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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  

    

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

    

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

    

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

   ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

      

    

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

    

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

    

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    

   

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

    

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  
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  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

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 .      

………………………… .  

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

 

1.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρ ών έτους 2017.                                                                    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.    

2.  Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών.                                                                                             

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. κ.  Μερετούδης Δ.    

3.  Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους 

δημότες του Δήμου Σερρών για τις  εορτές των Χριστουγέννων.     

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.       

4.  Σχετικά με πρόταση για συνεργασία του Δήμου Σερρών με τον 

Δήμο της Αγίας Νάπας Κύπρου.      

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος      

5.  Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην 

παγκόσμια ημέρα αναπήρων (3 Δεκεμ βρίου) με τον τίτλο: 

¨Φωτεινές Μέρες¨ .      

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.      

6.  Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

2017 από χιονοπτώσεις -  παγετό,  πλημμύρες και σεισμούς.                                                                                                    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.    

7.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού για τις  ανάγκες της Α/βάθμιας και 

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης,  του Νομικού Προσώπου του Δήμου και 

του  Τμ. Δημόσιας Υγείας,  έτους 2016.                                                                                                

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.    
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8.  Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού περί 

επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.                                                                                                 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.    

9.  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 

οφειλών.                                                                                               

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.    

10.  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό 

νέας.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.    

11.  Έγκριση δαπάνης για την εκμίσθωση ιδιωτικών 

μηχανημάτων στις  Τ.Κ. Κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.    

12.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.  έτους 2016 για την 

εκτέλεση εργασιών ευπρεπισμού στον δημοτικό λαχανόκηπο.                                      

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.   

13.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

14.  Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο 

Δήμο Σερρών και ορισμός μελών επιτροπής σύμφω να με το Π.Δ. 

270/1981.   

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.            

15.  Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου 

Δήμου Σερρών έτους 2015¨ .                                                   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.      

16.  Διαγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών 

του Δήμου Σερρών.                                                    
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

17.  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.      

18.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.                                                   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.       

19.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ.  

Μυστακίδη Παύλου για τον μήνα Οκτώβριο.               

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

20.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για 

τον μήνα Οκτώβριο.             

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:  

 

1.  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την παροχή 

υποστήριξης από τη ΔΤΥ του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑΣ.  

2.  Ψήφιση πίστωσης για τις  μη επιλέξιμες δαπάνες και πρόταση της 

συνολικής προθεσμίας του  έργου Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις  

Δημοσίων Ανοικτών Χώρων στον Δήμο Σερρών.  

3.  Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στους Ιεράρχες της 

Εκκλησίας της Ελλάδος με ευκαιρία τον εορτασμό της 

Μητροπόλεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις  8 Νοεμβρίου 

2016.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Αρχίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο με 

μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών.  

 ….θα υπάρχει μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Τον 

σακχαρώδη διαβήτη. Όσοι από εμάς . .και συγγ ενείς  θέλουν να 

παρακολουθήσουν πραγματικά αυτή την . .που λέγεται σακχαρώδης 

διαβήτης,  νομίζω ότι  αξίζει  τον κόπο από κάποιους έγκριτους 

Σερραίους και εκτός Σερρών ομιλητές.   

 Αυτή είναι η ανακοίνωση.  

 Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο, αρχηγούς  

παρατάξεων ή άλλους δημοτικούς συμβούλους; Ανακοινώσεις.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε θα ήθελα, καλησπέρα σε όλους καταρχάς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κ.  Φωτιάδη, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντας.  Από 

εκεί  έπρεπε να ξεκινήσω. Ζητώ συγνώμη. Είναι ο κ.  Γιαννακίδης  με 

τον οποίο ανταλλάξαμε τα χρόνια πολλά, ευχές πολλές,  υγεία και 

δύναμη σε σας,  στα παιδιά σας,  με την οικογένειά σας και ότι  άλλο 

επιθυμείτε.  Έχω τον κ.  Γιαννίδη εδώ, ο οποίος είναι εορτάζων. Έχουμε 

τον κ.  Μερετούδη και  τον κύριο . .  Αυτούς τους τρεις .  Να είστε όλοι 

γεροί,  πολύχρονοι και ότι  επιθυμείτε.  

 Ο λόγος σε σας κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα, κύριε Πρόεδρε,  οι  ημέρες που ορίζονται τα συμβούλια…ποια 

πίεση σας έφερε να κάνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το τεχνικό πρόγραμμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλύτερα το μεσημέρι θα  έλεγα, γιατί  σήμερα έχουμε τόσες 

υποχρεώσεις όλοι εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μεσημέρι ξέρετε πολύ καλά, κύριε Φωτιάδη, και εμένα μου αρέσει 

το μεσημέρι να ερχόμαστε αλλά δεν  βολεύει τους άλλους.  Δηλαδή δεν 

θα έχουμε ούτε απαρτία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…κακά τα ψέματα  αλλά και η σημερινή μέρα είναι κακή μέρα. Θα 

ζητούσα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί σήμερα να μην πλατειάσουμε 

πολύ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επερωτήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε φέρει μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βλέπω εδώ μια αίτηση.  

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σερρών.  

Θέμα: Ενημέρωση.  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωσή μας 

σχετικά με τους ωφελούμενους στον Λαχανόκηπο του Δήμου Σερρών. 

Σε πόσους έχει  χορηγηθεί καλλιεργήσιμη έκταση; Πόση έκταση στον 

καθένα ξεχωριστά; Πόσοι εξ αυτών είναι άποροι;  Πόσες ποσότητες 

διατέθηκαν για το Κοινωνικό Παντοπωλείο από τους ωφελούμενους;  

 Ο επικεφαλής της παράταξης κ.  Φωτιάδης.  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μπορώ να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αγιαννίδου.  Μετά θα σας δώσω τον λό γο κ.  Γιαννακίδη.  

Ανοίξτε και το μικρόφωνό σας.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει να σας πω ότι  πρώτα να αρχίσουμε από το σε πόσους δόθηκε 

καλλιεργήσιμη έκταση; Είχε χορηγηθεί γύρω στα 15 με 18 άτομα 

καταρχήν,  οι  οποίοι  όμως στην πορεία κάπου σταμάτησαν να 

καλλιεργούν για δικούς τους λόγους.  Αυτή την στιγμή η αλήθεια είναι 

ότι  είναι λίγοι  οι  εναπομείναντες τον Λαχονόκηπο και θα πούμε 

αργότερα στο θέμα που έχουμε και για ποιους λόγους.   

 Πόση έκταση στον καθένα ξεχωριστά; Είναι 100 τετραγωνικά. 

Πόσοι εξ αυτών είναι άποροι;  Πρέπει να σας πω ότι  στον Κανονισμό 

του Λαχανόκηπου είχαμε ορίσει  ότι  δεν πρέπει να είναι απαραιτήτως 

άποροι.  Μπορεί να καλλιεργήσει όποιος θέλει  αρκεί να αποδίδει  ένα 

ποσοστό στην Κοινωνική Κουζίνα.  Δεν είναι προϋπόθεση να είναι 

άποροι.  Αυτό ήταν όσο  ήταν στο πρόγραμμα Καταπολέμησης της 

Φτώχειας.  Από την στιγμή που λειτουργεί  εξ ιδίων ο Δήμος δεν είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση να είναι άποροι.  Εμένα με ενδιαφέρει να 

καλλιεργείται αυτό το αγροτεμάχιο και ένα ποσοστό να παραδίδεται 

στην Κοινωνική Κουζίνα.   

 Πόσες ποσότητες διατέθηκαν για το Κοινωνικό Παντοπωλείο;  

Δεν έχουμε Κοινωνικό Παντοπωλείο.  Έχουμε Κοινωνική Κουζίνα.  Τις 

ποσότητες δεν μπορώ να σας τι  πω μετρήσιμες.  Υπάρχει άτομο από την 

αρχή και μέχρι αυτή την στιγμή που μιλάμε που παραδίδει  όλη την 
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ποσότητα την οποία παράγει και το κάνει  με κέφι.  Το κάνει  γιατί  θέλει  

την ενασχόληση με την γη και όχι  για τα προϊόντα που παράγει.   

 Υπάρχουν και κάποιοι  όμως οι  οποίοι  ναι,  δεν ανταποκρίνονται 

σε αυτό.  Θα το δούμε αυτό στην πορεία εφόσον ευπρεπιστεί  ο 

Λαχανόκηπος και αναλάβουν και καινούργια άτομα τα κηπάρια.   

 Πιστεύω ότι  σας κάλυψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γιαννακίδης και ο κ.  Καρύδας.  Κύριε 

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μετά τα γεγονότα που είχαμε στην Δυτική Ελλάδα με 

την …ήθελα να ρωτήσω εάν φέτος έχει  γίνει  ικανοποιητικός 

καθαρισμός των φρεατίων γιατί  η κατάσταση είναι,  τα ρέματα, 

ιδιαίτερα αυτό των Αγίων Αναργύρων ξέρετε ότι  κατά καιρούς 

δημιουργεί  τεράστια προβλήματα…και είδαμε την έγινε και στην 

Δυτική Ελλάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως είπατε το ρέμα συγκεκριμένα των Αγίων Αναργύρων από την 

Κόκκινη Γέφυρα και μέχρι την Γέφυρα Σιγής υπογράψαμε σύμβαση και 

είναι ζήτημα χρόνου να αρχίσει  ο καθαρισμός.  68.000. Είναι ζήτημα 

χρόνου. …Αστική ασφάλιση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ΔΕΥΑΣ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά τα φρεάτια των ομβρίων, κ.  Μηλίδη,  η ΔΕΥΑΣ έχει  ένα 

κυκλικό πρόγραμμα, δηλαδή κάθε μέρα τα αποφρακτικά μας 

ασχολούνται με τα φρεάτια που καθαρίζουν.  Δεν είναι ευκαιριακή 
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δηλαδή η παρέμβασή μας αλλά και πολλές φορές συνάδελφοι και 

πολίτες,  όταν εντοπίζουν κάπ οιο φρεάτιο το οποίο έχει  πρόβλημα, 

είναι βουλωμένο, μας ζητούν και πάμε.   

 Εδώ υπάρχουν μερικά προβλήματα σε ότι  έχει  σχέση  με το 

παρκάρισμα των αυτοκινήτων. Δηλαδή, καταγράφονται κάποιες 

περιοχές που πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε,  πάμε και πάνω από το 

φρεάτιο είναι παρκαρισμένα συνήθως αυτοκίνητα. Και έτσι 

δυσκολευόμαστε.  Πολλές φορές λέμε στους ενδιαφερόμενους στους 

πολίτες,  περιφράξτε το φρεάτιο να μην μπορεί να παρκάρει για να 

βρισκόμαστε εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  …είναι η προσφυγή στο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.  Βάλτε πιο κοντά το μικρόφωνο. Λίγο πιο δυνατά.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Λέω ότι  θα ήθελα να κάνω μια υπενθύμιση, ότι  …εκδικάζεται η 

προσφυγή που είχαμε κάνει  . .και ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορέσει να 

είναι κάποιος από εμάς; Κάποιος εκπρόσωπος; Τώρα εξαρτάται,  βέβαια  

και από τις  δουλειές που έχει  ο καθένας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε βάλει δικηγόρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μεταφέρω ένα αίτημα από τον Σύλλογο Αναπήρων οι  οποίοι  είχαν μια 

συνάντηση με τον κ.  Δήμαρχο όσον αφορά την επανεξέταση των όρων 

…Υπήρχε μια υπόσχεση ότι  …αλλά αυτό το θέμα δεν υπάρχει μέσα στο  

σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.  Πρέπει να γίνει  πρώτα στην Ποιότητα 

Ζωής; . .Απλά να υπάρξει μια απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .το ετοιμάζει  η υπηρεσία.  Εντάξει  ο Δήμαρχος είπε αλλά οι  υπηρεσίες 

έχουν τόσο φόρτο.  Θα το φέρουν,  δεν υπάρχει θέμα, θα το φέρουν.  

Είναι θέμα υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος έδειξε ότι  έχει  όλη την καλή 

διάθεση αλλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δυο θέματα συνάδελφοι εκτός ημερήσιας.  Το ένα αφορά την:  

 

Θέμα 1ο  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την  

 παροχή υποστήριξης από τη ΔΤΥ του Δήμου Σερρών  

προς την ΔΕΥΑΣ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα έγγραφο το οποίο απέστειλε η ΔΕΥΑΣ. Παρακαλώ λίγη ησυχία.  

Λίγη ησυχία συνάδελφοι.  Απέστειλε προς την υπηρεσία του Δήμου 

ενόψει,  το οποίο γράφει τα εξής:  

 Ενόψει των . .νέας υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή του 

Νοσοκομείου Σερρών, του νέου νοσοκομε ίου φυσικά, προς 

αντικατάσταση λόγω καταστροφής της υφιστάμενης και που μέχρι 

πρότινος λειτουργούσε . .στην ΔΕΥΑΣ της ειδικότητας γεωλόγου, 

παρακαλούμε όπως διαθέσετε τον κ.  Σαραντέα . .υπάλληλο του Δήμου 

Σερρών, ο οποίος κατέχει  την κατάλληλη ειδικότητα, γι α να επιβλέψει 

τις  εργασίες ανόρυξης υδρογεώτρησης,  της οποίας η ΔΕΥΑΣ πρόκειται 

σε σύντομο χρόνο να προβεί.   

 Είναι αυτή η προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει  κατεπείγοντα 

χαρακτήρα λόγω του ότι  η πόλη των Σερρών υδρεύεται από αυτή την 

γεώτρηση, η οποία έχει  καταστραφεί.   

 Διαδικαστικά ομόφωνα το θέμα προς συζήτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε και για το θέμα να δοθεί  ο υπάλληλος αυτός προς 

επίβλεψη της γεώτρησης που θα κάνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα βοηθήσει και στην ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ε.Η.Δ.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 727/2016)  
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…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας.   

 

Θέμα 2 :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ψήφιση πίστωσης για τις μη επιλέξιμες δαπάνες και πρόταση  

 της συνολικής προθεσμίας του έργου Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις  

Δημοσίων Ανοικτών Χώρων στον Δήμο Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό αφορά την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία πρέπει ο 

εργολάβος να του δώσουμε μια,  την τελευταία παράταση χρόνου. Θα 

το εξηγήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο κ.  Γκότσης.  Αυτή είναι μέχρι 

22-11-2016. Διαδικαστικά το θέμα να συζητηθεί;  Τώρα θα σας 

εξηγήσει ο κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε εξηγήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι;  Είναι το θέμα που 

μας απασχόλησε στο προηγούμενο συμβούλιο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι δεν είναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα δεν είχαμε αίτηση παράταση; Και είπαμε όχι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η υπηρεσία μας λέει  τώρα, διότι  έχει  εκτελέσει πάνω από το 80%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει όμως ένα,  θέλετε να τα πούμε ανοικτά; Λοιπόν,  με ρήτρα. Ο 

κ.  Καμελίδης θέλει  να αποφύγει την ποινική ρήτρα. Εδώ όμως η 

υπηρεσία μας δεν μπορεί να το κάνει  αυτό,  διότι  ελέγχεται από το 

ΚΑΠΕ. Το ΚΑΠΕ λέει  ότι  από τις  22 -7, που πήρε την πρώτη παράταση 

κατά 22 ημέρες,  έπρεπε να λήξει  το έργο 30 Ιουνίου.   

Δίνουμε 22 μέρες παράταση, θυμάστε ότι  . .και τα λοιπά και τα 

λοιπά, από την ημερομηνία αυτή και δυο μήνες,  μέχρι 22 Σεπτεμβρίου,  

δουλεύει με ποινική ρήτρα.  

Από εδώ και πέρα, επειδή έχει ,  λοιπόν,  μετά τους δυο μήνες 

μπορεί η  υπηρεσία να μπει στην διαδικασία της έκπτωσης.  Να τον 

θεωρήσει έκπτωτο. Όμως επειδή έχει  εκτελέσει,  λέει  ο νόμος πάνω από 

το 80%, εδώ έχει  εκτελέσει πάνω από το 95%, δηλαδή έχουν μείνει  δυο 

πραγματάκια που πρέπει να κάνει ,  για το καλό το καλό του έργου, λ έει  

λοιπόν η υπηρεσία μας,  να του δώσουμε άλλους δυο μήνες αλλά με 

. .μέχρι 22 και από εκεί  και πέρα πλέον αρχίζει  η διαδικασία η άλλη 

που σας είπα.   

Άρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, δεν είναι έτσι.  Δεν είναι το 

ίδιο.  Καμία σχέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις….  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .στο χέρι της τεχνικής υπηρεσίας και της δικής μας να πούμε ότι  θα 

δουλέψεις έτσι,  γιατί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δίνουμε παράταση με ποινική ρήτρα. Απλά δεν τον βγάζουμε έκπτωτο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα μπορούσαμε αλλά λέει  ότι  για το καλό του έργου εμείς  δίνουμε 

άλλους δυο μήνες για να μην τον βγάλουμε και να τελειώσει και να 

μην έχει  και αυτός…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν μπορεί τώρα να κερδίσει  αυτός,  ο συγκεκριμένος εργολάβος,  στο 

Τεχνικό Συμβούλιο και τα λοιπά, να τρέξει  και να γλιτώσει την 

ποινική ρήτρα, εμείς  είμαστε ανοικτοί.  Δεν θέλουμε να . . ,  δεν θέλουμε 

να του στερήσουμε τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στα θέματα της ημερήσιας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  έχουμε και άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το δεύτερο κομμάτι.  Το δεύτερο κομμάτι αφορά: Η ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης …από τις  πιστώσεις με την ένδειξη: Προς 

κατανομή ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών 2015 ΚΑ 707326 και όχι  25.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι τα επιπλέον που ψηφίσατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διότι  σας έχω εδώ συνάδελφοι,  σας έχω φωτογραφίες από την 

Θεσσαλονίκη που το κάνανε με δυο χιλιοστά και έχει  φθαρεί.  Απέτυχε 

παταγωδώς. Όλες οι  φωτογραφίες και μάλιστα μπορώ να σας δείξω ότι  

εκεί  το ψυχρό υλικό,  κ.  Φωτιάδη, κ.  Μηλίδη …και όχι  τέσσερα 

χιλιοστά. Έξι χιλιοστά έχει  γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλλον είναι αποτυχία γενικώς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε μας Σάκη μου είναι μπετόν.  Το εγγυάται ο Δήμαρχος,  το εγγυούμαι 

εγώ. μπετόν είναι.  Ελάτε να σας δείξω εδώ να δείτε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευελπιστούμε ότι  θα κρατήσει.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Η Καβάλα λέει  ότι  δεύτερη φορά το στρώνουνε αλλά εμείς  το 

προβλέψαμε και ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο που συναίνεσε σε 

αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξι χιλιοστά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δημήτρη μου σημασία έχει  το εξής,  στην Καβάλα και στην 

Θεσσαλονίκη έχει  αυτό και σε μας έχουμε τρεις ,  τέσσερις,  πόσους 

μήνες έχουμε και είναι μπετό και δεν θα …  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ε.Η.Δ.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 728/2016)  

…………………  

 

 

Θέμα 3:  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στους Ιεράρχες  

 της Εκκλησίας της Ελλάδος με ευκαιρία τον εορτασμό της  

Μητροπόλεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου 2016.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ε.Η.Δ.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 729/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας.   

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι,  τεχνικό πρόγραμμα 2017.  

 Θέλω να σας πω το εξής:  Τα στοιχεία που έχουμε γι΄ αυτό το 

τεχνικό πρόγραμμα είναι μέχρι 17 -7ο υ ,  δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο.  Τα 

στοιχεία.  Με άλλα λόγια,  αυτό το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι το 

οριστικό.  Θα γίνει  τροποποίηση τον Ιανουάριο και γ ιατί  το λέω αυτό; 

Γιατί  όλες οι  συμβάσεις των έργων που θα έχουν τις  εκπτώσεις,  

παραδείγματος χάρη οι  ασφαλτοστρώσεις,  400.000 που βγήκε η 

δημοπρασία ο προϋπολογισμός και εμείς  λέμε 60%. Το Δημαρχείο με 

60%. Αυτές επειδή ήταν μετά τις  17 Ιουλίου,  άρα λοιπό ν δεν έχουν 

μπει μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Γι΄ αυτό λέμε ότι  το οριστικό 

τεχνικό πρόγραμμα θα γίνει  τον Ιανουάριο με όλα τα χρήματα που 

έχουμε,  που θα έχουμε από τις  συμβάσεις που υπέγραψαν, δηλαδή από 

τις  εκπτώσεις .  

 Τώρα, τι  κάνουμε εμείς;  Έχουμε το έ να εκατομμύριο,  που λέμε 

ότι  θα το πάρουμε γιατί  οι  καιροί είναι δύσκολοι και κάνουμε 

κατανομή αυτού του εκατομμυρίου.  Για ΣΑΤΑ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 Πώς κάνουμε την κατανομή; Το 80% το μοιράζουμε πληθυσμιακά 

και το 20% το μοιράζουμε σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο χωρίς . .εάν 

και το κάνουμε αυτό,  δεν υπάρχει . .έχει  καταργηθεί αυτό,  δεν υπάρχει 

το . .αλλά το κάνουμε σε βάρος του Δήμου για να ενισχύσουμε τα 

χωριά μας.  Εάν κάναμε όλο το εκατομμύριο πληθυσμιακά 

καταλαβαίνετε λοιπόν ότι  για τα χωριά δεν θα έμενε τίποτα.  Γι΄ αυτό 

ένα 20% αφήνουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν το κάνουμε . .γιατί  είναι σε βάρος …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν προβλέπεται από τον νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά το κάνουμε πληθυσμιακά όμως.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το 20% όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 80. 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το 80.  Το 20%.. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τελειώσει την εισήγηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το 20%.. . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την οικονομία του λόγου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα πληθυσμιακά. Πόσα είναι τα λεφτά του 80%; Είναι 808.000 

περίπου. Πόσοι είναι οι  κάτοικοι;  Οι κάτοικοι δ ια και βγαίνει  πόσο 

αντιστοιχεί  σε κάθε κεφάλι.  10,  τόσο. Πόσα έχει   η Κουμαριά; Χίλια 

άτομα; Επί δέκα, δικαιούνται 10.000 ευρώ.  

 Πώς ιεραρχήσαμε τα έργα; Στείλαμε από πολύ νωρίς,  μιλάμε από 

τον Ιούνιο και τα λοιπά, επιστολές και ήρθαμε σε επαφή με όλους τους 

προέδρους και τους είπαμε ότι  να πάρουν αποφάσεις,  να πάρει 

απόφαση το κάθε Τοπικό Συμβούλιο και να μας φέρουν προτάσεις για. .  

Θέλουμε αυτό και αυτό.  Και εμείς  κατά μεγάλο ποσοστό δεν ξεφύγαμε 

από αυτά που ζήτησαν οι  Πρόεδροι.  Ότι ζήτησαν εκείνο βάλαμ ε 

σύμφωνα  όμως με …  

 Τι κάνουμε; Για τις  ασφαλτοστρώσεις ενώ πέρυσι είχαμε δυο 

εργολαβίες,  μια για την πόλη των Σερρών ασφαλτοστρώσεις και μια 

για φθορές 200 και 200 χιλιάρικα και επιπλέον είχαμε σε κάθε 

Δημοτική Ενότητα ασφαλτοστρώσεις δρόμων, τώρα τις  ε νώνουμε και 

θα κάνουμε μια εργολαβία για ασφαλτοστρώσεις δρόμων όλων του 

Δήμου και μια για φθορές.  Δηλαδή πάλι συμμαζέψαμε τις  εργολαβίες.  

Για να πάρουμε την έκπτωση και για να είμαστε πιο ευέλικτοι σε όλα 

αυτά εδώ.  

 Τώρα δεν θα σας κουράσω, πάμε για τον Δήμο των Σερρών. 

Συγνώμη, για την Δημοτική Ενότητα Σερρών.   

 Η Δημοτική Ενότητα Σερρών έχει  το συγκεκριμένο έργο 

προϋπολογισμού 441.000 που είναι δίκτυο πεζοδρόμων και για να 
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είμαστε αληθινοί λέμε ότι  θα κάνουμε την επέκταση της οδού 

Κωνσταντίνος Καραμανλής.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μεραρχίας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έτσι την λένε αγαπητέ μου, δεν μπορείς να 

αμφισβητήσεις αποφάσεις,  διότι  και εμείς  θα αμφισβητήσουμε 

αποφάσεις που πήρες για αυξήσεις και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση επί του θέματος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αποφάσεις ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως το είπατε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η επέκταση της οδού θα γίνει  μέχρι Χρυσοστόμου Σμύρνης.  Αυτό είναι 

το κύριο έργο που έγινε.  Τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι Θεσσαλονίκης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  από εκεί  θα πρέπει να φεύγουν τα αμάξια για να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

Και υπάρχουν …Τα έχετε δει .  Υπάρχει ο πίνακας με το δικαιούται,  ο 

πρώην Καλλικρατικός Δήμος και η κάθε Κοινότητα τι  δικαιούνται,  

πόσα λεφτά δικαιούνται και . .τα έρ γα τα οποία ζήτησαν να γίνουν.  

Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για κτίρια έχουμε βάλει 64.000. Από τις  

64.000 τώρα ένα έργο είναι ολόκληρο, ολικό έργο 64.000 για κτήρια.  

Ποιοι  ζήτησαν κτήρια; Η Άνω Καμήλα, η Κάτω Καμήλα και τα λοιπά, 

είναι ένα έργο.  Έτσι τα κάνουμε.  Ένα έργο για κάθε κατηγορία.  Από 

εκεί  επιμερίζεται σε πολλά …  

 Εάν θέλετε κάτι  τώρα να ρωτήσετε,  για να μην σας κουράζω. Τα 

συνεχιζόμενα είναι συνεχιζόμενα. Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε για τα 

συνεχιζόμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ .  Φωτιάδης,  Γάτσιος,  Χρυσανθίδης.  

Ο κ. Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά …όπως τα έχετε χωρίσει  στο Α μέρος και είμαστε εκεί  

στην αρίθμηση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα συνεχιζόμενα λέτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο Α μέρος.   Θα μιλήσουμε για Α μέρος,  Β μέρος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία,  ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως τα έχετε κωδικοποιήσει.  Εκεί έχετε ισοπέδωση αγροτικών 

δρόμων. Είμαστε στο σημείο 3,  4 και 5.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι,  αυτά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να μας διευκρινίσετε,  εάν θυμάστε,  η μέ γιστη αποζημίωση 

μίσθωσης της γκρέιντερ πόσα ευρώ είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, πόσα ευρώ ημερησίως δίνουμε για την μίσθωση μιας γκρέιντερ; 

Διότι  η διαμόρφωση - ισοπέδωση γίνεται με γκρέιντερ,  έτσι δεν είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Αυτά είναι αγροτικός δρόμος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι αγροτικοί δρόμοι με γκρέιντερ γίνονται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε την δυνατότητα, μήπως μπορείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσετε πόσο κοστίζει  η ημερήσια μίσθωση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μηχανήματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του μηχανήματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

200, 300,  180;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

350 ευρώ με ΦΠΑ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

350 με ΦΠΑ. 350 συν ΦΠΑ;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ αυτή την στιγμή δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το νούμερο. Θα 

σας απαντήσω σε . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρ ος.  Βεβαίως δώσατε  μια 

διευκρίνιση κατά την εισήγησή σας ότι  είναι η φωτογραφία 17 Ιουλίου,  

εύλογα λοιπόν έχουμε κάποια ποσά, πάρα πολλά όμως, τα οποία είναι 

μικρά. Όλα είναι μικρά. Δηλαδή από το σύνολο των ποσών που 

εμφανίζονται,  . .στα συνεχιζόμενα, εάν θέλετε,  έχουμε . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε και μεγάλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε 69 μεγάλα και μικρά, 69 στο σύνολό τους,  τα 52 είναι 

μικροποσά. Περίπου 75%. Πώς συμβαίνει  αυτό; Εάν έχετε κάποια 

αιτιολόγηση; Επίσης έχουμε στην ίδια λίστα,  στον ίδιο κατάλογο στο Β 

μέρος όπως εγγράψατε,  έχουμε δυο: Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, 

εργασίες χωματουργικών μηχανημάτων κοινοχρήστων χώρων. Εάν 

έχετε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε ποια σελίδα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην αρίθμηση 7 και 8.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

7 και 8 στο 7.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Να ολοκληρώσω, σημειώστε εάν θέλετε,  η δεύτερη ερώτηση είναι 

αυτή.  Η τρίτη μου ερώτηση έχει  σχέση με την αρίθμηση, στην ίδια 

λίστα,  49.  Λέτε:  Μελέτη αποπεράτωσης κλειστού γυμναστηρίου.  Όταν 

λέτε μελέτη,  ακριβώς τι  εννοείτε παρακαλώ; Διότι  σε συσχετισμός με 

ένα άλλο ποσό που έχετε στην τελευταία σας λίστα,  ακριβώς στην 

τελευταία σελίδα,  με αρίθμηση 106, όπου μιλάτε για αποπεράτωση 

κλειστού γυμναστηρίου και γράφετε το ποσό των 4.937 ευρώ.  

 Δηλαδή στις  λοιπές χρηματοδοτήσεις από αρχικούς πόρους…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σας εξηγήσω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε δυο. Συσχετίζω λοιπόν αυτά τα δυο ποσά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να ολοκληρώσω παρακαλώ. Τι ορίζετε ως μελέτη,  όταν πιο μπροστά 

έχετε ένα ποσό…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σας πω τώρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αποπεράτωση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ολοκληρώσω κύριε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα μαζί τα λέτε και δεν θα τα θυμάμαι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να τα σημειώνετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν τα σημειώνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα τα ξαναπώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι νομίζω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό και θα ήθελα να γίνεται η διαδικασία έτσι.  Ρωτούμε,  να 

απαντάει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι ακριβώς θέλω να γίνεται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επίσης,  στο Αυτοκινητοδρόμιο έχουμε ένα συνολικό ποσό με αρίθμηση 

31.456.373 ευρώ …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε ποιο νούμερο είναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Στο νούμερο 31.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα συνεχιζόμενα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  μιλάμε για τα συνεχιζόμενα, στο Β μέρος.  Η αρίθμηση που 

δίνω είναι καθοριστική.  Μπορώ να συνεχίσω;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ να σας δώσω …  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι όλα. Να δώσω απαντήσεις.  Να πιάσουμε για το κλειστό.  Στο 106, 

«Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου», είναι η εργολαβία υπό 

διάλυση και αυτά τα λεφτά θα επιστραφούν. Είναι υπό διάλυση. . .ο 

Γιαννακόπουλος.  Το 106.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα ποσό. Είναι υπό διάλυση και τώρα το ποσό πρέπει να επιστραφεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο όρος να επιστραφεί,  ποιος θα επιστρέψει σε ποιον;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον εργολάβο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα επιστρέψουμε στον εργολάβο; Πώς μπορεί να συμβαίνει  αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έγινε διάλυση και έμεινε ένα ποσό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα ποσό. Δεν έγινε η διάλυση. Αυτό είναι πολύ παλαιό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αποπληρώνετε δηλαδή τον εργολάβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  έμεινε.  Δεν έγινε διάλυση και έμεινε ένα ποσό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ολοκληρώθηκε η δουλειά.  Το υπόλοιπο το παίρνει  πίσω.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο εργολάβος.  Αυτό εδώ το ποσό, δεν  έγινε διάλυση και έμεινε ένα 

ποσό. Δεν έγινε διάλυση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το οποίο είναι παλαιό,  πολύ παλαιό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από το ΕΛΛΑΔΑ 2004, δηλαδή μιλάμε για το 2009.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παλαιό είναι,  εντάξει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα το άλλο, «Μελέτη αποπεράτωσης του κλειστού γυμναστηρίου 

Αγίου Ιωάννη», αυτά πάλι από το ΕΛΛΑΔΑ 2004 ψάξαμε,  έψαξε η 

υπηρεσία και λογιστικά βρήκε κάτι  χρήματα. Κάτι χρήματα τα οποί α 

τα έβαλε εδώ και λέει  μελέτη,  δηλαδή θέλουμε να ωριμάσουμε,  μάλλον 

το βάλαμε εδώ να ωριμάσουμε μελέτη για να είμαστε έτοιμοι να 

μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα. Είναι λεφτά ξεχασμένα τα οποία η 

υπηρεσία μας έψαξε και τα βρήκε.  Αυτό είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο συμβαίνει  και για το κλειστό κολυμβητήριο της Ομόνοιας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επίσης το 105, τα ίδια,  είναι 60.000, πάλι από το 2004 ξεχασμένα 

λεφτά που η υπηρεσία μας τα έψαξε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη κύριε εισηγητά, εγώ ρώτησα να μας διευκρινίσετε,  τι  

ορίζεται ως περιεχόμενο στον όρο μελέτη;  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα γίνει  μελέτη…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Μελέτη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για κατασκευή; Ή είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μελέτη κατασκευής.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βάζουμε τα λεφτά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι όπως λέτε μελέτες,  οι  άλλες μελέτες είναι μελέτες,  εδώ έπρεπε να 

είναι αλλιώς για να μην έχουμε,….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μελέτη και δεν φτάνουν τα 60 χιλιάρικα και θα χρειαστούν και 

άλλα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως επίσης και τα 24 δεν φτάνουν και θα χρειαστούν και άλλα. Απλά 

εμείς  βάζουμε σε αυτόν τον κωδικό αυτά τα λεφτά από το Leader  και 

λέμε ότι  να ωριμάσουμε την μελέτη.  Τώρα στο πρόγραμμα ….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη μπορούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εκπονήσουν την μελέτη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή εκπονούμε μελέτη ή θα κατασκευάσουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκπόνηση μελέτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκπόνηση μελέτης.  Δεν είναι ωρίμανση. Τι είναι φρούτο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τεχνικός όρος είναι.  Και όταν θα γίνει  το τεχνικό πρόγραμμα  τον 

Ιανουαρίου που θα γίνει  το τελικό,  τελικό πρόγραμμα , εδώ, ας πούμε,  

μπορεί να προστεθούν και άλλα λεφτά. Αυτή είναι η υπόθεση. Άλλο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά τώρα δεν μπορεί να γίνει  αυτή η διαδικασία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν μπορεί να γίνει….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και κουράζομαι και πρέπει να τα σημειώνετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας είχα πει  για το αυτοκινητοδρόμιο το ποσό των 756, τι  περιέχει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό εδώ είναι τα χρήματα, τα ξέρετε πολύ καλά, που είστε στην 

τηλεόραση πολλές φορές,  είναι τα χρήματα τα οποία έχουμε έναν 

κωδικό γ ια την κάλυψη, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πίστα 

μας για να γίνει  ανταγωνίσιμη έναντι  των άλλων χωρών που πρόκειται 

να κάνουν και αυτές πίστες.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή θα στρώσουμε άσφαλτο ή θα επεκτείνουμε,  όπως λέτε,  θα 

επεκτείνουμε την πίστα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ ακριβώς βελτίωση εγκαταστάσεων αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 

Αυτό …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η βελτίωση μπορεί να είναι και με προσθήκη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κερκίδας ή επιμήκυνσης  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι .  Παρακαλώ, βελτίωση, δεν ξέρω εάν θα πάρει ο Πρόεδρος τον 

λόγο,  βελτίωση σημαίνει  τον υπάρχοντα τάπητα θα τον κάνουμε πιο 

ελκυστικό,  πιο γερό,  με προδιαγραφές διεθνείς  και τα λοιπά. Αυτό. Τις 

τελευταίες προδιαγραφές.  Ούτε επέκταση, ούτε κερκίδες.  Παρακαλώ 

Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ήθελα να πω ότι  δεν έχει  καμία σχέση με την επέκταση της πίστας 

που προγραμματίζουμε σαν αυτοκινητοδρόμιο.  Τα χρήματα αυτά 

πρόκειται,  σύμφωνα και με την δέσμευση του κ.  Δημάρχου, να τα 

διαθέσουμε στο αυτοκινητοδρόμιο για να αναβαθμίσουμε γενικ ά τις  

εγκαταστάσεις και την λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου.   

Και σε όλα αυτά λοιπόν τον στόχο που έχουμε,  γενικά  για την 

αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου είναι και η αναβάθμιση της 

πίστας.  Τι εννοούμε με την αναβάθμιση της πίστας;  Όχι ότι  υπάρχει  
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κάποιο  ιδιαίτερο πρόβλημα με την πίστα σήμερα, απλώς θέλουμε να 

την κάνουμε πιο ελκυστική ή να το πάρω διαφορετικά,  πιο ασφαλή για 

τους αθλητές,  πιο ελκυστική για τους διοργανωτές και εάν θέλετε και 

πιο ανταγωνίσιμη έναντι  των άλλων που ήδη ξεκινήσανε,  όπως η 

Ρουμανία,  η Βουλγαρία,  ξεκινούν αυτοκινητοδρόμιο,  ξεκινάνε πίστες,  

άρα λοιπόν για να προλάβουμε όλη αυτή την κατάσταση ξεκινάμε με 

πρώτο στόχο να κάνουμε την πίστα ότι  πιο ασφαλή. Καλύτερη.  

Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει;  Αυτό θα το επιλέξει  η τεχνική 

υπηρεσία  με συνεργασία με κάποιον φορέα επίσημο και θα το δούμε 

στην πορεία και θα σας ενημερώσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επίσης πάλι στο Β μέρος,  στις  εργασίες που μας δώσατε,  της 

παρουσίασης των έργων, με  αρίθμηση 59,  62,  63,  64,  65,  66,  67 και 

68,  εάν εξαιρέσουμε το 59,  τα άλλα είναι αναθέσεις σε σύμβουλο 

επιστημονικής υποστήριξης για το ίδιο έργο και θεωρούμε ότι  εμείς  

δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και βεβαίως είχατε δεσμευτεί  ότι  αυτά τα 

χρήματα θα . .στο πρόγραμμα, δεν θα τα πληρώσουμε.  

 Βλέπουμε τώρα εδώ ότι  εγγράφεται και θα πληρωθούν τελικά και 

ο αριθμός τους είναι σε σύνολο 77.220 συν η αρχιτεκτονική 

αποτύπωση 3.900, όλα αυτά μας κάνουν 81.000 ευρώ. Για να μην 

περνιούνται οι  εντυπώσεις,  έχουμε να πούμε  τα εξής:  ότι  από αυτά 

είναι,  καταρχήν για τον Ελαιώνα. Είναι οι  επτά,  Πράσινη Κοινότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Οι επτά αναθέσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν έχουν ολοκληρωθεί.  Μόνο από αυτά έχουν πληρωθεί το ένα τρίτο,  

ήταν 100.000 ο προϋπολογισμός και έχει  πληρωθεί το ένα τρίτο,  γύρω 

στις  35.000, γιατί  ο Επίτροπος είπε και μάλιστα στο 50%, γιατί  ο 

Επίτροπος είπε ότι  σταματάμε να πληρώσουμε τους άλλους,  εφόσον 

εγκριθεί  το έργο τότε θα πληρώσουμε.   

 Άρα λοιπόν,  δεν είναι 80.000, είναι 35.000, είναι το ένα τρίτο 

και εάν εγκριθεί ,  εάν ενταχθεί  μάλλον το έργο,  εάν ενταχθεί ,  γιατί  να 

μην δώσουμε και τα εκατό χιλιάρικα, εφόσον πρόκειται για ένα έργο 4,  

5 εκατομμυρίων;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα πληρωθούν αυτά. Αυτά  θα πληρωθούν μόνο εάν ενταχθεί  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι είπα εγώ παιδιά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι το είπε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό λέω. Ότι πληρώσαμε μόνο 35.000 και εάν ενταχθούμε,  αυτό λέω, 

εάν ενταχθούμε . .και οι  άλλοι . .εκεί  λέω να δώσουμε πόσο λέει  ο 

προϋπολογισμός,  εκατό χιλιάρικα για ένα έργο πέντε εκατομμυρίων 
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ευρώ. Αυτό είπα.  Άρα δεν είναι ογδόντα χιλιάδες,  είναι τριάντα πέντε 

χιλιάδες που δόθηκαν στην αρχή. Τα υπόλοιπα εάν ενταχθεί  το έργο.  

Να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από εσάς κ.  Φωτιάδη; Έχετε δει  κάτι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ένα λεπτό.  Εκεί έχετε δυο ποσά, όπως είπε και ο κ.  Γαλάνης για τους 

κοινόχρηστους χώρους.  Γιατί  δεν είναι . .όπως είπαμε στην αρίθμηση 7 

και 8 από την πρώτη σελίδα του Β μέρους.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την 7 και την 8;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  εκεί  είναι….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι μελέτες παρεμφερείς λέω που θα μπορούσε να είναι μια και να 

δημοπρατηθεί.  Εδώ έχουμε δυο μελέτες στα όρια της ανάθεσης.  Αυτό 

λέω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο πρώτο μέρος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Β μέρος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επτά και οκτώ. Λοιπόν εδώ, προσέξτε,  να μην τα μπερδεύουμε,…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για να μην τα μπερδεύουμε,  αυτές οι  22.000 είναι ένα ποσό που είναι,  

που το έχει  ο Δήμαρχος και δίνει  ανάθ εση έργου, όπως έδωσε για το 

ρεύμα του Λευκώνα, που μπορεί από μόνος του να δώσει ανάθεση 

έργου σε κάποιο υπεργολάβο για μηχανήματα. Για μίσθωση 

μηχανημάτων. Αυτό το 22.000. Είναι ένα ποσό που το διαχειρίζεται ο 

Δήμαρχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να τονιστεί ,  για έκτακτες ανάγκες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Δήμαρχος το διαχειρίζεται,  όπως κάναμε παραπάνω, θυμάστε,  ένα 

μέρος του δημάρχου του Λευκώνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι που το χειρίζεται ο Δήμαρχος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και τελειώνω κ.  εισηγητά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και άλλη ερώτηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν πειράζει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πάμε στην τελευταία σελίδα όπου εκεί  εμφανίζονται ένα,  δυο,  τρεις ,  

τέσσερις συντηρήσεις και βελτιώσεις αγροτικής και δασικής οδοποιίας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Που είμαστε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την πολιτική προστασία είναι η ερώτηση. Ποιος εποπτεύει  αυτές 

τις  παρουσίες του γκρέιντερ και πώς….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε 12.500, 12.500, έχουμε τέσσερις φορές από 12.500. Το έργο 

δηλαδή το κόψαμε σε 50.000 σε 12.500. Η ερώτησή μου είναι 

συγκεκριμένη. Ποιος εποπτεύει  την γκρέιντερ πόσες ώρες δουλεύει και 

που πάει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε αυτά εδώ έχει  δικαίωμα ο μηχανικός Χρήστος Κουρκούρης,  δεν 

έχουν εγκριθεί  όλες,  γιατί  άλλαξε ο νόμος αλλά μόνο  για Βροντού και 

Ορεινή.  Ο Χρήστος ο Κουρκούρης που έκανε χρυσή δουλειά,  μπορεί να  

το πει  και ο Σάκης,  εάν θέλει  να μιλήσει,  ας πούμε,  ευθαρσώς. Οι 

άλλες δεν εγκρίθηκαν διότι  άλλαξε η νομοθεσία και μόνο προλάβαμε 

να κάνουμε τις  δυο Βροντού και Ορεινής.  Τα άλλα δεν έχουν γίνει  

ακόμα.  

 Επαναλαμβάνω, τις  επιβλέπει ο μηχανικός,  ο ευσυνείδητος και ο 

οποίος είναι ένας άψογος υπάλληλος,  Χρήστος Κουρκούρης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσες μέρες;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κάθε μέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορεί να το βεβαιώσει και ο Μιχάλης εδώ, αλλά να μην πω τον 

Μιχάλη που είναι δίπλα μου, λέω τον Σάκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Να προχωρήσουμε.  Ο κ.  Μηλίδης,  ερωτήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σε κάποιες ερωτήσεις καλύφθηκα κύριε Πρόεδρε.  Έχω να κάνω όμως 

δυο ερωτήσεις.  Το ένα είναι αυτό που λέμε για την βελτίωση 

. .αυτοκινητοδρομίου.  Το ένα.  Είναι ένα ποσό 456.000 από παλαιά 

ΣΑΤΑ. Τελικά θέλω να μάθω επακριβώς πόσο είναι το ποσό; Γιατί  

κάθε φορά βλέπουμε ένα διαφορετικό ποσό και στην λογοδοσία και τα 

λοιπά. Πόσο είναι τελικά αυτό το ποσό;  

 Και δεύτερον,  ο κ.  Πρόεδρος δυο φορές εν τη ρύμη του λόγου 

του είπε για την ασφαλή, ασφαλή και ελκυστική. Θα ήθελα να το 

διευκρινίσουμε.  Άλλο το πιο ελκυστική, που μπορεί να είναι πιο . .και 

άλλο το ασφαλή. Δυο φορές το είπε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  πιο ασφαλή…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το πιο ασφαλή, πως ερμηνεύετε το πιο ασφαλή; Τι υπάρχει και λέτε 

πιο ασφαλή; Άλλο πιο ελκυστική ή να μου πει  κάποιος κάποια έργα 

υποδομής για να γίνει  έτσι πιο και τα λοιπά. Πρώτον λοιπόν επεκτείνω 

την ερώτηση που έγινε προηγουμένως, τα 400 πόσο είναι τελικά…Και 

να μου απαντήσει σε αυτό ο κ.  Πρόεδρος,  …  
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 Το δεύτερο, κύριε Δήμαρχε πολλές φορές έχετε πει  ότι  το έργο 

αυτό του Ελαιώνα, τέλος πάντων, έχει  απενταχθεί…γιατί  θα πρέπει να 

το βάζουμε στο πρόγραμμα; Εάν μπει να τα βάλουμε αυ τό το ποσό που 

λέμε.  Διευκρινίσθηκε,  βέβαια,  ότι  . .δεν θα τα δώσουμε αλλά . .εσείς  

τουλάχιστον το είπατε,  κατά κάποιο τρόπο πολλές φορές 

απογοητευτικά,  ότι  δεν το βλέπω να προχωράει.  Για ποιο λόγο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε άλλα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν έχω άλλα. Καλύφθηκα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε στον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…πάντα υπάρχει ελπίδα.  Λέμε ότι  η ελπίδα πεθαίνει  τελευταία.  Ο 

Δήμαρχος λέει  ίσως,  αλλιώς αυτά τα ποσά θα πάνε αλλού.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από τα λεγόμενα του κ.  Δημάρχου εγώ κατάλαβα ότι  μάλ λον δεν 

πρόκειται…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ούτως η άλλως δεν μας….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μας κοστίζει  τίποτα αυτό να το βάλουμε.  Δεν μας κοστίζει .  Το 

παλεύουμε ακόμα. Πιστεύω και εγώ ότι  δυο χρόνια μας κορόιδεψαν και 

η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς και 

ενώ πριν από μερικούς μήνες ο κ.  Τσιρώνης σε μια σύσκεψη που 

είχαμε όλοι οι  Δήμαρχοι μας είπε ότι  εντάξει ,  θα προχωρήσει το θέμα 

και θυμάστε ότι  ήρθα με χαρά και το ανακοίνωσα, αλλά δυστυχώς 
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τίποτα. Το έχουν παγώσει και στους επτά Δήμους.  Το βλέπω πολύ  

δύσκολο να περάσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το αυτοκινητοδρόμιο κάτι  είπατε.  Αυτή την αναβάθμιση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να την κάνουμε ακόμα πιο ασφαλή αναφέρομαι στο εξής:  ότι  με τα 

δεδομένα τόσο όσον αφορά τις  μηχανές ή τα αυτοκίνητα ή εάν θέλετε 

τις  μικρές φόρμουλες,  γιατ ί  ένα αυτοκινητοδρόμιο έχει  την δυνατότητα 

να προσεγγίσει  μέχρι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αυτοκινητοδρόμιο έχει  την δυνατότητα, είναι γνωστό ότι  έχει  

αδειοδότηση να φιλοξενήσει μέχρι αγώνες Φόρμουλα 3.  Άρα λοιπόν με 

δεδομένο όσον  αφορά και στην δύναμη των μηχανών ή των 

αυτοκινήτων αλλάζει  καθημερινά.  Εμείς τι  κάνουμε τώρα; Θέλουμε να 

ακολουθήσουμε,  να μην μείνουμε πίσω. Θέλουμε να ακολουθήσουμε 

τον ρυθμό για να αναδομήσουμε την πίστα και τι  σημαίνει  αυτό; Ότι 

πρέπει να επιστρωθεί η πίστα με ένα πλέον νέο υλικό που να αντέχει  

περισσότερο, να είναι καλύτερο κράτημα και στις  στροφές ή στις  

ευθύνες αυτός είναι ο στόχος μας,  όχι  ότι  υπάρχει  κάποιο πρόβλημα 

στην πίστα αυτή την στιγμή.  

 Άλλωστε,  το μαρτυρούν η φετινή χρονιά που ήταν γεμά τη 

αγωνιστικά,  μέχρι μέσα Δεκεμβρίου,  έχει  πολλά χρόνια να συμβεί 

αυτό,  αλλά το μαρτυρούν και η παρουσία των διοργανωτών αλλά η 

καθημερινή προσέλευση τόσο των αθλητών αλλά και των 

ενδιαφερομένων.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι  για πρώτη φορά τη Τουρκική 

Ομοσπονδία,  η επίσημη Ομοσπονδία έχει  έρθει  τρεις  φορές παρόλα τα 

προβλήματα που υπάρχουν,  τα γνωστά προβλήματα και τα λοιπά.  

 Από την άλλη πλευρά οι  Βούλγαροι και αυτοί αυξήσανε την 

επισκεψιμότητα. Για πρώτη χρονιά έρχονται Ισραηλίτες.  Σε 

εβδομαδιαία βάση  τακτικά υπάρχουν δυο ομάδες οι  οποίες έρχονται 

τακτικότατα. Και πρόσφατα είχαμε και . .και ξεκινάμε καινούργιες 

συνεργασίες.   

 Άρα λοιπόν όλα αυτά μας κάνουν να θέλουμε να αναβαθμίσουμε 

όχι  μόνο την παροχή υπηρεσίας αλλά και τις  εγκαταστάσεις μας και 

δεν είναι μόνο η πίστα,  είναι τα . .είναι οι  βοηθητικοί χώροι,  είναι τα 

μποξ που φιλοξενούνται τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά λοιπόν μετά από 

δέκα οκτώ χρόνια λειτουργίας νομίζω ότι  χρειάζεται μια αναβάθμιση.  

 Τώρα, όλα μπορούμε να τα κάνουμε με αυτά τα χρήματα; Νομίζω  

ότι δεν θα φτάσουν για όλα αυτά. Θα δώσουμε προτεραιότητα και 

νομίζω ότι  είναι πολύ σωστό, κύριε Δήμαρχε την προτεραιότητα που 

βάλατε,  η πίστα να αναβαθμιστεί  και στην πορεία,  σύμφωνα με τις  

δυνατότητες,  γιατί  θέλω να σας μεταφέρω ότι  οικονομικά πάει καλά  το 

αυτοκινητοδρόμιο,  βρίσκεται σε καλό δρόμο και πλέον βασιζόμαστε 

στις  δικές μας δυνάμεις.  Όπως η επέκταση της πίστας που θέλουμε να 

κάνουμε για τα επόμενα . .κάποιοι  ειδικοί αγώνες…θα την 

επεκτείνουμε…δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μονίμως στον Δήμο. Δεν 

νομίζω ότι  περισσεύουν στον Δήμο χρήματα.  

 Άρα λοιπόν με δικά μας χρήματα, ήδη προγραμματίζουμε να την 

επεκτείνουμε,  να την κάνουμε 900 μέτρα για να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε σε καλέσματα και γιατί  όχι  σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ο 
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στόχος μας είναι να φιλοξενήσουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες σε 

επίπεδο αγωνιστικό.   

Αυτοί είναι ο στόχοι και νομίζω ότι  καλό είναι να έχουμε την 

στήριξη όλων μας για να μπορεί το αυτοκινητοδρόμιο να αναβαθμιστεί  

και είναι γνωστό σε όλους ότι  είναι ένας από τους μοναδικούς πόλους 

έλξης καλής ποιότητας αθλητών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας απαντήσω. Το ποσό παίζει  γιατί;  Από αυτά τα λεφτά πήραμε 

για να κάνουμε την . .Δηλαδή παίρνουμε από αυτά τα λεφτά για να 

κάνουμε πάλι έργα για το αυτοκινητοδρόμιο.  Όμως η εντο λή του 

δημάρχου είναι να συμπληρωθούν αυτά τα λεφτά στο αρχικό ποσό που 

ήταν στον κωδικό.  Δηλαδή βγάζουμε εμείς  αυτά τα λεφτά για την 

υγρομόνωση, για την στατική επάρκεια και τα λοιπά και τα λοιπά,  

βγαίνουν από αυτά τα λεφτά, όμως στο τέλος  πρέπει να πάν ε τα 600 

χιλιάρικα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν θα γίνει  η αναβάθμιση, επαναλαμβάνω, μόνο για την αναβάθμιση 

της πίστας είναι αυτά.  τίποτα άλλο. Αναβάθμιση πίστας.  Ούτε 

επέκταση ούτε τίποτα.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  είναι μεγάλη διαφορά, είναι 200 χιλιάρικα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

650.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πόσο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

550.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

580, κάπου εκεί .  Θα συμπληρωθούν από την ΣΑΤΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Τέλος πάντων. Πάμε στον κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ήθελα, κύριε Αντιδήμαρχε,  να ρωτήσω αρχικά κάτι  που από ότι  

κατάλαβα για τις  υπηρεσίες δεν είναι μόνο …και τελικά κατάλαβα ότι  

δεν είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας,  είναι θέμα δηλαδή και της 

. .υπηρεσίας που προΐσταται ο κ.  Γαλάνης.   

 Δεν βλέπω από ιδίους πόρους και από παρακρατηθέντες πόρους 

να μπαίνουν στο . .  του Δήμου. Ένα αυτό.  Αυτό ως γενική εικόνα για 

την οποία θέλω κάποια απάντηση. Μετά θέλω να ρωτήσω στο 2.3 Α 

στο 90,  στα συνεχιζόμενα, θα ήθελα ν α μας πείτε σε ποια σχολεία θα 

γίνουν τα νέα . . ;  Εάν έχετε την δυνατότητα. Από τις  πράξεις  

εφαρμογής τα χρήματα που βάζουμε εκεί  εάν έχουν γίνει  διαγωνισμοί 

γιατί  είναι συνεχιζόμενα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σε ποιο;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στο 90.  Στις  πράξεις  εφαρμογής  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ναι,  90 το βλέπω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν έχουν γίνει  διαγωνισμοί,  γιατί  υπάρχουν για συγκεκριμένες 

περιοχές που δεν έχουν . .ασφαλτοστρώσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  μισό λεπτό.  Αυτό δεν είναι το 90 που λέτε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι  πιο πάνω στο 82  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι,  στο 82.  Είναι,  αμέσως θα σας ενημερώσω. Τα 200 χιλιάρικα…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ενώ οι αναπλάσεις,  από ότι  ξέρω έχουν σύμβουλο τεχνικό,  εμείς  

βάζουμε 22.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

υλοποίηση του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δ ημοσίων ανοικτών 

χώρων».  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε ποιο;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στο 89.  Και στο 93 έχει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  τα λέμε ένα –ένα. Πάμε από το τελευταίο.  Αυτό επειδή τα 

στοιχεία ήταν μέχρι τον Ιούλιο είναι αυτά τα λεφτά που έχει  βάλει,  το 

1.103.000.  Αυτό λέτε;  Το 93.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν λέω το 93.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

90, 89,  και  82.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  89 και;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

94.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε στο 82.  83 και 82.  Στο 83,  που είναι ασφαλτοστρώσεις Σιγής.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχουν γίνει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν έχουν γίνει .  Έχει  υπογραφεί η σύμβαση, ο εργολάβος είναι ο 

Στέλιος ο Γαλάνης.  Και μάλιστα εδώ αναφέρει . .γ ια να αρχίσει  το 

έργο.  Τα τριακόσια χιλιάρικα. Είναι από εισφορά σε χρήμα. Των 

Αγίων Αναργύρων 200 χιλιάρικα, επειδή εδώ δεν υπάρχει η ωριμότητα, 

όσον αφορά, προσέξτε να δείτε,  από εδώ μπορούμε να κάνουμε έργο,  

γιατί  είναι το πάνω κομμάτι και το κάτω. Έχουμε πληρώσει το κάτω 

κομμάτι.  Στο προηγούμενο περάσαμε δυο κωδικούς.  Ανάλογα τι  

πληρώνουμε,  εάν είναι βόρειο κομμάτι ή το νότιο.   

Αυτό είναι το νότιο κομμάτι,  αλλά επειδ ή υπάρχει,  όσον αφορά 

την Περιφέρεια ο δρόμος επέκταση Μεγάλου Αλεξάνδρου που θέλουμε 

να κάνουμε τον αποχαρακτηρισμό και εκεί  θέλουμε να αλλάξουμε την 

φορά και τα λοιπά, θέλουμε να φύγουν τα αμάξια,  θυμάστε που το 

περάσαμε,  από εδώ θα γίνουν,  ώριμοι είμαστ ε,  από ότι  μου είπε η 

υπηρεσία,  ώριμοι είμαστε για 60.000 για να κάνουμε,  που είναι το Α 
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Λύκειο,  το κάτω, εκεί  να κάνουμε τον δρόμο. Για εκεί  είμαστε ώριμοι.  

Όχι για τα 200 χιλιάρικα, γιατί  τα 140 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα 

κάνουμε έργο,  γιατί ,  επαναλαμβ άνω, υπάρχουν εμπόδια και πρέπει 

αυτά να τα ξεπεράσουμε για να κάνουμε το έργο.   

Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι,  τώρα εγώ τι  να πω, το ρώτησα και 

εγώ, είναι οι  σύμβουλοι αυτοί οι  επιστημονικοί,  πληρώνεται από το 

πρόγραμμα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το 89 λέμε.  Πληρώνονται από το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από έσοδα Δήμου.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γι΄ αυτό ρωτάμε.  Εάν ήταν από το πρόγραμμα δεν θα ρωτούσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με έσοδα Δήμου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ εγώ το ρώτησα και μου είπαν ότι  θα το διευκρ ινίσουν.  Μου είπαν 

ότι  είναι από το πρόγραμμα. Ρώτησα και εγώ. Μου είπαν ότι  είναι από 

το πρόγραμμα. Θα το ρωτήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι οι  μελετητές.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι οι  μελετητές από το πανεπιστήμιο.  Αλλά εμείς  δεν δώσαμε για 

μελετητές για το έργο των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων σε μελέτες.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Αυτό δεν είναι για μελέτες,  είναι για τον σύμβουλο και μου κάνε 

εντύπωση γιατί…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να το δω. Αυτό θα το δω. Τι άλλο έχουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το 90 που λέει  για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν έχουν επιλεγεί  ακόμα τα σχολεία.  Απλά πήραμε το ποσό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλά μπήκε ότι  πρέπει να έχουμε και ένα ποσό γι΄ αυτό το πράγμα. 

Εάν θέλετε,  επειδή το έψαξα το θέμα, έχουμε εδώ τα τριάντα δυ ο 

σχολεία που έχω πει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  το έψαξα το θέμα, τα τριάντα δυο σχολεία που είναι 

για τα φωτοβολταϊκά και εδώ πάλι,  ξέρω εγώ, μπορεί και κάποιος 

σύμβουλος να έρθει  και να πει  ότι  ξέρεις  κάτι ,  εκείν ο το σχολείο 

χρειάζεται και τα λοιπά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και το 94 είχαμε πει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το 94.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εάν είχαμε την δυνατότητα μια απάντηση για τα δυο πρώτα που είναι 

ουσιαστικά….  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως το 94,  παροχή συμβούλου. Αυτό είναι του ΕΣΠΑ. Α υτά τα 

τρία,  13.000, 7.000 και 10.000, τα 10 χιλιάρικα δίνονται στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία μήπως βρει . .γ ια να το ψάξει η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία. .  θα γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Αυτά τα τρία λοιπόν ποσά, 13 

και 7 και 10 είναι από ΕΣΑΠ, τα οποία,  επαναλαμβάνω, θ α γυρίσουν 

πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια ερώτηση ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για τους ιδίους πόρους,  γιατί  δεν μπαίνουν ποτέ στο τεχνικό 

πρόγραμμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  εδώ γίνεται καθαρά η κατανομή ΣΑΤΑ, καθαρά γίνεται η 

κατανομή ΣΑΤΑ, γι΄ αυτό ακριβώς,  το ίδιο ρώτησα και εγώ. Άμα δείτε 

σε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το διάγραμμα που έχουμε,  κύριε Γάτσιο,  θα δείτε εδώ και στο 

ιστόγραμμα με τις  στήλες,  εδώ θα δείτε ότι  υπάρχει  ένα . .που λέε ι  . .  
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Είναι από όλα τα παρελθόντα χρόνια.  Αλλά αυτά επειδή σήμερα η 

τεχνική υπηρεσία κάνει  κατανομή της ΣΑΤΑ γι΄ αυτό δεν τα βάζει  και 

μάλιστα αυτά θα πρέπει το Λογιστήριο να μας πει  τι  λεφτά μας δίνει  

και τα λοιπά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πάντως …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε,  να ενημερώσω, από έσοδα Δήμου τι  κάνουμε; Δηλαδή, 

παραδείγματος χάρη, από τα νεκροταφεία που δίνουμε λεφτά πέρυσι 

κάναμε τους . .στον Λευκώνα. Είναι από έσοδα του Δήμου.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εκείνα τα βάλατε σε ανταποδοτική διαδικασία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  άλλο  λέει ,  δεν λέει  για τα ανταποδοτικά. Αυτά δίνονται για 

εργολαβία καθαριότητας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από τα έσοδα του Δήμου δηλαδή κάνουμε έργα, όχι  έργα ΣΑΤΑ, αλλά 

έργα που είναι ανάγκες και . .  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι καθαρά της ΣΑΤΑ.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι είναι βέβαιο,  κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  

αυτή την στιγμή ο Αντιδήμαρχος παρουσιάζει ,  γ ιατί  είμαστε στην φάση  

ακόμη και του . .του προ σχεδίου.  Αυτή την στιγμή ο Αντιδήμαρχος 

κάνει  μια πρώτη, να το πω έτσι,  αποτύπωση για το πώς θα είναι με 

βάση τα στοιχεία του Ιουλίου,  θα πάμε σε επικαιροποίηση πρώτα του 

προϋπολογισμού, κύριε Πρόεδρε και εμεί ς  στηρίξαμε κωδικούς και με 

έγγραφα για την τεχνική διεύθυνση για να κάνει ,  το ξέρετε πολύ, για 

να κάνει ,  να δομήσει το τεχνικό πρόγραμμα αυτή την περίοδο,  θα 

έρθουμε στην Οικονομική Επιτροπή με τους συναδέλφους,  θα 

περάσουμε τον προϋπολογισμό και θα έρθου με στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το τελευταίο βήμα, για να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό  

και το τεχνικό πρόγραμμα που σήμερα ο συνάδελφος εισηγείται και 

όλα αυτά, θα ήθελα οι  συνάδελφοι να το γνωρίζουν,  θα 

επικαιροποιηθούν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.  Έτσι πρ άξαμε και 

φέτος και θα κάνουμε και του χρόνου.  

 Να πω και μια τελευταία κουβέντα για τους παρακρατηθέντες 

πόρους,  κύριε Πρόεδρε,  οι  οποίοι… ο αγώνας που κάνει  και ο 

Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος πρώτα ξεκινώντας και όλοι οι  

συνάδελφοι και όλοι οι  σύμβουλοι,  συμπολίτευση και αντιπολίτευση, 

είναι . .  προϋπολογισμό που να μπορεί να αντέξει .  Σας ενημερώνω ότι  

αυτά τα λεφτά, τα όσα έρχονται,  που ακόμα δεν έχουν έρθει  για το ΄16 
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οι παρακρατηθέντες πόροι,  ίσα -  ίσα πάνε να στηρίξουν αυτά τα λίγα 

που μπορούμε να κάνουμε,  τα βασικά για όλη την χρονιά.  

 Φανταστείτε του χρόνου που δεν θα υπάρχουν πόσο θα 

δυσκολευτούμε; Θα δυσκολευτούμε αρκετά.  Από τώρα σας το λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καλυφθεί ο κ.  Αναστασιάδης.  Βασίλη εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα επανέλθω στο θέμα του Ελαιώνα του συμβούλου, επειδή είχα 

ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, . .συμβάσεις και θέλω να ακούσω 

ξανά αυτό που είπατε,  ότι  δεν θα πληρωθούν οι  σύμβουλοι εάν δεν …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και επειδή γνωρίζω ότι  ο προϋπολογισμός όλος με τις  συμβάσεις που 

υπογράφηκαν ήταν στο ποσό των 120.000 ευρώ, κάποιοι  εγκρίθηκαν 

από τον Επίτροπο και μέσα στις  συμβάσεις έλεγε ότι  σε περίπτωση που 

δεν ενταχθεί  σε αυτό το πρόγραμμα  θα πληρωθούν το 50%. Εδώ και να 

καταγραφεί αυτό,  ότι  δεν θα πληρωθούν από τα χρήματα αυτά τα οποία 

εγγράφηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα.  

 Άρα λοιπόν…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εκτός από τα 35 χιλιάρικα που έχει  δώσει ο Δήμος δεν θα πληρωθεί 

εάν δεν ενταχθεί  το πρόγραμμα αυτό του Ελαιώνα, δεν θα πληρωθεί 

ούτε ένα ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σίγουρο αυτό.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν οι  συμβάσεις …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν δεν ενταχθεί  το είπαμε,  35 χιλιάρικα δόθηκαν, τελείωσε αυτό.  Τα 

υπόλοιπα…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ ήθελα να ακούσω αυτό.  Ότι  δεν θα πληρωθούν τα υπόλοιπα το 

50%. Μην μου πείτε μετά ότι  διαδικαστικά, προσέξτε,  εδώ είμαστε 

όλοι και ακούμε και το ξέρω καλά το θέμα μην μου πείτε. .  Γιατί  

αλλιώς δεν θα τα βάζατε.  Το πρόγραμμα δεν θα ενταχθεί .  Δεν θα τα 

βάζατε.  Το κλείνω όμως εδώ.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  επειδή είμαστε προσεκτικοί,  να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, 

εάν μου επιτρέπετε,  …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μου είπαν οι  υπηρεσίες ότι  δεν θα πληρωθούν. Εάν ενταχθούν στο 

πρόγραμμα τότε θα τα πληρώναμε από την Σ ΑΤΑ και θα τα παίρναμε 

από το πρόγραμμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω κ.  Χρυσανθίδη,  Βασίλη, ότι  αυτό ξεκαθαρίστηκε …  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή γνωρίζω, νομίζω ότι….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλοι είμαστε σε…..  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενη ερώτηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η επόμενη ερώτηση απευθύνεται …ρώτησε και ο κ.  Φωτιάδης,  ρώτησε 

και ο κ.  Μηλιδης,  μέχρι τώρα και εσείς  κάπως ξεκαθαρίσατε το τοπίο,  

να ξεκαθαριστεί  τελείως.  Μέχρι τώρα άκουγα τον Πρόεδρο του 

αυτοκινητοδρομίου και εσάς πολλές φορές και τον κ.  Αγγελίδη ότι  τα 

χρήματα αυτά είναι για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 

αυτοκινητοδρομίου.   

 Θα ήμασταν εμείς  εδώ πολύ καλά ενημερωμένοι εάν υπήρχε μια 

ανάλυση του ποσού αυτού, ότι  αυτά είναι για την άσφαλτο, για την 

αναβάθμιση της ασφάλτου, πρώτη φορά αναφέρθηκε αυτό σήμερα και 

το διευκρινίσατε εσείς .  Είναι έτσι;  Είναι τα χρήματα αυτά; Μόνο για 

την αναβάθμιση της ασφάλτου;  

 Γιατί  μέχρι τώρα έλεγα ο κ.  Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου ότι  

είναι για αναβαθμίσεις ,  όλων των εγκατασ τάσεων και τα λοιπά. Είναι 
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μόνο για την αναβάθμιση της ασφάλτου; Γιατί  πρώτη φορά ακούγεται 

αναβάθμιση της ασφάλτου μόνο. Μόνο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Πρόεδρος είπε και άλλα και τι  είπε μετά; Δεν φτάνουν τα χρήματα, 

οπότε από ιδία έσοδα θα κάνουμε και τα άλλα. Εγ ώ τι  είπα; Τα λεφτά 

αυτά προορίζονται για την αναβάθμιση της πίστας και εάν 

περισσέψουν θα γίνουν και έργα των εγκαταστάσεων και τα λοιπά. 

Πάντως το πρώτο είναι δαπάνη για πίστα.  Από εκεί  και πέρα, εάν 

περισσέψουν άλλα χρήματα, που δεν θα περισσέψουν, το ε ίπε και ο 

Πρόεδρος,  θα πάνε για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κάτι ακόμα και να κλείσω. Εάν αυτό,  κύριε Αντιδήμαρχε,  γιατί   

ακούσαμε την λέξη ‘στήριξη’,  ακούσαμε την λέξη ‘στήριξη’,  ότι  θα 

‘στηρίξουμε’ και βεβαίως θα ‘στηρίξουμε’ το αυτοκ ινητοδρόμιο,  εάν 

το λέγατε από την αρχή, έτσι όπως το λέτε εσείς  σήμερα, νομίζω . .  που 

υπάρχουν.  Άρα λοιπόν είναι για την αναβάθμιση της πίστας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια.  Ήμουν 

ξεκάθαρος.  Κοιτάξτε κύριοι  συνάδελφοι,  ο στόχος μας  είναι να 

αναβαθμίσουμε γενικά τις  εγκαταστάσεις.  Απαιτούνται κάποια σοβαρά 

λεφτά. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη αυτή την στιγμή. Εάν είχαμε 

ολοκληρωμένη μελέτη θα σας λέγαμε και ποια είναι ακριβώς και πόσο 

θα κοστίζει .  Τα λεφτά είναι λίγα και είναι γνωστό σε όλους ότι  είναι 

λίγα τα λεφτά.  
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Ο πρώτος στόχος λοιπόν από όλη αυτή την διαδικασία που στόχο 

έχει  να αναβαθμίσει  το αυτοκινητοδρόμιο,  βάζουμε σαν προτεραιότητα 

την πίστα,  χωρίς να σημαίνει  ότι  δεν θα θέλουμε να ανα βαθμίσουμε ή 

να κάνουμε εκ νέου . .  ή τα μποξ να τα αναβαθμίσουμε…  

Προτεραιότητα λοιπόν είναι ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εξηγήσαμε για ποιο λόγο θέλουμε να αναβαθμίσουμε την πίστα.  

Τώρα εάν θέλουμε να το γυρίσουμε διαφορετικά και  να τα…κύριε 

Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ξεκαθαρίστηκε το θέμα. Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  

Του τεχνικού προγράμματος.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εγώ, κύριε Πρόεδρε εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  Ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα είμαι ιδιαιτέρως σύντομος.  

Θεωρούμε ότι  ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε και από την Ε.Ε.,  για το 

αυτοκινητοδρόμιο απευθύνομαι,  στον τάπητα, το οποίο δεν το έχει  

παραλάβει καν η Ε.Ε. με οριστική παραλαβή, αντιλα μβάνεστε τι  

εννοώ, γιατί  αυτά τα έργα κάποτε δια κυρώσεως μετά την πάροδο ετών 

δεχόταν επίσκεψη κλιμακίου ακόμα και από τις  Βρυξέλλες,  εμείς  

λοιπόν αυτό το έργο,  το οποίο ακόμα δεν έχει  παραληφθεί,  όπως εξηγώ 

στην δεύτερη και στην τρίτη παραλαβή, θέλουμε ν α το καλύψουμε.   
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 Για μας αυτό που λέτε για την αναβάθμιση δεν είναι τίποτα άλλο 

αλλά είναι αγωνία για να καλύψουμε το οδόστρωμα, το οποίο,  όπως 

είπα,  ακόμα δεν έχει  παραληφθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραλήφθηκε το οδόστρωμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε επισημάνει ως παράταξη ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση κάνω κύριε.  Ότι για το έργο του Ελαιώνα και τούτο έτυχε 

συζήτησης και σε λογοδοσίες,  είπατε ότι  δεν θα πλη ρώσουμε ούτε ένα 

ευρώ εάν το έργο ενταχθεί .  Με δηλώσεις από λογοδοσίες.  Διότι  το 

έργο στην υποβολή του έχει  σε υποέργο χρήματα που θα πληρωθούν 

όλες αυτές οι  τεχνικές μελέτες οι  οποίες είναι ενιαίες σε ποσό και δεν 

είναι σπασμένες,  όπως εδώ, όπως ήρθαν σήμ ερα.  

 Για μας και το είχαμε επισημάνει,  θα είναι διπλοπληρωμή. Όσοι 

ασχολούνται με ευρωπαϊκά προγράμματα πολύ καλά αντιλαμβάνονται 

τι  λέω. Μια φορά δηλαδή ο ανάδοχος του έργου συνολικά, όπου θα 

πληρωθεί από το υποέργο ως τεχνικός σύμβουλος και τώρα θα ξαν ά 

πληρώσουμε τον τεχνικό σύμβουλο στο 35% και εμείς ,  εφόσον είπατε 

ότι  αυτά τα χρήματα τα δώσαμε,   η πρότασή μας είναι,  εφόσον ο κ.  

Αγγελίδης μας είπε ότι  δεν πάει καλά η υπόθεση, αυτά τα 77.000, πόσο 
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είναι,  200 ευρώ, να γίνει  μια μελέτη,  κύριε Πρόεδρε,  εί ναι η πρότασή 

μας,  παρακαλώ να καταγραφεί,  για να συντηρηθούν οι  δρόμοι όλης της 

επικράτειας του Δήμου, έχουμε πάρα πολλές τρύπες και πάρα πολλά 

μπαλώματα πρέπει να γίνουν σε διάφορα σημεία συνολικά. Δεν είναι 

πολλά, είναι όμως μια μικρή δυνατότητα για μέσ α στον χειμώνα να 

συντηρούμε τους δρόμους που έχουν τρύπες.   

 Επίσης,  έγινε αναφορά στα φωτοβολταϊκά που τοποθετήθηκαν 

στις  σχολικές στέγες.  Όλοι θα θυμόμαστε,  κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  ο 

Δήμος το ΄11 πήρε ένα εκατομμύριο από την εκποίηση –πώληση του 

υδροηλεκτρικού. Το ΄10 και το ΄11. .στο ταμείο.  Όλοι θυμόμαστε πολύ 

καλά ότι  το ένα εκατομμύριο ήταν δεσμευμένα να επενδυθούν σε 

κατεύθυνση πάλι για ενέργεια και μάλιστα ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.   

 Η ερώτηση είναι,  γιατί  στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα για 

την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε σχολικές στέγες παίρνουμε 

χρήματα από ίδιους πόρους; Εμείς γνωρίζουμε ότι  από το ένα 

εκατομμύριο διατέθηκαν 600.000, ίσως να φτάσανε μέχρι τις  700,  άρα 

έχουμε τουλάχιστον 300.000 υπόλοιπα έως 600.  

 Θεωρώ ότι  αυτή η εγγραφή πρέπει να αποσυρθεί και ότι  ίσως να 

είναι και από παραδρομή. Χρήματα υπάρχουν δηλαδή από το ένα 

εκατομμύριο,  δεν μπορεί να χάθηκαν εκείνα τα χρήματα, γιατί  υπήρχε 

δέσμευση. Από εκεί  λοιπόν να εγγραφεί το ποσό το αναγκαίο και αυτό 

το ποσό επίσης,  επειδή είναι  από ίδιους πόρους,  να πάει να ενισχύσει 

το ποσό των 77.000 για να γίνει  ένα μεγάλο έργο συντήρησης οδών, 

οδοστρωμάτων σε όλο τον Δήμο, διότι  έχουμε πάρα πολλές τρύπες και 

προβλήματα σε όλο το εύρος του Δήμου.  
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 Θεωρούμε λοιπόν ότι  εφόσον το έργο δεν πάει καλά, αυτά τα 

χρήματα δεν πρέπει να μένουν εκεί ,  δεν υπάρχει λόγος να ξανά συμβεί.   

 Αυτά κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κάποια θέματα απαντήθηκαν. Θα είμαι πολύ σύντομος.  Εκείνο που 

θέλω να πω είναι ότι  το τεχνικό πρόγραμμα δεν . .  μόνο με την ΣΑΤΑ 

και από οτιδήποτε άλλα έσοδα υπάρχουν στον Δήμο.  Νομίζω είναι 

ατόπημα αυτό που λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  αυτά είναι της ΣΑΤΑ. 

Δεν είναι μόνο της ΣΑΤΑ.  

 Το άλλο που έχω να πω, για το αυτοκινητοδρόμιο τα είπαμε,  δεν 

θέλω να επαναλαμβάνω. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις.  Ελπίζω ότι  θα 

είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα είπε και ο Πρόεδρος και ο κ.  

Αντιδήμαρχος.   

 Τώρα για τον Ελαιώνα ξεκαθάρισε επίσης,  το είχα σημειωμένο. 

Ξεκαθαρίστηκε ότι  δεν θα τελειώσουμε.  Βέβαια εγώ ανησυχώ πάρα 

πολύ για τυχόν δικαστικές προσφυγές,  γιατί  σου λέει  ο άλλος ότι  εγώ 

ήμουνα τεχνικός σύμβουλος,  ήμουνα επιστημονικός σύμβουλος,  γιατί  

να μην πάρω τα χρήματά μου; Αυτό που είχα να κάνω το έκανα. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση τα 75 ε ίναι πολλά τα λεφτά αυτά. Εάν δικαιωθούν.  Γιατί  

εγώ πιστεύω ότι  θα προσφύγουν.  Σου λέει  ότι  εγώ την έκανα την 

μελέτη,  τα έκανα. Τώρα εάν δεν εντάχθηκε δεν με ενδιαφέρει.  Είναι 
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και σημαντικό το ποσό στην σημερινή εποχή.  Πενήντα από εδώ και 

εξήντα από εκεί  μπορεί να γίνουν διάφορα έργα.  

 Εκείνο το οποίο θα ξανά επιμείνω, χωρίς να γίνομαι 

κουραστικός,  είναι ότι  στο 103, στα συνεχιζόμενα έργα λέει:  

«Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και . .οδοποιίας»,  είναι 48 

χιλιάρικα σύνολο. Είναι μικρό πάλι το ποσό. Δεν μπο ρεί να γίνουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπροστά στην πρώτη σελίδα τα 24άρια είναι πλέον για το ΄17.  Αυτά 

που είναι για το ΄16 …που δεν πέρασαν..  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εκείνο όμως που πρέπει …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο Δήμος μας πλέον είναι ημιαστικός,  η μόνη πραγματικά ελπίδα 

ανάκαμψης και της αγοράς αλλά και των κατοίκων της υπαίθρου είναι 

μόνο με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των δρόμων, της αγροτικής 

οδοποιίας,  ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στα χωράφια τους,  γιατί  

ειλικρινά με τα τρακτέρ δεν μπορείς να πας με τίποτα εάν δεν υπάρχει 

σωστός δρόμος.   

 Λέω λοιπόν ότι  βάζουμε κάθε χρόνο μικρά ποσά και 

πανομοιότυπα τα ίδια σχεδόν,  τα οποία δεν επαρκούν.   

 Και εκείνο που θέλω να πω ότι  αυτά γίνονται άπαξ,  ενώ όταν 

περάσει κάτι  βαρύ από επάνω πάλι γίνεται το ίδιο χάλι.  Άρα θα πρέπει 
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να γίνεται επαναληπτικά. Δεν μπορεί αλλιώς να λειτουργήσουν αυτοί 

οι  δρόμοι.  Επομένως τα ποσά, γι΄ αυτό λέω ότι  είναι μικρά.  

 Κάτι άλλο. Είπαμε για το . .  που υπάρχει και σαν . .και σαν 

ιστόγραμμα. Λέει λοιπόν ότι  από ίδια έσοδα του Δήμου είναι το ποσό 

που χρηματοδοτείται είναι 3,04%. Θεωρώ ότι  το ποσό αυτό είναι πολύ 

μικρό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από έσοδα Δήμου είναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  από έσοδα Δήμου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το άλλο 54,77 είναι από προσφορά σε γη και τα λοιπά. Είναι από 

πράξη εφαρμογής.  Άρα από . .  του Δήμου είναι 3%. Θεωρώ ότι  εάν 

θέλουμε να κάνουμε έργο και ιδιαίτερα όπως λέει  . .  οι  δρόμοι που 

είναι σε κακά χάλια και στην πόλη και στην Περιφέρεια,  σε ό λη την 

επικράτεια του Δήμου, νομίζω το ποσό αυτό θα μπορούσε να ήταν 

καλύτερο εάν εμείς  ως Δήμος όλα αυτά τα χρόνια και πέρυσι και φέτος 

αξιοποιούσαμε καλύτερα, πολύ καλύτερα την τεχνική υπηρεσία.   

 Θα είχαμε μπει στην λογοδοσία,  δεν χρειάζεται να κουράζω το 

σώμα, δεν την αξιοποιούμε όπως πρέπει την ακίνητη περιουσία μας.  

Ανέφερα προχθές ότι  56.000 ευρώ βεβαιωθέντα από καλλιεργήσιμη γη 

και τα λοιπά πήραμε μόνο 10.000. Όταν λοιπόν δεν αξιοποιούμε την 

περιουσία μας όπως πρέπει,  πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το 

ποσοστό για να κάνουμε κάποια έργα;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 Και επειδή λέτε,  κύριε Γκότση κάθε μέρα περνώ, …που περνώ 

μπροστά . .δείτε το να δείτε,  έγινε ένα μπάλωμα. Έγινε ένα μπάλωμα 

και όλοι προσπαθούν να αποφύγουν το μπάλωμα λίγο και στο τέλος θα 

γίνει  και σύγκρουση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό λέω ότι  εάν ήταν λίγο παραπάνω από κάποια έσοδα, τα οποία 

τα έχουμε επισημάνει πριν από λίγες μέρες στην λογοδοσία,  θα ήταν 

πολύ καλύτερα. Βλέπω δηλαδή ότι  και ασάφειες υπάρχουν και ίσως δεν 

δόθηκαν προτεραιότητες εκεί  που έπρεπε να δοθούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  μιλήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

μόνο …υπήρξε άψογη συνεργασία της τεχνικής διεύθυνσης και της 

οικονομικής και όλων των άλλων υπηρεσιών του Δήμου, προεξέχοντος 

του κ.  δημάρχου, …σχεδόν αρκετές φορές θα έλεγα στήριξαν το 

τεχνικό πρόγραμμα, έγινε με πολύ προσοχή, τα χρήματα που έχουν να 

διαθέσουν είναι πολύ λίγα,  να μπω αυτό που λέει  πάντοτε ο κ.  

Δήμαρχος ότι  . .ο παλιός Δήμος Σερρών έπαιρνε 2 εκατ.  ευρώ ΣΑΤΑ με 

τρία χωριά και πόλη και σήμερα έχουμε πάνω από 25 χωριά και την 

πόλη και παίρνουμε μόνο 1 εκατ.  και αυτό στο τέλος της χρονιάς.  Σας 

είπα και για τους παρακρατηθέντες.  Λίγα λεφτά έχουμε να 

διαχειριστούμε.  Αυτή είναι η πραγματικότητα.  
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Και εγώ . .για τα ίδια έσοδα που λέτε,  πασχίζουμε να τα βγάλουμε 

πέρα κάθε χρόνο, για δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και με δικές σας… 

κύριε Πρόεδρε καταργούμε τέλη, δεν έχουμε κάνει  εδώ και έξι  χρόνια 

ούτε μισή αύξηση, μειώσεις μόνο τελών, καταργήσεις και μειώσεις 

τελών, πώς θα έχουμε περισσότερα έσοδα;  

Και την ακίνητη περιουσία την οποία,  όπως είπε ο κ.  Μυστακίδης 

στην λογοδοσία,  είναι πολύ δύσκολο να την αξιοποιήσεις,  . .από το 

Δασαρχείο,  από την Αρχαιολογία,  αποχαρακτηρισμούς,  αυξήσανε 

100.000 ευρώ τα βεβαιωθέντα έσοδα  σε εποχές τεσσάρων μνημονίων 

και παρόλα αυτά τα λεφτά φυσικά και δεν φτάνουν για να κάνεις  έργα 

δυο και τριών εκατομμυρίων ευρώ. Σας είπα τα νούμερα πως ήταν πριν 

το ΄10,  κύριε Πρόεδρε.  Αυτή είναι  η πραγματικότη τα.  

Εδώ να πω κάτι χαριτολογώντας,  σκεπτόμαστε καμία φορά να 

πάρουμε την ΣΑΤΑ . .να την χρησιμοποιήσουμε για τις  ανάγκες του 

Δήμου, όχι  να δώσουμε τα ίδια έσοδα που δεν έχουν.  Καταλαβαίνετε τι  

εννοώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο τέλος της χρονιάς μπορείς.  Τέλειωσα. Σας ευχαριστώ κύριε 

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ραμπότας.  Ο κ.  Αραμπαζτής; Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι  εάν δούμε στο τεχνικό πρόγραμμα για 

τα σχολεία διατίθενται 178.000 ευρώ συν 51.600 από παρελθόντα έτη.  

Φυσικά είναι ένα ποσό αρκετά μικρό για τις  ανάγκες των σχολείων. Σε 
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αυτό το σημείο θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω και την υπηρεσία 

καθαριότητας,  τον κ.  Χράπα και την κ.  Δούκα και τις  άλλες υπηρεσίες 

και τον κ.  Γκότση γιατί  με την συνεργασία του δημάρ χου και των 

αντιδημάρχων αυτά τα λίγα λεφτά μπορούμε να τα διαθέσουμε 

ορθολογικά και έτσι κάθε χρονιά τον Σεπτέμβριο βλέπουμε ότι  οι  

διευθυντές των σχολείων, τουλάχιστον της Β/θμιας εκπαίδευσης,  έχουν 

πολύ λίγα πρόβλημα και αυτά άμεσα, πολύ γρήγορα δηλαδή,  λύνονται.   

 Αυτό ήθελα να τονίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θα μιλήσω πολύ. Συνάδελφοι θέλω να ξέρετε ότι  τα λεφτά της 

ΣΑΤΑ, το ξέρετε όλοι,  όλο το . .το ξέρετε,  το έχουμε πει ,  το γνωρίζετε 

και εσείς  που είστε άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  είναι λίγα.  

Κάνουν αναδιανομή της φτώχειας.  Δηλαδή τα είπε και ο Δήμαρχος,  τα 

ξέρετε και εσείς  κ.  Μηλίδη και ο κ.  Φωτιάδης,  όταν στον ο Δήμος 

Σερρών ήταν η ΣΑΤΑ 2.400 μόνο για την πόλη των Σερρών 2.400 και 

τώρα για την πόλη των Σερρών  είναι για 25 χωριά 1 εκατ. ,  για πείτε 

μου εσείς  που πρώτα να πάμε; Πείτε μου, που πρώτα να κάνουμε έργο;  

 Όπως σε ένα νοικοκυριό γίνεται περικοπή εξόδων και τα λοιπά 

και εδώ κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το τεχνικό πρόγραμμα 

και κάνουμε κατανομή της ΣΑΤΑ και την ΣΑΤΑ σχολείο.  Της ΣΑΤΑ 

που έρχεται κατά κεφαλή εισόδημα που λέμε και της ΣΑΤΑ σχολείων. 

Τα λεφτά που δίνει  ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Γάτσιος που είναι από έσοδα 

δήμων, δεν υπάρχουν έσοδα δήμων. 3,4,  όπως το είδατε,  είναι από 

πόσα χρόνια πίσω. Από πόσα χρόνια πίσω είναι 3%. Δηλαδή 200 

χιλιάδες είναι από δυο τετραετίες.  Δεν υπάρχουν.  Δυστυχώς δεν 
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υπάρχουν.  Και από αυτά τα λεφτά, από τα έσοδα δηλαδή κάνουμε 

προμήθειες,  κάνουμε,  εκεί  αναλώνονται τα λεφτά.  

 Τώρα να απαντήσω όσο αφορά για το αυτοκινη τοδρόμιο,  το 

αυτοκινητοδρόμιο έγινε οριστική παραλαβή, λέει  ο κ.  Φωτιάδης 

ευρωπαϊκά δεν παρελήφθη. Η διαχειριστή Επιτροπή το παρέλαβε,  

έχουμε πει  και ο Πρόεδρος και ξανά ακόμα να το επαναλάβουμε ότι  

αναβάθμιση της πίστας θα γίνει  πιο ελκυστική και πιο αντα γωνίσιμη 

και εάν περισσεύουν τα λεφτά και άλλες εγκαταστάσεις θα 

αναβαθμίσουμε,  εάν περισσεύουν.   

 Όσον αφορά την αγροτική οδοποιία νομίζω ότι  με την μέθοδο 

αυτή που ακολουθούμε,  που ορίζουμε για κάθε δημοτική ενότητα…μας 

το υποδεικνύετε και εσείς ,  πείτε μ ας και εσείς ,  ξέρει  ο κ.  Γάτσιος,  

ποιος κάνει  την καλή δουλειά και ποιος ξέρει  τα μέρη και όντως έγινε 

καλή δουλειά.  Δηλαδή πιστεύω ότι  εάν συνεχίσουμε έτσι θα μειώσουμε 

τα προβλήματα. Τέλειοι  δεν είμαστε σίγουρα. Κανένας δεν είναι 

τέλειος.  Ανθρώπινοι είμαστε όμως και θα τα βάλουμε σε μια σειρά.   

 Όσον αφορά, Βασίλη, αυτά τα 77 χιλιάρικα, ειλικρινά σου μιλάω 

ότι  σήμερα το πρωί κάλεσα σήμερα τον Διευθυντή και μου είπε ότι  δεν 

τα πάρουν τα λεφτά αυτά. Τώρα τι  να σου πω; Έλα και αύριο να πάμε 

μαζί.  Ξέρεις  ότι  έχουμε την επικοινωνία οι  δυο μας,  έλα να πάμε μαζί 

να δούμε τι  γίνεται.   

 Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω…Κάνουμε,  επαναλαμβάνω, 

αναδιανομή της φτώχειας.  Τόσα είναι τα λεφτά, όπου μπορούμε . .για 

να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε.  Και όσον αφορά, θέλω να το 

τονίσω αυτό,  …φέτος δίνουμε περίπου 800.000 για ασφαλτοστρώσεις 

προϋπολογισμό. 400 δώσαμε μέχρι τώρα, 300 στην Σιγή,  πόσο μας 
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κάνουν; 700.  Και άλλα που θα δώσουμε και άλλα 100 περίπου για τους 

Αγίους Αναργύρους και τα λοιπά, φτάνουμε στα 800 χιλιάρικα.  

 Επίσης και του χρόνου θα βάλουμε άλλες 400.000, άλλες 400.000 

επαναλαμβάνω και πιστεύω ότι  στο τέλος του ΄17,  αγαπητοί 

συνάδελφοι,  δεν θα έχουμε τα παράπονα. Ήδη ο κόσμος λέει  ότι  το 

μεγαλύτερο έργο είναι αυτό που κάνουμε.  Που κάνουμε τις  

ασφαλτοστρώσεις.  Φαντάζομαι το ΄17 τι  θα λέει .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν δευτερολογίες από τους προλαλήσαντες.  Ο κ.  

Φωτιάδης και ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; Και ο κ.  Γαλάνης; Άλλος από τους 

προλαλήσαντες;  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι προτείνουμε την πρότασή μας με αφορμή τα όσα 

είπε ο συνάδελφος  για την ΣΑΤΑ σχολείων. Νομίζουμε ότι  επειδή 

μένουν περίπου 200.000 προς διάθεση, θα πρέπει να δοθούν στις  δυο 

Επιτροπές ποσά, εμείς  θα λέγαμε από 20.000 στην κάθε μια,  

προκειμένου να γίνει  εξοπλισμός των σχ ολικών αυλών. Δεν υπάρχουν 

καλαθάκια στις  σχολικές αυλές,  έξω από τις  σχολικές μονάδες που θα 

έπρεπε να είναι με μεγάλη πυκνότητα για να . .  στα παιδιά.   

Θα έλεγα ότι  θα πρέπει να μπουν και καλαθάκια με διαχωρισμό 

των σκουπιδιών, πλαστικά και υπολείμματα τρ οφών, καθώς επίσης και 

θεωρώ ότι  θα πρέπει να μπουν παγκάκια.  Πάρα πολλά παιδιά έχουν 

ανάγκη, το ξέρω από εμπειρία,  δεν μπορούν να καθίσουν.  Θεωρώ 

επειδή υπάρχουν τα χρήματα πρέπει τώρα να βελτιώσουμε με αυτά τα 

ποσά, για να γίνει  ο εξοπλισμός των σχολικών  αυλών και ότι  άλλο οι  
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σχολικές μονάδες ζητήσουν προκειμένου να ενταχθούν και να γίνουν 

και ασφαλείς οι  σχολικές αυλές.   

 Κατά τα λοιπά η πρότασή μας,  κύριε Πρόεδρε,  την επαναφέρουμε 

εμπλουτισμένη, όπως είπα,  με την συγκεκριμένη προσθήκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλιδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για το 17,  βλέπω ότι  το ποσό για τις  παιδικές χαρές είναι πολύ μικρό, 

είναι 3.000. Έχετε πει  κατ’ επανάληψη ότι  είναι πολύ μεγάλο έργο,  

θέλει  πολλά λεφτά, θέλει  να ενταχθεί ,  όμως αυτό το έργο περίπου 4 

εκατ.  ευρώ δεν έχετε αναθέσει κύριε Δήμαρχε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

4.200.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό το έργο για να γίνει  πρέπει να ενταχθεί ,  να πάρουμε λεφτά. Θα 

περάσουν πάρα πολλά χρόνια.  Όμως το πρόβλημα είναι οξύτατο και 

πιστεύω ότι  και εσείς  είστε δέκτης παραπόνων ότι  δεν υπάρχει κάπου 

να πάνε τα παιδ ιά.  Κάπου. Έχουν τελείως απογυμνωθεί.   

 Νομίζω ότι  δεν είναι σωστή επιλογή το ποσό αυτό.  Είναι πολύ 

μικρό, γιατί  θα αργήσει το έργο.  Είναι βέβαια.  Όποτε θα ενταχθεί;  

Πότε θα έρθουν τα λεφτά; Μελέτες και τα λοιπά. Είναι χρονοβόρο.  

 Αυτή την στιγμή πρέπει σαν Δήμος να προβλέψουμε κάτι  να 

κάνουμε.  Που θα πάνε επιτέλους τα παιδιά αυτά το…και τώρα και το 

καλοκαίρι να παίξουν;  

 Νομίζω ότι  είναι πολύ μικρό και ευτελές το ποσό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στην υπ’ αριθμόν 12 αύξοντα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω κύριε Πρόεδρε προς τους συναδέλφους να το 

ψηφίσουν το τεχνικό πρόγραμμα. Για να γίνουν οι  παιδικές χαρές των 

4 εκατ.  ευρώ θέλει  τέσσερα χρόνια ΣΑΤΑ. Θα περάσουν τέσσερα 

χρόνια,  να διαθέτουμε όλη την ΣΑΤΑ όλη του Δήμου Σερρών για τις  

παιδικές χαρές για να κάνουμε όλες τις  παιδικές χαρές.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για πρόγραμμα είπε ο κ.  Δήμαρχος.  Κύριε Δήμαρχε για πρόγραμμα δεν 

είπατε;  Είπατε για ΣΑΤΑ για τις  παιδικές χαρές;  Πρόγραμμα  δεν 

είπατε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω σε όσους περιμένουν να ανοίξει  πρόγραμμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόγραμμα ακριβώς,  όχι  ΣΑΤΑ που λέτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ λέω ότι  όποιος πιστεύω ότι  μπορούν να γίνουν φέτος όλα ή όλες 

οι  παιδικές χαρές και όποια άλλα έργα, δεν είναι . .Οι πολίτες πρέπει 

σε αυτά τα θέματα να μας βλέπουν ενωμένους,  όχι  γιατί  δεν πρέπει 

κάποιος να ασκεί κριτική ή να κάνει  πολιτική.  Ένα εκατομμύριο ευρώ 

είναι όλο και όλο.  Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι  άλλο που έχει  ο κ.  

Αντιδήμαρχος στα χέρια του και δεν το χρ ησιμοποιούν.  Αυτά είναι τα 
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λεφτά. Το ίδιο ισχύει  και για τον προϋπολογισμό που θα έρθει  μετά 

από λίγο καιρό.   

 Εγώ νομίζω ότι  αυτά τα θέματα πλέον δεν μας χωρίζουν.  Πρέπει 

να μας βρίσκουν ενωμένους.  Δεν θα έχουμε περιθώρια για 

διαφορετικές προσεγγίσεις .  Αυτή είναι η πρότασή μου κύριε Πρόεδρε.  

Νομίζω ότι  δεν υπάρχει λόγος για εντάσεις σε τέτοια θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι στηρίξαμε την . .της τεχνικής διεύθυνσης και τους κωδικούς και 

. .θα έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή και στ ο Δημοτικό Συμβούλιο 

…Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα πω στον κ.  Μηλίδη, θα απαντήσω για τις  παιδικές χαρές.  Αυτά τα 

16 χιλιάρικα δεν είναι για τον Δήμο Σερρών. Νομίζω Προβατά πάει και 

Άνω Καμήλα….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και Χριστός.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η ΣΑΤΑ του ΄15,  του ΄16 δεν την χρησιμοποιούμε αλλού και τώρα 

κάνουμε παιδική χαρά. Αυτά είναι τα λεφτά. Δεν υπάρχει για τον 

Δήμο. Εμείς βγάλαμε 13 του μηνός,  13 Σεπτεμβρίου για την πόλη των 

Σερρών βγάλαμε 13 Σεπτεμβρίου,  ήταν να βγει  στον αέρα τέσσε ρις 

παιδικές χαρές.  Όμως με την αλλαγή της νομοθεσίας του 4412/16,  που 

ήρθε 8 Αυγούστου, εάν και πήραμε τηλέφωνα στα Υπουργεία και τα 
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λοιπά για να πάρουμε διευκρινήσεις όσον αφορά την δημοπρασία που 

θα κάνουν στον αέρα…είπανε να περιμένουμε και έτσι λοιπόν  δεν 

έγινε.  Περιμένουμε και σιγά –σιγά το τοπίο ξεκαθαρίζει  και θα γίνουν 

παιδικές χαρές,  δηλαδή αυτές που είχαμε 13 Σεπτεμβρίου θα τις  

κάνουμε το ΄16 και το ΄17.   

 Δυστυχώς όλοι το ξέρετε αυτό,  για πείτε μου εσείς  που γίνονται 

έργα; Πείτε μου σε ποιον Δήμο γίνονται έργα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με τον καινούργιο νόμο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό λέω και μας κόβουν και έργα. Ευτυχώς εμείς ,  για να δείτε 

δηλαδή ότι  . .την τεχνική υπηρεσία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορέσαμε και βγάλαμε ακόμα έργα. Βγάλαμε Δη μαρχείο και τα 

λοιπά. Βεβαίως.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά. Τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε.  Νομίζω ότι  πρέπει να το ψηφίσετε 

διότι  είναι ένα ειλικρινές τεχνικό  πρόγραμμα, μόνο με αλήθεια.  

Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κύριε Δήμαρχε.  Παράκληση να είστε σύντομος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  οι  Δήμοι αυτή την 

στιγμή διαχειρίζονται την πτώχευση του ελληνικού κράτους.  Τα ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, τα συζητάτε με ανθρώπους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης,  με συναδέλφους,  είναι όλοι απελπισμένοι,  

απογοητευμένοι.  Εάν έρθετε στις  συνελεύσεις της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων και Κοινοτήτων βγαίνουν Δήμαρχοι και λένε ότι  δεν υπάρχει 

λόγος πλέον να συνεχίσουμε.  Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης την 

προηγούμενη φορά είπε ότι  πρέπει ό λοι να παραιτηθούμε,  δεν βρίσκω 

κανένα νόημα, κανέναν λόγο να συνεχίζουμε κάτω από αυτές τις  

συνθήκες.  Είναι πολύ δύσκολες οι  συνθήκες.   

 Όσον αφορά, θέλω να απαντήσω για την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για τις  βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ,  τα 22 χιλιάρικα, ε ίναι 

τα χρήματα που δώσαμε στο Πανεπιστήμιο της Θράκης για την 

επίβλεψη του έργου. Αυτά δεν προβλεπόταν από το πρόγραμμα, έπρεπε 

να τα βρούμε από έσοδα του Δήμου αλλά εν συνεχεία με άλλο τρόπο 

τα πήραμε τα χρήματα αυτά.  

 Από την πώληση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου,  εάν θυμάστε,  

200 χιλιάδες την προηγούμενη θητεία,  200,  250.000 στηρίξαμε την 

ΚΕΔΗΣ και έχει  μείνει  ένα μικρό ποσό 70.000 ευρώ κύριε 

Καρπουχτσή;   

Από την Πράσινη Κοινότητα, πέρα από τα 35 χιλιάρικα, αυτά που  

δόθηκαν, δεν πρόκειται να δοθεί  τίπ οτα άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.  

Το αυτοκινητοδρόμιο έχει  παραληφθεί.  Έχει  παραληφθεί και από 

την Διαχειριστική Αρχή. Από εμάς δηλαδή τελείωσαν όλες οι  

διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του έργου. Εμείς δεν έχουμε να 

κάνουμε τίποτα άλλο.  
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Τώρα το τεχνικό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που κατανέμει 

δίκαια την ΣΑΤΑ στα χωριά και στις  πόλεις .  Αυτό δεν μπορεί να το 

αμφισβητήσει κανείς .  Είμαστε πολύ δίκαιοι  απέναντι  και στα χωριά 

και στην πόλη. Ένα αυτό.   

Δεύτερον.  Υλοποιεί  προγράμματα, έργα, προγράμματα, έργα τα 

οποία εντάχθηκαν σε προγράμματα κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και αξιοποιεί  με τον καλύτερο 

τρόπο τα χρήματα από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές για έργα με 

στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών για έναν Δήμο 

σύγχρονο και ελκυστικό που οραματιζόμαστε.   

Δεν υπάρχουν περιθώρια αυτή την στιγμή, εγώ νομίζω και το 

καταλαβαίνετε και εσείς  σε κανέναν Δήμο για να ασκηθεί κριτική γιατί  

δεν υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Δεν ανοίξανε προγράμματα για να 

καταθέσουμε προτάσεις και να  διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις.   

Άρα υλοποιούμε ότι  είχαμε από την προηγούμενη δημαρχιακή 

θητεία συν . .ΣΑΤΑ του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τα είπατε όλοι 

σχεδόν,  2.200.000 ευρώ έπαιρνε ο πρώην Δήμος Σερρών και τώρα που 

έγινε ο μισός νομός  Δήμος Σερρών, παίρν ει  1.000.000. Που να τα 

πρωτοδώσει;  Στις  παιδικές χαρές;  Σε ασφαλτοστρώσεις;  Στην 

οδοποιία;  Που να τα δώσει;   

Βάζουμε προτεραιότητες και προσπαθούμε να κάνουμε το 

καλύτερο, γι΄ αυτό νομίζω ότι  αξίζει  ομόφωνα να ψηφιστεί  το τεχνικό 

πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε το θέμα και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διατυπώσαμε μια πρόταση. Νομίζω ότι  θα πρέπει να την ανακοινώσετε 

και να την θέσετε σε ψηφοφορία.  Η οποία είναι τροποποιητική του 

υπάρχοντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα η εισήγηση, ψηφίζουμε το τεχνικό και μετά βάζουμε σε 

ψηφοφορία την πρότασή σας.  Έτσι λέει  ο Κανονισμός.  Ως έχει  η 

εισήγηση. Εσείς,  ναι,  ναι .  Ως έχει  η εισήγηση. Ναι.  Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε με την επιφύλαξη αυτών που καταθέσαμε στην 

πρωτολογία μας και δευτερολογία μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τις οποίες ζητούμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  με επιφύλαξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ο ίδιος και ο κύριος . .Ηλίας.  Παρών ο κ.  Καρύδας.  Ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε όλα ναι εκτός από το αυτοκινητοδρόμιο….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε όλα ναι εκτός του αυτοκινητοδρομίου λόγω έλλειψης στοιχείων.  Η 

πρότασή σας από την παράταξη…Ναι,  ναι,  ναι η εισ ήγηση και από τον 

Πρόεδρο.  

 Η πρότασή σας έχει  καταγραφεί.  Ψηφίζεται από την παράταξή 

σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  θα πρέπει να διατυπωθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώστε την εσείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι  η πρότασή μας λέει:  Τροποποίηση στο τεχνικό 

πρόγραμμα, μην πάω τώρα, ας σας το πω ως συμπέρασμα, ένα νέο έργο 

οδοποιίας,  όπου αθροιστικά θα πάνε τα χρήματα τα οποία είναι για το 

έργο του Ελαιώνα συν τα 31.000 που είναι από τα φωτοβολταϊκά των 

σχολικών στεγών, δηλαδή περίπου 110.000 ευρώ για συντήρηση,  

άμεσα συντήρηση να κλείσουμε τις  τρύπες,  γενικά . .  του Δήμου.  

 Άρα λοιπόν έχουμε να αποσυρθούν δυο, μάλλον επτά έργα 

συνολικά, όπως τα αρίθμησα. Επίσης στο αυτοκινητοδρόμιο λέμε ότι  

δεν μπορεί να γίνει  η ψήφιση διότι  υπάρχει  η εκκρεμότητα που σας 

ανέφερα  και θεωρούμε επίσης ότι  θα πρέπει τώρα να πάρουμε ένα 

ποσό από τις  200.000 περίπου που είναι αδιάθετα της ΣΑΤΑ σχολείων, 

εμείς  είπαμε 20 και είναι λίγα,  ένα μεγαλύτερο ποσό, 30.000 σε κάθε 

Σχολική Επιτροπή για εξοπλισμό σχολικών αυλών. Όπως είναι κάδοι,  

καλαθάκια και παγκάκια και ότι  άλλο χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έχει καταγραφεί η πρότασή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θέλετε να αναφέρω ακριβώς τους κωδικούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι….  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε εδώ έχω την αίσθηση ότι  διαδικαστικά κάνετε ένα λάθος.  Δεν  

μας ήταν καθόλου γνωστή η πρόταση της παράταξης του…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν ήταν γνωστή η μια,  γνωστή και η άλλη, σίγουρα θα διαλέγαμε ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  ως παράταξη έχετε πρόταση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν καταλάβατε ίσως.  Δεν με καταλάβατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάλαβα πάρα πολύ καλά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πριν προβείτε σε ψηφοφορία έπρεπε να κοινοποιηθεί  η πρόταση μιας 

παράταξης και στην συνέχεια να προβείτε σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν το κάνατε.  Αυτό λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε κ.  Ηλία Αναστασιάδη, μάλλον το διαδικαστικό δεν το ξέρετε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ το ξέρω πολύ καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το διαβάσετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω πάρα πολύ καλά και ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον επιμένετε σε αυτό εδώ, επί  της διαδικασίας θα σας πω το εξής:   

η διαδικασία ξεκινάει  από την εισήγηση. Από την εισήγηση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην με διακόπτετε κ.  Γκότση. Αυτό το οποίο κάναμε και έφτασε η ώρα 

να ψηφίσετε εσείς ,  ναι λέτε με τις  παρατηρήσεις …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας λέει  παρών. Ο κ.  Γιαννακίδης ψήφισε την πρόταση της 

παράταξής του.  Ο κ.  Φωτιάδης διατυπώνει κ αι ψηφίζει  η παράταξή του 

αυτή την εισήγηση την οποία έκανε και την βάζω σε ψηφοφορία.  Δεν 

αφορά το σύνολο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγιναν τρεις  τοποθετήσεις και δεν νομίζω ότι  υπάρχει ,  παρακαλώ κ.  

Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας ήθελα να πω. Η άποψή μας χωρίς καμία διάθεση 

έντασης είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει η γενική εμπειρία από διαδικασίες 

αλλά και ο Κανονισμός που βάζει  έναν πολύ λογικό τρόπο. Δεν 

πρέπει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Είπαμε τις  προτάσεις μας όλοι.  Θα έπρεπε να ζητήσετε τις  προτάσεις 

να ακουστούν και μετά να πάμε στην διαδικασία ψηφοφορίας.  Θεωρώ 

ότι  ο κ.  συνάδελφος  έχει  δίκαιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρότασή σας….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστές απόψεις.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Έχω την εντύπωση και νομίζω ότι  είμαι και σίγουρος ότι  η ΣΑΤΑ 

σχολείων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάτε τώρα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την πρόταση λέω. Πρόταση. Είναι για συντηρήσεις κτιρίων,  για 

συντηρήσεις των κτιρίων και τα λοιπά. Δ εν μπορούμε να κάνουμε 

προμήθειες,  όπως είπε καλαθάκια,  να δικαιολογήσουμε καλαθάκια και 

παγκάκια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι επειδή…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο εξοπλισμός….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση σταματήστε σας παρακαλώ. Τελείωσε το θέμα. Σας 

επαναλαμβάνω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά το τεχνικό πρόγραμμα το 

πήρατε.  Φέρτε μου τις  προτάσεις σας,  φέρτε μου τις  προτάσεις σας 

γραμμένες να τις  βάζω μια –μια σε ψηφοφορία.  Η πρόταση για το 

τεχνικό πρόγραμμα είναι συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη. Ναι ή όχι .  Τα 

περαιτέρω είναι εκτός διαδικασίας.  Αυτό διαβάστε ξανά και ξανά και 

τέταρτη φορά κύριε Ηλία Αναστασιάδη…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα προχωρήσω στο επόμενο θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Όποιος 

θέλει  να δημιουργεί  καταστάσεις μπορεί  να συνεχίσει .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 701/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. κ.  Μερετούδης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχουμε αντικατάσταση κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι του κ.  

Κωνσταντίνου Κιοσέ από τον Σταύρο Δρακόπουλο, ως τακτικό μέλος 

του Δ.Σ. της ΕΣΕΠΕ και του κ.  Δημητρίου Σιαμάτη, ο οποίος 

παρατήθηκε και αυτός από  τον Δημήτριο Χατζηαγοράκη.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 702/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους  

 δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστ ουγέννων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό 14.680 σε 367 οικογένειες από 40 ευρώ σε κάθε οικογένεια.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σήμερα από ότι  αντιλαμβάνομαι ψηφίζουμε την έ γκριση της δαπάνης.  

Ψηφίζουμε μόνο την έγκριση της δαπάνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Η κυρία Αγιαννίδου θα απαντήσει.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πραγματικά οι  καιροί είναι δύσκολοι,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω γιατί  πραγματικά οι  καιροί είναι δύσκολοι,  ότι  το 

ποσό αυτό είχε μπει  τότε γιατί  έχουν την δυνατότητα της απευθείας 

ανάθεσης και είχε λεχθεί  από πολλά μέλη του συμβουλίου ότι  θα 

μπορούσε το ποσό να είναι μεγαλύτερο, γιατί  πραγματικά . .  Σήμερα με 

τον νέο νόμο που έχουμε και μας δίνει  την δυνατότητα της απευθείας 

ανάθεσης για το συγκεκριμένο κομμάτι,  να πάμε στα 20.000 ευρώ συν 

ΦΠΑ. Άρα λοιπόν γιατί  να μην το κάνουμε αυτό και να μπορέσουμε να 

βοηθήσουμε περισσότερο τους συμπολίτες;   Ένα αυτό.   

 Ένα δεύτερο. 367 οικογένειες από 40 ευρώ. οι  367 οικογένειες 

επιλέχθηκαν από ποιον αυτές οι  οικογένειες;  Είναι οι  ίδιες οι  περσινές;  

…  

 Τρίτον.  …για την διανομή των …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Νομίζω ότι  είναι δυο τα ερωτήματά σας αλλά …από ποιον έχουμε 

επιλεγεί  τα άτομα αυτά και εάν είναι τα ίδια.  Κάποια μπορεί να είναι 

ίδια εφόσον συνεχίζει  να υπάρχει ανάγκη. Και κάποια οπωσδήποτε θα 

ανανεωθούν.  Στόχος δικός μας είναι να είναι διαφορετικοί.  Δυστυχώς 

όμως δεν έχουν κανένα πρόβλημα εμείς  …40 ευρώ και το ξέρουν όλ οι 

εδώ, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε,  ούτως ώστε,  αυτές 

τις  μέρες οι  συμπολίτες μας να μην περάσουν ιδιαιτέρως άσχημα.  

 Από ποιον επιλέχθηκαν; Οι άνθρωποι αυτοί αιτούνται στην 

υπηρεσία μας και όχι  μόνο. Υπάρχει συνεργασία με το Βοήθεια στο 

Σπίτι ,  το οποίο μπαίνει  στα σπίτια και γνωρίζει  καλύτερα τα 

προβλήματα από τον καθένα. Η Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου 

από την οποία έχουμε αρκετές φορές κοινωνικές εκθέσεις προκειμένου 

να ζητείται βοήθεια.  Από το Ειδικό Σχολείο επίσης έχουμε,  από τα 

ΑμεΑ. Δηλαδή από φορείς που έχουν κοινωνικούς λειτουργούς και 

μπορούν να συντάξουν . .εκθέσεις.   

 Δεν σας κρύβω, εάν ήταν ο κύριος όγκος τελείως και μόνο από 

τις  δικές μας υπηρεσίες,  είναι αδύνατον η μια κοινωνική λειτουργός 

που έχουμε και . .καθημερινά να ασχ ολείται με όλα αυτά, με το έκτακτο 

συν αυτές τις  διατακτικές και να συντάσσει τριακόσιες εξήντα επτά 

καινούργιες εκθέσεις.   

 Το άλλο σας ερώτημα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να αυξήσουμε τα χρήματα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό θα ήταν ευχής έργον.  Συμφωνώ μαζί σας και θα ήθελα π ολύ 

περισσότερους πολίτες να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.  Εάν υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα, κύριε Δήμαρχε,  πολύ ευχαρίστως.  Αλλά τώρα το να 
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τα κάνουμε τριάντα για να αυξήσουμε τις  οικογένειες νομίζω ότι  είναι 

λίγο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…σήμερα έχουμε θέμα μεσούσης της χρο νιάς,  τελειώνει μάλλον  η 

χρονιά και προέκυψε . .  ο κ.  Ραμπότας είναι εδώ, να ενισχυθεί για την 

δικαστική απόφαση που ήρθε από το παρελθόν,  δέκα χρόνια και βάλε 

πίσω, με 45.000 φέτος για ένα κληροδότημα που θέλουμε να 

αναστυλώσουμε ένα οίκημα θέλουμε άλλες 60.  Μακάρι,  φυσικά. . .αλλά 

δεν είναι εφικτό.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να συμπληρώσω, εάν τελείωσε ο συνάδελφος,  να πω ότι  και όσον 

αφορά τα χωριά έρχονται προτάσεις,  οι  προτάσεις έρχονται καθαρά 

από τα Συμβούλια.  Και μάλιστα και με εκθέσεις,  γιατί  σας είπα ότι  δεν 

υπάρχει η δυνατότητα. Δηλαδή εμείς  στέλνουμε έγγραφο σε κάθε 

Πρόεδρο ανάλογα . .  ανάλογα με πόσες διατακτικές δικαιούται,  τρεις ,  

τέσσερις,  πέντε,  ανάλογα με τον πληθυσμό και μας έρχεται απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου η οποία μας αναφέρει τρία,  τέσσερα ονόμα τα, 

ανάλογα, σας είπα με το μέγεθος των χωριών και τα οποία 

συνοδεύονται όμως από κοινωνική έκθεση.  

 Και οι  τριακόσιες εξήντα επτά διατακτικές συνοδεύονται από 

κοινωνική έκθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κάτι  άλλο που είπε  ο κύρ ιος …Να υπάρχει ένα μέλος της 

αντιπολίτευσης.  Βεβαίως.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Κανένα πρόβλημα, κανένα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Επίσης  εγώ είπα κάτι  που το λέω πολλές φορές,  όσοι από εσάς 

γνωρίζετε οικογένειες οι  οποίες χρειάζεται να ενισχυθούν  με αυτό το 

ποσό, να το κάνετε.  Παρακαλώ πολύ θα βοηθήσετε την υπηρεσία αλλά 

να το κάνετε τώρα. Όχι όταν δίνονται οι  επιταγές.  Είναι πλέον αργά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό πώς μπορεί να γίνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης προηγείται.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Βασικά εμείς  βρίσκουμε εδώ ότι  υπάρχει  κάποιο . .και συγχωρέστε με 

εάν κάνω λάθος,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο δυνατά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο πιο κοντά εάν μπορείτε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Ο προβληματισμός που θα θέλαμε να θέσουμε …το ερώτημα 

είναι…Θέλω να πω ότι  σίγουρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι  

οποίοι ,  ενδεχομένως,  δεν γνωρίζουν τα κριτήρια ή δεν γνωρίζουν ότι  

δικαιούνται μιας υποστήριξης.  Πώς θα μπορούσαμε εμείς  ως Δημοτικό 

Συμβούλιο ή εάν  θέλετε ως κοινωνική δομή να ενημερώσουμε όλους 

αυτούς τους ανθρώπους;  Δηλαδή δεν μπορεί αυτή η ενημέρωση να 

είναι μόνο δική μας υπόθεση και όποιος έχει  την καλή πρόθεση να 

ενημερώσει το κοντινό του περιβάλλον τους ανθρώπους; Μήπως θα 

έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα ότι  υπάρχουν 

προγράμματα που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους εάν θέλουν να 

κάνουμε μια σχετική αίτηση;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όπως γνωρίζετε …γίνονται δυο φορές τον χρόνο για έκτη χρονιά.  Άρα 

…Χριστούγεννα και Πάσχα . .αυτές οι  διατακτικές.   

 Τώρα, πώς γίνεται γνωστό; Ένα είναι αυτό που σας είπα.  Το 

δεύτερο είναι ότι  μπορεί να περάσει από την υπηρεσία οποιοσδήποτε 

για τον οποιοδήποτε λόγο.  Είτε είναι για προνοιακό, είτε είναι για 

βιβλιάριο επειδή είναι ανασφάλιστος.  Για οτιδήποτε.   Όταν 

εντοπίσουν….  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  συγνώμη. Εγώ ρώτησα γι΄ αυτούς που δεν περνάνε 

από τις  υπηρεσίες.  Είναι άποροι,  είναι χαμηλό το μορφωτικό τους 

επίπεδο,  δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τους ξέρουμε όλοι αυτούς.   
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αλλά και πάλι,  εάν απευθύναμε,  όπως το λέτε,  ένα τέτοιου είδους 

κάλεσμα δεν θα ήταν 367, ειδικά στην σημερινή συγκυρία,  2.367.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αφενός είναι το ποσό και αφετέρου πείτε μου εσείς  τον τρόπο που μια 

κοινωνική λειτουργός με τετράωρη απασχόληση θα μπορεί να κάνει  

367 διαφορετικές διατακτικές για τα Χριστούγεννα, άλλες 367 για το 

Πάσχα, συγχρόνως να δουλεύει όλα τα θέματα της υπηρεσίας και όλα 

τα προγράμματα της υπηρεσίας;  Πείτε μου εσείς  τον τρόπο.  

 Εγώ πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα σας έχω βάλει προ αυτού 

του προβλήματος,  ότι  είναι πολύ μεγάλο πρόγραμμα . .και το έχουμε 

για έκτη χρονιά.  Καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να 

είμαστε όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι .  Και ανοικτοί όμως, κ.  Γιαννακίδη 

σε κάθε πρόταση…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

…δεν έχουμε προσωπικό για να κάνει  την δουλειά,  οπότε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και επίσης παλαιότερα ότι  γινόταν αυτές τις  ημέρες ποτέ δεν γινόταν 

με εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών. Να το πω και αυ τό.  Ποτέ όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και για λόγους προσωπικούς δεν πάει στην Κοινωνική Μέριμνα, 

βοηθείστε τους να έρθουν.  Κάποιοι  δεν θέλουν να πάνε για λόγους 

περηφάνιας και τα λοιπά. Αλλά ελεύθερα για σας μπορείτε να τους 

βοηθήσετε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους στον διάδρομο στην γωνία όπου 

γυρίζουν πίσω. Μακάρι να μπορούσα όλους αυτούς να….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ολοκληρώθηκε το θέμα. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ψηφίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος θέλει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από κάθε παράταξη από έναν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον Χρυσανθίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Χρυσανθίδης.  Η κυρία Γεωργούλα από τον κ.  Μηλίδη. Ο κ.  

Αναστασιάδης.  Ο κ.  Καρύδας.  Και όσοι άλλοι θέλουν.  Να 

ενημερώνονται οι  συνάδελφοι.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 703/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Σχετικά με πρόταση για συνεργασία του Δήμου Σερρών  

 με τον Δήμο της Αγίας Νάπας Κύπρου.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δήμαρχος ήταν εδώ. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  

φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπας της Κύπρου ο οποίος μας 

ήρθε,  τον γνωρίσαμε από κοντά. Έκανε κάποιες προτάσεις.  Και εδώ 

ενώπιον όλων. Ο λόγος σε σας κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ξέρετε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωστό είναι το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έκανε πρόταση. Νομίζω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για το ξεκίνημα αυτής της αδελφοποίησης.       
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 704/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων  

στην παγκόσμια ημέρα αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον  

τίτλο: ¨Φωτεινές Μέρες¨ .  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι 700 ευρώ. Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μισό λεπτό να μου επιτρέψετε . .  στην εισήγηση, ήρθε το απόγευμα… 

δεν είναι ξένων γλωσσών, είναι Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης 

Εκπαίδευσης Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία η γραμματέας θα το καταγράψει.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 705/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων  

 αναγκών 2017 από χιονοπτώσεις -  παγετό, πλημμύρες  

 και σεισμούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 706/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού  

 υλικού για τις ανάγκες της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης,  

του Νομικού Προσώπου του Δήμου και το υ Τμ. Δημόσιας Υγείας,   

έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλετε να σας πω κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι ποσό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

15.954,32 με ΦΠΑ. Αφορά . .Δήμο Σερρών. Για τον Δήμο Σερρών είναι  

μόνο 1.728,46,  αυτό . .στον δικό μας προϋπο λογισμό… οι υπόλοιποι θα 

διαθέσουν από τον προϋπολογισμό τους τα δικά τους ποσά. Η 

προμήθεια θα γίνει  με υποβολή προσφορών με τον καινούργιο νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη κ.  Γαλάνη. Δηλαδή ο καινούργιος νόμος καταργεί  τον 4111; 

Γιατί  αυτά που . .φαρμακευτικό υλ ικό,  τροφεία και δεν συμμαζεύεται  

είναι ο 4111. Αυτό δεν καταργείται.  Μήπως με αυτό θα γίνει  η όλη 

διαδικασία; Πετρέλαια,  τροφεία,  φαρμακευτικό υλικό είναι με τον 

4111. Δεν μιλάω για τον καινούργιο τον 4412/16.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα πω. Όταν με ρωτάνε θα πρέπε ι να απαντήσω. … η υπηρεσία 

αναφέρει τον 4412/16.  Βάζει  τα θεματικά όρια των προθέσεων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα ο 4111 έχει  καταργηθεί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η υπηρεσία….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 707/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού περί  

επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το ξέρετε το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμφωνείτε συνάδελφοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 708/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης  
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καταβολής οφειλών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 709/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 710/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα ενδέκατο.   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση δαπάνης για την εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων  

 στις Τ.Κ. Κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι κάποια ποσά. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 711/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.  έτους 2016 για την  

 εκτέλεση εργασιών ευπρεπισμού στον δημοτικό λαχανόκηπο.  

Εισηγήτρια:  Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αντιδήμαρχος που βρίσκεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κρατώ το δωδέκατο λοιπόν.  Πάμε δέκατο τρίτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι,  ήρθε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.  έτους 2016 για την εκτέλεση 

εργασιών ευπρεπισμού στον δημοτικό λαχανόκηπο. Κυρία Αγιαννίδου 

έχετε τον λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγηση τα λέει .  Και την φέρατε την…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με υπογραφές η μελέτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να μας πει  τι  θα κάνουμε αλλά να πάμε στην  ουσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ερωτήσεις εάν υπάρχουν.  Κανείς ερώτηση; Τοποθετήσεις.  

Ποιος θα τοποθετηθεί;  ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι δώσαμε και άλλη φορά 2.000 και πλέον και η 

φετινή μας εικόνα, νομίζω , ήταν πάρα πολύ άσχημη όσον αφορά τον 

γενικό χώρο. Το ερώτημα που μπαίνει ,  αυτά τα χρήματα θα 

βοηθήσουν; Εάν . .υπόγειο δίκτυο τι  θα συμβεί;  Εμείς θεωρούμε ότι  

επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν προβλήματα. Όσοι έχουμε εμπειρία 

από τέτοιες δουλειές όταν βάζεις  λ άστιχα και τα λοιπά, δεν μπορεί να 

μπει τρακτέρ να φρεζάρει ούτε να οργώσει.   
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  Θεωρούμε ότι  η δαπάνη γι΄ αυτό το δίκτυο δεν πρέπει να γίνει .  

Θεωρούμε ότι  εκεί  θα πρέπει να πέσουν,  όπως είχαμε πει ,  κοπριά,  να 

το πω έτσι απλά και άλλα χώματα, να διαμορφωθεί  εκεί  ο χώρος,  να 

γίνει  άροση σωστή, να γίνει  καταπολέμηση τον χειμώνα, να ραντίσουν 

να φύγουν τα ζιζάνια και να μην βάλουμε αυτά τα λάστιχα γιατί  μόνο 

προβλήματα θα δημιουργήσουν.  Όσοι είναι . .εάν απλώσουν ένα 

λάστιχο δεν θα πάθουν τίποτα.  

  Θεωρώ λοιπόν ότι  το περιεχόμενο της μελέτης θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί ,  να τροποποιηθεί ,  διότι  αλλιώς το τρακτέρ δεν θα 

μπορεί να κάνει  την δουλειά την οποία επιθυμείτε.  Έτσι όπως 

περιγράφετε την εργασία.  Από εμπειρία σας το λέω. Όπου έχουμε 

λάστιχα τα μαζεύουμε για  να φρεζάρουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περιμετρικά λέει .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περιμετρικά του αγροκτήματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η άποψή μας είναι σαφής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή έγινε κάποια παρεξήγηση.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να πει και ο κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ το εξέτασα με μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο εισηγείστε κυρία 

Αγιαννίδου,  περιμετρικά γίνεται η τοποθέτηση των σωληνώσεων. Εγώ 
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αρνούμαι,  πιστεύω πως περιμετρικά πιθανόν να βοηθήσει.  Να είναι πιο 

λειτουργικό.  Γιατί  θα δίνει  παροχή σε κάθε τεμάχιο.  Έτσι το κατάλαβα 

εκτός και εάν κάνω λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όμως έχω την πεποίθηση ότι  το κόστος των 10.000 λαμβανομένου 

υπόψη ότι  υπάρχει ,  είναι υψηλό και για μια μικρή έκταση, όπως είναι 

ο Λαχανόκηπος που κατά την άποψή μου είναι μικρός ο χώρος.  Αλλά 

το ποσό των10.000, κατά την άποψή μου είναι υψηλό. Θα μπορούσαμε 

να αναζητήσουμε όλες άλλες μεθόδους αλλά μέσα από μια διαδικασία 

αναζήτησης προφορών, δεν ξέρω πως θα γίνει  στην συνέχεια,  το ποσό 

αυτό να πέσει πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά το πώς θα γίνει  στην συνέχεια,  θα γίνει  με τον καινούργιο 

νόμο η ανάθεση την υπηρεσία Πρασίνου με τον 4412/16,  το άρθρο 118 

για απευθείας αναθέσεις.  Θα ακολουθήσει η απόφαση της Οικονομι κής 

Επιτροπής και όλη η διαδικασία για την διάθεση της πίστωσης,  

ανάθεση κατόπιν προσκλήσεως σε εκδήλωση ενδιαφέροντος,  

δημοσίευση στο . .και όλα αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Οικονομική Επιτροπή δεν θα μπει αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μπει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εδώ ψηφίζουμε την αναμόρφωση τώρα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι.  Αυτό ακριβώς που είπε ο κ.  Δούκας,  αυτό αφορά την αναμόρφωση 

για την ανάθεση υπηρεσίας.  Ξεκάθαρα.  

 Έχουμε για το υπόγειο δίκτυο είπατε τι  θα συμβεί,  ποιος έγραψε 

αυτό το ερώτημα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έκανα μια τοποθέτηση. Δεν έκανα ερώτημα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εν πάση περιπτώσει,  θα σας πω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με βάση την περιγραφή των εργασιών, είπαμε ότι  γίνεται λάθος για 

μας.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτή την στιγμή το αρδευτικό δίκτυο είναι όλο επιφανειακό. Και το 

πρωτεύον και το δευτερεύον και το τριτεύον.  Αυτό έχει  όμως σαν 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλλιεργηθεί ο υπόλοιπος χώρος,  ο 

οποίος δεν έχει  ήδη διατεθεί  στους καλλιεργητές.   

Με αυτό τον συνδυασμό που σας παρουσιάζουμε το πρωτεύον 

δίκτυο που είναι περιμετρικά καθώς και το δευτ ερεύον,  θα περνάει από 

τους δρόμους που θα χαραχθούν ανάμεσα στα κηπάρια,  θα γίνουν 

υπόγεια.  Τα οποία ήταν υπέργεια και θα γίνουν υπόγεια.   

Στα κηπάρια θα είναι μόνο το τριτεύον δίκτυο που θα είναι και 

επιφανειακό, όπως είπα.  Είναι περίπου 6 με 7 χιλιόμετρ α εάν 

μαζευτούν τα λάστιχα αυτά.  

Επειδή όλα τα κηπάρια δεν έχουν διανεμηθεί ή κάποια στην 

πορεία έχουν εγκαταλειφθεί,  επομένως δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ένα 
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πολύ μεγάλο μέρος και έτσι εμφανίζει  αυτή την εικόνα ο Λαχανόκηπος 

που εμφανίζει .   

Όσον αφορά τις  προηγούμενες εργασίες που είχαμε περάσει,  

κύριε Φωτιάδη, για τον Λαχανόκηπο, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν 

αφορούσαν την άρδευση, αφορούσαν κάτι  στοιχειώδεις εγκαταστάσεις 

εκεί  όπως την δημιουργία στεγάστρου, τις  βρύσες,  τις  τουαλέτες,  που 

πιστεύω ότι  εάν  δεν υπήρχαν αυτά δεν θα μπορούσαμε να 

προχωρήσουμε στις  πρωινές εργασίες.   

 Ακόμη έχω να πω ότι  ότι  και εάν γίνει  εκεί  και με τα έργα που 

έγιναν και με αυτά που θα γίνουν,  πρέπει να ξέρετε ότι  είναι περιουσία 

του Δήμου και πάμε εκεί  …Οι περισσότεροι από ε σάς γνωρίζετε ότι  

από τις  1-11 σταματούν όλες οι  κοινωνικές δομές σε όλη την χώρα να 

λειτουργούν,  μπαίνει  λουκέτο σε όλες τις  κοινωνικές δομές,  σύμφωνα 

με απόφαση και επομένως όσοι λειτουργούσαν με τα προγράμματα 

αυτά και μόνο είχαν ημερομηνία λήξεως και έ χουν τελειώσει.   

Είναι ευτύχημα το ότι  το βλέπαμε να έρχεται,  λάβαμε τα μέτρα 

μας και αυτή την στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ότι  ο Δημοτικός 

Λαχανόκηπος των Σερρών όχι  δεν θα παύσει να λειτουργεί ,  δεν θα μπει  

λουκέτο στον Δημοτικό Λαχανόκηπο των Σερρών. Αρκεί να υπάρχουν 

καλλιεργητές με διάθεση.  

Αυτό το οποίο,  αυτή η εργασία τώρα και η δαπάνη θα γίνει  μόνο 

μια φορά, μόνο γι΄ αυτή την φορά και κάθε χρόνο θα είναι ελάχιστα τα 

χρήματα που θα δαπανώνται προκειμένου να . .  η περιοχή και να είναι 

ελκυστικός ο Λαχανόκηπος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μόνο μια μικρή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

Δευτερολογία ο κύριος Φωτιάδης.  Εάν χρειαστεί  και ο κ.  

Αναστασιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κυρία Ιλανίδου σας είπαμε για τρίτη και τέταρτη φορά ότι  ζητείστε 

από την τεχνική υπηρεσία να σας δώσει τα φορτηγά του Δήμου, 

κουβαλήστε χώμα καλό για να εμπλουτίσετε εκείνο το κομμάτι γης,  

γιατί  σας είπαμε από την αρχή ότι  είναι προβληματικό.  Ρίξτε κοπριά.  

Αυτά που βάζετε νομίζετε ότι ,  σας το λέω από εμπειρία,  σε μισό μέτρο 

βάθος . .και πρέζα αυτά δεν πάνε μαζί.  Δεν θέλετε  να ακούσετε,  έχετε 

άποψη.  

 Εν πάση περιπτώσει,  τουλάχιστον ρίξτε χώμα έφορο και κοπριά.  

Δεν θα γίνει  τίποτα.  Δεν θα γίνει  τίποτα.  Δεν χρειάζεται να είσαι 

ειδικός.   Κανείς δεν θα πάει σε εκείνο το μικρό κηπάκι που του δίνετε,  

που δεν έχει  την ικανότητα να  συντηρήσει τα φυτά. Ρίχνουμε λίπασμα; 

Ρίξτε εκεί  πέρα. Κάντε αυτή την δουλειά.  Έχει τρεις  χρονιές που σας 

τα λέμε τα ίδια.  Το νερό δεν έφταιξε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια προσωπικά πιστεύω πως η έκταση είναι μικρή. Εκφ ράζω 

προσωπική άποψη. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Το ζητούμενο δεν 

είναι αυτό ούτε και αυτό είναι το θέμα μας.  Εγώ και η παράταξή μας 

δεν μπορεί να δεχθεί  το ποσό των 10.000 γι΄ αυτό το έργο.  Σίγουρα θα 

πρέπει να βοηθηθούν οι  καλλιεργητές.  Όσοι είναι κα ι όσοι έρθουν.  Όχι 

όσοι κληθούν.  Αλλά οι  10.000 για ένα τέτοιο έργο την στιγμή που το 

υλικό το πρωτογενές υπάρχει,  το δευτερογενές υπάρχει και το 
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τριτογενές υπάρχει,  είναι μεγάλο ποσό. Γι΄ αυτό και μόνο δεν θα το 

ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε εσείς  το θέμα και το βάζουμε σε ψηφοφορία.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε Φωτιάδη είπατε ότι  δεν θέλω να ακούσω. Ίσα –ίσα εάν ξέρατε 

πόσους ανθρώπους συμβουλεύτηκα. Ότι δεν είμαι ειδήμων, ότι  δεν 

είμαι ειδικός το γνωρίζετε όλοι σας και το έχω δηλώσει,  κύριε 

Αναστασιάδη πολλές φορές.  Αλλά έχω συμβουλευτεί  άπειρους 

ανθρώπους από καλλιεργητές μέχρι ειδικούς,  προκειμένου να είναι 

σίγουροι για αυτό το οποίο σήμερα εισηγούμαι.   Και πιστέψτε με το 

έχω ψάξει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και δεν θα γίνω ποτέ ειδικός.  Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση εάν δεν 

μαζευτούν τα λάστιχα συμφωνούν άπαντες σε αυτό,  κύριε Φωτιάδη, 

εάν δεν μαζευτούν τα λάστιχα και δεν μείνει  η επιφάνεια ελεύθερη 

προκειμένου να μπορεί να οργώνεται,  να λιπαίνεται κ αι όλα αυτά, δεν 

υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει ο Λαχανόκηπος.   

 Δηλαδή καλό θα ήταν η κοπριά και μόνο να λύσουν το πρόβλημα. 

Δεν μπορεί να γίνει  έτσι.  Συμβουλεύτηκα πάρα πολλούς ειδικούς.   

 Όσον αφορά τον σχεδιασμό, καλό θα ήταν να έχουμε κάποιον,  ας 

πούμε,  από τον Άγιο Ιωάννη που έχουν οπωροκηπευτικά για να μας πει  

εάν ο σχεδιασμός είναι λάθος,  διότι  άλλο φτιάχνω λαχανόκηπο, άλλο 

φυτεύω φυτά και άλλο το έχω για σιτάρι.  Άλλη φροντίδα χρειάζεται 

για όσους ξέρουν από αυτά. Εγώ δεν ήξερα αλλά τα έμαθα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα χωριά μεγαλώσαμε.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μετά για τον λαχανόκηπο και μετά για το σιτάρι ή οτιδήποτε άλλο. 

Επομένως, τα έχω ψάξει.   

 Όσον αφορά τον σχεδιασμό δεν ξέρω εάν υπάρχει . .σε αυτό.  

Όσον αφορά την δαπάνη, ναι συμφωνώ μαζί σας ότι  η δαπάνη είναι  

μεγάλη. Γιατί  όμως; Γιατί  χρειάζεται ανά δυο κηπάρια να βγουν 

αναμονές.  Δηλαδή εάν αυτό,  ας πούμε ήταν ένα . .έναν ιδιοκτήτη, 

…Εάν όμως πρέπει να μοιραστεί  σε σαράντα, πενήντα άτομα, η δαπάνη 

ανεβαίνει  και το κοστολόγιο μόνο και μόνο γι΄ αυτό και μπορούμε να 

καλέσουμε εδώ ειδικούς να δείτε ότι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ δυο λόγια.  Οι εργασίας προτάθηκαν από 

τους ειδικούς επιστήμονες του Δήμου για το τι  ερ γασίες θα γίνουν.  

Όσον αφορά το κόστος,  επίσης έγινε έρευνα από τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπολογιστικό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι.  Υπηρεσιακούς παράγοντες και μας έφεραν έναν ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και βάζου κάτω τις  υπογραφές τους.  Δεν υπάρχει 
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λόγος,  δηλαδή δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε και την 

επιστημοσύνη τους για τις  εργασίες αλλά και για τον προϋπολογισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με αυτή την λογική θα πρέπει σε κάθε εισήγηση που μας φέρνουν οι  

υπηρεσίες είτε  για προϋπολογισμό είτε για εργασίες να τις  

αμφισβητούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κύριε Χατζημαργαρίτη ναι.  Ναι ο κ.  Γρηγοριάδης,  ναι ο κ.  Δούκας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η θέση μας είναι γνωστή. Την διατυπώσαμε προηγ ουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Μηλίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την επισήμανση που καταθέσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα ναι,  ο κ.  Γάτσιος όχι .  Η κυρία Ιλανίδου. Ναι ο κ.  

Ραμπότας.  Ναι,  ναι,  ο γραμματέας και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 712/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

ΘΕΜΑ  13ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κυρία Ιλανίδου και εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το Αποστολίδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διευκρινιστική θα έλεγα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο Α έχουμε 6.770 για  δικαστικά έξοδα …6.4770…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εγώ αυτό που έχω να πω συνάδελφοι …πρέπει να σας πω ότι  στην 

Οικονομική Επιτροπή …όλοι οι  συνάδελφοι,  όσοι είναι στην 

Οικονομική Επιτροπή ξέρουν ότι  ορίζ ουν δικηγόρους …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέτε στην 192 αναμόρφωση κυρία Ιλανίδου, έτσι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το 13 θέμα που έχει  πέντε μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ποια απόφαση; Την 192;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

6.770 δικαστικά έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

6.770,  η 192.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .πείτε μου μια φορά, κύριε Πρόεδρε,  που στην Ο.Ε. ήρθε τέτοιο 

θέμα…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν είπα ότι  εσείς  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  σας παρακαλώ πολύ. Εδώ τίθεται θέμα 

. .Εμείς οι  συνάδελφοι που είμαστε στην Ο.Ε. όποτε έρχεται εισήγησ η 

για κανονισμό δικηγόρου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τώρα από εκεί  και πέρα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί κανείς  να απαντήσει στην κυρία Ιλανίδου αυτό που ρωτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ελέγχει  τους δικηγόρους του  Δήμου;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα, κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι τώρα; Τώρα, ναι τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που είναι ο Δήμαρχος.  Να έρθει  μέσα να δώσει την απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι στην αρμοδιότητα του δημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άντε μπράβο. Ας έρθει  ο κ.  Δήμαρχος να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχουμε ξεκαθαρίσει  ότι  εμείς  στην Ο.Ε. όποτε έρχεται θέμα ορίζουμε 

δικηγόρο. Τελεία και παύλα. Δεύτερον,  για . .ότι  για το θέμα της 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

ανακαίνισης του κτιρίου αυτού, που έκανε μελέτη τη τεχνική 

διεύθυνση, βάζουμε τις  100.000 ευρώ, η μελέτη είναι 160,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ συνάδελφοι.  Πενήντα φορές κάνω 

παρατήρηση. Γιατί;  Περάστε έξω, συζητείστε και ελάτε ξανά μέσα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι μια μελέτη που έκανε η τεχνική διεύθυνση μετά από εγκρίσεις  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημάρχου. 100.000 μένουν 

από τα χρήματα που . .κληροδότημα και τα υπόλοιπα 60,  τουλάχιστον,  

για την μελέτη,  για να βγει  το έργο στον αέρα τ α βάζουμε,  έχουμε 

συνεννοηθεί με την Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κληροδοτημάτων.  

 Επομένως με αυτόν τον τρόπο θα βγει  στον αέρα το έργο.  Είμαι 

βέβαιος εγώ . .50 και 60%, θα βγει  διαγωνισμός κανονικά με τον νόμο, 

τα γνωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ερώτημά μου είχε άμεση  σχέση με αυτόν τον διαχωρισμό που 

κάνατε,  κύριε Γαλάνη, ίδια έσοδα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά, γιατί  δεν έχουμε άλλα έσοδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλαβαίνετε τι  σας λέω όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απόλυτα καταλαβαίνω.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  υπάρχουν άλλα λεφτά. Πρέπει τα λεφτά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μαζί μιλάμε αλλά μάλλον …επαναλαμβάνω και πάλι,  γι΄ αυτό σας 

έκανα το ερώτημα αυτό,  γιατί  ήθελα αυτόν τον διαχωρισμό. Είπατε 

από ίδια έσοδα και όχι  από ΣΑΤΑ. Αυτό με ενδιέφερε περισσότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κυρία Ιλανίδου, ήρθε ο κ.  Δήμαρχος.  Ερώτηση και απάντηση 

ταυτόχρονα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μια ερώτηση από την κυρία Ιλανίδου ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ΣΑΤΑ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

192, Αναμόρφωση οικονομικού έτους ΄16,  σε αυτή την εδώ την 

απόφαση, δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων συμβιβαστικών πράξεων, 6.770 ευρώ δεν παρέστη 

δικηγόρος.  Και ρωτάει η κυρία Ιλανίδου, γιατί  δεν παρέστη δικηγόρος.  

Επειδή εποπτεύετε εσείς….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

….Οι δικηγόροι έχουν την ευθύνη της παράσταση ς.  Ο δικηγόρος έχει  

την ευθύνη της δικαστικής υπόθεσης και εάν θα παραστεί  ή δεν θα 

παραστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το δέκατο τρίτο θέμα ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.   έτους 2016  

 για την ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων -εξόδων  (Αναμ. 189).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 713/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων  

για δαπάνη δικαστικών εξόδων. (Αναμ. 192)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 714/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την δημιουργία ΚΑΕ εξόδου για το έργο  

 «Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος  

 Αποστολίδη» (Αναμ. 193)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 715/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου για  

 έκτακτη χρηματοδότηση ΚΕΔΗΣ (Αναμ. 194)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 716/2016)  

…………………  
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Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων  (195)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 717/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων  

στο Δήμο Σερρών και ορισμός  μελών επιτροπής σύμφωνα  

 με το Π.Δ. 270/1981.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, κυρίες και κύριοι ,  θα πρέπει να εκλεγούν δυο μέλη ως τακτικά 

και δυο ως αναπληρωματικά. Αυτή η Επιτροπή θα κάνει  καταμέτρηση 

και εκποίηση κινητών πραγμάτων. Ως τακτικά μέλη ορίζονται ο κ.  

Γκότσης Ηλίας που θα είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και 

δεύτερο τακτικό μέλος ο κ.  Ραμπότας.  Ως αναπληρωματικά ο κ.  

Γαλάνης και ο κ.  Χασαπίδης αντίστοιχα.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 718/2016)  

…………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου  

 Δήμου Σερρών έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 719/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Διαγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών  

ετών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  σας πω λίγο το ιστορικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη στο δέκατο τέταρτο θέμα, κύριε Γαλάνη θα έπρεπε να το 

συμπληρώσετε εσείς ,  μιλάμε,  παίρνουμε απόφαση για την επίλυση. Το 

διάβασα, απλώς το ξανά τονίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πρέπει να πάνε για ανακύκλωση. Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο για 

το δέκατο έκτο θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι μετά από, αφού ωρίμασε αυτό το ζήτημα 

έρχεται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο,  δηλαδή τι  είναι;  

Οφειλές δεκαετίας,  εννιαετίας,  οκταετίας,  οι  οποίες είναι παλαιές και 

δεν . .δεν μπορούν να πληρωθούν από τον Δήμο Σερρών, διότι  δεν 

υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, δεν υπάρχουν αποφάσεις 

Δημοτικών Επιτροπών, Νομαρχιακών …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θέλετε να με ακούσετε και δεν διεκόπη με κάποιο τρόπο..  με 

κάποια αγωγή, με κάποια εξώδικη όχληση η παραγραφή της αξίωσης,  

μετά από σύμφωνη γνώμη, συνεννόηση και τον ορκωτό ελεγκτή και 

αφού κάναμε τα ερωτήματα εκεί  που πρέπει να τα κάνουμε,  στην 
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τεχνική,  στην νομική υπηρεσία και τελευταία στο Πρωτόκολλο, 

είμαστε,  για μην,  να το πω έτσι λαϊκά..  και φαίνεται ότι  έχει  οφειλές 

τις  οποίες δεν μπορεί να τις  πληρώσει,   θα τις  διαγράψουμε και εάν 

τυχόν κάποιος,  σας το λέω για να μην με ρωτήσετε,  και εάν τυχόν 

κάποιος,  για να μην έχετε αυτό το άγχος ή και γίνει  καμία 

παρεξήγηση, δικαιωθεί εάν . .σε κάποιο δικαστήριο και φέρει  κάποια 

εκτελεστική απόφαση στον Δήμο και την κοινοποιήσει,  όπως κάνει  

. .τότε αυτοδικαίως παρέρχεται αυτή  οφειλή στον προϋπολογισμό του 

Δήμου.  

 Δηλαδή δεν θέλω να ανησυχείτε ότι  εάν κάποιος δικαιωθεί στο 

δικαστήριο ότι  δεν θα μπορέσει να πληρωθεί μετά.  Θα πληρωθεί μια 

χαρά. Αυτά τα έχουμε ξεκαθαρισμένα.  

 Επομένως, με πολύ προσοχή μόνο αυτό το ποσό, είναι κάπου 

200.000 ευρώ, 252.722.62 μόνο γι΄ αυτό το ποσό έχουν περάσει δέκα 

χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω από δεκαετία και βάλει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παρακαλώ σε ότι  μπορώ να σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτούς τους ανθρώπους τους ειδοποιήσαμε εμείς  ότι  έ χουν να 

παίρνουν χρήματα από τον Δήμο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  τον κ.  Δήμαρχο και εμένα και όλους τους 

συναδέλφους και εσάς από το ΄11 μέχρι σήμερα όχι  απλά, έρχονται 

αυτοί οι  άνθρωποι σε μας.  Δεν πάμε μόνο εμεί ς  σε αυτούς.  Αυτοί 

έρχονται,  ουρά τους θυμάμαι από το ΄11 . .ο κ.  Δήμαρχος έξω από το 

γραφείο του,  εγώ στο δικό μου, εσείς  πολλές φορές γιατί  ερχόντουσαν 

και σε σας πολίτες . .  τα ξέρουνε,  φυσικά τα ξέρουν.  Μα και επίσης οι  

πιο πολλοί γνωρίζουν ότι  υπάρχουν αποφάσεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου . . ,  γνωρίζουν ότι  υπάρχουν πράξεις  που δεν μπορούν να 

πληρωθούν, γνωρίζουν ότι  πέρασε η δεκαετία.  Εάν ήταν νομότυπα θα 

τα είχαμε πληρώσει.  Εάν είχαμε δικαστικές αποφάσεις θα τα είχαμε 

πληρώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα εκατομμύριο ευρώ χρέη πληρώσαμε και τώρα δεν θα πληρώσουμε 

αυτά τα 300 χιλιάδες ευρώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 720/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ να προσθέσουμε,  είχαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  να προσθέσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  ευχαριστώ πολύ, μια διαγραφή 

βάσει του αριθμού 19/96  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το πούμε πιο απλά, έγινε μια κατάσχεση ενός ακινήτου, βγήκε στον 

πλειστηριασμό, έγινε κατακυρωτική έκθεση, συμβολαιογράφος κυρία 

Χασάπη, υπήρχε σε αυτό το ακίνητο μια  οφειλή εισφορά σε χρήμα. 

Είναι…Ο νέος ιδιοκτήτης μετά από την περίληψη της κατακυρωτικής 

έκθεσης ενημερώθηκε από την συμβολαιογράφο μέσα στην περίληψη 

της έκθεσης ότι  τον βαρύνουν αυτές οι  εισφορές,  μέσα από τους 
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νόμους που προβλέπονται και τις  συγκεκριμέ νες διατάξεις  και 

επομένως δεν μπορεί να παραμείνει  σε κάποιον,  κύριε Πρόεδρε,  η 

οφειλή που δεν έχει  το ακίνητο.  Το ακίνητο αυτό ο κύριος αυτός δεν 

το έχει .  Δεν του ανήκει.  Ανήκει σε κάποιον άλλο μετά την . .Και έχει  

ενημερωθεί αυτός ο άλλος κύριος από την συμβολαιογράφο ότι  ξέρεις ,  

σε βαρύνουν αυτά τα όσα προβλέπονται από τον νόμο και έχεις  

εισφορές σε χρήμα για τις  πράξεις  εφαρμογής και όλα τα υπόλοιπα. 

Εδώ είναι και η κατακυρωτική έκθεση.  

 

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 721/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του κ.  Σερδαρίδη Φιλίππου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 722/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντ α.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 723/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου  

 κ. Μυστακίδη Παύλου για τον μήνα Οκτώβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 724/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

 για τον μήνα Οκτώβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έ δρας του  

κ. Δημάρχου για τις 11 έως 13 Οκτωβρίου .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 725/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τις  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 726/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Καλό βράδυ σε όλους.   

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

…………………………  

………………  

 

 

               Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ……………..  

 

  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   ……………..  
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ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ      ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

20 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ     ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………..  

 

 

………………………… .  

……………… . .    

 


