις;  Ερώτηση από τον κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί είναι φίλοι μιας εταιρείας.  Ποια είναι αυτή η εταιρεία; Και ποιο 

είναι το καταστατικό της;  Εάν είναι ΜΚΟ αυτή; Ακούτε;  Πείτε μου 

παρακαλώ, ποια είναι αυτή η εταιρεία που προσπαθούν αυτοί,  που 

είναι φίλοι της;  Αυτό που λέμε Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό,  

Αγγελίδη μην γράφεις,  αυτοί που κάνατε αυτούς τους ανθρώπους των 

ΡΟΜΑ, τους δώσανε ιθαγένεια.   Ακούτε;  Δεν ακούτε όμως.  Αυτοί 

δώσανε ιθαγένεια και τους κάνανε ΡΟΜΑ αντί  για Έλληνες.  

Προσπαθούν τώρα να πάνε εκεί  που αυτοί οι  άνθρωποι έχουν εκεί  

Σύλλογο δικό τους και κάνουν όλε στις  εκδηλώσεις τους.  Ποιοι  είναι 

αυτοί οι  άνθρωποι τώρα; Ποια εταιρεία εκπροσωπούν; Θα μας πείτε;  

Και το καταστατικό της εταιρείας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτησή σας πιο συγκεκριμένα; Τι ρωτάτε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα σου πω τι  ρωτάω. Ποια είναι η εταιρεία που προσπαθούν αυτοί να 

εκπροσωπήσουν; Οι Φίλοι που έχουν φιλικά αισ θήματα για τους 

ΡΟΜΑ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος θέλει  να απαντήσει;  Ο κ.  Μυστακίδης ή ο κ.  Γαλάνης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν απαντήσουν,  κύριε Πρόεδρε,  παρανομείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση στην ερώτηση του κ.  Αντώνη Αναστασιάδη ποιος θα δώσει;  

Απαντήστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι συγκεκριμένη. Ποια εταιρεία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν,  κ.  Αναστασιάδη, το ξέρετε το κτήριο αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώστε απάντηση για το συγκεκριμένο ερώτημα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  οι  απαντήσεις  μπορούν να δοθούν και με κάποια σχήματα 

λόγου. Απάντηση . .ερώτηση και απάντηση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να αλλάζουμε και την χροιά της φωνής μας όταν κάνουμε ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων λέω είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου στο οποίο συμμετέχει  και ελέγχει  ο Εισαγγελέας.  Είναι ένας 

φορέας πάρα πολύ σοβαρός.  ‘Οι Φίλοι’  είναι ένας άλλος Σύλλογος,  ο 

οποίος έχει  καταστατικό και στηρίζει  το έργο και την δράση της 

Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων. Αυτά τα λέω σαν δικηγόρος,  αυτά 

γνωρίζω. Τώρα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι απάντηση αυτή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή είναι η αλήθεια,  όχι  ότι  θέλετε να σας απαντήσω εσείς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι απάντηση αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Υπάρχουν άλλοι που ερωτούν;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα εάν το θέμα είναι η υφή του Συλλόγου και τα λοιπά, είναι άλλη 

περίπτωση και εάν πάμε στο θέμα στο να παραχωρήσουμε ή όχι  ένα 

κτήριο του Δήμου, αυτό τώρα μπορούμε να δώσουμε άλλες απαντήσεις.  
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Αυτό το κτήριο έχει  λεηλατηθεί,  πολλές φορές το φτιάξαμε και σήμερα 

πώς χρησιμοποιείται,  ξέρετε;  Χρησιμοποιείται για τους γάμους…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό ζήτησαν και σε αυτό αναφερόμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κύριε Αντώνη. Θα σταματήσω τον διάλογο και θα 

πάμε σε τοποθετήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα μας απαντάει όμως, είναι ΜΚΟ αυτή η εταιρεία; Τι είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντάει και δεν τον αφήνετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν το γνωρίζω εάν είναι ΜΚΟ. Εμείς έχουμε θέμα το οποίο έχω την 

εισήγηση και εκεί  περιορίζομαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν ξέρετε ποια είναι αυτή η εταιρεία …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όμως εμείς  εξετάζουμε το αίτημα των εθελοντών και  μπορώ να σας 

διαβάσω τα ονόματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μίλησα μόλις τώρα με τον Πρόεδρο της Δικηγορικού 

Συλλόγου, την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Μέσα υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο πιστοποι εί  την εγκυρότητα του 

Συλλόγου αυτού. Ποια ΜΚΟ και ιστορίες ρωτάτε εδώ μέσα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια είναι η εταιρεία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια είναι η εταιρεία; Διαβάστε το καταστατικό της εταιρείας.  Ποιος 

σας είπε ότι  δεν το έχουμε; Εδώ είναι το καταστατικό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι το καταστατικό του Συλλόγου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να σας απαντήσουμε δεν θέλετε;  Ρωτάτε,  εάν καταλάβαμε καλά, ποιο 

είναι το καταστατικό του Συλλόγου Φίλων…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι του Συλλόγου, της Εταιρείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της Εταιρείας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μόλις μίλησα με τον κύριο … η Εταιρεία….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά, σταματήστε,  βάλτε φρένο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μετά από παρέμβαση της κυρίας αντιδημάρχου, η κυρία Αγγιανίδου,  η 

οποία γνωρίζει  πολύ καλά και η κυρία Ιλανίδου το γνωρίζει  αυτό πολύ 

καλά, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, η οποία βρισκόταν και στο 

Πρωτοδικείο Σερρών, μεταφέρθηκε σε επίπεδο Εφετείου στην 

Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος αυτός στηρίζει  την δράση και το έργο στις  

Σέρρες με καταστατικό εγκεκριμένο της Εταιρείας Προστασίας 

Ανηλίκων η οποία πλέον λειτουργεί  σε επίπεδο Εφετείου.  Αυτά μου 

μετέφερε και ο κ.  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Αυτή είναι η 

απάντηση. Ούτε ΜΚΟ. Είναι μια υπό τον Εισαγγελέα στην 

Θεσσαλονίκη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποια ΜΚΟ; Εισαγγελέας σας λέω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ποια είναι σου λέω;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου και η κυρία Αγιαννίδου ήταν και μέλη της Εταιρείας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι έγκυρο το καταστατικό από το Πρωτοδικείο και σε όποιον 

αρέσει.  Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάντε ότι  θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος.  Η κυρία 

Αγιαννίδου.  Άλλος; Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

 Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γαλάνης.  Κύριε Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι  πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι ,  εάν και 

κουραστήκαμε.  Το συγκεκριμένο κτήριο είναι αυτό το λευκό, το 

μεγάλο. Σήμερα εκείνο το κτήριο είναι κενό.  Εάν αυτός ο Σύλλογος 

δραστηριοποιηθούν και στηρίξουν τα παιδιά εκεί  των ΡΟΜΑ, αυτών τω 

ν συνδημοτών που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, καλό θα είναι.  Εάν 

όμως έχει  γενική δράση και δεν εστιάζει  σε αυτή την πληθυσμιακή 

ομάδα, που έχει  πολλά προβλήματα, μήπως θα δημιουργήσουμε 

περαιτέρω προβλήματα και εντάσεις;  Εάν όμως πάνε εκεί  για να 

βοηθήσουν αυτή την κοινωνική ομάδα, καλώς πάνε.  Εάν λοιπόν πάνε 

εκεί  να στηρίξουν τα παιδιά,  ξαναλέω, εκείνης της γειτονιάς,  καλά 

πάνε.  Βεβαίως η κυρία Αντιδήμαρχος είπε όχι  και μας προβληματίζει  

ιδιαιτέρως και νομίζω, κύριε Πρόεδρε ότι  θα έπρεπε να πάρει τον λόγο 

πριν κάνουμε τοποθετήσεις,  γιατί  η αρμόδια Αντιδήμαρχος λέει  όχι .  

Μας αιφνιδιάζει .   

 Κύριε Αντιδήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα έρθει  η σειρά της θα τοποθετηθεί.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ είπα ότι  θα έπρεπε.  Είναι αρμόδια.  Θα έπρεπε να προλογίσει  και 

να προηγηθεί.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ θα εξηγήσω τον λόγο προσωπικά γιατί  είπα όχι .  Όχι ότι  δεν είναι 

έγκαιρο το καταστατικό του Συλλόγου αυτού. Δεν μπορ ώ να έχω 

άποψη γι΄ αυτό,  δεν είπα ποτέ κάτι  τέτοιο.  Ούτε είναι θέμα κτιριακό 

εάν το κτήριο βρίσκεται εκεί  ή κάπου αλλού. Δεν έχει  να κάνει  αυτό.  

Εγώ απλά πιστεύω ότι  ένας Σύλλογος θα πρέπει να έχει  τέτοιες 

δράσεις,  οποιοσδήποτε Σύλλογος,  να έχει  τέτοιες δρ άσεις που να 

δικαιολογεί  την δωρεάν παραχώρηση ενός κτηρίου του Δήμου.  

 Αυτό πιστεύω και με δεδομένο ότι  επειδή ήμουνα στο διοικητικό,  

όπως και η κυρία Ιλανίδου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, ξέρω 

ότι  δεν υφίσταται εδώ και δυο χρόνια και όπως είπε ο κ .  Γαλάνης είναι 

στην Θεσσαλονίκη.  

Επομένως θα ήθελα να γνωρίζω και θα ήθελα να είναι εδώ 

κάποιοι  από τον Σύλλογο να γνωρίζουμε περισσότερες δράσεις για τον 

Σύλλογο αυτό προκειμένου να ψηφίσουμε και επειδή δεν εμφανίστηκε 

κανείς ,  θα ήθελα να μάθω περισσότερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός είναι λόγος εάν δεν είναι εδώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και να συμπληρώσω απλά ότι  εμείς  σαν Κοινωνική Μέριμνα του 

Δήμου έχουμε πρόγραμμα προστασίας ανηλίκων, απλά δεν έτυχε οι  

κύριοι  αυτοί ποτέ να επισκεφτούν για να ενημερωθούν γι΄ αυτό.   
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε στο τέλος δεν ακούσαμε;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχουμε εμείς  πρόγραμμα, τρέχουμε πρόγραμμα εταιρείας προστασίας 

ανηλίκων σαν Δήμος Σερρών, σαν Κοινωνική Μέριμνα. Απλά δεν έτυχε 

οι  συγκεκριμένοι κύριοι  να μας επισκεφτούν,  να ενημερωθούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέτε ότι ,  εντάξει  η ψήφο σας δεν έφτασε ακόμα η σειρά να ψηφίσετε,  

δικαίωμά σας.  Με αυτό μήπως θέλετε να πείτε ότι  πιθανόν να 

χρειαστείτε ως Κοινωνική Μέριμνα το κτήριο εσείς;  Όχι;  Μάλιστα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να καλυφθεί αυτή η δραστηριότητά τους από αυτό το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Δηλαδή οι  δράσεις της εταιρείας αυτής να καλυφθούν από 

εσάς,  από το δικό σας τμήμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Ιλανίδου, η οποία ή ταν και είστε ακόμη;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  τώρα δεν είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είστε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Παλαιά μαζί με την κυρία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αλλά έχετε εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Έχω μιλήσει,  όταν ήρθε το θέμα εδώ λέω τι  χώρος είναι αυτός,  γιατί  

δεν κατάλαβα τον χώρο, μίλησα με την κυρία Χατζηβασιλείου την 

Ελένη, η οποία είναι δικαστική επιμελήτρια ανηλίκων στον Δήμο 

Σερρών και είναι υπεύθυνη για όλα τα ανήλικα είτε είναι παραβατικά, 

είτε είναι εγκαταλελειμμένα και τα λοιπά. Λέω ότι  τι  θα κάνετε εκεί ,  τι  

θέλετε;  Μου είπε ότι  έχουν πάρα πολλούς εθελοντάς δασκάλους και 

καθηγητάς διαφόρων ειδικοτήτων και τα παιδιά αυτά θέλουν να τα 

κάνουν ενισχυτική διδασκαλία,  φροντιστήριο σε ώρες εκτός σχολείου.   

 Η Περιφέρεια έχει  παραχωρήσει εδώ και κάποια χρόνια έναν 

χώρο εδώ που είναι . .εκεί  είναι όμως ένας χώρος,  δεν μπορούν 

συγχρόνως να κάνουν παιδάκια και ένας από εδώ και ένας από εκεί ,  

ενώ λειτουργούσε αυτό τις  πρωινές ώρες με την Εισαγγελέα και την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που έστελνε δασκάλα κανονική και τα 

απασχολούσε τα παιδάκια εκεί  μέσα από την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση.  

 Τώρα αυτό το πρόγραμμα σταμάτησε να έρχεται δασκάλα 

κανονική και έχουν εθελοντάς και μου λέει  ότι  θα πηγαίνουν εκεί  να 

κάνουν μαθήματα και ενισχυτική στα παιδιά.  Υπάρχουν κάποια παιδιά 

παραβατικά, κάποια εγκαταλειμμένα, γι΄ αυτό το πράγμα το θέλουμε.  

Αυτό το πράγμα μου είπε.  Τώρα εάν διευκολύνω την συζήτηση, αυτό 

το πράγμα. Αυτό πράγμα θα γίνεται και θα τα απασχολούμε λέει   

επίσης με παιχνίδια,  με ζωγραφιές.   

Όπως πήγαμε στην Θεσσαλονίκη, το Εφετείο  εκεί  τους έστειλε 

στον Σύλλογο Φίλων της Εταιρείας της Θεσσαλονίκης,  μίλησα με τον 

Σύλλογο, είδαν πως λειτουργεί .  Είναι κάποιες δομές σαν τα δικά μας 
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τα ΚΔΑΠ περίπου αλλά έχουν και ενισχυτική διδασκαλία,  έχουν 

ψυχολόγους εθελοντάς που τους ενισχύουν,  κοιν ωνικούς λειτουργούς,  

όλοι εθελοντικά.  Όλοι εθελοντικά.  Δεν έχει  κανένα πρόγραμμα. Έτσι 

λειτουργεί  και στην Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης.  

Θέλουμε πολύ να στήσουμε κάτι  τέτοιο.  Αυτά μου είπε και αυτά σας 

μεταφέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτά μου είπε η  Χατζηβασιλείου η δικαστική επιμελήτρια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε την κυρία Ιλανίδου. Τελειώσατε κυρία 

Ιλανίδου; Ωραία.  Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε ,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ο κ.  Αναστασιάδης θέλει  να τοποθετηθεί και μετά εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ας τοποθετηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι χειρότερο πράγμα σκεφτήκατε να κάνετε με αυτές τις  εταιρείες και 

κύριε Γαλάνη δεν μας λέτε ποια εταιρεία είναι αυτή και δεν μας λέτε 
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και το καταστατικό και λέτε και ψεύδεστε και λυπάμαι πάρα πολύ γι΄ 

αυτό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ψεύδομαι εγώ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Ποια είναι αυτή η εταιρεία; Εγώ δεν μιλάω για τον Σύλλογο 

των Σερραϊκό.  Άκουσέ με σε παρακαλώ, εγώ δεν μιλάω για τον 

Σερραϊκό Σύλλογο. Για την εταιρεία που θέλουμε …να τους διδάξει;  

. .Ποιος θα πάει;  Γιατί  ειδικά στα ΡΟΜΑ; Γιατί  ειδικά εκεί  μέσα και 

όχι  στα άλλα τα παιδιά;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, κύριε Αναστασιάδη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη η κυρία Ιλανίδου, …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε την Ιλανίδου, εκείνη δεν είναι μέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέλος του Συλλόγου είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ  υπάρχει επισημότητα, υπάρχει το Εφετείο 

Θεσσαλονίκης,  έχουν ξεκαθαριστεί  τα πράγματα. Για ποιες ΜΚΟ και 

ιστορίες λέτε τώρα; Ποιες ΜΚΟ λέτε τώρα; Σας παρακαλώ πολύ, το 

θέμα είναι ξεκάθαρο.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι δεν είναι ξεκάθαρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσείς δεν κάνετε καλά την δουλειά σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για σας ποτέ,  εντάξει ,  δικαίωμά σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εδώ ψηφίζουμε και αποφασίζουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε.  Εάν δεν μας πείτε ποιο είναι το καταστατικό αυτής της 

εταιρείας,  εάν είναι ΜΚΟ, είναι αυτή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρτε το.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι αυτό.  Αυτό δεν είναι.  Αυτοί είναι φίλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  έχετε τον λόγο εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντα με προσοχή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κρίμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εάν θυμάμαι καλά απέξω, επειδή θυμάμαι πως λειτουργούσε  η κυρία 

Αγιαννίδου η Αντιδήμαρχος και η κυρία Ιλανίδου ήταν και μέλη της 

τοπικής αυτής δράσης,  δηλαδή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, 

προΐσταται ο Εισαγγελέας,  δεν πρόκειται γ ια καμία ΜΚΟ, είναι νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου,  είχε απίστευτη δράση μέχρις ότου,  έκανε 

αρκετές προσπάθειες μέχρις ότου λειτουργούσε εδώ. Η κυρία 

Χατζηβασιλείου,  την οποία την γνωρίζω, είναι δικηγόρος και 

μετέπειτα έγινε υπεύθυνη στον τομέα ανηλίκων ε δώ στο Πρωτοδικείο,  

κάνει  ότι  περνάει από το χέρι της.  Προφανώς βλέπω αυτό το 

καταστατικό των φίλων και εθελοντών της Εταιρείας έρχεται να 

καλύψει αυτό το έλλειμμα ότι  δεν υπάρχει Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων στις  Σέρρες και είναι άνθρωποι,  είναι συνάδελφο ί μου…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  δεν θα ακούγεται μια φωνή συνεχώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ αφήστε τον να μιλήσει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το καταστατικό αυτό το ίδρυσε,  την εταιρεία αυτή των Φίλων , τον 

Σύλλογο των Φίλων της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων την ίδρυσαν 

συνάδελφοί μου εξαιρετικοί και ο πρώην Πρόεδρος ο οποίος 

συμμετέχει  το έχει  υπογράψει,  γιατί  υπογράφηκε το ΄12,  είναι πολλοί 

συνάδελφοι που τους γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ,  έχει  υπογρ αφεί 

από ανθρώπους μέλη της κοινωνίας μας τα οποία θέλουν,  πιστεύω, 

έχουν ένα εκτόπισμα, είναι σοβαροί άνθρωποι και θα κάνουν καλή 

δουλειά.   
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 Τώρα δέχομαι τις  επιφυλάξεις της κυρίας αντιδημάρχου, θα ήταν 

καλά να υπάρχει κάποιος σήμερα εδώ, κρίμα που δεν υπ άρχει,  γιατί  

έτσι θα βοηθούσε το έργο μας,  αλλά δεν έχει  σχέση με ΜΚΟ η 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων. Πώς να το κάνουμε;  Είναι ένα 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το ελέγχει  ο Εισαγγελέας 

Εφετών της Θεσσαλονίκης.  Τώρα μην λέμε ο καθένας ότι  του κατέβε ι  

στο κεφάλι.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κ.  Μυστακίδη ως 

εισηγητή και δεν ξέρω εάν ξέρει  και  η κυρία Αγιαννίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σταματήστε παιδιά.  Λέει  εδώ στην εισήγηση ότι  τα έξοδα λειτ ουργίας 

και συντήρησης του χώρου θα τα αναλάβει αυτός ο Σύλλογος.  Αυτός ο 

Σύλλογος έχει  έσοδα; Μπορεί να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα και 

την όλη συντήρηση του χώρου; Γιατί  δεν είναι μικρή υπόθεση αυτό.  

Ποιος το ξέρει  αυτό να μας απαντήσει;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν έχει  έσοδα ή όχι  μπορεί να του δίνουν συνδρομές.  Είναι ένα σωρό 

άτομα. Αυτό δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν την δυνατότητα; Λέει ότι  θα αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα και 

την συντήρηση του χώρου. Τα λειτουργικά έξοδα είναι φως,  νε ρό,  

θέρμανση και τα λοιπά. Έχει αρκετά.  Δεν είναι λίγα.  Μπορούν να 

ανταποκριθούν; Δηλαδή έγινε κάποια έρευνα για να τους ρωτήσουν 

αυτούς τους ανθρώπους εάν μπορούν να το αναλάβουν;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν θεωρώ ότι  είναι τόσο μεγάλο το κόστος που με τα 

συγκεκριμένα ονόματα που αναφέραμε να μην μπορούν να καλύψουν 

συνδρομές.  Αλλά και εάν ακόμα δεν το κάνουν,  λέει  παρακάτω ότι  

μπορούμε εμείς  σαν Δήμος,  εφόσον δεν εκπληρώνουν τις  υποχρεώσεις 

τους και τον σκοπό για τον οποίο παραχωρείται το κτίριο,  να 

ανακαλέσουμε την απόφασή μας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Δήμαρχε παρακαλώ θέλω να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Σε παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν είσαι εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία η κυρία Ιλανίδου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Ιλανίδου. Κύριε 

Μυστακίδη και εσείς;  Ακολουθεί τέτοιο πνεύμα; Άλλος έχει  τον λόγο.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων ιδρύθηκε,  δημιουργήθηκε και 

στήθηκε το 1940 στην κατοχή, όταν τα παιδιά πέθαναν  στους δρόμους 

τα ανήλικα με σκοπό να προστατεύσει απροστάτευτα και ανήλικα 

παιδιά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από την τότε κυβέρνηση του 

1940. Καταστατικό δεν υπάρχει.  Υπάρχει ένα ΦΕΚ, εάν ήξερα θα 

έλεγα να μου το δώσει,  το είχα και εγώ παλαιά,  υπάρχ ει ένα ΦΕΚ του 
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΄40 και λέει  ποιοι  θα είναι μέλη και ορίζεται πάντα από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνη.  

Είναι εδώ η κυρία Νικολάου, ο εκάστοτε παιδοψυχίατρος του 

Νομού, είναι ένας εκπρόσωπος που ορίζει  ο Δικηγορικός Σύλλογος,  

Πρόεδρος είναι πάντοτε Εισαγγελέας,  α ντιπρόεδρος είναι η δικαστική 

επιμελήτρια ανηλίκων που είναι υπάλληλος των Δικαστηρίων, υπάρχει 

εκπρόσωπος του Δήμου πάντοτε που ήταν τώρα η κυρία Αγιαννίδου,  

άλλη φορά ήταν άλλος εκπρόσωπος του Δήμου και υπάρχει και κάποιος 

δημότης.  Αυτό ορίζεται πάντα απ ό το Υπουργείο Δικαιοσύνης.   Είναι 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.   

 Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε από την κυρία Σταυράκη, την 

Εισαγγελέα, λίγο πριν κλείσει  ο Σύλλογος γιατί  υπήρχαν αυτές οι  

φήμες,  να πούμε,  οι  πληροφορίες,  ότι  θα πάει Εφετείο και ότι  θα 

λειτουργεί  σε κάθε έδρα Εφετείου και όλα αυτά θα καταργηθούν κατά 

τόπους και θα είναι στο Εφετείο και είπε η κυρία Σταυράκη ότι  αυτό 

θα γίνει  σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στην βόρειο Ελλάδα που μας 

έλεγε,  πρέπει να κάνετε έναν Σύλλογο γιατί  από το Εφετείο 

Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος,  η εταιρεία  δεν θα βλέπει τον τόπο μας,  

τις  Σέρρες ή το Κιλκίς ή την Βέροια και τα λοιπά και έτσι ιδρύθηκε 

αυτός ο Σύλλογος.  

 Μέσα τότε είχαν μπει Εισαγγελέας,  η ίδια πήρε τηλέφωνο στους 

τότε βουλευτάς και τους έβαλε όλους τους βουλευ τάς μέσα ως μέλη. Οι 

τότε βουλευτές έχουν μπει όλοι.  Τους είπε η Εισαγγελέας,  όπως πήρε 

τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας,  τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας,  

ήταν όλες προτάσεις της Εισαγγελέως για να φτάσει στον 

συγκεκριμένο αριθμό το καταστατικό και να γίνει ,  να κατατεθεί  στο 

Πρωτοδικείο.   
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 Από εκεί  και πέρα τώρα, εάν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ή 

αυτό,  εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουν τις  συνδρομές,  έχουν 

χορηγίες.  Δεν ξέρω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αγγελίδη σε σένα απευθύνομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  δεν με πειράζει  εμένα. Μιλάω εγώ ουσία μιλάω. 

Ουσιαστικά μιλάω. Υπάρχει Σύλλογος των ΡΟΜΑ επίσημος με 

ψηφοφορία.  Πήγαμε στην κυρία Αγγελίδου τα είδε,  της πήγα με το 

καταστατικό,  υπάρχει Σύλλογος επίσημος με δικαστικό αντιπρόσωπο 

έχει  γίνει ,  σύμφωνοι;   Ρωτήθηκαν αυτοί οι  άνθρωποι;  Όχι.  Ρωτηθήκανε 

εάν τους θέλουν;  

 Δεύτερον,  τα παιδιά τους πάνε και στο Δημοτικό και στο 

Γυμνάσιο και γιατί  τρίτον,  ειδικά στα ΡΟΜΑ τ ι σκοπό έχουν; Και 

τέταρτον,  ιδρύθηκε σε περίοδο κατοχής Γερμανικής και Βουλγάρικης.  

Εντάξει;  Και μην μας λέτε εμάς τώρα άλλα παραμύθια  εδώ μέσα. 

Γιατί  ειδικά στα ΡΟΜΑ και όχι  αλλού πουθενά; Δεν καταλαβαίνετε τι  

πάει  να γίνει  εκεί  μέσα; Αυτοί τους κάνανε ΡΟΜΑ. Από Έλληνες τους 

κάνανε ΡΟΜΑ να μην έχουν άλλη εθνικότητα.  

 Κύριε Αγγελίδη έχετε ευθύνη, μην νομίζετε ότι  έτσι.  Έχουμε δει  

και τι  έκανε και η άλλη εταιρεία που πήγε να κάνει  το άγαλμα του 

Τούρκου μέσα στην πλατεία Ελευθερίας.  Αυτοί οι  ίδιοι  είναι όλ οι 
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τους.  Θα πάει τώρα ο Μπόλαρης στα ΡΟΜΑ να τους διδάξει  και ο κ.  

Καρυπίδης.  Άντε δεν κάθεστε φρόνιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ απλά θέλω να πω ότι  θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να ξέρουμε 

όλοι μας τι  κάνουμε,  να ήταν  απόψε κάποιοι  εκπρόσωποι εδώ για να 

μας ενημερώσουν για τις  δράσεις του Συλλόγου, γιατί  αυτά τα οποία 

είπε η κυρία Ιλανίδου αφορούν το μετά.  Ότι από εδώ και μετά θα 

γίνουν αυτές οι  δράσεις.  Όμως αυτό που δεν ειπώθηκε καθόλου είναι 

από την περίοδο της κυρίας Σταυράκη και μέχρι τώρα ποιες είναι οι  

δράσεις;  Εγώ θα ήθελα να μάθω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ απορώ με αυτά που άκουσα και εάν και  η κυρία Αγιαννίδου 

διάβαζε την εισήγηση δεν θα πετούσε να είναι κάποιος να τα πει  και 

προφορικά. Άμα διάβαζε το καταστατικό του Συ λλόγου λέει  οι  δράσεις 

όλες είναι φιλανθρωπικού τύπου, επιμορφωτικού για κάποιες αδύναμες 

ομάδες και τα λοιπά. Δεν χρειαζόταν να τα πείτε αυτά κυρία 

Αγιαννίδου και να μην επηρεάζεται η ψήφος από τέτοια θέματα αλλά 

να επηρεάζεται από τα θέματα ουσίας.   

 Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα δεδομένα, εγώ καλώ να το 

ψηφίσετε και διαβάζοντας και τα ονόματα όλων αυτών που 

συμμετέχουν σε αυτόν τον Σύλλογο θεωρώ ότι  δεν είναι κανένα 

σπουδαίο πράγμα αυτό που ζητάνε,  ένα κτήριο που θα το 

προστατεύσουν κιόλας και σε μια περιοχή που δεν πάνε εκεί  γιατί  

είναι μια καλή περιοχή και πάνε να την εκμεταλλευτούν,  πηγαίνουν σε 

μια υποβαθμισμένη περιοχή για να δώσουν το δικό τους στίγμα εκεί  

και να βοηθήσουν με τις  διδασκαλίες τα παιδιά και τα λοιπά.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κύριε Δήμαρχε.  Κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη. Δήμαρχε 

έχεις  τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  εγώ θα πρότεινα,  δεν χάλασε ο 

κόσμος,  να το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πιο ώριμο να 

απαντηθούν τα διάφορα, ξέρω εγώ, ερωτήματα που τέθηκαν εδώ και 

έμειναν αναπάντητα. Λοιπόν,  το φέρνουμε πιο ώριμο στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε την σωστή απόφαση. Αυτό 

προτείνω εγώ, από εκεί  και πέρα ότι  θέλετε φυσικά θα αποφασίσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ συμφωνώ. Δεν έχουμε τίποτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εννοείται κύριε Πρόεδρε,  αφού ο Δήμαρχος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν δυο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Εισαγγελέας παρεμβαίνει ,  νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό κ.  Χρυσανθίδη.  Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Η πρόταση, θα μπει 

σε ψηφοφορία και η μια και η άλλη. Ποιοι θέλουν το θέμα να 

προχωρήσει ως έχει  και ποιοι  να κρατηθεί για επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να έρθει  πιο εμπεριστατωμένο;  
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 Η πρόταση της παράταξης του αντιδημάρχου, του δημάρχου και 

του κυρίου αντιδημάρχου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ σέβομαι την άποψη του δημάρχου και επειδή πραγματικά δεν 

υπάρχει κάποια βία να το ψηφίσουμε,  γι΄ αυτό είπα εγώ ότι  υπήρχε 

έλλειψη στο θέμα, στην εισήγηση και τα λοιπά, αλλά  επειδή κάποιοι  

επιμένουν να το δούμε και την άλλη φορά, στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο να το ξανά φέρουμε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να ψηφίσουμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει,  να μην μπούμε σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ας έρθει  Βασίλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλα Πρόεδρε,  για ένα θέμα τώρα είμαστε τόση ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σε άλλα είμαστε συνεχώς έτσι.   Εικοστό θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε το θέμα, αποσύρεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι ένα λεπτό; Αφού τελείωσε και αποσύρεται.  Θα έρθει  στο επόμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να φέρουμε στην επόμενη συνεδρίαση κάποιον από τους …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται Νίκο,  εννοείται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα κληθεί.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

ΠΡΑΚΤ. 10-2016  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.  

 

 

 

Θέμα 20 ο  :  

Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου από το  

Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόκειται για ένα οικόπεδο 419 μέτρα, το οποίο βρ ίσκεται στην οδό 

Ναυπάκτου στους 40 Μάρτυρες.  Είναι μέσα στην πράξη εφαρμογής.  

Τώρα τι  γίνεται;  Το εμβαδόν είναι 419 μέτρα. Το οικόπεδο αυτό στην 

πράξη εφαρμογής φαίνεται να είναι στους κυρίους με το όνομα 
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Γραφάκη στην πράξη εφαρμογής,  στο Κτηματολόγιο το δικό μας είναι 

στο Δήμο, φαίνεται στον Δήμο.  

 Η κυρία αυτή ζητάει να διαγραφεί,  θεωρώντας ότι  το οικόπεδο 

αυτό,  τα 419 μέτρα είναι δικό της,  όμως προσκομίζει  ένα τίτλο από τα 

ανταλλάξιμα στον οποίο τίτλο φαίνεται ότι  το 1933 αγόρασε ένα 

οικόπεδο 261 μέτρα  και όχι  419.  Δηλαδή το συμβόλαιο που έχει  τα 

ανταλλάξιμα είναι κατά πολύ μικρότερα από αυτό που πραγματικά 

κατέχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 33. 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  33.  Στην συνέχεια το 1936 έγινε η οριστική διανομή και αυτό το 

τεμάχιο εμπίπτει  σε ένα χερσολίβαδο με αριθμό 44.322, εάν θυμάμαι 

καλά και το οποίο χερσολίβαδο, δηλαδή δεν ξεχώρισε η διανομή αυτό 

το τεμάχιο ως ιδιόκτητο,  ως ανταλλάξιμο. Το θεώρησε ότι  είναι 

χερσολίβαδο του δημοσίου και μετά από το δημόσιο παραχωρήθηκε 

στον Δήμο το 1936. Τρία χρόνια μετά από  την παραχώρηση που έγινε 

των 261μέτρων.  

 Θεωρώ, εγώ δεν θέλω να βάλουμε τώρα σε αυτό τον κίνδυνο το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  να αποφασίσει δηλαδή να διαγράψει αυτό από 

την περιουσία του Δήμου και να το πάρει η συγκεκριμένη δημότισσα, 

εφόσον υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δηλαδή πρώτο θέμα ότι  το 

συμβόλαιο που προσκομίζει  είναι κατά πολύ λιγότερο του εμβαδού από 

αυτό που στην ουσία υπάρχει.  Ένα θέμα είναι αυτό.  Και δεύτερο θέμα, 

ότι  αυτό παραχωρήθηκε στον Δήμο. Προτείνω να μας φέρει δικαστική 

απόφαση. Να πάει στα δικαστήρια να κάνει  αναγνωριστική αγωγή και 

εφόσον κάνει  αναγνωριστική αγωγή για το οικόπεδο, για τα 419 μέτρα, 

τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα εμείς  να το διαγράψουμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ερωτήσεις;  τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πολύ ωραία.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373/2016)  

…………………  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε,  ε την άδεια όλων των συναδέλφων φυσικά, επειδή θα 

ξυπνήσω αύριο πολύ πρωί,  δεν ξέρω εάν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι  

για τα επόμενα θέματα, εάν όχι  να μου επιτρέψετε να φύγω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πας στο καλό, καλό ταξίδι  Δήμαρχε.  Εικοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  Στ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού  

έτους 2016 που αφορά αναμόρφωση σε κωδικό εξόδων που  

αφορά την καταβολή δικαστικών δαπανών. (Αναμ. 91).  

9958 9-6-2016  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 374/2016)  

…………………  

Ομοίως που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης  

σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3518/06 (Αναμ. 89).  

9960 10-6-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 375/2016)  

…………………  

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 9 3).  

10126  16-6-2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την μετονομασία κωδικού εσόδων –εξόδων.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 377/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό δεύτερο.  

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και  

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.  

10351 15-6-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Ηλίας.  Ομόφωνα 

ναι;  Το διαβάσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό τρίτο.  

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων;  

Α) εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας  

 έτους 2016 και  

Β) εργασίες οδοστρωσίας –ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή  

 Σιγής πόλης Σερρών έτους  2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γκότσης.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

Α) εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση  

προσβασιμότητας έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκό τσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379/2016)  

…………………  
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Β) εργασίες οδοστρωσίας –ασφαλτοστρώσεις στην  

περιοχή Σιγής πόλης Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 380/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου:  

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  

στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το περάσαμε πρώτο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 381/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό πέμπτο.   

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

των έργων:  

Α) αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς.  

Β) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως  

Γ) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια  

Δ) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Αναγέννησης και  

Ε) Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας στο Πολιτιστικό Κέντρο  
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 Μονοκλησσιάς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

Α) αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 382/2016)  

…………………  

Β) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 383/2016)  

…………………  

Γ) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384/2016)  

…………………  

Δ) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Αναγέννησης  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 385/2016)  

…………………  

Ε) Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας στο Πολιτιστικό  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 Κέντρο Μονοκλησσιάς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 386/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό έκτο.   

Θέμα 26 ο  :  

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι.  

 

Διαγραφή των κ.κ.  Πουρσανίδη ΟΕ και Πέλκα Χρήστου  

 λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 387/2016)  

…………………  

Ομοίως των κ.κ.  Κουρνιάνου Άννας.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 388/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η πρώτη μετακίνηση είναι:  

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο από 9 έως 11 Ιουνίου 2016.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην Χαλκίδα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ΕΔΕΥΑ κ. 

Μαρινάκη 9 έως 11 Ιουνίου για την 27 η  Τακτική Γενική Συνέλευση της 

ΕΔΕΥΑ  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 389/2016)  

…………………  

Ομοίως από 18 έως 20 Ιουνίου 2016.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δεύτερη μετακίνησή του,  σας παρακαλώ λίγη ησυχία,   η δεύτερ η 

μετακίνησή του είναι στην Αγία Νάπα στην Κύπρου από  18 έως 20 

Ιουνίου 2016.  

 Εδώ να τονίσω ότι  θα πάει με δικά του έξοδα. Απλώς ζητάει την 

έγκριση να μετακινηθεί.   Για την απουσία του ουσιαστικά, έτσι;   

 Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό όγδοο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του κ.  Δημάρχου για τον μήνα Μάιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 391/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικοστό ένατο.   

 

Θέμα 29 ο  :  

Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βεβαίως.  Κύριε  Γκότση τις  επεκτάσεις του ΦΟΠ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι μέσα αλλά θέλω να σας πω το ΄16 έχουν τελειώσει τα λεφτά. Εάν 

δείτε είναι στα χωριά όλα. Αυτό που λένε ότι  δεν δίνουμε λεφτά στα 

χωριά  όλες οι  επεκτάσεις είναι στα χωριά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα χωριά είναι όλα. Δείτε τα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ είναι όλα. Δ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών. Ομοίως στην 

Τ.Κ. Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών. Ομοίως στην Δ.Κ. Λευκώνα 

του Δήμου Σερρών. Τ.Κ. Κωνσταντινάτου. Τ.Κ. Βαμβακιάς του Δήμου 

Σερρών, στην οδό Ομονοίας στις  Σέρρες του Δήμου Σερρών. Αυτά.  

 

Έγκριση επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ κατά δυο στύλους  

 και την τοποθέτηση δυο φωτιστικών σωμάτων απλών στην  

Δ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 392/2016)  

…………………  

Ομοίως στην Τ.Κ. Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών.  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2016)  

…………………  

Ομοίως στην Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 394/2016)  

…………………  

Ομοίως κατά ένα στύλο και την τοποθέτηση ενός  

φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Κωνσταντινάτου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 395/2016)  

…………………  

Έγκριση αντικατάστασης ενός φωτιστικού σώματος  

απλού με φωτιστικό σώμα Να στην Τ.Κ. Βαμβακιάς  

του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 396/2016)  

…………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος Να  

στην οδό Ομονοίας στις Σέρρες του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 397/2016)  

…………………  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης,  καλό βράδυ.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………  

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ         ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ……………..  

 

  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                           ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ     ……………..  

 

  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

 ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ……………..  

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     ……………..  

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

 

………………………… .  

……………… . .  


