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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  

   

   

    

   

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
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  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

   

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

   

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

   

   

   

   

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  
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  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

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

3852/2010 και παρόντες δεν ήταν κανείς.  .   

 

………………………… .  

……………… . .  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή απονομής βραβε ίων 

της διοργάνωσης  
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 BEST CITY AWARDS 2016, που θα πραγματοποιηθεί  στις  24 

Οκτωβρίου 2016 στην  

 Αθήνα.       

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

2.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη συμμετοχή 

στελεχών της Δ/νσης  

  Τεχνικών  Υπηρεσιών σε επιμορφωτικά σεμινάρια.     

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     

3.  Έγκριση των υπ'  αριθ.  131,  132 και 133/2016 αποφάσεων του 

Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.                                                                                                  

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

4.  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Θεοδωρίδη Σπύρου για 

κατάληψη δημοτικής  

  έκτασης τμήματος αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λευκώνα του 

Δήμου Σερρών.                                                                                               

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.  

5.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους 2016 από την  

 Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                      

 Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

6.  Έγκριση ή μη του πρακτικού επί της ένστασης κατά των όρων 

διακήρυξης για  

 την προμήθεια φορητών οστεοθηκών των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λευκώνα  

 και  της Τ.Κ. Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.            

7.  Έγκριση πρωτοκόλλου:  
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α) προσωρινής  παραλαβής  του   έργου:    ¨Βελτίωση   

βατότητας   και  ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 

2015¨   και  

 β) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Συντηρήσεις στο 4 ο  Γυμνάσιο  

  και στο 3 ο  Λύκειο Σερρών¨ .                                               

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.      

8.  Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίων 

Κεντρικού Πάρκου Δήμου  

 Σερρών¨ .                                                   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.      

9.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων:  

 α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών  

και  

 β) Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην 

στρατοπέδου Παπαλουκά.                                                                              

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     

10.  Εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 

του έργου:  

 ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων στον 

Δήμο Σερρών¨ .                                                     

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

11.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου για τον μήνα 

Νοέμβριο και του  

 εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου για τον 

μήνα Νοέμβριο.           
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 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

12.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου  

  κ. Καρπουχτσή Κων/νου για τον μήνα Σεπτέμβριο.            

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:  

 

1.  Έκδοση ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ  

2.  Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου του κληροδοτήματος κ.  

Μηστάκου Εφιετζόλγου και τροποποίησης του άρθρου 8 στους 

όρους μίσθωσης.  

3.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάμερας για το χώρο 

επανένταξης των αδέσποτων ζώων. 18174  20 -19-2016 

4.  Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: 

Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις  Δημοσίων Ανοικτών Χώρων στο 

Δήμο Σερρών.  

5.  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμο υ 

Σερρών.  

 

…………… .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Έχει ξεκινήσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  παρακαλώ καθίστε στις  θέσεις σας.   

 

Θέμα :  
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Έκδοση ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψήφισμα της ΚΕΔΕ σχετικά,  αναφέρεται στην ιδιωτικ οποίηση της 

ΕΥΔΑΠ.  Σας το διαβάζω. Δεν ξέρω εάν το έχετε λάβει.   

 

Ψήφισμα του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά της ιδιωτικοποίησης τους 

ΕΥΔΑΠ.  

 

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά την σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε 

το θέμα της μεταφοράς της ΕΥΔΑΠ στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας 

Περιουσίας και της πώλησης των μετοχών της εταιρείας σε ιδιώτη.  

  Κατόπιν εισήγησης του προέδρου της ΚΕΔΕ κ.  Πατούλη το Δ.Σ. 

υιοθέτησε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:  

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εκφράζει  την πλήρη αντίθεσή του στην 

εκποιούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ μέ σω της ένταξής του στο 

Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.  

  Καταδικάζει  την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης,  γ ιατί  αυτό δεν εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον.   

 . .  εμπόρευμα. Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε . .υπηρεσίες 

ύδρευσης είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών, άρα . .  στην 

υγιεινή και στην . .αξιοπρέπεια.   

  Η ΕΥΔΑΠ πρέπει  να παραμείνει  δημόσιος οργανισμός στην 

υπηρεσία της κοινωνίας και όχι  να μετατραπεί σε . .κερδοσκοπίας 

ιδιωτικών συμφερόντων.  
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  Η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα δημόσιων υπηρεσιών …κατά το 

παρελθόν,  απέτυχε.  Οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο της τ ιμής του νερού 

και σε υποβάθμιση της ποιότητάς τους.  

  …να επιστρέψουν είτε  στο δημόσιο είτε  στους Δήμου.  

  Η ΚΕΔΕ ζητά να εξαιρεθεί  η ΕΥΔΑΠ από την . .  Ταμείο 

Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσία…και η δημόσια διαχείριση του 

κύκλου του νερού.   

  Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι  συντάσσεται με όλους όσους…είναι 

απαραίτητο να λειτουργηθεί  μια κοινωνική συμμαχία,  ώστε να 

παραμείνει  ο δημόσιος έλεγχος και . .του νερού και να καταστεί  η 

ΕΥΔΑΠ ένας δημόσιος κοινωφελής και οικονομικά υγιής οργανισμός.   

   Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ καλεί  άμεσα όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της 

χώρας . .να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο ψήφισμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πανηγυρικά, δεν χρειάζεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε . .  τον κ.  Μυστακίδη τον Αντιδήμαρχο…παρατηρώ 

μεγάλη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, μισό λεπτάκι,  θα σας δώσω τον λόγο.  Εάν 

από τους επικεφαλής των παρατάξεων υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις;  

Από δημοτικούς συμβούλους;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ ήθελα να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.  Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  παρατηρώ τώρα τελευταία . .υπάρχει  μεγάλη 

κινητικότητα από τον κ.  Μυστακίδη …Έχουμε πει  κατ’ επανάληψη..  

εγκληματική κατάσταση κατά της πόλεως.  Μην το υιοθετείτε.  Είναι 

κρίμα για τον Θεό….και πιστέψτε με,  πάνω από 70 χρόνια …οι πολίτες 

θα υποφέρουν πληρώνοντας τόκους και …δάνεια;  

  Γι΄ αυτό παρακαλώ θερμά, .  να σταματήσει αυτή η …να δούμε τι  

θα γίνει .  Μην βιάζεστε τόσο πολύ δηλαδή. Δεν είναι καλή πράξη αυτή. 

Είναι εγκληματική ενέργεια κατά της πόλεως.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντιδήμαρχος θα δώσει απάντηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σε όλους.  Αυτές οι  επισκέψεις… αφορούν την συμμετοχή 

του Δήμου Σερρών που είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, ο 

μοναδικός,  που συμμετέχει  σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με 

άλλους οκτώ Δήμους,  παραδείγματος χάρη… Ισπανίας,  …Κροατίας,  

Ιρλανδίας,  συμμετέχουμε σε αυτό πρόγραμμα για να αποκτήσουμε 

τεχνογνωσία και στην ουσία να πάρουμε μια πιστοποίηση ότι  

γνωρίζουμε πως θα διαχειριστούμε τα στρατόπε δα.  

Ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να τελειώσω.  Στην συνέχεια εφόσον εμείς  . .ο μοναδικός Δήμος στην 

Ελλάδα …γι΄ αυτό και ξεκίνησαν αυτό το πρόγραμμα. Θα δοθούν 

χρήματα για την υλοποίηση του αποτελέσματος αυτού του 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

προγράμματος,  οπότε ο Δήμος των Σερρών νομίζω ότι  θα είναι ο 

μοναδικός που θα …αυτός είναι ο στόχος μας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Συγνώμη κύριε.  Εγώ λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο μια ετήσια απάντηση από το . .εάν 

θα υπογράψουν την συμφωνία και όλη αυτή την διαδικασία που 

κάναμε.  Την περιμένουμε την απάντηση τώρα μέσα στον Οκτώβριο 

επίσημα και εγγράφως. Από εκεί  και πέρα θα δού με τι  θα κάνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ κάτι επ’ αυτού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη αυτά μας ενημερώνετε…επίσκεψή σας στο 

Ρότερνταμ …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι και στην Ισπανία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι  ακριβώς έγιν ε εκεί;  Δηλαδή τι  μας 

μεταφέρετε;  Πήγατε μια επίσκεψη, τι  μας μεταφέρετε;  …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Εκεί στο Ρότερνταμ ήταν μια συνάντηση γενικότερου προγράμματος 

του URBAC III  που είναι 21 θεματικές ενότητες.  Ήταν για όλες τις  

ενότητες γύρω στα 380 άτομα. Ενώ οι άλλες οι  επισκέψεις είναι μόνο 

με τους εταίρους που ασχολούνται με τα στρατόπεδα. Μόνο με αυτούς 

και είναι . .μια πόλη της Ιταλίας.   

 Γενικά, ας πούμε,  ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία για τα 

στρατόπεδα και καλές πρακτικές για το πώς θα τα διαχειριστούμε όταν 

θα αποδοθούν στους πολίτες,  πως θα διαχειριστούν οι  συνάδελφοι τους 

δημόσιους ανοικτούς χώρους και πως θα τα αξιοποιήσουμε.  Και τον 

περιβάλλοντα χώρο και τα κτίρια.  Αυτό είναι το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή, κ.  Μυστακίδη,  εσείς  παρουσιάσατε την δική μας 

πρωτοβουλία; Δηλαδή δώσατε την δική μας εμπειρία έτσι όπως είναι 

σε εξέλιξη; Δηλαδή έγινε τοποθέτηση και ανταλλαγή πρακτικών ή 

μείνατε σε ένα επίπεδο μιας συζήτησης,  που όλοι συμφωνούμε; 

Δηλαδή εσείς  μεταφέρατε ότι  εδώ, έτσι να το πούμε ευθέως,  κάναμε 

εμείς  δυο βήματα και τρίτο τελικό,  τρίτο είμαστε μετέωροι;  Οι άλλες 

χώρες έχουν …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όλες οι  χώρες κάνουν τις  προτάσεις τους,  στην αρχή κάναμε τις   

προτάσεις μας και σε κάθε συνάντηση είναι διαφορετικό το θέμα 

και. . . .  

. .και αφού αξιολογούνται οι  προτάσεις αρχίζουν και επικεντρώνονται 

σε κάποιες λύσεις.  Πάνω σε αυτές τις  λύσεις ξανά δουλεύουμε τώρα 

και θα ξανά συναντηθούμε.  Κάνουμε προτάσεις,  κάνουν και οι  άλλοι 

προτάσεις,  διαλέγουμε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Μυστακίδη εγώ είπα ότι  μην υπογράφετε την σύμβα ση με τον 

στρατό.  Αυτό είπα εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό τελείωσε από την προηγούμενη συζήτηση με τον κ.  Μυστακίδη.  

Μιλάω για το Δημοτικό Συμβούλιο,  μην επανερχόμαστε ξανά στο 

ίδιο…  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 695Α/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα περάσω σε θέματα εκτός ημερήσιας.  Έχουμε τέσσερα θέματα εκτός 

ημερήσιας.  Πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου του κληροδοτήματος  

 κ. Μηστάκου Εφιετζόλγου και τροποποίησης του άρθρου 8  

στους όρους μίσθωσης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά από δέκα μήνες είναι η πρώτη φορά που θα νοικιαστεί  αυτό.  Με 

μεσολάβηση μεσίτη βρέθηκε μια … Εάν το θέμα δεν το έφερνα ως 

κατεπείγον,  θα χανόταν η ενοικιάστρια.  Γι΄ αυτό το θέτω διαδικαστικά 

να συζητηθεί τώρα.  
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 Να τα τελειώνουμε τα θέματα ένα προς ένα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι αυτό συν κάτι  άλλο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι αυτό και απλά θα διαφοροποιήσουμε και έναν όρο . .αντί  για τρία 

μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει περίπτωση για τρία μισθώματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέσαμε το θέμα προφορικά στην . .Κληροδοτημάτων, . .θετικά και 

ζητάει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ζητά από το σώμα να τροποποιήσουμε και το όρο 8 του 

μισθωτηρίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θυμίζω στους συναδέλφους ότι  αυτό το κληροδότημα . .όταν με το 

καλό αρχίσει  να παίρνει  έσοδα το τμήμα Παιδείας θα προχωρήσει στην 

εκτέλεση της βούλησης του . .που είναι η χορήγηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στους άριστους μαθητές του 11 ο υ  Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Το 

μίσθωμα είναι 130 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η τεχνική υπηρεσία θα το  βάψει και θα το παραδώσει….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου του κληροδοτήματος κ.  

Μηστάκου Εφιετζόλγου και τροποποίησης του άρθρου 8 στους όρους 

μίσθωσης.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 696/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο εκτός ημερήσιας.   

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάμερας για το  

χώρο επανένταξης των αδέσποτων ζώων.  

18174  20-19-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ήρθε από την υπηρεσία της Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία έχει  

και τον εποπτεύοντα ρόλο στο Κυνοκομείο.  Ξέρετε πολύ καλά ότι  

έγινε τελευταίες μέρες μια φθορά στην περίφραξη, εσκεμμένη φθορά, 

ανοίξανε και βγήκαν 40 σκυλιά εκτός και μια δολιοφθορά, όχι  απλώς 

φθορά, γι΄ αυτό τον λόγο ζητούν κατεπειγόντως,  επειδή το επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς θα πάει στον επόμενο μήνα, γι΄ αυτό 
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τον λόγο ζητούν κατεπειγόντως να προστεθεί  μια κάμερα σε συνέχεια 

του συστήματος ελέγχου που υπάρχει στο Κυνοκομείο.   

 Διαδικαστικά…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Κύριε Πρόεδρε,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κύριε Αντώνη. Διαδικαστικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς έχουμε την άποψη, μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά να το συζητήσουμε ή να το βάλω σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά λοιπόν εάν θα συζητηθεί το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς όχι .  Είναι κατεπείγον,  έπρεπε να μου δώσετε,  κύριε Πρόεδρε,  

διαδικαστικά ζήτησα τον λόγο.   Να πω την άποψή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα που έφτασε η σειρά σας να την πείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς λέμε όχι ,  διότι  θεωρούμε ότι  θα έπρεπε να έρθει  ως τακτικό 

θέμα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι το τμήμα επανένταξης.  Τα τέσσερα στρέμματα κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον τελειώσουμε με την ψηφοφορία τότε …Εσείς λέτε όχι ,  εντάξει .  

Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο Πρόεδρος.  Λοιπόν,  το θέμα θα συζητηθεί.  Άρα 

ο αρμόδιος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ο κ.  Γρηγοριάδης έχει  

τον λόγο.       

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα είναι 

κατεπείγον,  διότι  είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια,  τον 

χρόνο να . .διότι  ξεκινήσανε ήδη οι  δολιοφθορές.  Ο χώρος αυτός,  

καταρχήν,  δεν μπορούσε να καλυφθεί με το σύστημα παρακολούθησης 

που βάλαμε στο Κυνοκομείο,  διότι  δεν υπήρχε ο χώρος αυτός όταν 

βάλαμε το σύστημα.  

 Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε μια δολιοφθορά, κάποιοι  

ανοίξανε την περίφραξη και βγήκαν τα σκυλιά έξω. Όπως γνωρίζετε 

στο σημείο εκείνη ήδη είχαμε και άλλες φορές προβλήματα. Κοντά στο 

κυνοκομείο υπάρχουν αγρότες,  υπάρ χου κτηνοτρόφοι,  είναι το …εν 

πάση περιπτώσει,  επιβάλλεται να μπει κάμερα παρακολούθησης,  

διαφορετικά θα έχουμε πολλά τέτοια συμβάντα.  

 Θεωρώ ότι  επειδή,  εγώ θα τολμήσω να το πω, την Πέμπτη το 

μεσημέρι  είχαμε ένα επεισόδιο  . .κατά την περισυλλογή των 

αδέσποτων και το βράδυ έγινε αυτό το γεγονός.  Κατ’ εμέ ίσως δεν 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

είναι τυχαίο,  αλλά θα σας παρακαλούσα να το ψηφίσετε όλοι,  γιατί  

είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 

διαφυλάξουμε τους χώρους και από τους επιτήδειους.   

 Αυτά. Δεν έχω να πω  κάτι άλλο. Εάν θέλετε κάποια διευκρίνιση 

είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πούμε ότι  η κάμερα αυτή θα είναι περιστρεφόμενη, θα σαρώνει όλη 

την έκταση του νέου χώρου και θα έχει  την δυνατότητα οπτικού ζουμ 

και την μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή θα υπάρχει 

σύστημα παρακολούθησης από τα συγκεκριμένα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης η τιμή αυτής περίπου είναι στα 869 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 24% και 150 μέτρα καλώδιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε,  να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ στον εντεταλμένο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .μια κάμερα φτάνει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η μελέτη μας λέει  ότι  φτάνει ,  διότι  έχει  την δυνατότητα να κάνει  ζουν 

όλο τον χώρο. Τώρα αυτό που λέτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Θεωρώ ότι  φτάνει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή είναι σκοτεινά…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Οι κάμερες βλέπουν την νύκτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η υπηρεσία λέει  ότι  μπορεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν μπορεί,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις κάνουμε ή τοποθετήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πότε μπήκε το πρώτο σύστημα παρακολούθησης; Πότε έγινε η 

επέκταση; Αυτή που δεν έχει  μπει  καν στην προηγούμενη μελέτη και 

δεν συμπεριλήφθηκε στην μελέτη; Ποιος ο αποδέκτης και ποιος ο 

χειριστής της κάμερας; Και εάν έχετε άδεια από την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, γιατί  είναι και δημόσιο χώρος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε όλες οι  ερωτήσεις είναι εκτός θέματος,  όχι  μόνο οι  

πρώτες δυο.  Όλες.  Εάν θέλετε να απαντήσω μπορώ; Να βοηθήσω μέχρι 

εκεί  που μπορώ. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία που την βάλαμε.  Το 

θέμα είναι ότι  την βάλαμε και μετά την σταματήσαμε την λειτουργία 

διότι  παρουσιάστηκε…γιατί  δεν τηρήσανε την  διαδικασία 

σωστά…Σταμάτησε η λειτουργία της.   

 Ξεκίνησε από την αρχή η διαδικασία και λειτουργούν κανονικά 

τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία.  Τα υπόλοιπα όλα αυτά που 

λέει  η κυρία Ιλανίδου μπορεί να μάθει από την υπηρεσία,  δεν μπορώ 

να σας πω εγώ . .Για να λειτουργούν εκεί  σημαίνει  ότι  έχουν τηρηθεί τα 

νόμιμα. Αυτό μπορείτε στην υπηρεσία να το ρωτήσετε και να πάρετε 

απάντηση. Αυτό, επαναλαμβάνω, ότι  αφορά το κυνοκομείο.  Εμείς 

μιλάμε τώρα για την καινούργια κάμερα στον χώρο επανένταξης,  την 

ψήφιση αναμόρφωσης . .του προϋπολογισμού για να βάλουμε μια 

κάμερα. Αυτό είναι το θέμα μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ζητώ την τήρηση του κανονισμού. Μέλος της 

παράταξής μας διατύπωσε ερωτήματα. Εσείς ίσως θα μπορούσατε να 

έχετε άποψη. Συνάδελφοι εκ δεξιών σας και απέναντί  σας ομιλούν 

χωρίς να τους διακόπτετε.  Ο εισηγητής αποφαίνεται ότι  είναι εκτός 

θέματος οι  ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ το είπα,  κ.  Φωτιάδη, ότι  είναι…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω όμως ότι  θα μπορούσατε να κάνετε μια εκτίμηση, εάν σεβόσασταν 

την κυρία η οποία ομίλησε,  γιατί   …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το πρώτο ερώτημα είναι,  εφόσον κάναμε μελέτη και κάναμε 

προμήθεια,  πότε έγινε αυτή η προσθήκη του άρθρου . .και οι  

υπάρχουσες κάμερες δεν καλύπτουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκτός θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Το θέμα αφορά τοποθέτηση κάμερας.  Δεν αφορά πότε έγινε 

το κυνοκομείο,  το ιστορικό του κυνοκομείου,  η νέος χώρος των 

τεσσάρων στρεμμάτων. Αυτά  είναι εκτός . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος καθορίζει  εάν κάποιοι  είναι εντός ή εκτός θέματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .τον Κανονισμό και οφείλετε να σέβεστε τους συναδέλφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως τους σέβομαι.  Έχω αποδείξει  περίτραν α…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Παρακαλώ να τηρείται ο Κανονισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τηρώ τον Κανονισμό με θρησκευτική ευλάβεια.  Λέω κατ’ επανάληψη 

ότι  οι  ερωτήσεις της κυρίας Ιλανίδου είναι εκτός θέματος.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είναι εντός θέματος οι  ερωτήσεις.  Ποιος είναι ο αποδέκτης …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα, κυρία Ιλανίδου εάν νοιώθετε σε …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων; Ρωτάω. Ποιος είναι ο 

αποδέκτης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα απαντηθούν οι  ερωτήσεις.   

Κος ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι εντός θέματος ερωτήσεις απαντώνται,  οι  εκτός θέματος που 

καθορίζει  το προεδρείο δεν απαντώνται.  Τελεία και παύλα. Κυρία 

Γεωργούλα.  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Είπα ότι  καλύφθηκα από την απάντηση, για το . .το προηγούμενο 

σύστημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε σε τοποθετήσεις.  Εάν υπάρχουν.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Γκότσης.  Ο κ.  Χράπας και ο κ.  

Μυστακίδης εάν χρειαστεί .   Λοιπόν,  ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριοι συνάδελφοι,  νομίζω ότι  η ένταση δεν ταιριάζει  στην αίθουσα, 

γιατί  συζητούμε ένα θέμα που θεωρώ ότι  όλους μας ενδιαφέρει να μπει 

μια τάξη. Υπάρχουν όμως θέματα τα οποία δεν μπορούν να 

συγκαλυφθούν με το αποφασίσαμε και διατάσσουμε.   

 Πρώτον, από την παράταξή μας τέθηκαν θέματα, διότι  εμείς  εδώ 

τα ψηφίζουμε και . .υπάρχει  η αρμόδια άδεια από την Αρχή που πρέπει;   

Διότι  λέμε ότι  η κάμερα που θα βάλουμε θα έχει  χειριστή.  Το πρώτο 

εύλογο το εάν αυτό είναι εντός ή δεν είναι,  νομίζω όλοι έχουμε την 

απάντηση.  

Το δεύτερο. Πριν από λίγους μήνες κάναμε μια προμήθεια.  Τώρα 

θα κάνουμε μια ακόμη. Μπαίνει  το ερώτημα, είναι νόμιμ ο να το 

συζητήσουμε ως ερώτηση; Βεβαίως,  διότι  αλλιώς θα είναι κατάτμηση. 

Θέλουμε μια προμήθεια και μια συμπληρωματική; Η ερώτησή μας δεν 

είναι δόλο. Εάν η προσθήκη έγινε μετά την τοποθέτηση των καμερών, 

θα λέγαμε,  ενδεχομένως,  ναι.  Εάν προηγήθηκε,  έχει  ση μασία ο χρόνος.   

 Αυτές οι  κάμερες που βάλατε βλέπουν και τον αύλειο χώρο τον 

οποίο ετοιμάσατε.  Άρα λοιπόν,  εδώ πάλι δεν είναι εκτός θέματος.  

Αυτά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Μην με διακόπτετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά λοιπόν τα θέματα, τα οποία είναι προς απάντηση και ένα άλλο 

και θα κλείσω, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ποια είναι η λειτουργία 
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του κυνοκομείου; Πώς μπόρεσε κάποιος να φτάσει σε ένα σημείο,  πως 

είναι αυτό το σημείο;  Είναι απομονωμένο; Δεν ήτα ν μπροστά από τις  

συγκεκριμένες κάμερες;  Πώς δεν πιάσανε αυτή την παρουσία του 

συγκεκριμένου δράστη οι  υπάρχουσες κάμερες εφόσον λειτουργούν;  

 Θα έπρεπε όμως να μας πείτε,  προηγήθηκε η επέκταση και η 

περίφραξη και έπονται οι  κάμερες ή το αντίστροφο; Αυτό θα το 

θυμάστε.   

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσετε τώρα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη οι  κάμερες δεν βλέπουν τον νέο χώρο, διότι  όταν 

τοποθετήθηκαν στο κυνοκομείο δεν υπήρχε ο νέος χώρος.  

Τοποθετήθηκαν και ύστερα ξεκίνησε η κατασκευή της  περίφραξης και 

έγινε η περίφραξη. Το σημείο στο οποίο έγινε η δολιοφθορά είναι 

πάνω στον δρόμο, δηλαδή στην φάτσα της περίφραξης,  στο δρόμο εκεί  

που είναι η είσοδος,  η κεντρική είσοδος,  εκεί  έγινε η φθορά. Δεν 

μπορούσε καμία κάμερα να πιάσει το σημείο.  Οι  κάμερες που έχουμε 

βλέπουν μόνο στο κυνοκομείο και όχι  τον περιφραγμένο χώρο.  

 Επαναλαμβάνω ότι  η περίφραξη έγινε μετά την τοποθέτηση των 

. .που υπάρχουν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μήνα, θυμάστε ποιο μήνα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Φαντάζομαι,  σίγουρα δυο μήνες πριν,  ίσως κα ι τρεις .  Είναι 

περισσότερο, περισσότερους μήνες έχει  που τοποθετήθηκαν οι  κάμερες 
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αλλά . .πρώτη φορά που μίλησα είπα ότι  σταματήσαμε την λειτουργία 

τους για να κάνουμε την διαδικασία όπως θα έπρεπε,  διότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου θεώρησε ότι  δεν κάναμε σωστά την διαδικασία,  

έπρεπε πρώτα να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάτε σε προηγούμενα στα οποία απαντήσατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μας ενδιαφέρουν.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η απάντηση είναι ότι  οι  κάμερες μ πήκαν στο κυνοκομείο πριν γίνει  η 

περίφραξη και δεν θεωρείται κατάτμηση του έργου. Δεν μπορούσαμε 

να βάλουμε και στην περίφραξη κάμερα λόγω . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν πειράζει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  απορώ . .να αναλάβει την χειρότερη εργασία που 

προσφέραμε,  να τον κάνει  Αντιδήμαρχο για τα σκυλιά.  Να περνάει 

κάθε μέρα δικαστήρια.  Κάθε μέρα. …Εγώ μια φορά δικάστηκα και 

πλήρωσα 1.600 ευρώ επειδή μια γυναίκα έπεσε κάτω στην πόλη 

μέσα….Απορώ και τον συγχαίραμε που κάνει  . .με τόση υπομονή που 

τα κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ψέματα είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο λέω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος τολμάει να πάει να αναλάβει τα σκυλιά; Ας πει  ένας από εμάς.  

Αλλά ένα πράγμα θα πω, κύριε Πρόεδρε.  Από την ημέρα που ανέλαβε ο  

κ. Γρηγοριάδης εξαφανίστηκαν τα σκυλιά μέσα από την πόλη. Εγώ όλη 

την ημέρα μέσα στην πόλη γυρνάω. Είμαι ο μόνος που γυρνάω όλη την 

ημέρα μέσα στην πόλη. Και εγώ και η Ιλανίδου γυρνάμε,  αλλά τα 

σκυλιά δεν υπάρχουν στην πόλη. . .Εμείς κοιτάμε την ουσία.  

Περιορίστηκαν τα σκυλιά; Τα μαζέψανε; Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. 

. .που κάθε μέρα βρίζανε και πηγαίνανε στα νοσοκομεία.   

Η ουσία αυτή είναι ολόκληρη και μπράβο τους συγχαίρω, γιατί  

πραγματικά …γιατί  κανείς  δεν θέλει ,  ο Βαγγέλης δικάστηκε δυο φορές 

και ο άλλος ο Αντιδήμαρχος δικάστηκε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αυτός που κάνει  αυτή την δουλειά είναι πράγματι αξιέπαινο ς και πως 

την κάνει .  Δεν ξέρω για ποιο λόγο την κάνει .  Δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρωτήστε τον ίδιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση δυο λεπτά παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δράττομαι της ευκαιρίας του Αντώνη και επικροτώ και εγώ αυτό που 

κάνει  ο …δηλαδή πέραν των δυνάμεων ορισμένων. Τελικά λέμε ότι  

είναι ένα θέμα ευαίσθητο,  ότι  πρέπει να το προσεγγίσουμε όλοι αλλά 

βάζουμε τα εμπόδιά μας.  Τα τέσσερα στρέμματα πέρασαν από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Έγινε η ερώτηση ότι  πότε έγινε αυτή η 

επέκταση; Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε και 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Η περίφραξη, επειδή η τεχνική υπηρεσία μπλέκεται παντού, 

βοήθησε να γίνει  η περίφραξη. Έτσι δεν είναι κ.  Γρηγοριάδη; Και 

έγινε μετά από τις  κάμερες του κυνοκομείου.   

 Λέμε ότι  μας πώς έγινε η δολιοφθορά; Η δολιοφθορά μπορεί να 

γίνει  και εκατό αστυνομικοί να φυλάξουν ένα μέρος μπορεί να γίνει  η 

δολιοφθορά.  

 Θέλω να πω το εξής:  ότι  τι  θα πρέπει δηλαδή, ο Δήμος να 

πληρώσει εκατό σεκιουριτάδες γύρω –γύρω για να μην πάνε να κάνουν 

δολιοφθορά; Με  μια κάμερα, η οποία έρχεται μετά,  μετά από όλα αυτά 

θα λύσει το πρόβλημα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ότι  φαίνεται ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν γνωρίζουν . .το 

κυνοκομείο.  Το κυνοκομείο έχει  αναβαθμι στεί  την τελευταία πενταετία 

επί  της θητείας του δημάρχου του Πέτρου του Αγγελίδη,  

ολοκληρώθηκαν πολλές εργασίες,  λειτουργεί  κανονικότατα, 

καθημερινά,  γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά,  παρόλο που 

φθείρονται όσοι ανέλαβαν αυτό το κομμάτι και τραβιούνται σ τα 

δικαστήρια και έχουν . .και έχουν και χίλια δυο πράγματα.  

 Αυτό που είπα εκείνη την στιγμή, είναι αυτονόητο σε όλους μας,  

αλλά προφανώς δεν είναι αυτονόητο,  οτιδήποτε κάμερα να 

χρησιμοποιεί  κοινόχρηστο χώρο φυσικά χρειάζεται και έγκριση από 

την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων. Την Εισαγγελία.  Αυτή η κάμερα 

δεν τραβάει κοινόχρηστο χώρο και απαγορεύεται να τραβάει 

κοινόχρηστο χώρο. Τραβάει τον χώρο τον δημοτικό,  τον ιδιωτικό,  τον 

δικό μας.    

Δεν πρέπει να βάλουμε μια κάμερα; Όλος ο τόπος… ο κ.  

Γρηγοριάδης πάει στράφι εάν δεν τοποθετήσουμε την κάμερα εκεί .  

Πάλι θα γίνει  φθορά σε άλλο σημείο και θα γίνει  μεγαλύτερη την άλλη 

φορά. Και μάλιστα, δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε,  να καταχραστώ τον 

χρόνο σας,  προτείνω να μπει μια κάμερα υψηλής ανάλυσης στο σημείο 

. .Να δώσουμε και ένα φράγκο παραπάνω να πάρουμε μια κάμερα της 

προκοπής,  η οποία θα μαγνητοσκοπεί και θα φαίνονται και τα 

πρόσωπα. Θα έχει  μεγαλύτερη ανάλυση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν έχετε καλυφθεί;  Δευτερολογία εάν υπάρχει;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος 

κανείς  από τους προλαλήσαντες;  Ο κ .  Αναστασιάδης Αντώνης και ο 

κ…. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερωτήματα υπάρχουν,  κύριοι  στης συμπολίτευσης,  οι  οποίοι  

ενοχλείστε όταν μπαίνουν και θα τα βάλω πάλι.  Το κυνοκομείο που 

λειτουργεί  τόσο εύρυθμα, έχει  άδεια; Το όλο θέμα εκεί  θεωρείτε,  να 

μην παίζουμε είναι εντός,  εκτός,  θεωρείτε ότι  έπρεπε να τύχει  

αδειοδότησης,  εννοώ η τοποθέτηση των καμερών;  

 Επίσης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε,  μιας 

και βάζουμε ότι  η κάμερα θα παίρνει  ζωντανά, ποιος θα είναι ο 

χειριστής;  Δεν θεωρείτε ότι  πρέπει ν α τον ονοματίσουμε; Δεν θα 

θεωρείτε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να ορίσουμε ποιος θα είναι ο χειριστής.  Ποιος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χαρίτο σας παρακαλώ μην απαντάτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε ποιον θα στέλνει  η κάμερα; Θα πρέπει,  νομίζω, να το πάρουμε 

σήμερα απόφαση και βεβαίως οι  θέσεις οι  οποίες αναπτύσσονται από 

τους συμβούλους της αντιπολίτευσης είναι ένας δημόσιος χώρος,  

καθόλου δεν θα πρέπει να σας ενοχλεί ,  έστω και εάν έχει  δυσκολίες 

και αντικειμενικά έχει ,  δεν είναι εδώ για να επαινούμε ο ένας τον 
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άλλο, να φτάνουμε στο τελικό ζητούμενο είναι,  νομίζω, ο κοινός 

στόχος.   

 Φτάσαμε εκεί  που έπρεπε; Είστε ικανοποιημένοι,  η ερώτηση η 

τελευταία για το επίπεδο λειτουργίας;  Ποιοι  μπαίνουν εκεί;  Έχουμε 

άδεια,  κύριε Πρόεδρε,  έχει  άδεια το Δημοτικό Συμβούλιο; Αυτοί που 

μπαίνουν μέσα και ποιες ώρες έχουν άδεια;  

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος οι  τοποθετήσεις σας παρακαλώ. Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς δίνουμε τα εύσημα σε ά νδρες οι  οποίοι  είναι αποτελεσματικοί 

και δεν . .στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν η ωφέλεια των πολιτών είναι 

κοινή.  Έχουμε κοινή ωφέλεια των πολιτών. Δεν κινδυνεύουν πλέον οι  

πολίτες.  Το κυνοκομείο το κάναμε εμείς  κύριε Πρόεδρε…και στην 

συνέχεια ο . .  έκανε δίπλα και ένα άλλο κτίριο.  Αυτό ήταν ολέθριο 

λάθος για μας τους Σερραίους,  που έχουμε κυνοκομείο.  Δεν το 

καταλαβαίνετε;  Εγκληματική πράξη . .των πολιτών είναι.   

 Ο κάθε χορηγός . .σκυλιά στην πόλη. Και τι  είμαστε εμείς  

δηλαδή; Σήμερα . .και τα σκυλιά έχουν μεγαλύ τερη αξία από τους 

Έλληνες.  Αυτό να το ξέρετε.  Και εγώ . .τα εύσημα, γιατί  κατόρθωσε να 

βάλει μια τάξη και κυκλοφορούμε ελεύθερα μέσα στην πόλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  καθόλου δεν μας ενοχλούν οι  ερωτήσεις της 

αντιπολίτευσης,  διότι  παίρνουν τις  απαντήσεις.  Διότι  πρέπει να 
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θυμούνται τι  περνάει από τα Δημοτικά Συμβούλια και τι  όχι .  Μας λένε 

εάν τα τέσσερα στρέμματα που έχετε περάσει και πότε 

ψηφίστηκαν…Τις απαντήσεις τις  παίρνουν ολοκληρωμένες.  Δεν 

αφήνουμε καμία αναπάντητη.  

 Από ότι  βλέπουμε από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα εδώ, 

βλέπουμε ότι  πάντα υπάρχει από την αξιωματική αντιπολίτευση ένα 

τροχοπέδη όταν πάει να γίνει  κάτι  καλό κοινό.  Το καλό κοινό.  Δηλαδή 

ενώ ο κόσμος διαμαρτύρεται,  μας . .τα σκυλιά και τα λοιπά, εδώ 

ψάχνουμε να  βγούμε εάν το ένα είναι πολύ σωστό ή εάν το άλλο είναι 

λιγότερο σωστό και τα λοιπά, αντί  να βοηθήσουμε σε αυτή την 

κατεύθυνση ότι  ο κόσμος υποφέρει από τα σκυλιά.  Όταν λέμε 

υποφέρει,  δεν είμαι εναντίον των σκυλιών, αλλά υποφέρει γιατί  μερικά 

αδέσποτα επιτ ίθενται σε παιδιά και τα λοιπά.  

 Αντί να το δούμε το πρόβλημα αυτό,  αρχίζουν και λένε εάν 

φυλάσσεται και υπάρχουν προσωπικά δεδομένα..και τα λοιπά.  

 Λυπάμαι πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη ο λόγος σε σας για να κλείσω το θέμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχουν όχι  …αυτοί οι  οποίοι  θέλουν να σκυλιά να κυκλοφορούν 

ανάμεσά μας και . .οτιδήποτε,  οι  οποίοι  δεν θέλουν να μαζεύονται τα 

σκυλιά και θα κάνουν τα πάντα για να . .το κυνοκομείο.  . .Στο 

κυνοκομείο δίπλα είναι το Αυτοκινητοδρόμιο,  ουαί και αλίμονο 

μπαίνει  ένα σκυλί στο Αυτοκινητοδρόμιο την ώρα των αγώνων. Είναι 

το πάρκο της Ομόνοιας,  είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες για την …τα 

παιδιά τους.   
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 Κύριε Φωτιάδη ο αποδέκτης των εικόνων σίγουρα θα είναι ο 

υπεύθυνος του κυνοκομείου και ο Δήμαρχος.  Δεν βλέπω να είναι 

κάποιος άλλος.  Αυτός που είναι υπεύθυνος για το κυνοκομείο και ο 

Δήμαρχος.  Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του κυνοκομείου 

ποιος είναι;  Αυτός είναι και ο υπεύθυνος του κυνοκομείου.   

 Θα σας πω το εξής:  καταρχήν όσοι και όσες είναι μέσα στο 

κυνοκομείο,  όλοι έχουν άδεια,  δεν χρειάζονται άδεια από το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  παίρνουν την άδεια από μέσω εμού με εντολή του 

δημάρχου. Είναι άνθρωποι οι  οποίοι  ανήκουν σε φιλοζωικούς 

συλλόγους και προσφέρουν εθελοντικά κάποιες υπηρεσίες και έχουν 

άδεια γραπτή από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο.  

 Τέλος δεν χρειάζομαι επαίνους.  Κάνω αυτό που μου . .  ο 

Δήμαρχος,  πιστεύω ότι  το κάνω όσο καλύτερα μπορώ και πιστεύω ότι  

είναι αυτό που θέλει  ο Σερραϊκός λαός και οι  Σερραίοι  δημότες.   

 Καθημερινά δέχομαι παράπονα, έστω και τώ ρα, παρότι 

εξομαλύνθηκε πολύ η κατάσταση, διότι  τα αδέσποτα δεν τελειώνουν.  

Εμείς μαζεύουμε και κάποιοι  άλλοι . .Εμείς θα κάνουμε αυτό που 

πρέπει να κάνουμε και να δούμε πόσο θα αντέξουμε,  γιατί  δεν είναι 

εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου εύκολα και θα περίμενα 

πραγματικά, ειλικρινά όταν το βάλαμε εκτός ημερησίας θεώρησα ότι  

και να λείπω από το Δημοτικό Συμβούλιο θα περνούσε χωρίς 

συζήτηση. Και τώρα έγινε συζήτηση πάρα πολύ θα έλεγα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφο ρία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ο κ.  

Γρηγοριάδης ναι,  η κυρία Γεωγούλα, ναι.  Ο κ.  Γάτσιος;  Ναι.  Ο κ.  

Φωτιάδης.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  εάν υπάρχουν όλες οι  νόμιμες άδειες… παρακαλώ με την 

παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Με το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η γραμματέας άκουσε; Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 697/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του  

έργου: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων  

 Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί   έρχεται το θέμα κατεπειγόντως;  Σφίγγουν οι  ημερομηνίες,  γι΄ 

αυτό έρχονται τα θέματα εκτός ημερησίας.  Οι οποίες αυτές επείγουσες 

πρόσθετες εργασίες πρέπει να περαιωθούν μέχρι 31 -10-2016. Δεκαέξι 

εργασίες.  Σας έχω στείλει ,  νομίζω, με e -mail το θέμα.  Πρέπει 
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διαδικαστικά το θέμα, εφόσον συμφωνεί το σώμα να το συζητήσουμε,  

εάν κάποιοι  έχουν αντίρρηση να το βάλουμε σε ψηφοφορία.  Ομόφωνα 

ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν ψηφίζω εγώ κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το βάζουμε σε ψηφοφορία.  Διαδικαστικά εάν θα συζητηθεί το 

θέμα. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ερωτούμε,  είναι ένα έργο σε εξέλιξη μπροστά μας,  γιατί  δεν 

έρχεται ως τακτικό θέμα; Ποιο εί ναι αυτό το οποίο το καθιστά 

κατεπείγον;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι καταληκτικές ημερομηνίες.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτές υπήρχαν πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπήρχαν κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε ήρθαν; Ήρθε καμία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τίθεται.  Εάν είδατε τον πίνακα, εάν το ξέρατε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το είδα το θέμα, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν το είδατε το θέμα υπάρχουν δεκαέξι εργασίες οι  οποίες πρέπει να 

περαιωθούν μέχρι 31 -10-2016. Εάν αφήσουμε το θέμα και έρθει  στο 

επόμενο, σε τακτική συνεδρίαση, θα πάμε τον Νοέμβριο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το ξέραμε,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το ξέραμε.  Μα δεν βλέπετε την ημερομηνία,  σημερινή ημερομηνία.  

11-10. Σήμερα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ποιος μας το έστειλε με ημερομηνία σήμερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Του Δήμου μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Του Δήμου μας μας έστειλε για ένα έργο που είναι σε εξέλιξη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι κατεπείγον;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι εντολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντολή να κάνει  αυτές τις  εργασίες…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  πρώτα θα . .το διαδικαστικό κομμάτι και μετά θα 

προχωρήσουμε.  Λοιπόν,  έχετε αντίρρηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν είναι για την ποιότητα να το συζητήσουμε αλλά το κατεπείγον δεν 

βλέπουμε.  Τέλος πάντων. Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα λοιπόν ναι να συζητηθεί το θέμα. Ο λόγος σε σας,  κύριε 

Αντιδήμαρχε,  κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι έρχεται προς συζήτηση, όπως λέει  το θέμα: 

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: Βιοκλιματικές 

Αναβαθμίσεις  Δημοσίων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών. Οι 

επείγουσες αυτές εργασίες,  δεν είναι συμβατικές.  Είναι πέρα των 

συμβατικών.  

 Η υπηρεσία μας τον Μάιο 17 -5-16, προσέξτε,  τον Μάιο,  

προσέξτε τις  ημερομηνίες,  έστειλε τον 3 ο  ΑΠΕ και τον Πίνακα Νέων 

Τιμών 17-5 στον Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ στην Αθήνα, προκειμένου 

να εγκρίνει  τις  επείγουσες εργασίες για να κάνει  ο εργολάβος,  γιατί  ο 

εργολάβος περίμενε αυτόν τον άνθρωπο.  

 Το ΚΑΠΕ, ο φορέας διαχείρισης δυστυχώς 28 -9 έδωσε την 

σύμφωνη γνώμη για τον ΑΠΕ και τον πίνακα τιμών. Α μέσως την 

επόμενη μέρα, την επόμενη ημέρα η υπηρεσία μας το έστειλε στο 

Τεχνικό Συμβούλιο.  Το Τεχνικό Συμβούλιο που συνεδρίασε δεν το 

πέρασε,  συνεδρίασε τις  πρώτες μέρες του Οκτωβρίου και θα το βάλει 
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προς συζήτηση στο επόμενο συμβούλιο που θα κάνει ,  στο Τε χνικό 

Συμβούλιο.  

 Γι΄ αυτό,  επειδή οι  ημερομηνίες είναι καταλυτικές,  από τέλος 

Σεπτεμβρίου ο ανάδοχος είπε ότι  εγώ εάν δεν έρθει  η έγκριση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι μόνο και από την προϊστάμενη αρχή και από εμάς,  από εμάς,  δεν 

κάνω καμία εργασία.   Έρχεται λοιπόν η τεχνική υπηρεσία,  επειδή οι  

ημερομηνίες πιέζουν,  έχει  το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον νόμο, 

χωρίς να περιμένουμε τον ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο,  η 

προϊσταμένη αρχή που είμαστε εμείς ,  να πάρουμε απόφαση και να 

συμφωνήσουμε με την εντολή της τεχνικής υπηρεσίας να ξεκινήσει από 

αύριο να κάνει  τον πίνακα τον έχετε,  . .να τελειώσει τις  υπερ -

συμβατικές επείγουσες εργασίες,  οι  οποίες …επαναλαμβάνω, δεν 

βαρύνουν τον Δήμο, δεν τον βαρύνουν αλλά είναι μέσα από τα 

απρόβλεπτα, τα οποία απρόβλεπτα υπολογίζονται βάσει του νόμου 

14,90,  θα είναι  γύρω στο 15% και είναι  περίπου 200 τόσες χιλιάδες.   

 Άρα λοιπόν γι΄ αυτό έρχεται το θέμα μας,  για να το ψηφίσουμε,  

για το καλό του έργου..  εφόσον αγαπάμε αυτή την πόλη και εφόσον 

αγαπάμε αυτό το  έργο,  ερχόμαστε να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ερχόμαστε λοιπόν να ψηφίσουμε αυτή την εντολή της τεχνικής 

υπηρεσίας για να αρχίσει  από αύριο,  δεν ξέρω εάν θα κάνει  ένσταση 

και τα λοιπά αλλά είνα ι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις  επείγουσες 

εργασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γάτσιος,  η κυρία 

Γεωργούλα, ο κ.  Μηλίδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια αυτονόητη ερώτηση κύριε Πρόεδρε.  Να μας πει  ο εισηγητής,  ποια 

η διαφορά . .του θέματος που έρχεται ως εκτός με το θέμα δέκα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν έρθει  το δέκα θα το πούμε.  Εδώ τώρα μιλάμε γι΄ αυτό.  Το δέκα 

είναι άλλο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Παράταση. Ζητάει 

παράταση και θα σας πω γιατί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, είπε προηγουμένως ότι  αυτές οι  

επείγουσες εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι εξωσυμβατικές.  Όταν 

τις  κρίνουμε τόσο επείγουσες πως είναι εξωσυμβατικές;  Μου κάνει  

εντύπωση δηλαδή όταν . .αυτή την στιγμή είναι επείγουσες…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άστε τον να ολοκληρώσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να λέτε ότι  είναι επείγουσες είναι κάτι  συμβατικό.  Πώς είναι 

εξωσυμβατικές;  Γιατί  είναι εξωσυμβατικές.  Το ένα είναι αυτό.  Το 

δεύτερο είναι,  η Τεχνική Επιτροπή που είπατε,  γιατί  δεν το έβαλε… 

Εμείς δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο το βάζουμε και η Τεχνική 

Επιτροπή δεν το βάζει;  Δεν το θεωρεί επείγον; Λέω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Τεχνικό Συμβούλιο λειτουργεί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ολοκληρώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το τρίτο,  εάν κάνει  ένσταση . .ο εργολάβος,  είναι από αύριο να 

εκτελεί  την εντολή ανεξαρτήτως ενστάσεως ή μπορεί να σταματήσει;  

Μπορεί να κάνει  δηλαδή, τρόπο τινά ασφαλιστικά μέτρα, κά τι  τέτοιο 

και να σταματήσει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλει  να εκτελέσει το έργο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οφείλει  να εκτελέσει…Κύριε Μηλίδη το τεχνικό συμβούλιο είναι ένα 

άλλο όργανο το οποίο αυτό δεν μας δεσμεύει εμάς.  Θέλω να σας πω 

ότι  όχι  μόνο για επείγουσες αλλά εδώ εγκρίθ ηκε και από το ΣτΕ, 

δικαιώθηκαν οι  εργολάβοι οι  οποίοι  έκαναν και σημαντικές εργασίες 
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χωρίς τον ΑΠΕ. Θέλω να πω δηλαδή ότι  δεν είμαστε παράνομοι,  

είμαστε σύμφωνα με την νομοθεσία πάντα.  

 Όσον αφορά τι  σημαίνει  ανακεφαλαιωτικός πίνακας . .οι  

εργασίες,  είναι  μερικές,  στον ΑΠΕ έχουμε αυξομειώσεις εργασιών. 

Δηλαδή στην μελέτη . .σε μια μελέτη να υπολογίσουν ένα 

πλακόστρωτο, να βάλουν εκατό πλάκες και να χρειάζονται πενήντα ή 

να χρειάζονται εκατόν δέκα, κάπως έτσι είναι οι  αυξομειώσεις 

εργασιών.  

 Τις επείγουσες έχει  εδώ και . .δεν ήταν μέσα στις  συμβατικές.  

Δηλαδή στην μελέτη την αρχική δεν ήταν.  Προέκυψαν εκ των υστέρων. 

Γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα. Μετά κ.  Γάτσιο εσείς .   

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Ο Δήμος αποφασίζει  και δίνεται η άδεια και ξεκινάει  να κάνει  τις  

εργασίες αυτές ο εργολάβος και μετά έρχεται η μεταγενέστερη έγκριση 

του ΑΠΕ. Εάν τυχόν κάτι  γίνει  και δεν …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατάλαβα. Το Τεχνικό Συμβούλιο συντάσσεται με τον φορέα 

διαχείρισης και το πολύ –πολύ να κάνει  μερικές παρατηρήσεις προς 

διόρθωση. Δηλαδή  το Τεχνικό Συμβούλιο δεν θα πει  ότι  να μην,  να 

κόψει δηλαδή αυτές τις  επείγουσες.  Σωστή η ερώτηση, την οποία 

έκανα και εγώ και αυτή είναι η απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε βάζετε ένα θέμα να συζητηθεί προ ημερησίας 

διατάξεως ενώ υπάρχει ένα επόμενο το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο και 

τι  λέει  το επόμενο; Πρέπει να δώσουμε παράταση στο έργο στο οποίο η 

τεχνική υπηρεσία και η νομική σύμβουλος του Δήμου εισηγούνται να 

μην την δώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάτε στο άλλο θέμα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  κάνετε λάθος.  Εάν δεν δώσουμε παράταση πώς θα 

δώσουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί  τα μπλέκετε;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρο υμε,  κύριε Πρόεδρε.  Θα έχουμε εδώ 

συζήτηση παράταση του έργου και φέρνουμε κατεπειγόντως να 

περάσουμε εργασίες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και η εισήγηση είναι όχι .  Πώς θα γίνουν οι  εργασίες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι από την νομική σύμβουλο και απ ό την τεχνική υπηρεσία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κάντε υπομονή. Τοποθέτηση επί του θέματος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.  Άλλος κανείς .  Ορίστε κ.  Αντώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γάτσιος θέλετε  να τοποθετηθείτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανονικά πρέπει να δώσω τον λόγο,  εάν και τον ζητήσατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχουμε πολύ σοβαρό θέμα μετά,  στο οποίο εμείς  επί  

της ουσίας συμφωνούμε και στην εντολή και στην παράταση. Εμείς θα 

συμφωνήσουμε,  γιατί  πρέπει να γίνει  το έργο,  πρέπει να υλοποιηθεί  

. .και τα 205 χιλιάρικα τα υπόλοιπα που είναι μέσα στο έργο.  Αυτά 

είναι τώρα για να διασφαλιστεί  κατά έν α τρόπο, να διασφαλιστούν 

κάποια πράγματα για να συνεχίσουν,  να ξεκινήσουν,  να πάνε στην 

επόμενη προθεσμίας της παράτασης που θα δώσουν. Αυτό είναι το 

θέμα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα δώσουν.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν θα δώσουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βιάζεσαι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άμα δεν δώσουν πως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την διαδικασία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο διαφορετικά θέματα είναι,  γι΄ αυτό σας λέω, όταν θα φτάσουμε 

στο θέμα κύριε Γάτσιο θα λυθούν όλες οι  απορίες.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν το καταλαβαίνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος εκείνου θα συζητήσουμε όταν θα έρθει .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήμουνα Αντιδήμαρχος όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία 

…ότι δεν μπορείτε να . .διότι  τι  θα πει  να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια 

όταν οι  δρόμοι είναι τόσο στενοί;  Για ποιο λόγο το κάνετε;  Για ποιο 
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λόγο; Και διαφώνησα και . .εγκληματική πράξη κατά της πόλεως και θα 

το δείτε,  κύριε Πρόεδρε,  στο τέλος ότι  όλα τα μαγαζιά που είναι σε 

αυτή την περιοχή φύγανε όλοι οι  καταστηματάρχες και μείνανε κενά.      

 Και εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εάν κάνει  κάποιος καταγγελία 

εδώ που πάτε και βάζετε τα αυτοκίνητα στο πάρκο, τι  θα γίνει ,  ξέρεις;  

Θα σκοτωθούν . .Ευτυχώς,  έχουμε και το πάρκο και πάνε πάνω από 200 

αυτοκίνητα και  αράζουν εκεί  που απαγορεύεται από τον νόμο.  

 Αυτά είχα πει  και διαφώνησα και διαφωνώ. Γι΄ αυτό τον λόγο 

λέω ότι  όχι ,  καμία σχέση δεν έχω εγώ με αυτά τα έργα. Καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει δευτερολογία από κάποιον; Κύριε Γκότση εσείς .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να πω ότι  τα δυο θέματα είναι εντελώς διαφορετικά.  Το ένα 

αφορά τις  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάτε στο δεύτερο, θα έρθει  η ώρα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι γι΄ αυτό.  Αφορά τις  . .οι  οποίες προέκυψαν μετά από ότι  έκανε ο 

εργολάβος με τις  συμβατικές.  Άρα λοιπόν,  στείλαμε τον 3 ο  ΑΠΕ για να 

κάνει  τις  υπερσυμβατικές.  Το άλλο είναι,  θα το συζητήσουμε μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο εργολάβος από εδώ και πέρα …Αφού δεν έχετε την έγκριση ΑΠΕ;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορισμένες έκανε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Έκανε ορισμένες και σταμάτησε γιατί  περιμένει  την έγκριση του 3 ο υ  

ΑΠΕ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ο εργολάβος εάν κάτι  δουλεύει και κάτι  πρέπει να γίνει  

οπωσδήποτε που δεν έχει  προβλεφθεί,  θα το αφήσει,  θα πάει 

παρακάτω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.    

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έδωσα και το παράδειγμα. Όταν είναι εκατό . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία συνάδελφοι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Μηλίδη; Ναι.  

Κύριε Αντώνη; Όχι.  Ναι,  κυρία Γεωργούλα ναι και κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι λέμε εμείς  αλλά δεν ξέρουμε πως θα γίνει  εάν δεν ψηφίσουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Κυρία Ιλανίδου; Ναι.  Ναι ο κ.  Γκότσης.  Ναι  ο γραμματέας,  ναι 

και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 698/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο τέταρτο εκτός ημερήσιας.   

 

Θέμα 4ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: Αναβάθμιση  

 και εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής  

του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  κατεπείγον ήρθε το θέμα; Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία αξιολόγησης της π ρότασής σας,  μας στέλνουν από το 

πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη, προκειμένου λέει  να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αξιολόγησης της πρότασής σας,  που κάνατε,  σας παρακαλούμε όπως 

αποστείλετε τα παραπάνω στοιχεία εντός δώδεκα ημερολ ογιακών 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής.   

Όπερ σημαίνει  κύριοι  η καταληκτική ημερομηνία 7 -10, η 

αποστολή εντός δώδεκα ημερών πρέπει να απαντήσουμε.  Μιλάμε για 

ένα ποσό της τάξης των 296.500 ευρώ για τους ξενώνες Χρυσοπηγής,  

σεβαστό ποσό και συνάδελφοι νομίζω ότι  εδώ πρέπει να υπάρχει 

ομοφωνία και ομοβροντία.  Δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ευρώ, ούτε 

σεντ.   

Ομόφωνα ναι προς συζήτηση το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ κύριε Αντώνη, μη χ αλάς τα καλώς 

κείμενα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα καλώς κείμενα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξάλλου γνωρίζετε και τις  απόψεις της δημοτικής αρχής.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ.  

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 699/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μπαίνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή απονομής  

 βραβείων της διοργάνωσης BEST  

CITY AWARDS 2016, που θα πραγματοποιηθεί στις  
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24 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λείπει  ο κ.  Καρπουχτσής.  Νομίζω το θέμα το ξέρετε.  Θα πάνε τρεις  

υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου μας και τους ονοματίζω. Ο κ.  

Πάλλας,  η κυρία Φωκίδου και η κυρία Μπαλαρίδου, δυο αιρετοί,  ο κ.  

Δήμαρχος και ο  κ.  Καρπουχτσής.  Πέντε άτομα είναι.  Εάν υπάρχουν 

ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην εισήγηση δεν ήταν πόσοι ήταν.  Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή 

δηλαδή. Πόσα άτομα θα πάνε από τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό τα είπα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα αυτό και γιατί  αυτό το νταβατζιλίκι  των εκατό ευρώ ανά άτομο 

που θα πάει εκεί .  Δηλαδή τι  είναι αυτοί;  Δεν είναι οργάνωση είναι… 

που κάνουν μια διαδικασία να μας δώσουν ένα βραβείο και να μας 

δώσουν να πληρώσουμε 500 ευρώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα πληρώσουμε 500 ευρώ, θα πληρώσουμε περίπου 300 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλο ένα που μας κάνουν δώρο, είναι μείον δυο,  άρα θα 

πληρώσουμε 300 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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300 και το πήγαινε και έλα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τα έξοδα μετακίνησης.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε.  Όταν ένας Δήμος και δεν είναι όλοι οι  Δήμοι οι  οποίοι  

βραβεύονται.  Θέλετε να κάνετε και εσείς  την ερώτηση μήπως είναι από 

αυτά που θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είναι τα βραβεία αυτά BEST CITY AWARDS ;  Διοργανώνονται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορούν αποκλειστικά Δήμους και 

περιφέρειες.  Είναι από ιδιωτικές επιχειρήσεις,  δημόσιες και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις,   . .και τα λοιπά. Και ποιους βραβεύουν; Αυτούς που 

έχουν καινοτόμες καλές πρακτικές,  καινοτόμες νέες ιδέες,  λύσεις ή 

τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών.  

  Και γιατί  ο Δήμος μας βραβεύεται με το αργυρό μετάλλιο; Με το 

αργυρό βραβείο;  Διότι  ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσες φορές στην 

τεχνική μας υπηρεσία,  η άξια αυτή τεχνική υπηρεσία του Δήμου και το 

τμήμα παιδείας του Δήμου κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια την ηλιακή 

ενέργεια,  την οποία χρησιμοποιούμε και παράγουμε ρεύμα από τα 

πάνελ τα οποία τοποθετήσαμε  σε πολλά σχολεία της πόλης μας και 

όχι  μόνο  και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, φωτοβολταϊκά 

συστήματα δηλαδή, σε 32 στέγες τοποθετήθηκαν, αφιέρωσαν πλήθος 

από εργατοώρες,  αυτή είναι η δουλειά τους,  φτάσανε στο σημείο,  
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εγκρίθηκαν αυτά τα προγράμματα, τοποθετήθηκαν αυτά τα πάνελς 

πάνω στις  στέγες των σχολείων, Επιτροπή η οποία αποτελείται από 

τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ τον κ.  Πατουδη και άλλους της κριτικής 

επιτροπής έτυχε,  όχι  έτυχε,  σύμφωνα με την κατάθεση αυτή που 

κάνανε οι  υπηρεσίες μας στις  24 Οκτωβρίου στην Αθήνα, ημέρα 

Δευτέρα, θα βραβεύσουν αυτούς τους Δήμους οι  οποίοι  κατάφεραν και 

παρουσίασαν αυτά τα έργα.  

  Άλλοι Δήμοι βραβεύτηκαν για κάτι  διαφορετικό,  ο Δήμος ο δικός 

μας βραβεύεται γι΄ αυτή την προσπάθεια της εναλλακτικής μορφής 

ενέργειας.  Αυτό είναι το θέμα μας.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα πάμε να πάρουμε το βραβείο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Όσο βαρύ και να είναι,  αργυρό είναι το βραβείο κύριε 

Γάτσιο,  είναι βαρύ και πάρα πολύ σημαντικό για τον Δήμο. Αυτά τα 

βραβεία τιμούν τον Δήμο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν είπα εγώ για το βραβείο.  Επειδή είπατε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και ένα ερώτημα ακόμα μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να στείλουμε τον κλητήρα του Δήμου, να το κάνουμε και 

αυτό για να σας ικανοποιήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  δεν ταιριάζει…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ειρωνεύεστε.  Μην ακυρώνουμε τον θεσμό παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δεν χρειαζόμαστε παρεμβάσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…σας παρακαλώ επί της διαδικασίας.  Μην μας προσβάλλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας προσβάλω. Εάν είναι πολύ βαρύ . .  το είπε ο κ.  Γ άτσιο,  δεν το 

είπα εγώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι πολιτική εκτίμηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται σύμβουλο ιδιαίτερο ο κ.  Γάτσιος.  Αυτόνομος είναι και 

ξέρει  και σκέφτεται και τοποθετείται.  Μην κ άνετε τον συνήγορο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν κάνω κανέναν συνήγορο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Καρύδας ερώτηση, 

συγνώμη.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Όλα αυτά που είπατε αναφέρονται στην εισήγηση. Αυτό που δεν λέει  

μέσα η εισήγηση είναι . .την διοργάν ωση; Καμία εταιρεία; Καμία 

κυβέρνηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά διοργανώνονται για πρώτη φορά. Σας τα διάβασα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ποιος;  Ποιος τα διοργανώνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε λοιπόν.  Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ωραία.  Ιδιωτική εταιρεία.  Επιτροπή υπάρχει.  Υπάρχει μια λίστα 

ονομάτων …  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αυτά τα διάβασα. Ποιος είναι . .αυτό δεν λέει  η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από όλα είναι ο εκπρόσωπος ο κ.  Γιώργος Πατούλης,  ο 

Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδο ς.  Δεν σας ικανοποιεί  

αυτό το όνομα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα υπόλοιπα άτομα, ο διδάκτωρ Γεώργιος Αγγελίδης,  Διευθυντής 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ποιος τα διοργανώνει,  όχι  ποιος τα …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τα διοργανώνουν και τα δίνουν κιόλας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

… γι΄ αυτό ρώτησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος τοποθέτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .εάν μπορώ να την κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κύριε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με αφορμή αυτό ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα σχολεί α γίνανε μόνο με τα 

χρήματα του εργοστασίου που . .  υδροηλεκτρικό ή ήταν και 

προγράμματα μέσα; Νομίζω και προγράμματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και προγράμματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το ‘Εξοικονομώ’ και από το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι.  Και από τα δυο….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από την πώληση του εργοστασίου παραγωγής…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…από εκείνο το εργοστάσιο εάν θυμάμαι καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ναι.  Ομόφωνα ναι το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μπει σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ο κ.  Αντώνης Ανα στασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ πιστεύω όχι για το ότι  η δημοτική αρχή δεν έκανε σωστά αυτό 

που έπρεπε αλλά διαφωνώ για την νοοτροπία της διοργάνωσης,  της 

βράβευσης.  Όχι με τον Δήμο, για την διοργάνωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη όχι ,  η κυρία  Γεωργούλα όχι ,  ο κύριος Γάτσιος….  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ψηφίζουμε ναι σε πιο ολιγομελή εκπροσώπηση του Δήμου. Δεν 

χρειάζεται να πάνε τόσοι πολλοί.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ όχι,  εγώ με την πρόταση του κ.  Καρύδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι η κυρία Ιλανίδου. Ναι,  ναι.  Ότι λέει  η παράταξη ή 

διαφοροποιείστε;  Ότι λέει  η παράταξη. Ναι ως έχει  θέμα. Ναι,  ναι και 

ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 678/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  Υπόψη ότι  στο πρώτο εγκρίνουμε και τα 

έξοδα συμμετοχής και διαμονής και μετακίνησης.  Το δεύτερο θέμα 

αφορά:  

 

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη  

συμμετοχή στελεχών της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών σε επιμορφωτικά σεμινάρια.  

18246 24-10-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εδώ πέντε άτομα θα συμμετάσχουν.  Έχουν κάνει  αίτηση να 

συμμετάσχουν σε μια ημερίδα.  Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι για την . . . .4412/2016 και γίνονται σεμινάρια και θα πρέπει η 

υπηρεσία μας να πάει να . .στην καινούργια νομοθεσία που προβ λέπει 

τις  δημοπρασίας,  τις  συμβάσεις,  τις  προμήθειες και τα λοιπά. Από 
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όλους τους Δήμους πάνε αλλά νομίζω υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τέλος 

πάντων, πρόβλημα όσον αφορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις 17-10.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με το λογιστήριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν υπάρχει θέμα. Κανένα πρόβλημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

ΟΚ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα άτομα που θα συμμετάσχουν …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπηρεσιακοί παράγοντες είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ο κ.  Πάλλας,  η κυρία . .η κυρία Μαρινάκη, ο κύριος Κουρκούρης 

και ο κύριος Δεληγρακλής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για όλες τις  διευθύνσεις δεν πρέπει να επιμορφωθούν τα στελέχη τους;  

Των άλλων διευθύνσεων; Και εάν πρέπει,  πρέπει να γίνει  ξεχωριστή 

εισήγηση από άλλη διεύθυνση από άλλο . .ο οποίος δεν είναι αρμόδιος 

ή με τα άτομα . . .τι ς  ανάγκες όλου του Δήμου Σερρών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση απαντήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η τεχνική υπηρεσία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι θέμα ανοικτό.  Οι αιτήσεις είναι συγκεκριμένες.  Η 

ημερομηνία είναι 17 -10.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλους δυο υπαλλήλους δεν πειράζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι;  Δίκαιο έχει  ο κ.  Φωτιάδης,  αλλά αυτό αφορά, ας πούμε,  

την τεχνική υπηρεσία τις  δημοπρασίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα 

εάν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν που είπε ο κ.  Φωτ ιάδης να το αφήσουμε ανοικτό 

και να ρωτήσουμε την τεχνική υπηρεσία,  γιατί  όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι για όλες τις  υπηρεσίες του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το γραφείο Προμηθειών θα μπορούσε να είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει πάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλα σεμινάρια για το γραφείο Πρ ομηθειών.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό αφορά το πώς θα γίνονται οι  αναθέσεις και είναι καθαρά τεχνικό 

έργο.  Δεν έχει  καμία σχέση με την . .είναι καθαρά τεχνικό και πρέπει 

…ο κ.  Πάλλας,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι λογικό αυτό.  Μόνο για τεχνικούς λόγους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να κλείσω το θέμα, ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 679/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση των υπ’ αριθ.  131,  132 και 133/2016 αποφάσεων  

του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ομόφωνα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Καρύδας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίστηκε,  τελειώσαμε.   

 

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 131/2016 Α. Διοικητικού Συμβουλίου  

 του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: Έγκριση εγγραφών νηπίων –βρεφών  

 στα τμήματα του Ν.Π .για το έτος 2016 -2017 μέσω του  

 προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 680/2016)  

…………………  

 

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 132/2016: Έγκριση διαγραφών   

νηπίων –βρεφών στα τμήματα του ΝΠ για το έτος 2015 -2016   

και εγγραφών νηπίων –βρεφών  έτους 2016 -2017 στα τμήματα  

 των παιδικών σταθμών του Ν.Π .  του Δήμου Σερρών. (Πόλη 

Σερρών)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 681/2016)  

…………………  
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Ομοίως της υπ’ αριθμόν 133/2016 στα τμήματα των  

Περιφερειακών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 682/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Θεοδωρίδη Σπύρου  

για κατάληψη δημοτικής έκτασης τμήματος αγροτικής οδού  

 στο αγρόκτημα Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το θέμα, συνάδελφοι,  το ξέρετε πολύ καλά. Το κρατώ περ ίπου 

ένα εξάμηνο με δική σας συναίνεση. Το είχαμε κρατήσει για να 

διεκπεραιώσουν οι  ενδιαφερόμενοι την διαδικασία.  Η διαδικασία όμως 

είναι εδώ . .η κυρία Παπαδοπούλου και για να διεκπεραιώσουν οι  

ενδιαφερόμενοι αυτή την διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα. Εμεί ς  

οφείλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε στην έγκριση της 

διοικητικής αποβολής.  

 Εξαντλήσαμε κάθε χρονικό περιθώριο,  αλλά επειδή δυστυχώς οι  

διαδικασίες δεν άπτονται της δικής μας αρμοδιότητας αλλά άλλων 

αρμοδιοτήτων, δικαστηρίων και τα λοιπά, είν αι χρονοβόρες.  Γι΄ αυτό 
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τον λόγο πρέπει να το περάσουμε ως θέμα. Εισηγητής είναι ο 

Αντιδήμαρχος ο κ.  Μυστακίδης.  Εάν θέλετε να σας πει  δυο λόγια.       

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας μπορώ να πω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγησή σας είχε το στοιχείο του ρεαλισμού. Αναδείξατε δυο 

πράγματα. Ότι συμφωνούμε να δώσουμε πίστωση στον κ.  Θεοδωρίδη 

και το άλλο είναι ότι  δεν φταίει  αυτός,  φταίνε κάποιες υπηρεσίες 

κρατικές.   

 Η άποψή μας είναι να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω την 

οικογένεια και το λέω αυτό γιατί  έρχεται από τον πρώην Δήμο 

Λευκώνα και εγώ έβαλα κάποια υπογραφή, νοιώθω ηθικά ότι  πρέπει να 

σας βάλω μια παραίνεση, δεν νομίζω ότι  είμαστε εκτεθειμένοι,  είναι 

μια καθαρή υπόθεση, ο δρόμος δεν είναι σε χρήση, μεταφέρθηκε από 

την δεξιά πλευρά του χειμάρρου, τα ξέρει  και ο κ.  Μυστακίδης,  μήπως 

πρέπει να το κρατήσετε ακόμα λίγο και κανείς  δεν πρόκειται να σας 

αφήσει μομφή; Διότι  δεν φταίει  κανείς ,  φταίει  το κράτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενημέρωσα και τους ενδιαφερομένους και την δικηγόρο, την κυ ρία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Αλλά να ξέρετε ότι  από την στιγμή που ο εισηγητής,  η 

υπηρεσία έφερε το θέμα και το κρατώ με ολονών την συναίνεση στο 

γραφείο,  είναι ένα θέμα το οποίο έχει  ημερομηνία λήξης.  
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 Να το πω διαφορετικά .  Είναι μια μικρή βομβίτσα, η οποία μπορεί 

να σκάσει ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε κακόβουλο πολίτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει μια . .από δημότη του Λευκώνα γι΄ αυτόν τον συγκεκριμένο 

δρόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ή θα πάμε στον Εισαγγελέα εμείς  για παράβαση καθήκοντος ή θα 

φέρουμε την εισήγηση. από εκεί  και ύστερα το τι  είναι να γίνει  είναι 

άλλο θέμα. Εμείς θα ψηφίσουμε την διοικητική αποβολή γιατί  είμαστε 

υποχρεωμένοι από αυτό που μας επιβάλει ο νόμος.  Εφόσον …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε,  μια ερώτηση προς τον κύριο Μυστακίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Άλλος κανείς  ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  θα δώσουμε τον λόγο και στην δικηγόρο. Κάντε την ερώτησή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η οικογένεια Θεοδωρίδη αυτό που θυμάμαι και την 

άλλη φορά που μιλήσαμε εδώ μέσα, δεν έχει  τίποτα.  . .το κράτος και οι  

υπηρεσίες οι  άλλες.  Όχι ο πολίτης.  Για ποιο λόγο να τον βγάλουμε τον 

άνθρωπο από μέσα, να τον πετάξουμε στον δρόμο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για ποιο λόγο λέει  να τον βγάλουμε; Εξήγησε ο κ.  Μυστακίδης.  

Απάντησε ο κ.  Μυστακίδης στην ερώτηση. Υπάρχει καταγγελία 

συγκεκριμένου συντοπίτη.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάνω από τον νόμο δεν είμαστε κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο συγκεκριμένος καταγγέλλων πήγε και στον εισαγγελέα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν φταίει  ο άνθρωπος,  άλλοι φταίνε γι΄ αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ούτε εμείς  φταίμε όμως να οδηγούμαστε στα δικαστήρια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα, θα δώσω τον λόγο στην …ελάτε σας παρακαλώ σε 

ένα μικρόφωνο για να καταγραφεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτησή σας.   Ανοίξτε και το μικρόφωνο σας παρακαλώ.  

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Καλησπέρα σας….από το οποίο μας ζητάτ ε να απελευθερώσουμε το 

κομμάτι το …και επειδή  η υπηρεσία έχει  περάσει αυτοψία,  μας έχουν 

απαντήσει θετικά και ότι  χρειάζεται κάποια επιπλέον έγγραφα να 
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συγκεντρωθούν προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά ο τοπογράφος.  

Δεν θα υπήρχε . .έστω παράτασης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε να κάνετε ανακοπή.      

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αυτό το γνωρίζουμε αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι  προκύπτουν δικαστικά 

έξοδα, το οποίο βέβαια δεν είναι απάντηση, απλά επειδή υπάρχει . .σε 

εισαγωγικά και ευθύνη . .γιατί  το πούλησε,  έτσι όπως το πούληση με 

αυτή την μορφή που είναι σήμερα και με την χρήση την οποία εμείς  

συνεχίσαμε να έχουμε,  δηλαδή δεν το πήγαμε σε κάποια παράβαση, 

εμείς  επειδή είμαστε ιδιοκτήτες όλου του ….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς θα προβούμε σε παράβαση. Σας είπα,  επαναλαμβάνω ότι  υπάρχει  

καταγγελία . .Τι  άλλο μπορούμε να κάνουμε; …να περιμένουμε να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία την οποία ξεκινήσατε.   

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Επομένως, εσείς  κρίνετε ότι  δεν υπάρχει δεδομένης και της 

επικείμενης εξαγοράς τμήματος αυτού, δεν θα υπήρχε έννομο 

συμφέρον για τον  Δήμο Σερρών στο μέλλον ότι  θα προκληθεί μια 

. .βλάβη στο κτίσμα που υπάρχει εκεί  του κ.  Θεοδωρίδη, είναι ένα πολύ 

μικρό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το . .Έτσι δεν είναι;  Σε περίπτωση 

διοικητικής αποβολής;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η διοικητική αποβολή είναι μια απ όφαση, είναι μια θεωρητική πράξη. 

Από εκεί  και ύστερα…στέλνουμε την απόφαση αυτή στην τεχνική 

υπηρεσία,  η οποία υποχρεούται να υλοποιήσει αυτή την απόφαση. 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

Όμως να ξέρετε ότι  υπάρχει  μεγάλη σειρά,  μεγάλη αναμονή γιατί  είναι 

πάρα πολλές,  προηγούνται πάρα πολλές υποθέσεις.  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα γίνει  αύριο η διοικητική αποβολή.  

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Επομένως δηλαδή, πείτε μου απλά μπορείτε να μου κάνετε μια 

πρόβλεψη χρονική, εάν αποφασίσετε για διοικητική αποβολή τι  

περιθώριο υπάρχει μέχρι να πραγματοποιηθεί  σαν ενέργεια και να 

ολοκληρωθεί;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν μπορούμε να δώσουμε τα χρονικά περιθώρια εδώ πέρα. Αυτό το 

ξέρει  η αρμόδια υπηρεσία με τον φόρτο που έχει  η υπηρεσία.  Δεν 

μπορούμε να το ξέρουμε εμείς .  Όπως δεν μπορείτε  να προβλέψετε και 

εσείς  πόσο καιρό θα χρειαστεί  να ολοκληρώσετε την διαδικασία με τον 

….  

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η βλάβη η ενδεχόμενη που εμείς  θα υποστούμε αφορά ένα  τμήμα 

κτιρίου το οποίο είναι ουσιαστικά, έχει  σχέση με κάποια από το 

συσκευαστήριο προϊόντων.  …θα υπάρξει και ουσιαστική αποδόμηση 

αυτού του τμήματος; Και εάν ναι,  με τι  χρονικό ορίζοντα; Γιατί  εάν 

αυτό πρόκειται να συμβεί σε ένα εξάμηνο, παραδείγματος χάρη,…γιατί  

θα προλάβουμε να εξαγοράσουμε το τμήμα θεωρώ σε ένα εξάμηνο, για 

παράδειγμα, είναι κάτι  που απαιτεί  περισσότερο χρόνο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θέλω μια διευκρίνιση σε αυτά που είπε η κυρία 

Παπαδοπούλου. Κύριε Μυστακίδη σας έθεσε ένα θέμα..η οποία,  από 

ότι  κατάλαβα, δεν το ξέρω εγώ το θέμα, . .αλλά απ ό ότι  κατάλαβα δεν 

φταίει  αυτή η οικογένεια. . .έτσι κατάλαβα, σας κάνει  ένα ερώτημα και 

λέει ,  πώς εσείς ,  επειδή είναι τόσο σοβαρό, γιατί  θίγεται μια 

οικογένεια,  όποια και εάν είναι,  δεν την ξέρω εγώ προσωπικά, δεν 

ρωτήσατε ή δεν έχετε. . .περίπου πόσος είναι αυτός ο ορίζοντας;  Νομίζω 

ότι  πρέπει να ξέρετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το πω πιο απλά, εγώ ξέρω ότι  κάνουν διοικητικές αποβολές . .τρία 

χρόνια ή κάνω λάθος;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μιλάω, ρωτάω  τον κ.  Μυστακίδη ευθέως,  λέει  η κυρία 

Παπαδοπούλου, εάν είχε ένα εξάμηνο θα μπορούσα, μάλλον θα το έχω 

τακτοποιήσει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι  είναι πολύ λίγος χρόνος να 

υλοποιηθεί  διοικητική απόφαση και στο κάτω –κάτω μπορούν και οι  

υπηρεσίες,  εσείς  το κρατούσατε στο συρτάρι σιωπηρά έξι  μήνες,  γιατί  

δεν μπορεί η υπηρεσία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο νόμος ορίζει  ημερομηνίες.  Δεν μπορώ εγώ να δώσω άλλες 

ημερομηνίες.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…τις ημερομηνίες αυτές.  Δεν τις  λέτε,  τις  λέτε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  είναι το καλύτερο  δυνατό που μπορούμε να κάνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν ημερομηνίες για την εκκαθάριση του χώρου. Θέλεις 

δεκαπέντε μέρες.  Δεν έγινε αυτό,  κάνουμε διοικητική αποβολή. Πάλι 

σε δεκαπέντε μέρες πρέπει να αφεθεί ο χώρος.  Α πό εκεί  και ύστερα 

εάν δεν αφεθεί τότε περνάει η αρμοδιότητα σε άλλη υπηρεσία,  την 

τεχνική υπηρεσία για την υλοποίηση της αποβολής.  Και εκείνοι έχουν 

ημερομηνίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη το ρωτήσατε στην τεχνική υπηρεσία που 

συνεργάζεστε πόσο περίπου ε ίναι αυτό το . .Γιατί  από ότι  κατάλαβα το 

κρίσιμο διάστημα είναι ένα εξάμηνο. Έτσι κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι  θα 

ακολουθήσουν δικαστικές πράξεις ,  έτσι δεν είναι;  Ερωτώ την κυρία 

Παπαδοπούλου.  

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εμείς θα θέλαμε να τις  αποφύγουμε τις  δικαστικές πράξεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα εσείς δεν ξέρετε όμως τον χρόνο που θα χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ξέρετε πολύ καλά κυρία Παπαδοπούλου ότι  θα ακολουθήσουν 

δικαστικές πράξεις .  Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι  οι  δικ αστικές 

πράξεις  αυτές για το επίμαχο θέμα θα τελειώσουν μέσα σε ένα,  δυο,  

τρεις ,  πέντε μήνες,  έξι  μήνες,  ένα χρόνο, δυο χρόνια; Ποιος μας το 

διασφαλίζει  αυτό το πράγμα;  

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

Για να μην γίνει  παρεξήγηση εμείς  δεν είπαμε να αναμένετε εσείς  τις  

δικαστικές ενέργειες και τα αποτελέσματα ή τις  αποφάσεις.  Εγώ απλά 

λέω ότι  επειδή είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση εδώ …αδικίας εις  βάρος 

της συγκεκριμένης οικογένειας,  είναι ιδιάζον το θέμα, θα μπορούσε με 

αυτόν τον χαρακτήρα που έχει  τον ιδιαίτερο,  να μπορού σε να δοθεί  μια 

καλύτερη παράταση …αυτό ρωτάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω δυο πράγματα; Θα μπορούσε να δοθεί  η 

οποιαδήποτε παράταση …Δηλαδή….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση δόθηκε από τον κ.  Μυστακίδη.   

Κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  

…την έδωσα σήμερα εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  έτσι λοιπόν.  Και μου κάνει  εντύπωση δηλαδή, πιέζουμε να 

κρατήσουμε το θέμα την στιγμή που πραγματικά εγώ ως Πρόεδρος 

αλλά και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο το κρατήσαμε για έξι  

μήνες.  Δείξαμε την μεγαλύτερη δυνατή ανοχή που μπορούσε να δείξει  

το Δημοτικό Συμβούλιο για να τακτοποιηθείτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το γεγονός ότι  ήρθε το θέμα δεν σημαίνει  ότι  εμείς  είμαστε . .ή δεν 

έχουμε κατανόηση. Και πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις όλο….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι 

συναινούν για να διευκολύνουν,  όχι  όμως, δεν θέλω όμως να μπούμε 

σε περιπέτειες και να  βάλουμε σε περιπέτειες και άλλους 

συναδέλφους που θα συνταχθούν με την μην τήρηση του νόμου, διότι  

σας λέω ο καταγγέλλων πήγε και θα ξανά πάει στον εισαγγελέα. Τι θα 

απαντήσουμε στον εισαγγελέα; Αυτό που θέλετε εσείς  να αποφύγετε τα 

δικαστήρια τελικά θα το υποστούμε εμείς  για προσωπική . .και 

παράβαση καθήκοντος.  Και εμείς  θα πληρώνουμε δικηγόρους για να 

υπερασπιστούμε που δεν τηρήσαμε τον νόμο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό θέλω μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης θέλει  ένα λεπτό.  Εσείς κ.  Γάτσιο θέλετε ένα λεπτό.  Ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης ένας λεπτό.  Ο κ.  Γα λάνης και όσοι πιστοί 

προσέλθετε επί  του θέματος.  Παρακαλώ. Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ το μόνο που ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε,  είναι το εξής:  επειδή 

από ότι  βλέπω εδώ πέρα…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία κύριε Αντώνη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από ότι  βλέπω εδώ πέρα το συγκεκριμένο θέμα θα έρθει  καιρό πάλι να 

το εκποιήσουμε εμείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας έρθει .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα έρθει να το εκποιήσουμε.  Βλέπω ότι  όλοι συμφωνούμε.  Ούτε και 

εγώ το ξέρω.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .την διαδικασία μπορούμε να τεκμηριώσουμε και να πούμε  ότι  μα θα 

το δώσουμε  ως προς εκποίηση σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί  

κάνουμε διοικητική αποβολή; Αφού δεν έχουμε σκοπιμότητα του 

δρόμου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν καταλάβατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του εποικισμού πρέπει να είναι αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος θα το εκποιήσει;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις δεν κάνουμε πια,  μπήκαμε στις  τοποθετήσεις.  Ερώτηση 

ήταν αυτή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  περνάει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Ο 

Αντιδήμαρχος πολεοδομίας και οι  υπηρεσίες τους το στέλνουν στην 

τεχνική υπηρεσία.  Όταν το πάρουμε εμείς  είμαστε υποχρεωμένοι να 

κάνουμε διοικητική αποβολή. Όσο και να θέλουν να το κρατήσουν οι  

υπηρεσιακοί παράγοντες δεν το κρατάνε.  Μας πιέζουν.  Και εάν,  ας 

πούμε,  ο καταγγέλλων έρχεται και λέει  ότι  τι  κάνατε με αυτό το θέμα; 

Θα σας πάω στον εισαγγελέα. Γι΄ αυτό ακριβώς άμα θα έρθει  στην 

τεχνική υπηρεσία κανονίζουμε εμείς  τον χρόνο, όσο και να θέλουμε να 

το κρατήσουμε,  επαναλαμβάνω, από την καταγγελία ότι  πάει  στον 

εισαγγελέα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.  Αυτό ήθελα μόνο 

να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βιάζεσαι κύριε Γαλάνη.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  άλλο θέμα είναι η εξαγορά του χώρου αυτού, άλλο 

θέμα είναι η διοικητική αποβολή. Η συνάδελφος έχει  κάνει  εξαιρετική  

δουλειά,  είμαι σίγουρος και πράγματι χαίρομαι ότι  εδώ οι συνάδελφοι 

παραδέχονται,  γιατί  έχουν γνώση του θέματος από παλαιά,  ότι  οι  

άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάποια ευθύνη για το ζήτημα.  

Ένα είναι το κρατούμενο, ότι  υπάρχει  ο καταγγέλλων, ο οποίος 

μάλλον παρακολουθεί το θέμα . .και τις  αποφάσεις και τις  κινήσεις των 

υπηρεσιών, είναι σίγουρο αυτό και άλλο είναι το ζήτημα της εξαγοράς,  

γιατί  δεύτερο ζήτημα είναι η εξαγορά η οποία δεν γίνεται από τον 

Δήμο. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες και . .  του κράτους που εγκρίνο υν 

την εξαγορά και έρχεται το θέμα, γιατί  εμείς  έχουμε ζήσει στην 

Οικονομική Επιτροπή δυο τέτοιες περιπτώσεις,  έρχεται το θέμα στην 

Οικονομική Επιτροπή για το εάν θα ασκήσει προσφυγή κατά της 

απόφασης ή όχι .   

Επομένως έτσι απλά έχουν τα πράγματα. Εγώ δεν ν ομίζω ότι  και 

να πω και κάτι  τελευταίο,  κύριε Πρόεδρε,  ας με συγχωρήσουν οι  

συνάδελφοι,  νομίζω είναι σεβαστές οι  απόψεις όλων αλλά εδώ θα 

πρέπει να πάρουμε μια απόφαση κοινή,  γιατί  δεν μπορεί,  κύριε 

Πρόεδρε,  να φαινόμαστε στα μάτια των ανθρώπων, των πολιτώ ν, ότι  

κάποιοι  θέλουν να βοηθήσουν και κάποιοι  ότι  δεν θέλουν να τους 

βοηθήσουμε ή είμαστε πιο σκληροί να το πω έτσι.  Δεν είναι έτσι.  Όλοι 

θέλουμε να τους βοηθήσουμε.  Και το δείξαμε από κοινού όλοι μας.   
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Θεωρώ σωστό να μην το ψηφίσει κανείς  συνάδελφος  την  

απόφαση, γιατί  έτσι θα,  εάν δηλαδή μειοψηφήσει κάποιος,  τι  θα 

φαίνεται ότι  είναι αυτός ο καλύτερος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πάει έτσι,  εδώ τίθενται και θέματα ηθικής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε δημοτικού συμβούλου να ψηφίζει  είτε 

αρνητικά είτε θετικά.  Δεν χρειάζεται κανέναν αβανταδόρο. Είτε το 

θετικό είτε το αρνητικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τερζής όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πάρω και εγώ τον λόγο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον Δημήτρη δεν τον έγραψες; Σήκωνε το χέρι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η αλήθεια είναι ότι  από Λευκώνα δεν γνωρίζω καθόλου, ούτε . .τα λέω 

αυτά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα λέω αυτά, όπως καταλαβαίνετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

Είναι συγκεκριμένη περίπτωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεδομένης της επικείμενης εξαγοράς που μπορεί να κάνεις  στο ακίνητο 

και επειδή μπορεί να υπάρξει και κατοικία,  άκουσα ότι  υπάρχει  και 

κτίσμα, συσκευαστήριο ή οτιδήποτε,  εγώ προτείνω να ψηφίσουμε 

ομόφωνα την μη έγκριση ή να προτείνουμε μια παράταση και να 

επανέλθει το θέμα σε επόμενο συμβούλιο.  Τώρα θα μου πείτε ότι  θα 

έχουμε μπλεξίματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς έχουμε . .για να παίρνουμε αποφάσεις,  όχι  να μπαίνουμε μέσα 

στον μηχανισμό και να . .Εάν πάμε ομόφωνα σα ν Δημοτικό Συμβούλιο 

στον εισαγγελέα, ας πάμε.  Το θέμα είναι να υπερασπιστούμε έναν 

συμπολίτη μας.  Εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίσω την έγκριση. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ήθελα να πω το εξής πράγμα, κύριε Πρόεδρε.  Αυτό δεν εί ναι θέμα 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Γης,  … κύριε Γαλάνη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ να πω ότι  είναι περιουσία του Δήμου…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οπότε,  κύριε Πρόεδρε,  εάν πάει ο Γαλάνης σαν δικηγόρος εάν πάει 

στην Πολιτική Γης …δεν δικαιώνεται;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σας λέω ότι  δυο φορές έχει  συμβεί αυτό το πράγμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία,  αυτό λέμε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πάρουμε μια μικρή αναβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη έχεις  τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Αντώνη δεν έχει  σχέση με  την…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  πέρα από τις  προτάσεις,  οι  οποίες είναι σεβαστές υπάρχει 

και … Σε παρόμοια περίπτωση είμαστε …που δώσουμε μια αναβολή 

για ένα τέτοιο θέμα. Εδώ ήδη από τον Απρίλιο το κρατάμε το θέμα και 

πλέον δεν μπορούμε,  επαναλαμβάνω,…και εγώ και ο κ.  Γαλάνης ότι  

υπάρχει  καταγγελία και υπάρχει και ο καταγγέλλων, ο οποίος πιέζει  

και ενδιαφέρεται και πήγε και αυτοπροσώπως στον εισαγγελέα.  

 Τώρα ο καθένας έχει  το δικαίωμα να ψηφίσει ότι  θέλει .  Εάν η 

πλειοψηφία αποφανθεί να μην γίνει  διοικητικ ή αποβολή, δεν θα γίνει  

διοικητική αποβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το θέμα συνάδελφοι μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν πω ναι θα χαρώ πολύ να ψηφίσετε όχι ,  αλλά εμείς  ψηφίζουμε ναι 

στην εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γαλάνη, την εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την εισήγηση του κ.  Μυστακίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την εισήγηση του κ.  Μυστακίδη.  Ναι,  το ίδιο ο κ.  Αραμπατζής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς πολλά σχόλια,  ναι ή όχι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά δεν ερωτήθηκε ο καταγγέλλων εάν είχε κάποιο έννομο 

συμφέρον και έκανε την καταγγελία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι θέλω να σέβεστε πρώτιστα, πρώτιστα τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  Όταν ψηφίζουμε δεν κάνουμε 

ερωτήσεις,  τοποθετήσεις και μετά ψηφίζουμε ναι ή όχι .  Παρακαλώ 

πολύ.  

 Ναι,  ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προηγουμένως είπατε όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήδη έχει  περάσει.  Για να μην φανώ εγώ αρεστός,  συντάσσομαι με την 

πλειοψηφία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι αρεστός και ξε -αρεστός;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ κύριε Πρόεδρε είμαι παρών, διότι  πιστεύω να δικαιωθεί αυτή η 

οικογένεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Ναι.  Ναι η κυρία Γεωργουλα. Ο κ.  Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  λέμε ναι στην παράταση γιατί  είναι υπαίτιο το 

ελληνικό δημόσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου το ίδιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την καθυστέρηση, όπως το λέμε παρακαλώ. Εμείς έχουμε την δική 

μας πρόταση.  Παράταση δεν είπα εγώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι παράταση ήταν;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσο δώσαμε; Τρεις μήνες.   

Κα   :   

Όχι,  προτείνοντας παράταση τριών μηνών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 Τριών μηνών διότι  η όλη κατάσταση είναι με υπαιτιότητα του 

ελληνικού δημοσίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλη η παράταξη ψηφίζει  το ίδιο.  Ναι ο κ.  Πρόεδρος,  ναι η κυρία 

Μπιτζίδου,  να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 683/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ το θέμα τελείωσε,  πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισ μού  

οικον.  Έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

(Αναμ. 187)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση, βεβαίως.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα επιδόματα της πρώτης στήλης που τα χρήματα φεύγουν και πάνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνό σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανε ο συνάδελφος  ερώτηση; Δεν θα το 

απαντήσουμε; Έχω υποχρέωση. Απλά είναι διαδικαστικά καθαρά. Δεν 

παίρνει  μόνο  από τους κωδικούς ο προϊστάμενος του λογιστηρίου 

λεφτά για να βάλει σε άλλους.  Ότι λεφτά έρχονται από τα επιδόματα 

τα τακτικά τα δίνει .  Δεν μπορεί να κρατήσει κάτι .  Εάν ήταν για κάποιο 

άλλο…λεφτά, θα πάρει από εκείνους τους κωδικούς να βάλει στους 

άλλους.   Δεν μπορείς από πριν να καθορίσεις  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παίρνουμε κάποιο επίδομα και δεν θα δοθεί  σε κάποιον πολίτη και θα 

το δώσουμε σε κάποιον άλλον.  Είναι του κράτους τα τακτικά 

επιδόματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 684/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση ή μη του πρακτικού επί της ένστασης κατά των  

 όρων διακήρυξης γιατην προμήθεια φορητών οστεοθηκών των  

 Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λευκώνα και  

της Τ.Κ. Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  ακούστε τι  συμβαίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κρατώ μια επιφύλαξη γιατί  δεν γίνεται διαφορετικά,  γιατί  το θέμα..στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Περιμένετε,  μην βιάζεστε.  Με τον καινούργιο νόμο . .στην Βουλή 

ψηφίζουν ότι  τους κατέβει στο κεφάλι,  με τον καινούργιο νόμο αυτόν 

τον καινούργιο για τις  δημόσιες συμβάσεις,  γράφει στο άρθρο 127, 

κύριε Πρόεδρε,  του νόμου του 4412/16,  αυτό το τερατούργημα, γράφει 

ότι  η Αναθέτουσα Αρχή είναι αυτή που εξετάζεις  τις  ενστάσεις.  Άντε 

. .ποια είναι η Αναθέτουσα Αρχή.  

 Η προϊσταμένη του …έγκρινε σκόπιμο σε αυτή την φάση, γιατί  

δεν υπάρχει εγκύκλιος,  γίνονται σεμινάρια,  γίνονται,  τα παρακολουθεί 

ο γενικός γραμματέας,  πάει  σε όλη την Ελλάδα, ο Θεοδώρου….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή, κ.  Γαλάνη …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τότε; Γιατί  έχετε αμφιβολίες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  αύριο μπορεί να βγει  μια εγκύκλιος και να λέει….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν με ενδιαφέρει το αύριο,  με ενδιαφέρει το σήμερα. Η νομολογία 

πατάει σήμερα. Εάν αύριο αλλάξουν την νομολο γία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε δεν υπάρχει νομολογία.  Υπάρχει ένας νόμος . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .ακούστε τι  σας λέω. Γίνονται ατελείωτες ερωτήσεις,  επειδή το 

παρακολουθώ το θέμα, ατελείωτες ερωτήσεις κάτω στην. . .συ νάδελφοι,  
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ατελείωτες…παρακολουθούμε όλα τα σεμινάρια,  είναι ένα δύσκολο 

νομοθέτημα, …  

 Επομένως για να μπω στην ουσία,  η Επιτροπή Ενστάσεων 

. .έκρινε ότι  πρέπει αυτή η ένσταση να απορριφθεί.  Γιατί  τι  λέει;  Λέει  

ότι  στην διακήρυξη ο μπούσουλας και το ευαγγέλ ιο για τον κάθε 

προμηθευτή, κύριε Πρόεδρε,  και διαγωνιζόμενο, είναι η διακήρυξη. 

Στην διακήρυξη φαίνεται ξεκάθαρα ποιο είναι το υλικό της κατασκευής  

που θέλει  η Οικονομική Επιτροπή.  

 Οι συνάδελφοι ομόφωνα, εδώ είναι κάποια από τα μέλη, εδώ 

είναι η κυρία Ιλανίδου και είναι και ο υποφαινόμενος,  ο κ.  Δήμαρχος,  

ο κ.  Πρόεδρος,  αυτοί όλοι οι  συνάδελφοι που είμαστε εδώ από την 

Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίσαμε να διαλέξουμε αυτό το 

υλικό.  Το υλικό αυτό,  το οποίο υλικό θεωρούμε ότι  θα έχει  την 

καλύτερη δυνατή, θα είναι το καλύτερο υλικό και θα έχει  την καλύτερη 

εμφάνιση. Έτσι κρίναμε εμείς  σαν Οικονομική Επιτροπή με ομόφωνη 

απόφασή μας.   

 Είναι ξεκάθαρο αυτό στην διακήρυξη με αριθμό 37573   12 -9-16 

και δεν πρόκειται για . .Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω το σώμα να 

εγκρίνει  το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, το οποίο είναι κάθετο 

σε αυτό το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Ραμπότας.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά διαβάζοντας το κείμενο που μας έχει  στείλει  η 

εταιρεία που ενδιαφέρεται,  φαίνεται εμείς   σαν να βελτιώσαμε τις  

προδιαγραφές και γιατί  το κάναμε αυτό; Βάλαμε …και βάλαμε και στο 

τέλος,  τι  λέει;  Βάλαμε….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω. Γιατί  οι  συνάδελφοι στην Ο.Ε. ομόφωνα αποφασίσαμε και 

καλύτερη εικόνα να έχουν αυτά τα δυο πρώτα οστεοφυλάκια που θα 

κάνουμε και θα αντέξουν και περισσότερο στον χρόνο. Για να είμαι 

ειλικρινής η αρχική μελέτη,  η τεχνική διεύθυνση άφηνε διαζευκτικά ή 

αυτό το υλικό ή απλό σκυρόδεμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είχε δίκαιο αυτός που λέει  ότι  πείτε μου επιτέλους τι  θέλετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  γιατί  κρίνει  η Επιτροπή Ενστάσεων ότι  στην Διακήρυξη, που είναι 

το Ευαγγέλιο,  όπως το είπα και ήσασταν έξω και ήρθατε μετά,  

ευχαριστώ όμως για  την ερώτηση, του Ευαγγέλιο του διαγωνιζόμενου 

είναι η Διακήρυξη, η οποία με σαφήνεια λέει  το υλικό που ο Δήμος 

. .Οπότε σας παρακαλώ πολύ να εγκρίνουμε το πρακτικό της Επιτροπής 

Ενστάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη . .της εταιρείας  αυτής και αναρωτιέμαι,  . .Διακηρύξεις 

μια τον Ιούνιο και μια τον Σεπτέμβριο και λέει ,  αναφέρει μέσα 
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…ισχύει η παλαιότερη. Γιατί  αυτός ο άνθρωπος διαμαρτύρεται τόσο 

έντονα ότι  δεν τηρήθηκαν οι  όροι;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  αυτοί σκοτώνονται σε όλη την Ελλάδα με ενστάσεις,  δικαστήρια,  

προσφυγές και δεν συμμαζεύεται.  Είναι ένας από Αθήνα, ο οποίος 

όταν βλέπει έναν Σερραίο,  …Καβαλιώτη να πάει να πάρει μια δουλειά 

…δεν τον αφήνει.  Πώς να σας το πω; Μας έχει  βγάλει την ψυχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ραμπότας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνάδελφοι εάν δεν καταφέρουμε και με αυτόν το ν τρόπο να τα 

πάρουμε,  τότε μετά δεν μένει  άλλη λύση, . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…επειδή έχουν πολλά λεφτά, καμία δουλειά δεν αφήνουν . .και τα 

παίρνουν όλα αυτοί.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 685/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου:  

α) προσωρινής  παραλαβής  του   έργου:    ¨Βελτίωση  

  βατότητας   και  ασφαλτοστρώσεις  

οδών Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2015¨   και  

β) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

¨Συντηρήσεις στο 4 ο  Γυμνάσιο και στο  

3ο  Λύκειο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   
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Έγκριση πρωτοκόλλου:  

α) προσωρινής  παραλαβής  του   έργου:    ¨Βελτίωση   βατότητας  

  και  ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2015¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 686/2016)  

…………………  

 

β) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντηρήσεις  

 στο 4ο  Γυμνάσιο και στο 3 ο  Λύκειο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 687/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίων  

Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών¨ .  

17983  25-10-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκ ότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο Κεντρικό Πάρκο τι  κάνετε εσείς  εκεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι το 1 ο  -7ο  Δημοτικό που θα γίνει  το πεζοδρόμιο από την πόρτα 

προς το γήπεδο να περνάνε τα παιδάκια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι όμως παράνομο ….και το γήπεδο και τους πολίτες τους 

κρατάτε εκατό χρόνια ομήρους.  …κάντε τους εκεί  ένα πολύγωνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άντε πάλι από την αρχή το πολύγωνο. Εκτός θέματος είσαι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι είπαμε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 688/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων:  
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α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών  και  

β) Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1  

πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γκότσης.  Εάν έχετε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ζητάει την παράταση και δίνεται μέσα από τα απρόβλεπτα …για να 

γίνει  το πεζοδρόμιο . .το πρώτο πεζοδ ρόμιο προς την Δορυλαίων, το 

είχε μέσα στην μελέτη και με τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα κάνει  και 

το υπόλοιπο  προς το γήπεδο για να περνάνε τα παιδάκια  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό καλό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Α είναι μέχρι 22 -12-16.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  δίνεται παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την υγρομόνωση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για την υγρομόνωση, λοιπόν παιδιά,  επειδή για να γίνει  στείλαμε,  

στείλαμε,  η υπηρεσία έστειλε διάφορα χαρτιά σε διάφορες υπηρεσίες 

και δεν απάντησαν ακόμα, δηλαδή . .από την υπηρεσία . .Κεντρικής 

Μακεδονίας . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

22.600 και η σύμβαση 10.700.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι.   Ερωτήσεις;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Κόσμιος ο λόγος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση για ποιο λόγο …τι θα βάλετε μέσα; Εγώ τις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος είστε.  Πάμε παρακάτω. Ομόφωνα ναι το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από τον κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  

των έργων:  

 

α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικ ού Πάρκου Δήμου Σερρών  

18040  25-10-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 689/2016)  

…………………  
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β) Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1  

πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.  

18041  18-10-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 690/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης  

εργασιών του έργου: ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στον Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσ ης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάλι εδώ δεύτερο θέμα τώρα, να τα πούμε εδώ.  

 Το έργο,  η σύμβαση που υπογράφηκε ήταν 23 -12-14.  23-12 

υπέγραψε την σύμβαση.  Το έργο έπρεπε να το …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το έργο έπρεπε να το ψηφίσει μέχρι το τέλος της χρονιάς.  Τέλος του 

΄15.  Λόγω του ότι  όμως τα κάπιταλ κοντρόλ…συναλλαγές και τα 

λοιπά, ζήτησε ο εργολάβος παράταση, η οποία πέρασε και από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό ν 805/2015 και . .η πρώτη 

παράταση μέχρι 30 -6-2016 με την σύμφωνη γνώμη του ΚΑΠΕ, του 

φορέα διαχείρισης.   

 Λοιπόν,  όμως ο εργολάβος 30 -6 δεν τελείωσε το έργο που έπρεπε 

να το τελειώσει,  . .να τελειώσει και τις  επείγουσες,  ας το πούμε,  

περάσαμε προηγουμένως. . .  

 . .με την υπ’ αριθμόν 507/2016 και εγκρίθηκε η δεύτερη 

παράταση, η οποία ήταν μέχρι 22 -7-16. Γιατί  αυτό το 22 -7-2016; 

Αυτός επικαλούνταν…στον φορέα διαχείρισης.  Αυτός έχει….σύμφωνα 

με τις  μετρήσεις που έγιναν από την τεχνική υπηρεσία έλεγε ότι  η 

κακοκαιρία και τα λοιπά ήταν τόσες μέρες,  άρα μέχρι 22 -7 και 

εγκρίθηκε και από την Διαχειριστική Αρχή.  

 Όμως ο συγκεκριμένος εργολάβος στην ημερομηνία λήξης της 

τελικής προθεσμίας δεν έχει  εκτελέσει,  δεν περαίωσε το έργο.  Μέχρι 

σήμερα όμως έχει  εκτελεστεί  πάνω α πό 90% του έργου. Επαναλαμβάνω 

και είναι σημαντικό αυτό,  πάνω από 90%. Με άλλα λόγια έμεινε…  

 Από τις  22 Ιουλίου δουλεύει ο εργολάβος με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  Ότι προβλέπει ο νόμος.  Έτσι δουλεύει από τις  22 Ιουλίου.  

Έρχεται λοιπόν ο εργολάβος και ζητάει ακόμα μια,  ζητάει άλλη μια 

παράταση, ένα μήνα, για ένα μήνα ζητάει παράταση πότε όμως; Θα 

έπρεπε να την ζητήσει,  πότε ήταν η καταληκτική ημερομηνία,  22 
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Ιουλίου,  έπρεπε να την ζητήσει 22 Ιουνίου την παράταση ή έστω στο 

διάστημα του μηνός που είχε,  δηλαδή μέ χρι 22 Ιουλίου τις  πρώτες 

δέκα μέρες άντε λέμε ότι  εντάξει .   

 Ζήτησε την παράταση 29 -8.   29-8 ζήτησε την παράταση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα Ηλία.  Δηλαδή αυτός άργησε να ζητήσει …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι άργησε απλώς, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει καταλαβαίνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση ο χρόνος τελείωσε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν τελείωσε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταλάβαμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η νομική υπηρεσία,  άντε να τα πω συντόμως, η νομική υπηρεσία…τα 

πήρατε τα έγγραφα, η νομική υπηρεσία,  επίσης ήρθε και από τον  

ΚΑΠΕ, αυτός ζητάει 1,78 μήνες.  Τα υπολογίζει  ως εξής:  λέει ,  ας 

πούμε,  ότι  εφόσον το  έργο κόστισε ένα εκατομμύριο,  ξέρω εγώ, 

τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες,  εφόσον τα απρόβλεπτα είναι τόσα, με 

απλή μέθοδο των τριών και τα λοιπά και τα λοιπά, όμως η νομική 

υπηρεσία αλλά και από το ΚΑΠΕ διατυπώνουν την απόρριψη αυτής της 

παράβασης.  Την απόρριψη αυτής της παράβασης.   
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Λένε ότι  είναι αβάσιμα αυτά που λέει ,  όπως λέει  και η νομική 

υπηρεσία και τα λοιπά, λέει  ότι  είναι αβάσιμα αυτά που υπολογίζει  και 

τα λοιπά και η υπηρεσία μας δεν μπορεί να δώσει αυτό το . .της 

παράτασης,  διότι  είναι εκπρόθεσμη πρώτον και δεύτερον από την 

νομική υπηρεσία,  από την στατιστική αρχή λένε ότι  όχι  στην 

παράταση.  

 Γι΄ αυτό ακριβώς εμείς  πρέπει να πάμε να συνταχθούμε με αυτό,  

διότι  δεν μπορούμε να πάρουμε διαφορετική απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στην παράταση. Τοποθετήσεις εάν υπάρχουν; Ερώτηση ο κ.  

Γάτσιος.  Και ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αφού δεν θα δώσουμε παράταση το έργο πω ς θα ολοκληρωθεί;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας είπα ότι  δουλεύει με την ισχύουσα νομοθεσία που μετά την 

καταληκτική ημερομηνία δουλεύουν με ….  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό σημαίνει  ότι  από 22 -7 θα πρέπει να έχει  καθημερινά ποινική 

ρήτρα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να μην τα λέμε αυτά, τα ξέρεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ξέρουμε όλοι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά είναι αυτονόητα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θέλω να,  επειδή το γνωρίζεις  μπορεί ο 

καθένας να πει  και δεν θέλω να το βγάζουμε ότι  δουλεύει έτσι,  γιατί  

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση εσείς  το παρακολουθείτε τώρα το έργο από κοντά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  βέβαια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όταν βλέπετε ότι  δεν τελειώνει,  είναι η ουρά, όπως λέτε,  αλλά δεν 

τελειώνει,  δεν μιλήσατε με τον εργολάβο; Και αυτός  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτοί που ασχολούνται και ξέρουν,  ξέρουν εάν . .τέλος πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άπειρες φορές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την ημέρα τρεις  φορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άπειρες φορές.  Ψηφίζουμε όχι  στην παράταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Ερώτηση κατόπιν  εορτής;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις τοποθετήσεις.  Κάντε τοποθέτηση. Τοποθέτηση κανείς  άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι δεν θύμωσα αλλά έχεις  την αίσθηση ότι  μόνο η αντιπολίτευση 

κάνει  ερωτήσεις.  Από εδώ δεν κοίταξες.  Σήκωσα το χέρι μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραμματέα; Έχω μάρτυρα. Τοποθέτηση κανείς  άλλος;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .υπάρχει  η δυνατότητα, επειδή το είπε και ο Αντιδήμαρχος,  επειδή 

έχει  εκτελέσει το 90% του έργου και βάλε,  είναι στην διακριτική μας 

ευχέρεια,  είμαστε προϊσταμένη υπηρεσία εμείς  να δώσ ουμε την 

παράταση, άσχετα εάν εισηγείται διαφορετικά η υπηρεσία και 

προτείνω εγώ να την δώσουμε την παράταση για να τελειώσει εύρυθμα 

το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομικά δεν στέκει  κύριε Γάτσιο.  Δίνω εγώ την απάντηση. Νομικά δεν 

κάθεται,  διότι  έχει  λήξει  ο χρόνος.  Δεν μπορούμε.  Δεν μπορούμε.  Θα 

εμπλακούμε,  το λέω ευθαρσώς και ευθέως,  θα εμπλακούμε με 

δικαστικές διενέξεις .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς κάνουμε την πρόταση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δικαίωμά σας.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πάνω από το 80%.. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω από 90.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω τι  συμβαίνει  όταν είναι πάνω από 80%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο να το συντομεύουμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν κάνει  πάνω από 80% τον αφήνεις δυο μήνες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα τι  εξηγείς ,  κ.  Γκότση, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις.  Σε 

παρακαλώ. Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την εισήγηση της υπηρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι στην εισήγηση της υπηρεσίας,  ναι,  ναι .  Ναι στην εισήγηση. 

Ναι ο κ.  Αντώνης.  ναι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Την πρόταση που κάναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρόταση που έκανε που έκανε ο κύριος,  η πρόταση της παράταξη ς 

μάλλον,  δηλαδή παράταση. Εσείς λέτε ότι  ναι στην παράταση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δικαιολογήσαμε τον λόγο και φυσικά σε καμία περίπτωση 

αναθεώρηση. Χωρίς αναθεώρηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στην παράταση χωρίς αναθεώρηση. Να καταγραφεί όπως ακριβώς 

το διατύπωσαν. Ναι ο κ.  Ραμπότας στην εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι  στην 

εισήγηση και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 691/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ενδέκατο θέμα.  

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

για τον μήνα Νοέμβριο και του εντεταλμένου  

 Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου για τον μήνα Νοέμβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προστίθεται η μετακίνηση του κ.  Δημάρχου, κύριοι  συνάδελφοι,  στο 

Ναύπλιο.  Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο εσείς .  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κύριος,  ποιος έχει  ερώτηση; Ο κύριος Γάτσιος,  ο κ.  

Γιαννακίδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω ενημερωτικά, επειδή ξέρω ότι  με τα στρατό πεδα 

ασχολείται ο κ.  Μυστακίδης,  ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης του κ.  

Καρπουχτσή στα στρατόπεδα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα 

στρατόπεδα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε άλλο θέμα είμαστε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντάξει,  έκανα λάθος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι για την Κίνα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο ενδέκατο θέμα. Για ποιο λόγο να πάει στην Κίνα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κ. Καρπουχτσής,  όπως βλέπω εδώ, θα μεταβεί στην πόλη …στην 

Δημοκρατία της Κίνας για να . .1 ο  International  Meeting of  . .  Έχει  να 

κάνει  δηλαδή με ένα συνέδριο που γίνεται από την UNESCO και έχει  

να κάνει  με τις  πόλεις… η βιώσιμη ανάπτυξη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το κόστος;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η έγκριση μετακίνησης.  Το κόστος  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλώς εγκρίνουμε την μετακίνηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την μετακίνηση εγκρίνουμε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως θα εγκρίνω εγώ την μετακίνηση εάν δεν ξέρω το κόστος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ εγκρίνουμε μόνο την μετακίνηση. Αυτή ήταν η εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εδώ ανέφερε ένα ποσό 20.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο χιλιάδες για την Κίνα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι η σκοπιμότητα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ερωτήσεις ο κ.  Γιαννακίδης προηγείται.  Εσείς δεν 

ζητήσατε τον λόγο καθίστε εκεί .  Κύριε Γιαννακίδη.  Κύριε Γιαννακίδη 

ερώτηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Σε άλλες περιπτώσεις είναι μέσα, αναγράφονται τα ποσά. Δεν 

μπορούμε να εγκρίνουμε εμείς  μια μετακίνηση χωρίς να υπάρχει το 

ποσό. Αυτό τώρα είναι αβλεψία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  σκοπιμότητα κυρίως,  κάποιος να μας πει  …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και δεύτερον,  επίσης θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο θα μεταβεί.  

Εντάξει  ξέρουμε για τον λόγο για τις  ¨Έξυπνες Πόλεις¨  αλλά εγώ 

ήθελα να ρωτήσω ότι  θα γίνει  αμέσως μετά στην Λάρισα για τις  

¨Έξυπνες Πόλεις¨  και θα πάει η κυρία Μπιτζίδου εκεί .  Είναι κάτι  

διαφορετικό; Θα ειπωθεί κάτι  διαφορετικό εκεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη που να ξέρω τι  θα ειπωθεί στην Κίνα τώρα; Που να 

ξέρουμε τι  θα ειπωθεί στην Κίνα και τι  θα ειπωθεί στην Λάρισα;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .ας απαντήσει κάποιος άλλος,  αλλιώς μην το φέρνετε.  Τώρα πως θα το 

ψηφίσουμε αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  μην ψηφίζετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και την μετακίνηση μπορείτε να μην την ψηφίσετε.  Δεν υπάρχει θέμα. 

Άλλος; Ερώτηση  κύριε Αντώνη ή τοποθέτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ότι θέλετε θα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ότι  θέλω, ότι  θέλετε εσείς;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις αφού δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Ο κ.  

Φωτιάδης.  Άλλος τοποθέτηση; Ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι το θέμα έρχεται για έγκριση για τρεις  

μετακινήσεις.  Οι δυο έχουν την προσέγγιση την οικονομική, η μεσαία 

δεν έχει  καν προσέγγιση. Τυχαίο; Θα έλεγε κανείς ,  δεν νομίζω . Και 

βεβαίως το όλο θέμα οφείλει  κανείς  να ξέρει  και να μας πει  τι  θα πει  

εκεί  και αυτός που θα πάει ως εκπρόσωπος του Δήμου και τι  περιμένει  

να ακούσει;  Δεν πάμε ταξιδάκι αναψυχής.  Πληρώνει ο Σερραίος 

δημότης και πρέπει πολύ καλά να ξέρουμε τι  θα πούμε κ αι τι  

περιμένουμε να ακούσουμε για να το μεταφέρουμε εδώ. Ατυχέστατη η 

παρατήρηση ότι  που να ξέρω και τι  να ξέρω;  

 Θεωρώ λοιπόν ότι  αυτό είναι πρόκληση. Θα πάμε στην Κίνα,  θα 

πάει ο εντεταλμένος σύμβουλος να μας φέρει τι ;  Για την αειφόρο 

κίνηση και τα λοιπά και τα λοιπά; Σωστά είπε ο κ.  συνάδελφος,  με τον 

ίδιο περίπου τίτλο,  με το ίδιο περιεχόμενο, εάν δούμε το περιεχόμενο, 

έχουμε και εδώ . .Αφήσαμε την Ευρώπη, . .να πάμε ταξιδάκια στην Κίνα 

μέσα σε αυτή την συνθήκη που ζούμε.  Κατά τα λοιπά δεν έχουμε 

χρήματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να απαντήσω; Κύριε Πρόεδρε επειδή μίλησα με τον συνάδελφό μου, 

τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ήταν να πάει,  πρώτον πρόκειται για την 
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UNESCO .  Είμαστε στο δίκτυο των πόλεων που μαθαίνουμε.  

Συνεργαζόμαστε με την UNESCO πάρα πολλά χρόνια και από  η 

συνάντηση εκεί  είναι πάρα πολύ σημαντική.  Σίγουρα θα αποκομίσει  

καλά πράγματα για την πόλη και για τον Δήμο μας.   

 Το δεύτερο. Εκεί καλύπτονται τρεις  διαμονές.  Δηλαδή 

καλύπτεται η διαμονή . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το μόνο που μένει  ήταν στην αρχή, όπως με ενημέρωσε ο συνάδελφός 

μας,  να πάει ο κ.  Δήμαρχος,  αλλά επειδή ο κ.  Δήμαρχος δεν μπορεί 

λόγω άλλων υποχρεώσεων, θα πάει ο συνάδελφος  εντεταλμένος 

δημοτικός σύμβουλος,  ο κ.  Καρπουχτσής,  ο οποίος ασχολείται 

κατεξοχήν με τα προγράμματα και είναι ο υπεύθυνος των 

προγραμμάτων. Άρα αυτή είναι η πλήρης απάντηση.  

 Το θέμα του εισιτηρίου,  επειδή ακριβώς είναι μόνο το εισιτήριο,  

θα έρθει  και αυτό,  θα μας πληροφορήσει πόσο θα είναι ακριβώς το 

τίμημα του εισιτηρίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απλά με ενημέρωσε ο ίδιος προφορικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα καλύπτεται η διαμονή εκεί  και μένει  μόνο το εισιτήριο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι΄ αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος,  ποιος άλλος ζήτησε τον λόγο;  Ο κ.  Μηλίδης και μετά ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δόθηκε μια διευκρίνιση. Θεωρώ ότι  το θέμα ήταν ελλιπές.  Βασικά 

αυτές οι  μετακινήσεις,  ειδικά όταν είναι στο εξωτερικό και μάλιστα 

στην Κίνα,  όπου τα εισιτήρια είναι αρκετά ακριβά, δεν είναι,  δεν θα 

πάει μέχρι το Ναύπλιο ή την Κατερίνη,  είναι μακριά,  θα έπρεπε να 

υπάρχει στόχευση. Δηλαδή καλό θα ήταν να είναι εδώ ο αρμόδιος 

σύμβουλος και να πει  ότι  θα πάω γι΄ αυτό και γι΄ αυτό και ποιο θα 

είναι το όφελος για τον Δήμο Σερρών. Εάν είναι να πάμε έτσι,  να 

ακούσουμε και να γυρίσουμε χωρίς να γίνει  τίποτα,  δεν υπάρχει 

κανένας λόγος.   

 Θεωρώ δηλαδή, θεωρώ ότι  δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ο 

στόχος και ποιο θα είναι το όφελος.  Κάτι τέτοιο συνέδριο –ταξίδι  έχει  

το όφελος που θα αποκομίσει  ο Σερραίος δημότης,  αλλιώς δεν υ πάρχει 

κανένας λόγος να πηγαίνουμε.  Την στιγμή που, σωστά επισήμανε ο 

κύριος ο κ.  Γιαννακίδης,  ότι  κάθε ανάλογο θα γίνει  στην Λάρισα, που 

είναι βέβαια το έξοδο μηδαμινό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Λάρισα δεν έχει  σχέση με την UNESCO.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  θεωρώ ότι….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μιλάγαμε πριν και λέγατε ότι  δεν ξέρετε.  Τώρα ξέρετε;  Ή  ξέρετε ή 

δεν ξέρετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  δημιουργείτε θέμα χωρίς λόγο;  Είναι ένα συνέδριο που 

συμμετέχει  ο Δήμος μας σε διάφορα προγράμματα της UNESCO …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο τοπικός φορέας που ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Όλοι έχετε 

συνεργαστεί  και παλαιότερα . .γνωρίζετε ότι  αυτό είναι ένας διεθνές 

συνέδριο.  Εάν δείτε μέσα το πρόγραμμα  που επισυνάπτει  είναι πάρα 

πολύ ενδιαφέρον σα πληροφορώ και δεν νομίζω ότι  ο συνάδελφός μας 

θα σπαταλούσε τον χρόνο τον πολύτιμο που τον έχουμε ανάγκη όλοι 

μας να πάει ένα ταξίδι  το οποίο δεν φέρει κάτι .   

 …. ο συγκεκριμένος συνάδελφος  ή όποιος άλλος εδώ μέσα, για 

να μην θιχθεί  κανείς ,  το  λέω καλοπροαίρετα,  . .ένα ταξίδι ,  να πάει σε 

ένα συνέδριο το οποίο δεν θα λέει  κάτι .  Δεν το νομίζω αυτό με τίποτα.  

Να είμαστε καλοπροαίρετοι και να δούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κύριος . .που έχει  περάσει από αυτό το πόστο είπε  κάτι πολύ σωστό. 

Πολλές φορές πας σε ένα συνέδριο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί να ζητήσουμε μετά να μας ενημερώσει ο άνθρωπος και να μας 

πει  τι  και πως και τα λοιπά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν θα μας ενημερώσει απλά, είναι σίγουρο ότι  θα φέρει κάτι ,  αλλά οι  

προσδοκίες κάθε  φορά, κύριε Πρόεδρε,  που δημιουργούνται,  εντάξει  

άλλες φορές ικανοποιούνται,  άλλες φορές λιγότερο, πρέπει να 

ρισκάρουμε.  Να θυμίσω ότι  η ελληνική κυβέρνηση όσο 

διαπραγματευόταν και . .  τα διάφορα ζητήματα ταξίδεψε σε όλο τον 

πλανήτη. Σας παρακαλώ πολύ. Και  στην Κίνα πήγε και που δεν πήγε.  

Και μια και δυο φορές πήγαν,  όπου πήγαν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να μην πω τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μόνο να ενημερώσω το σώμα ότι  στην Λάρισα . .και πάλι 

σχετικό με  την UNESCO.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέχθηκα την παρατήρηση του κ.  Γιαννακίδη που …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το έχω εδώ μαζί μου αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή γίνεται στην Κίνα,  γίνεται και στην Λάρισα, είν αι το ίδιο;  

Υπάρχει περίπτωση, κύριε Γιαννακίδη,  να γίνεται Διεθνές Συνέδριο 

στην Κίνα,  Διεθνές Συνέδριο στην Λάρισα και να είναι το ίδιο;  Δεν 
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έγινε ποτέ τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα. Τώρα στα δημοτικά 

εάν γίνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διεθνές εδώ, Διεθνές εκεί  και…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης έχει  τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα προγράμματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ να πω ένα πράγμα, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ακούω κ.  Αντώνη, δεν είναι ανάγκη τα μάτια μου να είναι 

καρφωμένα επάνω σας.  Εάν δεν μιλήσετε θα δώσω τον λόγο σε άλλο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε με δυο κουβέντες.  Επειδή συγκεκριμένα στην Κίνα είναι στην 

πρώτη θέση για ανάπτυξη, για αειφόρο ανάπτυξη μ ε εναλλασσόμενες 

πηγές ενέργειας,  οι  οποίες . .γ ια να καταλάβετε ότι  κάθε μέρα στην 

Κίνα δυο . .στην Κίνα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο;  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανεμογεννήτριες.  Και γενικά η ενέργεια …Εάν είναι γι΄ αυτό το 

πράγμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι  ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι με την παρατήρηση που έκανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  με τις  παρατηρήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης ναι.  Όχι.  Όχι ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά να κάνω την επ ισήμανση ότι  δεν έχω κάποια προσωπική μομφή 

για τον κύριο…, τον οποίο εκτιμώ. Απλά η ενημέρωση θεωρώ ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Γεωργούλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνώ με τον κ.  Γιαννακίδη απόλυτα συν το γεγονός…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Ναι,  ναι  και  ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 692/2016)  
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…………………  

 

Ομοίως του κ.  Καρπουχτσή Κωνσταντίνου εντεταλμένου  

συμβούλου από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2016.  

17994  19-10-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 693/2016)  

…………………  

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών  

κ. Πέτρου Αγγελίδη από 3 Νοεμβρίου έως στις  

 5 Νοεμβρίου 2016 στο Ναύπλιο.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 694/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου  

στις 13-9-2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την έχουμε κάνει  ήδη την ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά να την συμπληρώσω λίγο γιατί  βλέπω εδώ ότι  2 Σεπτεμβρίου 

ήρθε εδώ ο κύριος . .στις  13 Οκτωβρίου ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η αντιπροσωπεία από το ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

2 Οκτωβρίου ήρθε ο κ.  Ζησιμάτος στο Σιδηρόκαστρο και έκανε 

δήλωση για μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είχαμε ήδη ραντεβού 12 με 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα με τον 

…Μετά την επίσκεψη του κλιμακίου τους εδώ. Αλλά επειδή θα . .εγώ 

δεν συμμετείχα στην επιλογή στο πως θα είναι η σύνθεση, εκτός του 

ότι  θέλαμε . .υπηρεσιακοί παράγοντες . .και εγώ και ο Δήμαρχος,  τώρα 

. .να σας πω ότι  η αντιπροσωπεία …τον κ.  Ζησιμάτου, εκτός από τον 

σύμβουλο του κ.  Ζησιμάτου, η γυναίκα του Στρατηγού, ένας 

τοπογράφος,  ένας άλλος Ταγματάρχης.  Μια αντιπροσωπεία.  …δ εν 

μπορούμε να κρυφτούμε.  Ο κ.  Καρπουχτσής έχει  διπλό ρόλο. Είναι 

δημοτικός σύμβουλος . .και είναι και σύμβουλος της κυρίας Κόλλια.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το θέμα είναι ότι  εμείς  κάναμε μια δουλειά και θέλουμε να την 

ολοκληρώσουμε.  Και μπορούμε ….τον κ.  Καρπουχτσή με αυτή την 

διπλή ιδιότητα που έχει  για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα για το οποίο 

δουλέψαμε πάρα πολύ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…δεν έχει  σχέση με το αντικείμενο.  Δεν αμφισβητώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την δεύτερη ιδιότητα που έχει  ως 

σύμβουλος της κυρίας Κόλλια,  η οποία είναι με τον κ.  Καμμένο, είναι 

στο ίδιο κόμμα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι η μοναδική . .σε όλη τη Ελλάδα, διότι  φάνηκε η αδυναμία μας,  

κανείς  δεν δέχεται αυτούς τους όρους κα ι όλοι κάνουν πίσω. Μόνο 

εμείς  δεχόμαστε.  Γιατί;  Γιατί  η κυρία Κόλλια και ο κ.  Καμμένος ας 

μην χαρακτηρίσω και με πάνε φυλακή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη μιλάμε για έγκριση καταβολής …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Κύριε Μηλίδη, ναι.  Όχι  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  δεν 

ψηφίζει  την καταβολή για τα έξοδα μετακίνησης.  Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να αιτιολογήσω πάρα πολύ σύντομα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό Πρόεδρε . .εγώ δεν θα ψηφίσω γιατί  είναι πολ ιτικός ο 

λόγος.  Θεωρώ ότι  τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί  για μελέτες για τα 

στρατόπεδα και για οι  μετακινήσεις στην Αθήνα πρέπει κάποια στιγμή 

να τελειώνουνε.  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα;  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Όχι,  όχι  ο κ.  Γάτσιος,  όχι  ο κ.  Φωτιάδης,  όχι  η κυρία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο γραμματέας,  …  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 695/2016)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Συνέδριο έχουμε Δευτέρα και Τρίτη.  Να στείλουμε μερικούς 

αντιπροσώπους για το Συνέδριο.  Μια φορά δεν βάλατε θέμα να πάνε 

κάποιοι  στο Συνέδριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιοι Συνέδριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνέδριο  η ΚΕΔΕ για τον Καλλικράτη. Το πιο κρίσιμο και σημαντικό.  

Από εδώ και από εκεί  στέλνουμε.  Ας πάνε πέντε άτομα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα πάω, δεν είναι για μένα. Εγώ θα πάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.   

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ……………..  

 

  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

 

  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ     ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ……………..  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

19 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

 

………………………… .  


