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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  1/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  11η  του  μηνός  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  του  έτους  2017,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθµ . 1/04-01-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  

Συμβούλους ,  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  

3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης». 

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  µ ε  τις  

διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  96 του  Ν .  3463/2006, δεδομένου  ότι  

σε  σύνολο  40 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  32,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  :  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Δ .Σ . )  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   
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ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  :  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

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

 

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

την  έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  

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

  

 

…………………… 

…………. 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

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

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  11 

Ιανουαρίου  2017,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00΄ ,  με  θέματα  ημερήσιας  

διάταξης :  

 

 ΘΕΜΑ  1ο:   Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  

υποχρέωσης  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2016.  

          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

 ΘΕΜΑ2ο:    Έγκριση  και  παραλαβή  μελέτης  με  τίτλο :  “Επικαιροποίηση  

της  αρχιτεκτονικής  μελέτης  του  Κεντρικού  Πάρκου  της  πόλης  των  

Σερρών”.  

         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

 ΘΕΜΑ  3ο:    Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Ανάπλαση  -  ανάδειξη  πρώην  

οδού  Δορυλαίου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  για  την  Στρατηγική  

Ολοκληρωμένης  Βιώσιμης    Αστικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  

Σερρών  στο  πλαίσιο  του  ΠΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020. 
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  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  60.000,00 € για  την  

υλοποίηση  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  Δήμου  Σερρών  

από  το  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου  “Λοιπές  

Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2016 – Άξονας  προτεραιότητας  4 

<Αστική  Βιώσιμη  Κινητικότητα>”, έγκριση  τρόπου  χρηματοδότησης  

(μέσω  ειδικού  δεσμευμένου  λογαριασμού  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  

και  Δανείων)  και  έγκριση  σχετικού  σχεδίου  σύμβασης .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Τροποποίηση  της  αριθ .  665/2012 Α .  .Σ . ,  περί  

“Τροποποίησης  κανονισμού  δράσεων ,  χρήσης  πεζοδρόμων ,  

πεζοδρομίων ,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων” 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων   σύμφωνα  με  την  αριθμ .  130/2016 Απόφαση  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

 ΘΕΜΑ  8ο:     Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  

πλαίσιο  του  έργου :   “Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτόστρωσης  στην  

περιοχή  Σιγής  πόλης    Σερρών  έτους  2016”.  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  
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 ΘΕΜΑ  9ο:       Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11Δ  του  Ν .  4412/2016 της  Διεύθυνσης  

Καθαριότητας  του  Δήμου .  

                        Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  

Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:    Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  

δημοπρασιών  (άρθρου  1 του  ΠΔ  270/11-3-1981 <ΦΕΛ  77>),  για  το  

έτος  2017.  .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  

εργασίας  ορισμένου  χρόνου   για  την   υλοποίηση   της   

συγχρηματοδοτούμενης    δράσης  “Δομές  παροχής    βασικών  

αγαθών:  Παροχή  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών” 

στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  “Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2010”.   

  Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  Η  αντιδήμαρχος  

κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

 ΘΕΜΑ  12ο:      Συμμετοχή  του  δήμου  Σερρών  στη  10η  Διεθνής  

‘Έκθεση  για  την   Κτηνοτροφία  & Πτηνοτροφία  «ZOOTECHNIA 

2017».   

                           Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  
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ΘΕΜΑ  13ο:      Έγκριση  της  υπ '  αριθμ .  176/2016 απόφασης  τουΔ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2016¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Ραμπότας  Ε .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:    Χορήγηση  αδειών  παραγωγών  πωλητών  λαϊκής  

αγοράς .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:    Έγκριση  αμοιβαίας  αλλαγής  θέσης  στην  λαϊκή  αγορά  

των  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

 ΘΕΜΑ  16ο:   Ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ .  603/2016 Α .  .Σ .  με  θέμα:   

Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  Δημοτικού  Αναψυκτηρίου  

στους  Επταμύλους”.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

 ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  πρώην  

Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Ορεινής  στον  Ι .  Ν .  Αγίας  Τριάδος ,  

προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  ως  αίθουσα  δεξιώσεων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

 ΘΕΜΑ  18ο:   Εξέταση  ένστασης  της  εταιρείας  Καμελίδης  Α .Τ .Ε .  

αναδόχου  του  έργου :  ¨Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτικού  Σχολείου  

Σερρών  (6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  
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ΘΕΜΑ   190:   Γνωμοδότηση  σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  

κρυμμένου  θησαυρού  στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά  (Ραχωβίτσα)  Δήμου  

Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Ηλ .  

 

 ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

  α)  Συντήρηση  κοινοτικού  καταστήματος  στην  Τ .Κ .  Χριστός  

και  

   β)  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  Τ .Κ .  Κάτω  

Καμήλας .   

  Εισηγητής :  Ο   Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

 ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  3ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  “Κατασκευή  12θέσιου  

Δημοτικού  Σχολείου   Σερρών  (6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)”.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

 ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

Σερρών  για  τον  μήνα   Ιανουάριο .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  λειτουργίας  υπηρεσιών  

διαδικτύου  στον  κ .  Ιωάννου  Αλέξανδρο-Ιωσήφ  του  Ιωάννη ,  στην  πόλη  

των  Σερρών .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ  1ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους  2017 που  αφορά  την  απομείωση   ενίσχυση  ΚΑΕ  

οφειλών  εσόδων  ΠΟΕ  για  το  έτος  2017.  

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λέβητα  στο  

αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών .  
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1Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα  σε  όλους .  Καλή  χρονιά .  

Χρόνια  πολλά ,  υγεία  σε  όλους ,  προσωπικές  ευχές  αλλά  και  

οικογενειακές .  Εύχομαι  η  νέα  χρονιά  να  είναι  μια  χρονιά  ειρηνική  για  

την  πατρίδα ,  ήρεμη  για  τον  κάθε  Έλληνα  πολίτη  και  φυσικά  ο  καθένας  

να  οπλιστεί  με  πολύ  υπομονή .  Οι  δύσκολοι  καιροί  νομίζω  ότι  

χρειάζονται  λεπτούς  χειρισμούς  για  να  αντεπεξέλθουμε  και  στην  

καθημερινότητά  μας  και  στο  έργο  το  οποίο  έχουμε  αποφασίσει  να  

επιτελέσουμε .   

 Εύχομαι  ξανά  χρόνια  πολλά  σε  όλους  αλλά  και  στους  

εορτάζοντες ,  διότι  έχουμε  να  βρεθούμε  πριν  από  τα  Χριστούγεννα .  

Χρήστους ,  Στέφανους  Βασίληδες ,  Γιάννηδες ,  Γιαννούλες ,  Ιορδάνηδες ,  

σε  όλους  λοιπόν  χρόνια  πολλά .   

 Εάν  έχετε  κάτι  να  πείτε  κύριε  Δήμαρχε  εσείς ;  Εάν  έχουν  οι  

αρχηγοί  των  παρατάξεων ,  ο  κύριος  Φωτιάδης  και  ο  κ .  Μηλίδης ;   

 Ξεκινάμε  από  τον  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  η  

πρόταση  της  παράταξής  μας  αλλά  και  θαρρώ  αυτονόητη  θα  είναι  όλων ,  

να  τηρήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή  στην  μνήμη  του  αδικοχαμένου  

Απόστολου  Μυτιληναίου ,  ο  οποίος  ήταν  άνθρωπος  της  Αυτοδιοίκησης  

και  συνετέλεσε  με  την  ψήφο  του  για  την  δημιουργία  αυτού  του  χώρου  

που  εμείς  σήμερα  συνεδριάζομαι  με  αξιοπρέπεια .   

 Θεωρώ  ότι  πρέπει  να  κάνουμε  το  στοιχειώδες .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Βεβαίως .  

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αιωνία  του  η  μνήμη .   

ΜΕΛΗ:  

Αιωνία  του .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχόμαστε  συλλυπητήρια  από  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  όλη  την  

οικογένεια  του  Απόστολου  Μυτιληναίου ,  ένας  άνθρωπος  ο  οποίος  

υπηρέτησε  την  Αυτοδιοίκηση  στον  δεύτερο  βαθμό ,  δεν  έχει  σημασία ,  

Αυτοδιοίκηση  είναι  και  ο  πρώτος  και  ο  δεύτερος  βαθμός .  Όσοι  

μπορέσουν ,  αύριο  νομίζω  είναι  η  εξόδιος  ακολουθία .  Την  ώρα  δεν  την  

ξέρω  ακόμη .  Θα  μάθουμε .   

 Ο  κ .  Μηλίδης  κάτι  ήθελε  να  πει .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τον  κ .  Δήμαρχο ,  δεδομένων  των  

συνθηκών  που  επικρατούν ,  που  είναι  ακραία  για  την  περιοχή  μας ,  τον  

Νομό  μας ,  σε  ποια  ετοιμότητα  η  Δημοτική  Αρχή  και  εάν  

αντιμετωπίζουν  τα  προβλήματα  ιδιαίτερα  της  . .των  συμπολιτών  μας  

αλλά  και  των  χωριών  ακόμα  περισσότερο ,  ιδιαίτερα  με  τα  μέσα  που  

διαθέτουμε .  Βεβαίως  αντιλαμβάνομαι  ότι  είναι  δύσκολες  οι  

καταστάσεις ,  όμως  σας  λέω  ότι  έχω  γίνει  δέκτης  πάρα ,  πάρα  πολλών  

παραπόνων   για  την  κατάσταση  του  δρόμου  ακόμη  και  για  τους  πεζούς  

και  είχαμε  αρκετά  ατυχήματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Μηλίδη  ευχαριστώ  για  την  ερώτηση  που  μου  κάνατε  και  μου  

δίνετε  την  δυνατότητα  να  ενημερώσω  και  το  σώμα  το  πρωί  έδωσα  και  

συνέντευξη  τύπου  γιατί  το  θέμα  και  ενημέρωσα  μέσα  από  τα  ΜΜΕ  

τους  Σερραίους  δημότες  ποιες  ενέργειες  έκανε  η  Δημοτική  Αρχή  από  

την  στιγμή  που  ανέκυψε  το  κύμα  αυτό  της  κακοκαιρίας .   

 Το  βράδυ  της  Δευτέρας  μετά  της  9:30΄  η  ώρα  που  άρχισε  να  

χιονίζει  έδωσα  εντολή  στης  10:30΄  να  βγουν  όλα  τα  συνεργεία  του  

Δήμου  με  την  αλατιέρα  και  να  ρίξουν  αλάτι  στους  κεντρικούς  δρόμους  

προκειμένου  να  είναι  προσβάσιμοι  και  αν  μπορούν   να  κινούνται  τα  

αυτοκίνητα .   

 Πράγματι  βγήκαν  τα  συνεργεία  του  Δήμου  από  τις  10:30΄  έως  

στις  6:00΄  το  πρωί .   

 Επειδή  ακούστηκαν  διάφορα ,  ότι  ο  Δήμος  δεν  κινήθηκε  και  δεν  

βγήκε ,  προς  επιβεβαίωση  αυτού  που  λέω  μπορείτε  να  ρωτήσετε  τον  

αστυνομικό  Διευθυντή ,  τον  κ .  Ματσαρτόπο ,  ο  οποίος  μισή  περίπου  

ώρα  ή  μια  ώρα ,  δεν  θυμάμαι  ακριβώς  πόση  ήταν ,  μετά  που  έδωσα  την  

εντολή  με  πήρε  τηλέφωνο  και  με  ρώτησε  ότι ,  τι  γίνεται  για  το  θέμα  της  

κακοκαιρίας ;  Και  του  λέω  ότι  κ .  Διευθυντά  έδωσα  εντολή  εδώ  και  μισή  

ώρα  ή  μια  ώρα  και  έχουν  βγει  όλα  τα  συνεργεία  έξω .   

 Άρα  ο  Δήμος  αντέδρασε  άμεσα .  Από  τις  10:30΄  μέχρι  στις  6:00΄  

ρίχναμε  αλάτι  και  γι '  αυτό  οι  κεντρικοί  δρόμοι  φυσικά  είναι  

προσβάσιμοι  και  κυκλοφορούνται  αυτή  την  στιγμή ,  λόγω  αυτής  της  

ενέργειας .   

 Την  Τρίτη ,  την  άλλη  μέρα  το  πρωί ,  όταν  μας  ήρθε  το  έγγραφο  

από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  ότι  κηρύσσεται  όλη  η  

Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  σε  κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης  

και  φυσικά  ο  Δήμος  Σερρών ,  τότε  για  να  μπορέσεις  να  κάνεις  
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αναθέσεις  σε  ιδιώτες  πρέπει  να  κηρυχθεί  ο  Δήμος  σε  κατάσταση  

έκτακτης  ανάγκης .   

 Έχοντας  αυτό  το  έγγραφο  αμέσως  ενημερώσαμε  τους  προέδρους  

των  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Κοινοτήτων  και  τους  είπαμε  να  

συνεργαστούν  με  όποιον  ιδιώτη  θέλουν ,  είτε  είναι  από  το  χωριό  τους  

είτε  είναι  εκτός  χωριού ,  έξω  από  το  χωριό  τους ,  να  τον  έχουν  όλο  το  

24ωρο  εκεί ,  να  του  δίνουν  εντολές  και  όχι  μόνο  έναν ,  ας  πάρουν  και  

δυο  και  τρεις  πολίτες ,  να  τους  δίνουν  εντολές  για  να  αντιμετωπίσουν  

την  κατάσταση  στα  χωριά  τους .   

 Κάποιοι  βρήκαν ,  κάποιοι  δεν  βρήκαν  διότι  δεν  δεχόντουσαν  οι  

πολίτες ,  κάποιοι  θέλανε  να  προπληρωθούν .  Ξέρετε  στο  δημόσιο  αυτό  

δεν  μπορεί  να  γίνει .  

 Επίσης  δόθηκε  αλάτι ,  την  Τρίτη ,  σε  όλες  τις  Δημοτικές  και  

Τοπικές  Κοινότητες  πλην  τριών ,  τεσσάρων  που  δεν  προλάβαμε  και  

σήμερα  το  πρωί  πήραν  και  οι  . .  Κοινότητες  και  όλες  οι  Δημοτικές  και  

Τοπικές  Κοινότητες  έχουν  και  αλάτι .  

 Άρα  στα  χωριά  αντιμετωπίσαμε  την  κατάσταση  με  αυτόν  τον  

τρόπο  που  προανέφερα .   

 Επίσης  πήραμε  δυο  εργολάβους  με  τα  μηχανήματά  τους  και  το  

προσωπικό  και  τους  στείλαμε  στις  ορεινές  συνοικίες  της  πόλης ,  

Καλλιθέα ,  Οινούσα  και  τα  λοιπά ,  για  να  βοηθάνε ,  να  ρίχνουν  αλάτι  και  

να  βοηθάνε  στην  αντιμετώπιση  του  όλου  προβλήματος .   

 Πρέπει  να  πούμε  ότι  όλα  τα  μηχανήματα  του  Δήμου  τέθηκαν  σε  

ενέργεια  για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος .  Τα  μηχανήματα  που  

έχει  ο  Δήμος  και  τα  διαθέσαμε  για  τον  σκοπό  αυτό  είναι  μια  αλατιέρα  

συν  μια  αλατιέρα  του  εργολάβου ,  γίνανε  δυο  αλατιέρες .  Ένα  DCB, 

ένας  φορτωτής ,  δυο  φορτηγά ,  ένα  γκρέιντερ ,  τέσσερα  μικρά  φορτηγά ,  
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μια  τσάπα  επίσης  του  εργολάβου .  Το  προσωπικό  των  δυο  εργολάβων  

και  δέκα  άτομα  προσωπικό  του  Δήμου  Σερρών .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δήμαρχε ,  σήμερα  προστέθηκαν  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  άλλα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  τι  προστέθηκε .  Προστέθηκε  ένα  γκρέιντερ  ακόμα  και  ο  Δούκας  

ο  Γιώργος  με  το  τρακτέρ ,   που  πήρε… ενός  τώρα  και  μέχρι  τώρα  6:50΄  

που  μου  είπε  ότι  δεν  μπορώ ,  είμαι  πτώμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  τα  μηχανήματα  λοιπόν   όπως  είπαμε ,   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  κάνουμε  παρεμβάσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  είπαμε  και  τα  μηχανήματα  όλα  αυτά  του  Δήμου ,  τα  μηχανήματα  

του  Δήμου  συν  των  ιδιωτών ,  συν  το  προσωπικό  του  Δήμου  και  το  

προσωπικό  των  ιδιωτών ,  δουλεύουν  ασταμάτητα ,  ρίχνουν  αλάτι .  

Υπάρχουν  περιοχές  δύσβατες  που  δεν  μπορούν  να  πάνε ,  αυτές  που  

είναι  πολύ  ψηλά .  Υπάρχει  πρόβλημα .  Όποιος  πολίτης  έρχεται  και  

ζητάει  αλάτι  του  δίνουμε  ή  πηγαίνουμε  το  αλάτι  ή  εάν  ζητήσει  κάποια  

βοήθεια  κάνουμε  ότι  μπορούμε ,  στο  πλαίσιο  των  δυνατοτήτων  μας  για  

να  συνεργαστούμε  και  να  αντιμετωπίσουμε  το  ακραίο ,  κάπως ,  καιρικό  

αυτό  φαινόμενο .  Μην  ξεχνάτε  ότι  είχε  να  χιονίσει  στις  Σέρρες  από  το  

2001.  
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 Ασφαλώς  δεν  μπορούμε  να  αντιμετωπίσουμε  ολοκληρωτικά  το  

πρόβλημα .  Δεν  είναι  δυνατόν  σε  όλους  τους  δρόμους  να  πάνε ,  σε  όλους  

τους  δρόμους  να  ρίξουμε  αλάτι .  Καμία  πόλη  δεν  μπορεί  να  

αντιμετωπίσει  ολοκληρωτικά  αυτό  το  πρόβλημα .  Όλες  οι  πόλεις  έχουν  

προβλήματα .  Εμείς  δεν  θα  αποτελέσουμε  εξαίρεση .  Άλλωστε  και  όλη  η  

Ελλάδα  έχει  προβλήματα  διότι  όλη  Ελλάδα  και   όλοι  οι  Δήμοι  δεν  

έχουν  την  ανάλογα  ετοιμότητα  για  τέτοια  ακραία  καιρικά  φαινόμενα ,  

διότι  τέτοια  ακραία  καιρικά  φαινόμενο  συμβαίνουν  κάθε  θέμα  χρόνια .  

Κάθε  δέκα  χρόνια  θα  χιονίσει ,  οπότε  δεν  συμφέρει  σε  έναν  Δήμο  να  

πάρει  τα  κατάλληλα  μηχανήματα  να  τα  αγοράσει  και  το  προσωπικό  το  

κατάλληλο  για  να  αντιμετωπίσει  μια  τέτοια  κατάσταση  ολοκληρωτικά .   

 Με  τους  ιδιώτες  και  με  το  προσωπικό  που  έχουμε  

αντιμετωπίσαμε ,  όσο  μπορούσαμε  καλύτερα  την  κατάσταση .  Ασφαλώς  

θα  ήμουν  ευχαριστημένος  εάν  μπορούσαμε  να  το  σηκώσουμε  όλο  το  

χιόνι ,  να  μην  υπήρχε  πουθενά  τίποτα .  Όμως  έχουν  ευθύνες  και  οι  

πολίτες .  Ο  πολίτης  δηλαδή  δεν  πρέπει  να  καθαρίζει  το  πεζοδρόμιο  

μπροστά  στο  σπίτι  του  και  στο  μαγαζί  του .  Πρέπει  να  περιμένει  τον  

Δήμο  και  να  φωνάζει  τον  Δήμο  και  να  βρίζει  τον  Δήμο ;   

 Ο  πολίτης  επίσης  που  κάθεται  σε  μια  συνοικία  που  έχει  ανηφόρα  

και  πρέπει  να  κατεβεί  με  το  αυτοκίνητό  του  την  κατηφόρα ,  δεν  πρέπει  

να  βάλει  αλυσίδα ;  Είναι  επόμενο  ότι  θα  τρακάρει .  Φταίει  ο  Δήμαρχος  

γι '  αυτό ;  Λοιπόν  και  οι  πολίτες  έχουν  τις  ευθύνες  τους .   

 Αντιμετωπίσαμε ,  όσο  μπορούσαμε  καλύτερα  αυτή  την  κατάσταση  

και  πρέπει  να  σας  πω  συγκριτικά  με  άλλες  πόλεις  μεγάλες  σαν  τις  

δικές  μας ,  την  αντιμετωπίσαμε  πολύ  καλύτερα  εμείς  και  ασφαλώς  

δεχόμαστε  και  προτάσεις .  Ούτε  είμαστε  αλάνθαστοι .  Αλίμονο ,  μπορεί  

και  λάθη  να  έγιναν  και  παραλείψεις .  Μπορεί  να  ξεχάσαμε  και  κάτι .  
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Δεχόμαστε  την   οποιαδήποτε  πρόταση  από  όπου  και  εάν  προέρχεται .  

Μπορεί  κάποιος  να  μας  πει  ότι  ξέρεις ,  ξεχάσατε  να  κάνετε  και  αυτό .  

Γιατί  όχι ,  να  το  δούμε  και  εάν  έχουμε  δυνατότητες  να  υλοποιήσουμε  

την  πρότασή  του ,  να  την  υλοποιήσουμε .   

 Με  αυτόν  τον  τρόπο  αντιμετωπίσαμε  την  κατάσταση ,  κάναμε  ότι  

το  καλύτερο  μπορούσαμε .  Ασφαλώς  παράπονα  θα  υπάρχουν .  Ο  κάθε  

πολίτης  θέλει  μπροστά  από  το  σπίτι  του  να  μην  βλέπει  χιόνι ,  να  μπορεί  

να  κινείται  όπως  κινείτο  τις  προηγούμενες  ημέρες  που  δεν  είχε  χιόνι .  

Δεκτά  όλα  τα  παράπονα ,  δεκτές  οι  διαμαρτυρίες  όμως  πρέπει  να  

υπάρχει  και  κάποια  λογική .   

 Αυτά  είχα  να  σας  πω  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  του  

προβλήματος .  Και  πρέπει  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο  που  ξέχασα ,  

συγνώμη ,  κοιτάξτε ,  υπάρχουν  και  δρόμοι ,  ο  πολίτης  όλα  τα  φορτώνει  

στους  δήμους .  Νομίζει  ο  πολίτης  ότι  τα  πάντα  ανήκουν  στους  δήμους .  

Υπάρχουν  δρόμοι  που  δεν  ανήκουν  στον  Δήμο .  Οι  επαρχιακοί  δρόμοι .  

Ο  δρόμος  Σερρών  -Χρυσοπηγής  ανήκει  στην  Περιφέρεια .  Οι  δρόμοι  

που  ενώνουν  τα  χωριά  ανήκουν  στην  Περιφέρεια .  Η  Περιφέρεια  έχει  

την  αρμοδιότητα .   

 Πήρα  από  χθες  τηλέφωνο  στον  προϊστάμενο  της  Πολιτικής  

Προστασίας  τηλέφωνο  και  του  λέω  ότι  σε  παρακαλώ ,  θέλω  να  μου  

ξεκαθαρίσεις ,  διότι  μου  ζήτησαν  να  καθαρίσουμε  τον  δρόμο  

Κωνσταντινάτο  -Βαλτοτόπι  από  Σκούταρι  και  τα  λοιπά ,  Αγία  Ελένη  

και  τους  λέγαμε  ότι  είναι  αρμοδιότητα  της  Περιφέρειας ,  δεν  είναι  του  

Δήμου .  Και  το  πήρα  και  εγώ  προσωπικά  και  λέω  ότι  θέλω  να  μου  

ξεκαθαρίσεις  αυτό .  Είναι  του  Δήμου  ή  της  Περιφέρειας ;  Μου  λέει  ότι  

θα  σου  απαντήσω  σε  πέντε  λεπτά .  Με  παίρνει  τηλέφωνο  και  μου  λέει  
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ότι  έχετε  δίκαιο ,  είναι  της  Περιφέρειας .  Είναι  δευτερεύον  επαρχιακό  

δίκτυο .   

 Παρόλα  αυτά , . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  το  κατάλαβε  η  υπηρεσία ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια  υπηρεσία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτόν  που  πήρατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  λέω  τι  έγινε .  Η  Περιφέρεια ,  η  Περιφέρεια .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όποια  και  να  είναι .  Εάν  το  κατάλαβε  τώρα ,  μπράβο  του .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξεκαθαρίστηκε .  Παρόλα  αυτά  υπάρχει  συνεργασία  μεταξύ  Δήμου  και  

Περιφέρειας .  Οι  άνθρωποι  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  και  αυτοί  ένα  

τεράστια  Νομό ,  όπως  εμείς  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε  έναν  Δήμο  που  

ξεκινάει  από  την  Άνω  Βροντού  και  καταλήγει  στην  Αναγέννηση .  Δεν  

μπόρεσαν  να  πάνε  να  καθαρίσουν  Κωνσταντινάτο ,  Αγία  Ελένη .  Πήγαμε  

εμείς  και  τους  βοηθήσαμε .  Αύριο  μπορεί  να  έρθουν  αυτοί .   

 Αυτά  όμως  τα  λέμε  για  να  καταλάβει  ο  κόσμος ,  διότι  τα  πάντα  τα  

ρίχνουν  στον  Δήμο .  Ο  δρόμος  ο  περιφερειακός  από  Λευκώνα  μέχρι  

νοσοκομείο  ανήκει  στην  Περιφέρεια .  Το  κομμάτι  από  Σεργά  μέχρι  

Λευκώνα  ανήκει  στην  Περιφέρεια .  Εμείς  δεν  στεκόμαστε  όμως  σε  

αυτό .  Εάν  μπορούμε  να  βοηθήσουμε  θα  βοηθήσουμε  και  ας  μην  ανήκει  

σε  μας ,  όπως  βοηθάμε  και  σε  άλλες  δουλειές .  Και  χόρτα  καθαρίζουμε ,  

δρόμους  και  τα  λοιπά  που  ανήκουν  στην  Περιφέρεια ,  διότι  
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καταλαβαίνουμε  ότι  ζορίζονται  και  αυτοί  και  όταν  δεν  μπορούμε  εμείς  

μας  βοηθάνε  αυτοί .  Έχουμε  μια  άριστη  συνεργασία .  Αυτά  όμως  τα  λέω  

για  να  ξέρει  ο  κόσμος  τι  ακριβώς  συμβαίνει .   

 Παρέλειψα  τίποτα ;  Ποιο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σήμερα  πήγαμε  140 σακούλες  αλάτι  σε  δεκαπέντε  με  είκοσι  σημεία .  

Δηλαδή  στην  πλατεία  Ελευθερίας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  κιλά  είναι  η  σακούλα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  κοιτάξτε ,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμπολίτευση ,  δεν  μας  τιμά .  Ενημέρωση  προς  όλο  τον  Σερραϊκό  λαό .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  δεν  θέλετε  να  ακούσετε  εντάξει ,  μην  σχολιάζετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  καταστηματάρχες  πήραν  τηλέφωνο  και  είπαν  να  αφήσουμε  σε  

διάφορα  σημεία  στην  αγορά  για  να  μπορούν  να  πάρουν  και  να  ρίξουν  

μπροστά .  Όντως  το  πράξαμε .  Βάλαμε  στην  πλατεία  Ελευθερίας  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το  κάναμε  σήμερα  και  όχι  μόνο  εκεί ,  σε  δεκαπέντε  σημεία  από  είκοσι  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…μισό  σακουλάκι  δεν  φέρατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  πετάγεστε  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάναμε  αυτό  και  επίσης  θέλω  να  πω  αυτό  που  είπα  προηγουμένως ,  

σήμερα  μισθώσαμε  και  ένα  άλλο  γκρέιντερ ,  το  οποίο  κάνει  τα  χωριά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  από  ποια  ώρα  και  μετά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  τις  2:00΄  και  μετά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  μέχρι  στις  2:00΄  ήταν  όλοι  οι  δρόμοι  απροσπέλαστοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  επέτρεψε  μου  να  ενημερώσω  για  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ολοκλήρωσα .  Μετά  τις  2:00΄  και  ξεκίνησε  Μητρούση  και  Άνω  

Καμήλα  και  Μονοκκλησιά ,  Κουμαριά .  Σας  λέω  μετά  τις  2:00΄  όμως  

έγινε  αυτό  το  πράγμα .  Όπως  επίσης  και  ο  Δούκας  ο  Γιώργος ,  που  είπα  

προηγουμένως ,  με  το  τρακτέρ  και  την  αλατιέρα  και  αυτός  δούλευε  

μέχρι  τέτοια  ώρα .   

 Όμως  θέλω  να  τονίσω  το  εξής :  είναι  ορισμένα  σημεία ,  εκεί  που  

μένει  η  Καλώτα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες  και  κύριοι  σας  παρακαλώ… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον  λόγο  του  Μηχανικού  να  πάμε  και  δεν  μπορέσαμε  να  πάμε  την  

ανηφόρα .  Το  γκρέιντερ  με  αλυσίδες  μπροστά  και  πίσω  και  δεν  

μπόρεσε .  Επάνω  στην ,  γιατί  τα  παράπονα  έρχονται  σε  όλους ,  στην  

Καλλιθέα ,  εκεί  με  το  χέρι  ρίξαμε .  Μαυρομιχάλη  με  το  χέρι  ρίξανε  τα  

παιδιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  παίζει  ρόλο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ένα  ερώτημα  εάν  μου  επιτρέπετε .  Είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  

ότι  είναι  ανοικτός  για  πρόταση .  Έχω  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άκουσα  με  πολύ  προσοχή ,  αντιλαμβάνομαι  ότι  τα  φαινόμενα  είναι  

αρκετά  ακραία  και  υπήρχε  παγωνιά  προηγουμένως  παγώνει  πάρα  πολύ  

το  χιόνι  εύκολα  και  θα  υπάρχουν  πολλά  προβλήματα  και  σήμερα  και  

αύριο  από  ότι  έχω  την  πρόβλεψη .   

 Προτείνουμε  λοιπόν  συνεχώς ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  με  μια  λεπίδα  

να  ανοίγει  τους  δρόμους  και  να  πέφτει  συνεχώς  αλάτι ,  γιατί  θα  

παγώσει  και  δεν  ξέρετε  πόσος  κόσμος  θα  πέσει  και  εάν  θα  έχει  

πρόσβαση ,  ιδιαίτερα  στο  νοσοκομείο  όπου  έχουν  γνώση  του  τι  γίνεται ,  

ρίχνουν  συνεχώς  αλάτι  από  όπου  προηγουμένως ,  εάν  μπορούμε  με  την  
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λεπίδα  να  ρίξουμε .  Τουλάχιστον  οι  δρόμοι ,  να  είναι  ανοικτοί  οι  

δρόμοι .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  συμβεί  αυτό  το  αδιανόητο  που  συνέβη  

χθες  στην  Θεσσαλονίκη .  Είναι  αδιανόητο .  Βέβαια  ο  Δήμος  είχε  ότι  

είναι  δικό  μου  λάθος .  Βέβαια  αυτό  είναι  ένα  άλλο  θέμα .   

 Άρα  δηλαδή  η  πρότασή  μου  είναι  αυτή .  Επειδή  το  ζω  σε  

καθημερινή  βάση ,  κύριε  Πρόεδρε  εσείς  ξέρετε  τι  γίνεται ,  προτείνουμε  

ως  παράταξη  αυτό ,  δηλαδή  συνεχώς  αλάτι .   Τι  να  κάνουμε ;  Αυτές  είναι  

οι  υπηρεσίες  και  η  οργανωμένη  κοινωνία  αυτό  απαιτεί  και  αυτές  οι  

υπηρεσίες ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  για  κάποιες  τέτοιες  στιγμές .  Άλλες  

στιγμές  δεν  τις  χρειαζόμασταν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  σας  ευχαριστώ  πολύ .  Ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος ,  κ .  

Γκότση  αυτή  την  πρόταση  που  έκανε  ο  κ .  Μηλίδης  να  την  δείτε  με  τον  

Προϊστάμενο  της  Πολιτικής  Προστασίας  και  με  τους  υπαλλήλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  μια  που  είπατε  για  προτάσεις  να  συμπληρώσω  το  εξής ,  

την  πρόταση  του  κ .  Μηλίδη .  Επειδή  αυτά  δεν  γίνονται  στο  παρά  πέντε ,  

όπως  αντιλαμβάνεστε ,  καλό  θα  είναι  ο  προγραμματισμός  για  την  

αντιμετώπιση  τέτοιων  καταστάσεων  να  γίνεται  πάρα  μα  πάρα  πολύ  

νωρίς  και  όχι  στο  και  πέντε .  Γιατί  αυτό  το  οποίο  συνέβη  φέτος  ήταν  

αντιμετώπιση  στο  και  πέντε .  Νομίζω  πως  αυτό  θα  πρέπει  να  το  

προσέξουν  οι  πάντες .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έγινε  καθόλου  στο  και  πέντε .  Ήμασταν  προετοιμασμένοι  γι '  αυτό  

και  αντιμετωπίσαμε  το  πρόβλημα  συγκριτικά  με  άλλους  δήμους  και  

πόλεις  που  έχουν  το  ίδιο  μέγεθος  πολύ  καλύτερα .  Υπάρχουν  άλλες  
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πόλεις  που  δεν  κυκλοφορούν  τα  αυτοκίνητα  ούτε  στο  κέντρο  της  

πόλης .  Καθόλου  στο  και  πέντε .  Στο  πολύ  νωρίς  το  είδαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εφαρμόσαμε  κατά  γράμμα  το  μνημόνιο .  Κατά  γράμμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έκανα  μια  πρόταση ,  παρακαλώ… 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Τροποποίηση  της  αριθ .  665/2012 Α .Δ .Σ . ,  περί  “Τροποποίησης  

 κανονισμού  δράσεων ,  χρήσης  πεζοδρόμων ,  πεζοδρομίων ,   

πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων” 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγη  ησυχία  μπορούμε  να  κάνουμε .   Πρώτα  από  τους  συναδέλφους  

παρακαλώ .  Τελείωσε  αυτό  το  θέμα .   

 Καλωσορίζω  τους  συμπολίτες  μας  καταστηματάρχες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτό  κ .  Φωτιάδη .  Υπάρχει  εκπρόσωπος  νομίζω  των  τεσσάρων  

καταστηματαρχών ,  δυο   εκπρόσωποι  δικηγόροι ,  υπάρχει  ο  Πρόεδρος  ο  

κ .  Κοτσαμπάσης ,  ο  Πρόεδρος  του  ΕΕΠΦ ,  ο  οποίος  μέσω  της  

τηλεόρασης ,  δεν  έχει  σημασία ,  έκανε  μια  έκκληση  προς  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  παρακαλώ  τον  κ .  Κοτσαμπάση  να  τον  ακούσω .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ:  

Καλησπέρα .  Χρόνια  πολλά  σε  όλους .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  να  

σεβαστείτε  την  απόφαση  που  πήρε  το  Δ .Σ .  του  Σωματείου  Εστιατόρων .  

Ζητάνε  την  αναβολή  του  θέματος .  . .για  τα  τραπεζοκαθίσματα ,  να  μας  

δώσετε  λίγο  πίστωση  χρόνου  για  να  έρθουμε  πιο  προετοιμασμένοι  και  

με  τον  νομικό  σύμβουλο  του  Σωματείο  Εστιατόρων  και  με  τους  δυο  

νομικούς  συμβούλους  που  εκπροσωπούν  τα  καταστήματα  για  να  

μπορέσει  για  το  θέμα  αυτό  να  υπάρχει  και  περισσότερος  χρόνος  αλλά  

να  είμαστε  και  εμείς  πιο  προετοιμασμένοι  ως  Σωματείο  και  πιστεύω  

και  ως  καταστηματάρχες .   

 Θέλω  να  σεβαστείτε  το  αίτημά  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  δεν  υπάρχει  πρόβλημα ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

το  φέρουμε  πάλι .   

Κος  ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτάκι  επί  της  διαδικασίας .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει  πρόταση .  Ομόφωνα  ναι ;  Αποδέχεστε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει  και  άλλη  πρόταση ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  άλλη  πρόταση ,  να  ακουστεί  και  άλλη  άποψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .  Ναι  κύριε .   

Κος    :  

Εγώ  εκπροσωπώ  τους  καταστηματάρχες  των  υπολειπόμενων  

καταστημάτων  της  οδού  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  και  ήρθα  σήμερα  

εδώ  πέρα  με  σκοπό  να  εκφράσω  την  δική  τους  άποψη .   Όπως  δηλαδή  

από  την  μεριά  τους  έχουν  τις  δικές  τους  προτάσεις  όπως  είπαν ,  έτσι  

υπάρχει  και  η  άποψη  εμπόρων  της  περιοχής  της  οδού  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή ,  του  πεζοδρόμου  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  οι  οποίοι  

επιθυμούν ,  όπως  νομίζω  και  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  συμπολιτών  

μας ,  … 

Κος    :  

Τώρα  σας  παρακαλώ ,  ακούγονται  απόψεις .   Κύριε  Πρόεδρε  έχετε  

χαλάσει  την  διαδικασία .  Δεν  είναι  σωστό .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος    :  

Εάν  θέλετε  να  πάρουμε  τον  λόγο  όλοι ,  να  τον  πάρουμε .  Αποσύρεται  το  

έκτο  ναι  ή  όχι ;   Κύριε  Πρόεδρε  έχουμε  ένα  αίτημα ,  να  αποσυρθεί  το  

έκτο .  Μπορείτε  να  πάρετε  την  απόφαση  ναι  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με  όλο  τον  σεβασμό… 

Κος    :  

Όχι ,  δεν  με  σέβεστε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  θα  με  αφήνατε  να  τηρήσω  την  διαδικασία  … 

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος    :  

Γι '  αυτό  ζητάμε  τον  εύλογο  χρόνο  και  την  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως  και  θα  το  θέσω .  Να  μην  ακούσω  και  τον  συνάδελφο…. 

Κος    :  

Γιατί  δεν  ακούτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  πρέπει  να  ακούσω  τι  θέλει ;   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  είναι  συνάδελφός  μου .  Συνάδελφός  σας  είναι .  

Κος    :  

Δημοτικός  σύμβουλος  έπρεπε  να  είναι  εδώ .  Ελληνικά  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παναγιώτη  δεν  με  άφησες  να  ακούσω  τι  θέλει .   

Κος    :  

Ξαναλέω  ότι  το  αίτημά  μας…. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος    :  

Να  αποσυρθεί  το  έκτο  θέμα .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ακούσαμε  τι  είπατε .  Αφήστε  με  όμως  να  ολοκληρώσω  την  διαδικασία .  

Κος    :  

Αίτημα  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αίτημα  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  το  αίτημά  σας .   

Κος    :  

Εάν  δεν  το  αντιληφθήκατε  είμαι  ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος… 

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος    :  

Θα  μας  αφήσετε  να  μιλήσουμε ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάνατε  μια  πρόταση .  Εγώ  την  έκανα  αποδεκτή .   

Κος    :  

Αίτημα  κάναμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Αίτημα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  σεβαστό .  Εκτός  εάν  ήρθατε  εδώ  για  να  μαλώσετε .  Κάνατε  ένα  

αίτημα .  Εγώ  το  κάνω  αποδεκτό .  Από  εκεί  και  πέρα  ο  Πρόεδρος  θα  το  

βάλει  σε  ψηφοφορία .  Δηλαδή  δεν  έχει  δικαίωμα  … 

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ορίζετε  την  διαδικασία  εσείς ,  το  Πρόεδρος  την  ορίζει .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος    :  

Πέτυχε  τον  σκοπό  του .  Αυτό  ήθελε  να  κάνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πέντε  λεπτά  διακόπτω  την  διαδικασία .  

Κα    :  

Ο  κύριος  εδώ  είναι  η  πλειοψηφία  των  συμπολιτών .  Τα  χαρτιά  σου  που  

είναι ;  Το  χαρτί  της  πλειοψηφίας  που  είναι ;   

 

ΔΙΑΚΟΠΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  το  συμβούλιο  ξεκίνησε  και  είχα  το  δικαίωμα  να  κάνω  

μια  ερώτηση .  Επί  της  διαδικασίας  ζήτησα  τον  λόγο .  Παρακαλώ  να  

τηρούμε  τον  κανονισμό .  Υπάρχει  μια  ερώτηση  την  οποία  θέλω  να  κάνω  

στον  κ .  Αγγελίδη .  Έπρεπε  να  είχε  προηγηθεί .   Εσείς  μπήκατε  στην  

ημερήσια  διάταξη .  Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω  κάτι  εκτός  ημερήσιας  στην  

περίοδο  των  ερωτήσεων .  Ζήτησα  και  δεν  μου  δώσατε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη .  Εάν  είναι  επί  του  θέματος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  επί  του  θέματος .  Και  επίσης ,  κύριε  Πρόεδρε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Όχι ,  όχι  κάτι  διαδικαστικό .  Θα  είχατε  ανακοινώσει  ότι  πάμε  στην  

ημερήσια  διάταξη ,  εμείς  προ  ημερήσιας  κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έχω  δυο  εκτός  ημερησίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα  έπρεπε  αυτά  να  δούμε  και  στην  συνέχεια  να  ζητήσετε  κατ’  

εξαίρεση  να  προταθεί  και  με  την  διαδικασία .  Θεωρώ  ότι  δεν  αρμόζει .  

Υπάρχουν  άνθρωποι  που  έχουν  άγχος  εργασιακό  και  δεν  έπρεπε  να  

πάμε  σε  αυτή  την  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα  σεβόμενος  τον  χρόνο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  αλλά  εάν  πάμε  στην  διαδικασία  δεν  θα  είχαμε  κανένα  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Θέλετε  να  το  βάλω  στην  τακτική  διαδικασία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Τώρα  έτσι  όπως  ωρίμασε  νομίζω  ότι  πρέπει  να  τελειώσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  να  διευκολύνω  το  σώμα  και  τους  συμπολίτες  μας  είπα  να  το  

βάλουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως  και  θα  τους  διευκολύναμε  και  θα  τελειώναμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γι '  αυτό  το  έκανε  έτσι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  τελειώσουμε  τώρα  κύριε  Πρόεδρε .   

Κα    :  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Όπως  παρίσταμαι  εγώ  για  λογαριασμό  κάποιου  συγκεκριμένου  

καταστήματος ,  θα  ήθελα  και  ο  κ .  συνάδελφος  να  πει ,  για  ποιο  

κατάστημα  βρίσκεται  εδώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  αλλά  το  πρόβλημα  δεν  είναι  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  καθένας  λέει  το  δικό  του .  

Κος    :  

Συγνώμη ,  εγώ  είχα  τον  λόγο  όταν  με  διέκοψε  ο  αγαπητός  μου  

συνάδελφος .  Λοιπόν ,  εκείνο  που  ήθελα  να  πω  εγώ  είναι  ότι  όλοι  

φυσικά  έχετε  το  δικαίωμα  να  δώσετε  την  αναβολή ,  πάντοτε  οι  

περαιτέρω  συζητήσεις  καλό  μπορούν  να  κάνουν ,  εάν  γίνονται  

καλοπροαίρετα ,  κακό  δεν  μπορούν  να  κάνουν ,  αλλά  θα  ήθελα  να  

παρακαλέσω  το  εξής :  καταρχήν  οι  άνθρωποι  τους  οποίους  εκπροσωπώ  

είναι  έμποροι  της  οδού  Μεραρχίας ,  θα  επιθυμούσαν  το  θέμα  να  λυθεί  

σήμερα .  Αυτό  ήθελα  να  πω .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  κύριε .   

Κος    :  

Είναι  στημένος .  Ποιον  εκπροσωπεί ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ο  κάθε  δημοτικός  σύμβουλος ,  

αγαπητοί  μου ,  έχει  μια  ψήφο .  Θα  ψηφίσει  εάν  θέλει  να  συζητηθεί  ή  να  

μην  συζητηθεί .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος    :  

Κάνω  την  εξής  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  υποδείξεις  να  μου  κάνετε .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  

Σεβαστείτε  λίγο  και  τον  χρόνο  και  την  διαδικασία .  

Κος    :  

Ο  κύριος  εκπροσωπεί…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  μονάχα  να  προσθέσω  το  εξής :  εάν  είναι  ειλικρινής  η  

πρόταση  περί  αναβολής  με  σκοπό  να  υπάρξει  καλύτερη  ωρίμανση  του  

θέματος ,  καλύτερη  συζήτηση  και  τα  λοιπά ,  την  επόμενη  φορά  όταν  θα  

έρθει  το  θέμα  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτή  …. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα    :  

Την  άλλη  φορά  να  φέρεις  μαζί  σου  αυτούς  που  εκπροσωπείς  εσύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  ένα  λεπτό  ησυχία .  Το  θέμα  θα  το  βάλω  σε  

ψηφοφορία .  

Κος    :  

Εμείς  ούτε  μικρόφωνα  πήραμε  ούτε  καταχραστήκαμε  τον  χρόνο .  Σας  

παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Φωτιάδη  επί  του  θέματος ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  του  θέματος .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  λίγο  κύριοι  συνήγοροι .   

Κα   :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος    :  

Έχουμε  όνομα ,  έχουμε  επίθετο ,  έχουμε  τα  μαγαζιά  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ένα  λεπτό ,  επί  της  διαδικασίας .  Επί  της  διαδικασίας .  Σας  παρακαλώ .  

Άλλοι  από  εκεί  φωνάζετε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι….διαδικασία .  Κύριε  Πρόεδρε  θεωρώ  ότι  

ατυχώς  καταστρατηγήσατε  την  διαδικασία  και  έχουμε  εντάσεις .  Τα  

θέματα  είναι  πολύ  συντεταγμένα .  Δεν  θέλω  να  σας  προσβάλω ,  για  να  

βοηθήσω  θέλω .  Σας  έκανα  από  το  πρωί  πρόταση  να  αναβάλουμε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  είπατε  ότι  έχουμε  θέματα  να  τα  τρέξουμε .  Δεν  

μας  δώσατε  τον  λόγο  γιατί  θα  σας  κάναμε  εμείς  μια  πρόταση  να  

αναβληθεί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μου  ζητήσατε  τον  λόγο  και  δεν  σας  τον  έδωσα ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  ζήτησα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  μου  τον  δώσατε .   Λοιπόν ,  το  δεύτερο  

πράγμα  που  έχω  να  πω  και  για  τους  δυο  πλευρές .  Υπάρχει  μια  πλευρά  

η  οποία  εκπροσωπείται  . .και  δηλώνει  ότι  έχει  τόσες  υπογραφές .  

Δώσατε  τον  λόγο  σε  έναν  δικηγόρο ,  ο  οποίος ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  

έπρεπε  να  προσέλθει  και  να  σας  δώσει  ποιους  εκπροσωπεί .  Εάν  σας  

έδινε  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πυροδοτείτε  …. 

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Να  αναβληθεί ,  να  αναβληθεί  για  το  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Να  αναβληθεί  για  το  επόμενο ,  να  

αναβληθεί  για  το  επόμενο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  αναβληθεί  γιατί  πιστεύω  ότι  συμφωνούμε  άπαντες  να  αναβληθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  να  αναβληθεί  για  το  επόμενο .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Κυρία  

Γεωργούλα  να  αναβληθεί  για  το  επόμενο .  Όπως  και  η  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη .  Ομόφωνα  λοιπόν  να  αναβληθεί  το  έκτο  θέμα  για  το  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Καλό  σας  βράδυ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  τελείωσε  το  θέμα .  Σώτο  τελείωσε  το  

θέμα .  Αναβολή  δόθηκε .  Δεν  μπορείτε  να  υποβάλλετε  αιτήματα  τώρα .   

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με  τον  κ .  Γκότση  μετά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  θέλω  να  ρωτήσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι .  Ωραία .  Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αγγελίδη ,  τον  κ .  Δήμαρχο ,  για  ποιο  λόγο  το  

διαμέρισμα  του  Μητρουσίου  της  τελευταίες  μέρες  του  χιονιά  δεν  είχε  

πετρέλαιο  ούτε  στο  Κοινοτικό  Κατάστημα ,  δεν  είχε  πετρέλαιο  ούτε  στο  

Ιατρείο  και  στο  Κ .Α .Π .Η .….;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος    :  

Κύριε  Δήμαρχε  ντροπή  που  έχεις  έναν  τέτοιο  άνθρωπο  δίπλα  σου .  

Είναι  μεγάλη  ντροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Στο  δημοτικό  κατάστημα  και  στο  ιατρείο  δεν  είχε .  Το  καταναλώσαμε  

όλο  στο  Κ .Α .Π .Η . .  Υπάρχει  μια  δεξαμενή  την  οποία  την  

χρησιμοποιήσαμε  για  το  Κ .Α .Π .Η . .  Αυτές  τις  μέρες… προσπαθήσαμε  

να  πάρουμε  πετρέλαιο  αυτές  τις  μέρες ,  δεν  μπόρεσε  να  πάει  το  

βυτιοφόρο .  Νομίζω  ότι  θα  πήγαινε  σήμερα  το  μεσημέρι  ή  αύριο  το  

πρωί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  πριν  να  χιονίσει  δεν  είχαν  πετρέλαιο .  Πριν  να  χιονίσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπήρχε  πετρέλαιο  στην  δεξαμενή  που  υπάρχει  γιατί  είναι  ένα  ενιαίο  

κτίριο .  Είναι  η  Κοινότητα ,  το  ιατρείο  και  το  Κ .Α .Π .Η . .  Απλά  επειδή  το  

Κ .Α .Π .Η .  χρειάστηκε  να  ξοδέψει  περισσότερο ,  το  καταναλώσαμε  εμείς  

το  πιο  πολύ  στο  Κ .Α . .ΠΗ .  και  αυτή  είναι  η  υποχρέωση  που  κάνουμε  

όταν  τελειώνει .  Βάζει  μια  ο  ένας  και  μια  ο  άλλος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  βάλετε  τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως  θα  βάλουμε .  Ήταν  πριν  από  μια  με  δυο  μέρες  αλλά  δεν   

μπορούσε  να  πάει  το  βυτιοφόρο .  Αύριο  θα  έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στα  δυο  θέματα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  κυρίες  και  κύριο .  

Πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

 έτους  2017 που  αφορά  την  απομείωση   ενίσχυση  ΚΑΕ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 

37

οφειλών  εσόδων  ΠΟΕ  για  το  έτος  2017.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είχατε  ερώτηση ,  κύριε  Γιαννακίδη  εκτός ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κάτι  πολύ  σύντομο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Χωρίς  καθυστέρηση ,  στα  γρήγορα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη ,  δεν  σας  είδα .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είχε  κανονιστεί  μια  συνάντηση  με  τον  Υπουργό  Αμύνης  τον  κ .  

Καμμένο .  Έγινε ;  Πρόκειται  να  γίνει ;  Έχουμε  κάποιο  νεώτερο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  γίνει .  Θα  μου  απαντήσουν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  να  κλείσω  το  θέμα ,  δεν  έχουμε  άλλες  ερωτήσεις ,  έτσι ;  Πάμε  στα  

εκτός  ημερήσιας .  Δυο  θέματα .  Ένα  η  αναμόρφωση  εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 που  αφορά  την  απομείωση  

ΚΑΕ  οφειλών  εξόδων  του  έτους  2017.   

 Συμφωνεί  το  σώμα  να  συζητηθεί  το  θέμα  διαδικαστικά ;  Ομόφωνα  

ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  Η  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 ΤΟΥ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΟΣ  

…………………………. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  ένα  δεύτερο  θέμα  συνάδελφοι .  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λέβητα  στο   

αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   

Χθες  έσπασε  και  πρέπει  να  αντικατασταθεί  άμεσα  διότι  έχει  κρύο ,  

παγωνιά .  Διαδικαστικά  να  συζητηθεί  και  αυτό .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  Η  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 ΤΟΥ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΟΣ  

…………………………. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού   

έτους  2017 που  αφορά  την  απομείωση   ενίσχυση  ΚΑΕ   

οφειλών  εσόδων  ΠΟΕ  για  το  έτος  2017.  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γαλάνη  ο  λόγος  σε  σας  για  την  αναμόρφωση  του  εγκριμένου  

προϋπολογισμού .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  πρώτα  από  όλα  καλή  χρονιά  και  από  εμένα .  Κύριε  

Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε , .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  είμαστε  

μπορώ  να  πω  ο  πρώτος  Δήμος  σε  επίπεδο  Νομού  που  έχουμε  

εγκεκριμένο  προϋπολογισμό ,  η  Οικονομική  Επιτροπή ,  ευχαριστούμε  

τους  συναδέλφους  στην  Οικονομική  Επιτροπή  πέρα  τις  ανατροπές  για  

να  μπορέσουν  να  γίνουν  αναλήψεις  δαπανών   για  να  προχωρήσει  ο  

Δήμος  άμεσα .  Ήδη  βγάζουμε  εντάλματα  πληρωμών .  Δηλαδή  τις  

οφειλές  τις  πληρώνουμε ,  ξεκινήσαμε .  Φανταστείτε  είστε  στις  πρώτες  

δέκα ,  δεκαπέντε  μέρες  του  χρόνου .   

 Επίσης ,  με  την  σημερινή  μας  απόφαση ,  γιατί  όσες  αναλήψεις  

δαπανών  δόθηκαν  κύριε  Πρόεδρε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  η  

ανατροπή  να  γίνει  πάντα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Αυτές  που  

δόθηκαν  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  

αυτές  που  δόθηκαν  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  από  τον  κ , .  Δήμαρχο .   

 Επομένως  ο  ανατροπές  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για  τις  ανατροπές  μιλάμε .  Ανατροπή  και  αποδέσμευση…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  την  αναμόρφωση .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Νομίζω  το  ψήφισαν  και  είπαν  ότι  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί  της  διαδικασίας  είπαν .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  κατάλαβα .  Μετά  το  ρωτήσατε  ξανά .  Δεν  συμφωνούν  όλοι ;  Θέλετε  

να  σας  εξηγήσω ;  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  δεύτερο  εκτός  ημερήσιας  θέμα .  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λέβητα   

στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  ποσό  980 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΟΚ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  24/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  τώρα  στα  θέματα  της  ημερήσιας  με  πρώτο  θέμα :  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης   

υποχρέωσης  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομοφώνως  και  το  πρώτο  θέμα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  και  παραλαβή  μελέτης  με  τίτλο:  “Επικαιροποίηση   

της  αρχιτεκτονικής  μελέτης  του  Κεντρικού  Πάρκου   

της  πόλης  των  Σερρών”. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Ανάπλαση  -  ανάδειξη   

πρώην  οδού  Δορυλαίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  εάν  υπάρχουν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  η  εισήγηση  είναι  πλήρης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  η  μελέτη  είναι  πλήρης  και  η  εισήγηση  είναι  πλήρης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  μελέτη  δεν  την  είδαμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  τις  μελέτες  σας  εξήγησε  κ .  Φωτιάδη  υπάρχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Πρόεδρε  συγνώμη  να  ρωτήσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό .  Δείτε  τις  μελέτες  εδώ  πέρα .  Είναι  χάρτες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτάκι .  Δείτε  αυτή  την  μελέτη  για  την  Δορυλαίου .  Χάρτες  μέσα .  

Δείτε .  Και  οι  μελέτες  σας  είπα  και  το  πρωί  τηλεφωνικά  ότι  οι  

υπηρεσίες  δεν  θέλουν  να  κυκλοφορούν  σε  PDF από  τον  έναν  στον  

άλλο .  Θα  είναι  να  ήταν  κάποιος ,  ειλικρινά  το  λέω  για  να  

διευκολυνθείτε  και  εσείς ,  έχει  απορίες  επί  της  μελέτης  να  έρθει  

κάποιος  από  κάθε  παράταξη ,  ένας  από  κάθε  παράταξη  και  να  δει  την  

μελέτη  και  να  συζητήσει  με  τον  αρμόδιο  υπάλληλο .  Είναι  νομίζω ,  θα  

διευκολύνουμε  την  διαδικασία .   

 Επί  του  θέματος  ναι ,  παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

…διαφωτιστική… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ  συνάδελφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  αυτή  η  περιβόητη  πολιτική ,  εταιρική ,  κοινωνική  

ευθύνη…δηλαδή  θα  χρηματοδοτήσουν  και  την  κατασκευή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βέβαια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Επί  του  τρίτου  θέματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συζητάμε  τώρα  ή  ρωτάμε ;   Ερωτήσεις  πρώτα  και  τοποθετήσεις  μετά .  

Όπως  προβλέπει  η  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  επειδή  βγήκα  να  πάρω  νερό ,  ερωτήσεις  κάνουμε  ή  

τοποθετήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις .  Άλλη  ερώτηση ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  η  μελέτη  είναι  μεγάλη ,  όπως  είπατε  και  είναι  βέβαιο  ότι  

μηχανικοί  δεν  είμαστε  πιθανόν  πολλά  να  μην  τα  αντιλαμβανόμαστε ,  

μήπως  θα  μπορούσε  εν  ολίγοις ,  να  μας  δώσει ,  έτσι  σε  σημεία  το  

περιεχόμενο  της  μελέτης  και  την  στόχευση  της  μελέτης ;  Δεν  ζητάω  

λεπτομέρειες ,  έτσι  ώστε  να  γίνει  γνωστή  η  μελέτη  προς  τα  έξω ;  

Συγκεκριμένα  σημεία  και  στόχευση  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προέκυψε  για  τον  οδό  Δορυλαίου ,  ξέρετε  ποια  είναι  η  οδός  Δορυλαίου .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  θα  γίνει  ανάπλαση  στο  τμήμα  από  εκεί  που  είναι  η  μπάρα ,  όπως  

μπαίνουμε  από  την  Γεωργίου  Παπανδρέου ,  μέχρι  την  άλλη  την  μπάρα .  

Εκείνο  το  κομμάτι .  Θα  γίνουν  πολύ  ήπιες  παρεμβάσεις .  Αυτές  οι  

παρεμβάσεις  εγκρίθηκαν  και  από  την  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή .  Δηλαδή  

ποδηλατόδρομος ,  πλακόστρωτο ,  παγκάκια ,  φωτιστικά ,  δέντρα .  Αυτές  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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είναι  οι  παρεμβάσεις .  Πολύ  ήπιες .  Θα  μπουν  οι  κολώνες .  Αυτά .  

Εγκρίθηκε  και  από  την  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις  συνάδελφοι  επί  του  θέματος .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης .  Ο  κ .  Πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ ,  Χασαπίδης   και  ο  κ .  

Γαλάνης .  Παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  όλοι  γνωρίζουμε  ότι  και  η  οδός  Δορυλαίου  . .και  

ακυρώθηκε  ενώ  ήταν  πάρα  πολύ  λειτουργική  καθότι  είχαμε  την  κίνηση  

την  οποία  τώρα  παροχετεύουμε  στις  δυο  σχολικές  μονάδες .  Στέλνουμε  

την  κίνηση  στις  δυο  σχολικές  μονάδες  οι  οποίες  είναι  αμφίδρομες .  

 Εμείς  θεωρούμε  ότι  δεν  θα  έπρεπε  να  γίνει  ποτέ  αυτό  και  σήμερα  

να  μην  μπω  στην   διαδικασία  γιατί  αυτός  ο  ΚΑΠ  μας  κάνει  αυτή  την  

μεγάλη  την   χρηματοδότηση  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  αλλά  θα  έλεγα ,  

γιατί  να  αναπλάσουμε  το  συγκεκριμένο  κομμάτι ,  το  οποίο ,  ούτως  ή  

άλλως  είναι  γενικό  πάρκο ,  ενιαίο  πάρκο  και  βεβαίως  ερώτηση ,  

τοποθέτηση  και  κλείνω ,  αυτό  το  οποίο  θα  μας  κάνουν  αυτοί  οι  οποίοι  

είναι  τόσο  ευαίσθητοι  είναι  ενταγμένο  στην  γενική  αρχιτεκτονική  του  

πάρκου  μας ;  Δηλαδή  θα  μείνει  ή  θα  το  ξηλώσουμε  όλο  και  θα  κάνουμε  

γενική  εφαρμογή  της  μελέτης  που  μόλις  στο  προηγούμενο  θέμα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  επικαιροποιήσαμε ;  Θα  μείνει ;  Αλλιώς  να  πάμε  σε  ένα  άλλο  

σημείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  μείνει .  Ποιος  απαντά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ερώτηση .  Ο  κύριος  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Εμείς  προσωπικά  δεν  διαφωνούμε  με  την  ανάπλαση  

της  Δορυλαίου  αλλά  ήθελα  να  ρωτήσω  το  σώμα ,  εδώ  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  δεν  πήρε  απόφαση  να  στηρίξουμε  την  προσφυγή  πολιτών  

εναντίον  του  ΚΑΠ ,  γιατί  διαφωνούσαν  με  την  χάραξη ,  η  οποία  περνάει  

μέσα  από  παραγωγικά  κομμάτια ;  Χωράφια  δηλαδή  και  μετρητές  του  

σταθμού  συμπίεσης ;  Ακόμα  δεν  έχει  τελεσφορήσει  η  δίκη ,  η  δίκη  ήταν  

να  γίνει  πριν  δυο  μήνες ,  πήρε  αναβολή  και  είναι  σε  διαδικασία  

εξέλιξης .   

 Είναι  δυνατόν  να  δεχόμαστε  δωράκια  την  στιγμή  που  ο  Δήμος  

Σερρών  βάζει  από  την  τσέπη  του  χρήματα  για  να  προσφύγει  και  

εναντιώνεται  σε  αυτή  την  εταιρεία ;  Αυτό  συγνώμη  στο  χωριό  μου  το  

λένε  εξαγορά  συνειδήσεως .  Εγώ  ντρέπομαι  προσωπικά ,  ντρέπομαι  που  

είμαι  μέλος  ενός  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  μου  κάνει  αληθινή  

εντύπωση  το  πώς  δεν  αντιδρά  κανένας  άλλος .  

 Είναι  δυνατόν  δηλαδή ,  έστω  και  για  την  τιμή  των  όπλων ,  έστω  

και  για  τα  ελάχιστα  στοιχεία  εγωισμού ,  δεν  θα  έπρεπε  να  

αντιδράσουμε ,  να  αντισταθούμε ;  Δηλαδή  εάν  κάποιος  έκανε  κακό  στο  

σπίτι  μας ,  επειδή  απλά  έχει  την  δύναμη  να  μας  εξυπηρετήσει  εμείς  

δημιουργήσαμε  κολλητιλίκια  μαζί  του ;  Είναι  δυνατόν . .μια  τέτοια  

συμπεριφορά ;   

 Για  μένα  αυτή  η  συμπεριφορά ,  συγνώμη ,  είναι  κατάπτυστη .  Είναι  

η  επιεικέστερη  λέξη  που  μπορώ  να  χρησιμοποιήσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  ότι  για  τον  ίδιο  λόγο  είχατε  ξανά  αναφερθεί  στο  παρελθόν ,  

κύριε  Γιαννακίδη .  Το  άκουσα  άλλη  μια  φορά  από  εσάς .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  πάρει  και  απάντηση  από  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Απαντήθηκε  το  θέμα  αλλά  εντάξει ,  θα  ξανά  απαντηθεί .  Ο  κ .  

Αναστασιάδης  Ηλίας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  θυμάμαι  την  απόφαση  την  οποία  πήραμε ,  το  προσπερνώ  προς  

στιγμή  γιατί  δεν  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  μείνουμε  εκεί ,  αλλά  θα  ήθελα  

να  ρωτήσω  το  εξής  απλό .  Ωραία  μας  τα  είπατε  κύριε  Αγγελίδη ,  ότι  θα  

γίνει  αυτός  ο  δρόμος  έτσι  καλός ,  εμφανής  και  όμορφος .  Το  ερώτημα  

είναι  απλό  και  σαφές  και  είναι  ρητορικό  το  ερώτημα ,  εάν  θέλετε  

απαντάτε .   

 Δεν  υπάρχουν  άλλες  προτεραιότητες  εφόσον  θέλουμε  να  

εκμεταλλευτούμε  αυτή  την  γαλαντόμο  συμπεριφορά  του  ΚΑΠ ;  Από  ότι  

γνωρίζω  και  γνωρίζετε  και  εσείς  υπάρχουν  τόσες  ανάγκες  στον  Δήμο  

για  να  γίνουν  τόσα  έργα ,  τα  οποία  είναι  έργα  υποδομής  που  αυτό  εδώ  

θα  μου  επιτρέψετε  να  πω  ότι  όντως  φαντάζει  σαν  εξαγορά  συνείδησης .    

 Πιστεύω  πως  ένα  τέτοιο  έργο  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  όπως  

εσείς  το  παρουσιάζεται ,  δεν  είναι  έργο  προτεραιότητας .  Υπάρχουν  

πολλά  άλλα  τα  οποία ,  βέβαια ,  τα  γνωρίζετε  όπως  τα  γνωρίζω  και  εγώ  

και  καλό  θα  είναι  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  να  στρέφεστε  και  όχι  πως  

έργα  τα  οποία  φαντάζουν  και  μόνο .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θέλω  

να  θυμίσω  ότι  συμμετείχα  στο  κίνημα  αντι-ΤΑΡ  και  στο  κίνημα  

εναντίον  της  εξόρυξης  του  χρυσού  και  συμμετείχα  σε  πολλές  

συνελεύσεις  και  στις  Σέρρες  και  στο  Σιδηρόκαστρο .  Η  αντίθεσή  μου  με  

την  δημιουργία  του  ΤΑΡ  είχε  περισσότερο  σχέση  με  την  στρατηγική  

επιλογή  της  χώρας  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τον  ανταγωνισμό  των  μεγάλων  

δυνάμεων ,  των  πολυεθνικών  εταιρειών  που  η  χώρα  μας  είχε  επιλέξει  

χωρίς  η  ίδια  να  ωφεληθεί  και  λιγότερο  είχε  να  κάνει  με  την  

περιβαλλοντολογική  επίπτωση  αυτής  της  εγκατάστασης  σε  ότι  έχει  

σχέση  με  τον  περιβάλλον  στον  Νομό  Σερρών .  

 Θέλω  να  πω  ότι  εκείνη  η  κινηματική  προσπάθεια  δυστυχώς  δεν  

ευοδώθηκε .  Το  ΤΑΡ  ήδη  κατασκευάζεται  και  θα  έλεγα  με  τις  ευλογίες ,  

αδόκιμος  όρος ,  του  Πρωθυπουργού .  Δηλαδή  είμαστε  προ  ενός  

τετελεσμένου  γεγονότος .   

 Από  εκεί  και  ύστερα ,  ξεκινάει  η  ευθύνη  της  Δημοτικής  Αρχής ,  η  

ευθύνη  της  τοπικής  εξουσίας .  Σε  τι  μπορεί  να  ωφεληθεί  από  αυτή  την  

μεγάλη  εταιρεία  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τα  αντισταθμιστικά  οφέλη ;   

 Εγώ  θα  περίμενα ,  κύριε  Γιαννακίδη  να  πείτε  εδώ ,  γιατί  διεκδικεί  

ο  Δήμος  τόσα  λίγα  ενώ  κάποιοι  άλλοι  Δήμοι ,  ενδεχομένως ,  να  

διεκδίκησαν  και  να  πήραν  περισσότερα  και  όχι  για  να  διατηρήσουμε  

την  ιδεολογική  μας  καθαρότητα  να  αποποιηθούμε  την  δυνατότητα  που  

έχουμε  για  τον  Δήμο  να  πάρουμε  και  αυτά  τα  λεφτά .  Στο  όνομα  της  

καθαρότητας  της  ιδεολογικής  δεν  μπορούμε  να  απεμπολούμε  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου  και  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  είναι  να  

κερδίσουμε  όσο  μπορούμε  περισσότερο  από  αυτή  την  εγκατάσταση ,  

γιατί ;  Γιατί  η  εγκατάσταση  ήδη  κοντεύει  να  τελειώσει  και  με  τις  

ευλογίες  του  Πρωθυπουργού ,  όπως  είπα .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Γαλάνης .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  αυτή  η  

πόλη  έχει  αίτημα  την  δημιουργία  πάρκου  κεντρικού  εδώ  και  εκατό  

χρόνια .  Εκατό  χρόνια  είναι  προτεραιότητα  το  κεντρικό  πάρκο .  Εάν  

είμαστε  η  ‘Πόλη  των  Σοφών’ ,  όπως  έλεγε  ο  μεγάλος  Οθωμανός  

γεωγράφος  ο  Χατζή  Κατούρας ,  τότε  θα  πρέπει  επιτέλους ,  μετά  από  

εκατό  χρόνια  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  κάτι  γι '  αυτό  το  κεντρικό  

πάρκο .  Είναι  πολύ  σοφή  η  επιλογή  του  κ .  Δημάρχου  να  διαλέξει  να  

πάρει  ως  αντισταθμιστικό  όφελος  κάτι  στο  κεντρικό  πάρκο .  Είναι  

πολλά  χρόνια  αυτός  ο  χώρος  παραμελημένος .   

 Όσον  αφορά  τους  χαρακτηρισμούς  περί  κατάπτυστων  ή  όχι ,  εγώ  

θα  σηκώσω  το  γάντι ,  γιατί  σέβομαι  τον  εαυτό  μου  και  όλους  σας  εδώ  

και  θα  πω  τα  εξής  πολύ  απλά .  Ήρθα  οργανωμένος  για  το  θέμα  αυτό ,  το  

περίμενα .  Με  την  512 απόφαση  του  ΄13 και  την  643 του  ΄14 και  την  

απόφαση  για  την  άσκηση  της  προσφυγής  ναι ,  ήμασταν  συνεπείς  στην  

επιστημονική  άποψη  που  εξέφρασε  το  ΓΕΩΤ .Ε .Ε .  και  είπαμε  να  

προχωρήσουμε  με  αυτό  τον  τρόπο .  Έλα  που  όμως  η  κυβέρνηση ,  εδώ  τα  

έχω ,  απάντησε  να  εξής  μετά  από  λίγο  καιρό .  Ο  ΣΥΡΙΖΑ  δεν  υπήρξε  

ποτέ  αντίθετος  με  το  έργο  του  ΤΑΡ ,  δεν  το  καταψήφισε  ποτέ  στην  

Βουλή  αλλά  έθεσε  ζητήματα  σχετικά  με  τα  αντισταθμιστικά  οφέλη  

καθώς  και  με  την  ανάγκη  πολυδιάστατης  ενεργειακής  συνεργασίας  

πέρα  του  ΤΑΡ .  Ως  κυβέρνηση  ο  ΣΥΡΙΖΑ  αφενός  βελτίωσε  τους  όρους  

του  ΤΑΡ  και  αφετέρου  προωθεί  στην  πράξη  πολυδιάστατη  ενεργειακή  

πολική ,  σημειώνουν  κυβερνητικές  πηγές .   
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 Όταν  εγώ  είμαι  έτοιμος  όταν  ήθελα  να  κρίνω  την  προηγούμενη  

κυβέρνηση ,  για  την  σημερινή  το  κάνω  με  όρους  όπως  πρέπει  αυτός  

αυτοδιοικητικός .  Αλλά  όταν  εγώ  διαβάζω  στους  ΟΤΑ  σαν  μέλος  αυτού  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  βλέπω  αυτούς  που  λέγανε  πριν  ότι  όχι ,  

τώρα  να  λένε  ότι  ναι  και  να  μιλάμε  για  αντισταθμιστικά  οφέλη ,  ο  

Δήμος  Σερρών  να  αφήσει  τα  αντισταθμιστικά  οφέλη  να  …, θα  πάρουμε  

όπως  λέει  ο  συνάδελφος  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ακόμα  περισσότερα .   

 Επομένως ,  πολύ  σωστά  πράξαμε ,  το  κεντρικό  πάρκο  το  έχουν  

ανάγκη  στην  πόλη  των  Σερρών  η  Σερραίοι ,  ο  Δήμος  Σερρών  στο  

σύνολό  του  και  καλώς  προχωράμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αυτή  είναι  η  άποψή  

μου .  Και  δεν  αλλάξαμε  εμείς  ρότα ,  την  ασκήσαμε  την  προσφυγή ,  

ήμασταν  σε  συνελεύσεις ,  ο  Κώστας  το  θυμάται  και  στο  Σκούταρι  με  

τον  κ .  Δήμαρχο ,  με  τους  πολίτες  αυτούς  που  αντιδρούσαν  αλλά  εδώ  

βλέπουμε  ότι  αυτοί  που  λέγανε  όχι  τώρα  λένε  ναι  και  υπερθεματίζουν  

στο  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

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

πολλά  και  καλή  χρονιά .  Δυο  λόγια  γι '  αυτό  το  θέμα .  Δεν  θα  πω  

περισσότερα .  Σε  ότι  αφορά  το  περιβόητο  κεντρικό  πάρκο  της  πόλης ,  το  

οποίο  ακούγεται  και  ποτέ  δεν  υλοποιείται  και  νομίζω  ότι  έφτασε  ο  

καιρός  να  γίνουν  παρεμβάσεις  που  να  πάρουν  σάρκα  και  οστά ,  γιατί  

κάποιοι ,  εντός  εισαγωγικών ,  κάποτε  χαράξανε  μέσα  στον  πάρκο  δρόμο  
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και  το  βάλανε  και  Δορυλαίου  και  το  κάνανε  15 για  να  περνάνε  

αυτοκίνητα ,  για  να  μην  τρελαθούμε  τελείως .  

 Κακώς ,  πολύ  κακώς  ονοματίστηκε  οδός  μέσα  από  κεντρικό  πάρκο  

για  να  περνάνε  αυτοκίνητα .  Ήταν  τρελό ,  να   το  πω  πολιτικά ,  που  είχε  

παρθεί  τότε  και  νομίζω  ότι  σήμερα  έρχεται  και  δίνει  και  με  μια  

απάντηση  σε  αυτό  με  την  παρέμβαση  αυτή .   

 Η  παρέμβαση  αυτή  είναι  με  χορηγία .  Να  ξεκαθαρίσουμε  εδώ  εάν  

είμαστε  υπέρ  των  χορηγιών  ή  όχι ,  κάτι  το  οποίο  η  ελληνική  κοινωνία  

το  έχει  από  πολύ  παλαιά….καθαρές  σχέσεις .  Θα  ήθελα  να  πω  κύριε  

Γιαννακίδη  σε  αυτό  το  κομμάτι ,  γιατί  η  εξαγορά  συνειδήσεων  είναι  

λίγο  βαρύ ,  οι  μεγάλες  επενδύσεις ,  δεν  θα  μιλήσω  για  …σε  επίπεδο  

εθνικό  οι  κυβερνήσεις  το  λύνουν… και  καλά  που  υπογράφτηκε  τώρα  

και  γίνεται  και  μακάρι  να  περάσουν  και  άλλοι  πέντε  αγωγοί  από  εδώ ,  

από  την  Βόρειο  Ελλάδα ,  όλες  οι  μεγάλες  εταιρείες  έχουν  πρόγραμμα  

εταιρικής  . .γιατί  έτσι  προβλέπεται  από  την  διεθνή  νομοθεσία  και  ανά  

Νομό ,  ανά  Δήμο  που  παρεμβαίνει  υπάρχουν  τα  λεγόμενα  

αντισταθμιστικά  οφέλη  και  εκεί  πρέπει  να  δοθεί  η  μάχη  για  να  

μπορέσουμε  με  σοβαρές  προτάσεις  να  μπορέσει  να  ωφεληθεί  ο  Δήμος  

τα  περισσότερα .   Αυτό  είναι  το  ζητούμενο .  

 Τίποτα  άλλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έχει  τελειώσει  η  πρωτολογία .  Μπορείτε  να  πάρετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  είμαστε  στην  πρώτη  φάση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  στην  πρώτη  φάση .  Υπάρχει  και  δευτερολογία .  Γι '  αυτό  δίνω  τον  

λόγο  στον  κ .  Μυστακίδη .   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

καλησπέρα  και  χρόνια  σας  πολλά .  Για  το  θέμα  της  Δορυλαίου  

ακούστηκαν  εδώ  προτάσεις  ότι  έπρεπε  να  παραμείνουν  εδώ ,  

λειτουργούσε ,  εξυπηρετούσε .   

Καταρχήν ,  τεχνικά  να  πούμε  ότι  δεν  επιτρέπεται  ή  εάν  θέλετε ,  

απαγορεύεται  η  δημιουργία  δρόμου  μέσα  σε  οικοδομικά  πολύγωνα .   

Εκεί  είναι  ένα  οικοδομικό  πολύγωνο  το  οποίο  είναι  χαρακτηρισμένο  ως  

πάρκο .  Τώρα  εάν  υπήρξε  ανοχή  λόγω  του  ότι  υπάρχει  το  πρακτορείο  

εκεί  πέρα  και  εξυπηρετούσε  καταστάσεις ,  αυτό  είναι  ένα  άλλο  θέμα .   

 Εμείς  τώρα  εφαρμόζουμε  τον  νόμο ,  κλείνουμε  το  περίγραμμα  των  

οικοδομικών  πολυγώνων  σύμφωνα  με  την  χρήση  τους  και  θα  ήθελα  να  

κάνω  ένα  ερώτημα  ρητορικό  προς  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Εάν  συνέβαινε  

σε  αυτόν  τον  δρόμο  ένα  ατύχημα  ενώ  λειτουργούσε  παράνομα ,  πόσες  

καταγγελίες  θα  γινόντουσαν  εδώ  μέσα  να  μας  κατηγορήσουν  γιατί  δεν  

τον  κλείσαμε  και  γιατί  επιτρέπαμε  την  κυκλοφορία  του ;   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Γκότσης .  Έκλεισε  ο  πρώτος  σύμβουλος  και  

έχετε  τον  λόγο  εσείς  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον  κ .  Φωτιάδη  θέλω  πω .  Πάλι  καλά  απάντησε  και  ο  κ .  Γαλάνης  και  ο  

κ .  Μυστακίδης  γιατί  πρέπει  να  αναπλαστεί  η  πρώην  οδός  Δορυλαίου ,  

διότι  είναι  κεντρικό  πάρκο .  Απλά  πράγματα .  

 Η  επικαιροποίηση  που  έγινε ,  η  πρώτη  μελέτη  του  κεντρικού  

πάρκου  έγινε  το  ΄85 από  μια  εταιρεία .  Τώρα  λοιπόν  η  αρχιτέκτονας  

πήρε  αυτή  την  μελέτη ,  είδε  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  έβαλε  και  
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αυτή  την  πινελιά  της  τι  μπορεί  να  γίνει  ακόμα  και  έρχεται  

επικαιροποιημένη  που  πάρθηκε  η  μελέτη  όλη  μαζί  εδώ  στον  φάκελο  

του  προέδρου .   

 Η  Δορυλαίου  δεν  είναι  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  όλης  μελέτης  

αλλά  είναι  συνδυάζεται  με  όλη  την  αρχιτεκτονική  μελέτη  του  πάρκου  

και  γι '  αυτό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  είναι  αναπόσπαστο  κομμάτι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναπόσπαστο ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  είπατε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ενσωματώνεται .  Δηλαδή  όλη  η  άλλη  μελέτη  ή  μάλλον  αυτό  το  κομμάτι  

θα  προσαρμοστεί  σε  όλη  την  άλλη  μελέτη .  Γι '  αυτό  ακριβώς  και  

εγκρίθηκε  από  την  Επιτροπή ,  την  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή .  Αυτό  θέλω  

να  πω  στον  κ .  Φωτιάδη  και  όλα  τα  υπόλοιπα  νομίζω  απαντήθηκαν  και  

ο  Δήμαρχος  θα  σας  δώσει  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία  πρώτα  και  μετά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήθελα  να  πω  βέβαια  ότι  και  λίγα  παίρνουμε  και  διεκδικούμε  

περισσότερα ,  διότι  άλλοι  Δήμοι  πήραν ,  πήραν .  Διεκδικούμε  

περισσότερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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248 στείλανε  αλλά  διεκδικούμε ,  επαναλαμβάνω  και  άλλα .  Και  άλλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία  από  τους  προλαλήσαντες ;   Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης .  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  ο  κ .  Γαλάνης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  χρειαστεί ,  κύριε  Πρόεδρε  και  εγώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  ακούστηκαν  απόψεις  σε  μια  θετική ,  θα  

έλεγα  λογική ,  γιατί  ακούστηκαν  από  πλευράς  αντιπολίτευσης  κάποιες  

απόψεις .  Κάπως  συγχέουμε ,  ακούστηκαν  απόψεις  με  αυτό  που  λέει  η  

κυβέρνηση ,   με  αυτό  που  πρέπει  να  αποφασίσει  ανεξάρτητα  η  ελληνική  

δικαιοσύνη .  Δεν  νομίζω  ότι  ήταν  πετυχημένη  αυτή  η  τακτοποίηση .  

Αλίμονο .  Εκτός  εάν  έχει  κάποιος  συνείδηση .   

 Γιατί  μας  είναι  άλλο  πράγμα  η  κυβέρνηση  και  άλλο  η  

δικαιοσύνη ,  διότι  εμείς  προσφύγαμε ,  κύριε  Πρόεδρε  και  εάν  θυμάστε  

εμείς  ως  παράταξη  σε  αυτή  την  αίθουσα  διαφωνήσαμε  και  επιμείναμε  

ότι  δεν  θα  πρέπει  επ’  ουδενί  να  εγκαταλείψουμε  την  μάχη  για  την  

απομάκρυνση  του  συμπιεστή .  Το  θυμάστε ;  Εμείς  ως  παράταξη  λέγαμε  

ότι  η  χάραξη  δεν  θα  αλλάξει .  Ο  συμπιεστής  φεύγει  όμως ,  μπορεί  να  

φύγει .   

 Αυτή  η  μάχη ,  αλήθεια ,  γιατί  εγκαταλείφθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Φωτιάδη… 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  μην  πάμε  στον  συμπιεστή  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  τοποθετούμαι  επί  του  θέματος .  Επί  του  θέματος  

τοποθετούμαι .  Προφανώς  λοιπόν  η  εταιρεία  έχει  λόγους  να  είναι  

γαλαντόμα  και  να  μας  δίνει  τα  228 και  παραπάνω  έπρεπε  να  μας  δώσει ,  

γιατί  έφυγε  ο  συμπιεστής  θα  έπρεπε  να  κάνει  άλλη  μελέτη ,  θα  έπρεπε  

να  κάνει  άλλες  εγκαταστάσεις  και  πάει  λέγοντας .  Εμείς  εδώ  με  αυτή  

την  ταυτοποίηση  εγκαταλείψαμε  και  αυτή  την  μάχη ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  για  την  απομάκρυνση  του  συμπιεστή  που  επέστρεψε  στον  

Δήμο  σε  μια  απόσταση  αναπνοής  από  το  τοπικό  διαμέρισμα .   

 Εμείς  λοιπόν  λέμε  καλώς ,  να  τα  πάρουμε  κ .  Χασαπίδη  τα  λεφτά  

αλλά  είναι  λίγα  και  είναι ,  νομίζω ,  κάτι  ασύμβατο  να  πιέζουμε  να  φύγει  

ο  συμπιεστής  και  να  παίρνουμε  δώρα ,  να  δηλώνουμε  ότι  το  θέλει  η  

κυβέρνηση  αλλά  η  ελληνική  δικαιοσύνη  είναι  χειραγωγημένη ,  άρα  δεν  

υπάρχει  καμία  προοπτική ,  παραδινόμαστε .   

 Εμείς  λέμε  ότι  όχι ,  δεν  παραδινόμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γιαννακίδη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με  πρόλαβε  ο  κ .  Φωτιάδης .  Ακριβώς  πάνω  σε  αυτό  ήταν  και  το  πνεύμα  

της  δικής  μου  δευτερολογίας .  Ακριβώς ,  κύριε  Γαλάνη  και  κ .  Χασαπίδη  

νομίζω ,  άθελα  πιστεύω  και  όχι  σκόπιμα ,  συγχέετε  δυο  διαφορετικά  

πράγματα .  Άλλο  να  είσαι  αντίθετος  με  το  έργο ,  που  δεν  ήμασταν ,  ποτέ  
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δεν  πήραμε  τέτοια  απόφαση  και  να  διεκδικείς  αντισταθμιστικά  οφέλη ,  

όπως  οφείλουν  να  κάνουν .   

Σε  αυτό  δεν  διαφωνήσαμε .  Η  διαφωνία  μας  ήταν  η  χάραξη  της  

όδευσης  και  με  την  θέση  του  συμπιεστή .  Αυτή  την  απόφαση  πήραμε .  

Γι '  αυτό  έδωσε  ο  Δήμος  χρήματα .  Δεν  μου  απαντάει  κανένας  ξεκάθαρα ,  

τότε  τα  χρήματα  γιατί  τα  δώσαμε ;  Δεν  δώσαμε  χρήματα ,  δεν  κάναμε  

προσφυγή  για  να  σταματήσουμε  το  έργο ,  γι '  αυτό  και  επαναφέρω  το  

θέμα .  Το  επιχείρημα  του  κ .  Δημάρχου  ότι  το  έργο  συνεχίζεται  είναι  

χωρίς  αντίκτυπο .  Αλλά  δεν  κάναμε  ποτέ  εμείς  προσφυγή  ούτε  το  

ζήτημα  είναι  να  σταματήσουμε  το  έργο  ούτε  εδώ  δηλώσαμε  κάποια  

τέτοια  επιθυμία .   

Η  διαφωνία  μας  είναι  στην  χάραξη  και  στην  θέση  όδευσης ,  γι '  

αυτό  προσφύγαμε .  Γι '  αυτό  δεν  προσφύγαμε ;  Τότε  γιατί  προσφύγαμε ,  

γιατί  δώσαμε  χρήματα ;  Σε  αυτό  δεν  μας  απαντάει  κανένας .  Τώρα  τι  

μαγικά  θα  κάνουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνη  ήταν  αυτή  η  απόφαση .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ομόφωνη ,  για  ποιο  πράγμα  όμως  ήταν  ομόφωνη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  συμπιεστού .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ακόμα  εκκρεμεί  η  δίκη .  Δεν  οφείλουμε  να  το  παλέψουμε  μέχρι  τέλους ;  

Αυτή  δεν  είναι  η  υποχρέωσή  μας ;  Γι '  αυτό  δεν  δώσαμε  χρήματα ;  

Χρήματα  γιατί  δώσαμε  εν  τέλει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  καλυφθήκατε ;   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  δεν  θα  διαφωνήσω  με  όσα  ακούστηκαν .  Εξάλλου ,  η  

άποψή  μας  και  η  θέση  μας  για  την  όδευση  και  για  τον  συμπιεστή  είναι  

γνωστή ,  την  έχουμε  καταθέσει  και  στο  παρελθόν .   

Εγώ  εμμένω  στο  αρχικό  το  οποίο  έθεσα  υπό  τον  τύπο  ρητορικού  

ερωτήματος .  Είναι  σαφές  πως  ο  Δήμος  έχει  ανάγκες  πολλές  σε  

υποδομές .  Είναι  σαφές .  Έχουμε  την  πεποίθηση  ως  παράταξη  ότι  δεν  

έχει  γίνει  μια  σωστή  αξιολόγηση .  Δεν  έχει  γίνει  μια  τοποθέτηση  των  

αναγκών  έτσι  όπως  θα  έπρεπε ,  έτσι  ώστε  με  βάση  αυτή  την  θέση  να  

αναζητήσουμε  να  κατασκευαστούν  έργα  τα  οποία  θα  έχουν  

προστιθέμενη  αξία  στο  μέλλον  και  προς  όφελος  των  πολιτών .  

 Μα  θα  μου  πείτε ,  αυτός  που  θα  περιδιαβαίνει  εκεί  πέρα  δεν  θα  

ωφελείται ;  Θα  ωφελείται  ένας  συγκεκριμένος  αριθμός .  Αλλά  οι  

ανάγκες  του  Δήμου  σε  υποδομές ,  το  ξέρετε  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  

μεγάλες  και  πιστεύω  ότι  είναι  λάθος  στόχευση  μόνο  προς  τα  εκεί  ή  

εκεί  μόνο .  Γι '  αυτό  εξάλλου  δεν  μπορούμε  να  δεχθούμε  αυτό  το  θέμα  

έτσι  όπως  ήρθε .   

 Δεν  θα  διαφωνήσουμε  για  να  πάρουμε  αντισταθμιστικά  οφέλη .  

Τέλος  πάντων ,   κινούμαστε  σε  αυτή  την  κατεύθυνση .  Αλλά  

αντισταθμιστικά  οφέλη  για  έργα  τα  οποία  μόνο  φαντάζουν  και  δεν  

είναι  έργα  υποδομής  με  προστιθέμενη  αξία  στο  μέλλον ,  σε  αυτά  δεν  

μπορούσε  να  συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Εάν  καλυφθήκατε  Πρόεδρε  να  πάμε  παρακάτω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  πω  ότι  προς  τον  κ .  Γιαννακίδη ,  γιατί  νομίζω  ότι  κινούμαστε  

στον  ίδιο  χώρο  ιδεολογικά ,  άρα  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε  

καλύτερα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυστυχώς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευτυχώς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  του  θέματος  και  αφήστε  την  πολιτική .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί  του  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  Δημοτική  Αρχή  δεν  παραιτήθηκε  από  την  προσφυγή  προς  το  ΣτΕ ,  

έτσι  δεν  είναι ;  Δεν  παραιτηθήκαμε .  Η  προσπάθεια  γίνεται  να  αλλάξει  ο  

συμπιεστής ,  εάν  μπορεί  να  αλλάξει .  Το  λέω  εγώ  ότι  δεν  πείστηκα  ότι  η  

περιβαλλοντολογική  επιβάρυνση  είναι  τόσο  μεγάλη .  Εάν  όμως  πάτε  

προς  την  Ζίχνη  θα  δείτε  ο  αγωγός  είναι  στα  όρια  του  Δήμου  Σερρών .   

Δηλαδή  να  είμαστε  ρεαλιστές .  Δεν  μπορούμε  όταν  ένα  έργο  έχει  

την  έγκριση  της  κεντρικής  εξουσίας  ότι  και  να  κάνουμε  εμείς ,  αφού  

δεν  μπορέσαμε  να  το  αλλάξουμε  στην  αρχή ,  τώρα  δεν  μπορούμε  να  το  

αλλάξουμε .  Να  δώσουμε  την  μάχη  γιατί ;  Για  να  διατηρήσουμε  την  

ιδεολογική  μας  καθαρότητα  ότι  εμείς  είμαστε… και  δίνουμε  την  μάχη  

ως  το  τέλος ;  Αυτό  είναι  λάθος  και  ποιους  θα  έχουμε  συμμάχους ;  

Ποιους  θα  έχουμε  συμμάχους ;  Την  κοινωνία  στα  χωριά  νομίζετε ;  Όχι .   
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Όλοι  παρακαλάνε  ο  αγωγός  να  περάσει  από  τα  χωράφια  τους .  

Γιατί ;  Γιατί  παίρνουν  τεράστιες  αποζημιώσεις  και  με  την  αγροτική  

πολιτική  που  ακολουθείται  και  με  την  υποβάθμιση  των  αγροτικών  

προϊόντων  και  των  τιμών ,  οι  αγρότες  παρακαλάνε  να  περάσει  ο  αγωγός  

από  το  χωράφι  τους  για  να  πάρουν  κανένα  φράγκο .  Αυτό  κάνει  και  ο  

Δήμος .   

 Δεν  μπορούμε  να  αλλάξουμε  εμείς ,  ενδεχομένως ,  να  μην  

μπορούσε  και  η  κυβέρνηση .  Επειδή  είναι  ένα  έργο  τεραστίων  

συμφερόντων  εμπλέκονται  οι  υπερδυνάμεις ,  ενδεχομένως  και  η  

κυβέρνηση  να  μην  μπορούσε  να  το  ακυρώσει  πλέον ,  όχι  ένα  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Αυτό  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  εάν  έχει  στρατηγική  σημασία  για  την  χώρα  η  όδευση  

του  αγωγού  από  την  Βόρεια  Ελλάδα  κατά  κύριο  λόγο ,  καλώς  η  

προηγούμενη  αντιπολίτευση  και  η  σημερινή  κυβέρνηση  άλλαξε  γνώμη .  

Δεν  με  πειράζει  καθόλου  αυτό .   

Εγώ  ούτε  την  κατέκρινα  ούτε  θέλω  να  την  βλάψω  πολιτικά  ούτε  

είχα  πρόθεση  στο  παρελθόν  να  βλάψω   την  προηγούμενη .  Λειτουργώ  

για  τα  συμφέροντα  των  Σερραίων  πολιτών  όπως  όλοι  σας  και  τι  λέω  

πολύ  απλά ;  Λέω  ότι  θα  πρέπει  συνάδελφοι  να  τιμούμε  τις  αποφάσεις  

που  πήραμε .   

Σήμερα  εδώ  ήταν  άριστο  το  παράδειγμά   μου .  Και  γιατί  το  λέω  

αυτό ;  Γιατί  οι  αποφάσεις  που  πήραμε  εδώ ,  κύριε  Πρόεδρε  και  οι  δυο  

λέγανε  να  αλλάξει  η  όδευση ,  να  αλλάξει  ο  χώρος  συμπιεστής  και  να  

διεκδικήσουμε  αντισταθμιστικά .   
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Επομένως ,  εδώ  τις  έχω  τις  αποφάσεις  που  λέτε ,  δεν  ήταν  

ομόφωνες ,  ήταν  κατά  πλειοψηφία  και  λέγανε  οι  αποφάσεις  αυτές  ότι  

αλλαγή  όδευση ,  αντισταθμιστικά  οφέλη  και  αλλαγή  του  χώρου  του  

συμπιεστή .  

 Η  προσφυγή  μας  παραμένει  ως  έχει .  Προσπαθήσαμε  και  

προσπαθούμε  να  προσβάλουμε  την  απόφαση  του  Υπουργού  

συνάδελφοι .  Εάν  καταπέσει  η  απόφαση  του  Υπουργού  δεν  ξέρω  τι  

συνέπειες  θα  έχει  το  έργο  αλλά  εμείς  συνεχίζουμε  τις  προσπάθειές  μας  

με  τον  άλλο  Δήμο  του  Νομού  Σερρών  τον  Δήμο  Εμμ .  Παπά .   

 Αυτό  δεν  σημαίνει ,  τιμούμε ,  επομένως  δεν  υπάρχει ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  λάθος  παράδειγμα ,  ούτε  λάθος  στρατηγική .  Διεκδικούμε  τα  

αντισταθμιστικά  σύμφωνα  με  τις  δυο  αποφάσεις  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  έχουμε  καταθέσει  την  προσφυγή  μας  και  ναι ,   ένα  έργο  

που  μπορεί  να  γίνει ,  μπορεί  να  γίνουν  και  άλλα  φαντάζομαι ,  εύχομαι  

να  διεκδικήσουμε  και  άλλα  χρήματα  αντισταθμιστικά ,  αλλά  γιατί  να  

μην  κάνουμε  ένα  κομμάτι  του  κεντρικού  πάρκου  όταν  αυτό  το  πάρκο  

περιμένει  εκατό  χρόνια  τις  δημοτικές  αρχές  του  Δήμου  Σερρών ;  Αυτή  

είναι  η  άποψή  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Γκότσης  εάν  κάτι  θέλει  να  πει ;  Όχι .  Ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  να  υπενθυμίσω  

ότι  εμείς  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όταν  συζητιόταν  το  θέμα  του  ΤΑΡ  

και  γίνονταν  εκείνες  οι  κινήσεις  από  πολίτες  και  τα  λοιπά ,  τι  θέση  

πήραμε ;  Ταυτιστήκαμε  με  την  θέση  του  επίσημου  επιστημονικού  φορέα  

για  τέτοια  θέματα  του  ΓΕΩΤ .Ε .Ε . ,  ότι  έλεγε  το  ΓΕΩΤ .Ε .Ε .  το  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 

61

σεβαστήκαμε ,  ασπαστήκαμε  τις  θέσεις  τους  και  προσφύγαμε  και  στο  

ΣτΕ .  Δεν  παραιτηθήκαμε  από  την  προσφυγή .   

 Εάν  δικαιωθούμε  σχετικά  με  τον  συμπιεστή ,  για  τον  συμπιεστή  

πήγαμε  στο  ΣτΕ ,  θα  είναι  πρόβλημα  της  εταιρείας ,  δεν  είναι  πρόβλημα  

δικό  μας .  Άρα  εμείς  δεν  παραιτηθήκαμε  από  αυτές  τις  θέσεις  που  

είχαμε .  Υπάρχει  όμως  μια  πραγματικότητα .  Εγκαινιάστηκε  το  έργο  

μετά  ‘βαΐων  και  κλάδων’ ,  το  έργο  είναι  σε  εξέλιξη .   

Από  εδώ  έχει  σχεδόν  τελειώσει  από   εμάς ,  φεύγει ,  εάν  δεν  κάνω  

λάθος  και  παίρνουν  όλοι  αντισταθμιστικά  οφέλη ,  ότι  δίνει .  Θα  

ήμασταν  αφελείς  και  κατάπτυστοι  εάν  τα  αντισταθμιστικά  αυτά  οφέλη ,  

που  είναι  προς  όφελος  του  κοινωνικού  συνόλου ,  δεν  τα  δεχόμασταν .  

Τότε  ήταν  που  θα  είχαμε  την  κατακραυγή  της  κοινωνίας .  Θα  ήταν  

μεγάλη  αφέλεια  αυτή .  

 Τώρα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανακόλουθοι  θα  ήμασταν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πήραμε  την  απόφαση  την  οποία  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  είπε  και  ο  

κ .  Γαλάνης ,  δεν  θέλω  να  επαναλαμβάνω  τα  ίδια  πράγματα .  

 Λοιπόν ,  είπατε  για  την  οδό  Δορυλαίου .  Επειδή ,  κ .  Αναστασιάδη  

ήσασταν  σε  άλλο  Δήμο  και  δεν  ξέρετε  πολύ  καλά  τα  θέματα… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  ξέρω  πολύ  καλά .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  κεντρικό  πάρκο…. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  καλύτερα  από  μερικούς  … 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  κεντρικό  πάρκο  του  Δήμου  Σερρών  περιμένει  εκατό  ολόκληρα  

χρόνια .  Αποτελούσε  και  αποτελεί  όραμα  πολλών  Δημοτικών  Αρχών .  

Εδώ  και  τριάντα  χρόνια  είμαι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  

Σερρών ,  όλες  οι  Δημοτικές  Αρχές  είχαν  σαν  προτεραιότητα  το  

κεντρικό  πάρκο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  το  ορίσανε  ως  χώρο  παρκαρίσματος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  το  κάναμε  χώρο  παρκαρίσματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε  στο  παρελθόν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  κάνουμε  εμείς ,  εγώ  δεν  λέω  τι  κάνανε  οι  άλλοι .  Εμείς  το  βρήκαμε  

χώρο  παρκαρίσματος  και  τα  διώξαμε .  Στον  χώρο  του  πρώην  

Κτηνιατρείου ,  μέσα  στις  λάσπες  παρκάρανε ,  στην  οδό  Δορυλαίου  που  

κακώς ,  κακώς  είναι  η  οδός  Δορυλαίου  μέσα  στο  κεντρικό  πάρκο ,  είναι  

παράνομο  αυτό ,  υπήρχαν  παρκαρισμένα  αυτοκίνητα  και  τα  διώξαμε  

αυτά .  Εάν  τώρα  αυτά  εσείς  δεν  μπορείτε  να  τα  δείτε ,  είναι  θέμα  δικό  

σας .  Να  μην  τα  δείτε  ποτέ .  Αυτά  όμως  είναι  μια  πραγματικότητα ,  τα  

βλέπουν  όλοι  οι  Σερραίοι  δημότες  και  μας  δίνουν  τα  εύσημα  που  

ενοποιήσαμε  αυτούς  τους  δυο  χώρους .   

 Άρα  το  κεντρικό  πάρκο  του  Δήμου  Σερρών  αποτελεί  ένα  όραμα  

των  Σερραίων  πολιτών  εδώ  και  εκατό  χρόνια  και  αποτελεί  

προτεραιότητα  της  Δημοτικής  Αρχής  που  είναι  γραμμένη  μέσα  στις  

δέκα  έξι  προτεραιότητές  μας .  Και  υλοποιούμε  το  πρόγραμμά  μας  κατά  

γράμμα  και  πολύ  σωστά  κάνουμε .   
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 Η  πρώην  οδός  Δορυλαίου  ασφαλώς  είναι  ενσωματωμένη  στην  όλη  

μελέτη  του  κεντρικού  πάρκου  και  μάλιστα ,  εάν  με  το  καλό  γίνουν  

αυτά ,  ξέρω  κάποιοι  προσεύχονται  να  μην  γίνουν ,  δεν  λέω  εσάς ,  εάν  

όλα  γίνουν  αυτά  και  μεθαύριο ,  το  επόμενο  θέμα  είναι  η  βιώσιμη  

αστική  ανάπτυξη ,  βάζουμε  θέμα  και  τους  υπόλοιπους  χώρους  του  

κεντρικού  πάρκου  να  συνεχίσει ,  να  γίνει  ανάπλαση  και  στον  υπόλοιπο  

χώρο  και  εκείνο  το   όμορφο  πάρκο  των  20 στρεμμάτων  αυτή  την  

στιγμή  να  συνδεθεί  με  τον  πεζόδρομος  της  πρώην  Μεραρχίας ,  νυν  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  και  με  τις  βιοκλιματικές  αναπλάσεις  και  θα  

αποτελέσουν  ένα  ωραιότατο  σύνολο  στην  πόλη  μέσα ,  στο  κέντρο ,  θα  

την  ομορφαίνουν  ακόμη  περισσότερο ,  θα  την  κάνουν  ακόμα  πιο  

ελκυστική  την  πόλη  μας  εάν  με  το  καλό  γίνουν  αυτές  οι  παρεμβάσεις .  

 Βεβαίως  προτεραιότητά  μας  είναι ,  βεβαίως  είναι  γραμμένη  στο  

πρόγραμμά  μας .  Βεβαίως  διεκδικούμε  και  περισσότερα .  Θα  σας  πω  τι  

διεκδικούμε .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  τα  πετύχουμε .  Είμαι  αισιόδοξος  ότι  

μπορεί  να  τα  πετύχουμε .  Τι  διεκδικούμε ;  Για  να  απαντήσω  και  στον  

Παντελή  τον  Χράπα ,  μέσω  του  ΤΑΡ  την  ολοκλήρωση  των  Πολιτιστικών  

Κέντρων  Μητρουσίου  και  Μονοκκλησιάς .   

 Το  λέω  για  πρώτη  φορά  επίσημα .  Ήδη  όπως  ξέρετε  συνεχίζονται  

εργασίες  για  αυτά  τα  Πολιτιστικά  Κέντρα  μέσα  από  χρήματα  της  

ΣΑΤΑ ,  κλείνουμε  τους  τοίχους  γύρω-γύρω  και  θα  διεκδικήσουμε  

χρήματα ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  πετύχουμε ,  επαναλαμβάνω ,  δεν  λέω  ότι  θα  

γίνει ,  διεκδικούμε ,  αισιοδοξούμε  ότι  μπορεί  μέσω  του  ΤΑΡ  να  

ολοκληρώσουμε  τα  και  δυο  Πολιτιστικά  Κέντρα ,  Παντελή ,  που  

ανήκουν  εκεί  στα  χωριά  Κάτω  Μητρούσι  και  Μονοκκλησιά .   

 Μέχρι  τώρα  από   τον  ΤΑΡ  πήραμε  και  17.000 για  την  Πολιτεία  

των  Ευχών  και  για  το  ECO FESTIVAL και  εάν  πάνε  όλα  καλά  άλλες  
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248.000 για  την  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου .  Θα  μας  παίρνανε  με  

τις  πέτρες  οι  συμπολίτες  μας  εάν  κλωτσούσαμε  αυτά  τα  λεφτά  που  τα  

παίρνουν  όλοι  οι  Δήμοι  και  θα  αποτελούσαμε  εμείς  εξαίρεση  από  την  

στιγμή  που  δεν  απεμπολήσαμε  εμείς  την  θέση  μας .  Δεν  παραιτηθήκαμε  

της  προσφυγής .  Υπάρχει  στο  ΣτΕ .  Εάν  δικαιωθούμε  πρόβλημα  έχει  ο  

ΤΑΡ .  Δεν  έχουμε  εμείς  κανένα  πρόβλημα .   

 Αυτά  είχα  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ναι ,  ναι ,  κύριε  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με  την  πρότασή  μας .  Ναι ,  να  γραφτεί  στα  πρακτικά .  Ναι  στα  

αντισταθμιστικά  οφέλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  την  μελέτη  μιλάμε ,  έτσι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι .  Αλλά  όχι  με  αυτή  την  ιεράρχηση .  Υπάρχουν  άλλες  

προτεραιότητες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα  όχι  στην  μελέτη  λέτε .  Επειδή  το  θέμα  μας  είναι  σαφές… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο  κύριε  Δήμαρχε  για  το  ΤΑΡ  μιλάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μιλώ  συγκεκριμένα  για  το  θέμα :  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο :  Ανάπλαση  

και  ανάδειξη  πρώην  οδού  Δορυλαίου .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και  εγώ  λέω  την  πρότασή  μου  σαν  παράταξη .  Ναι ,  στα  

αντισταθμιστικά  οφέλη  αλλά  σε  άλλη  ιεράρχηση .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  ακούστε  να  δείτε .  Ακούστε  κ .  πρόεδρε ,  επειδή  έχω  

κάνει  με  τον  κ .  Δήμαρχο  πάρα  πολλά  χρόνια  σε  Δημοτικά  Συμβούλια ,  

μα  πάρα  πολλά ,  επί  χρόνια  έλεγε  την  πρότασή  μου .  Και  εγώ  την  

πρότασή  μου .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα  είστε  σαφής .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να  καταγραφεί  όπως  την  λέω  ακριβώς .  Κύριε  Δήμαρχε  σας  θυμάμαι  

επί  τριάντα  χρόνια  λέτε  ότι  την  πρότασή  μου ,  την  πρότασή  μου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  απόλυτα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  συμφωνώ  απόλυτα  με  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  διευκρινίζουμε  και  λέμε  ότι  ναι  στα  αντισταθμιστικά  οφέλη ,  όχι  

στην  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου .  Αυτό  λέω .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και  ιεράρχηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  στην  μελέτη .  
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν  λέμε  όχι  στην  μελέτη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  παρακαλέσω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  σέβεστε  τον  κανονισμό  της  ψηφοφορίας .  Και  σας  παρακαλώ  πάρα  

πολύ  θα  ψηφίζετε  επί  του  θέματος  και  ότι  θέλετε  να  καταθέσετε  στην  

γραμματεία  να  καταγράφεται .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  παραποιεί  ο  κ .  Δήμαρχος  αυτό  το  οποίο  λέμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι  ή  όχι  επί  του  συγκεκριμένου  θέματος ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι  είπε  ο  κ .  Μηλίδης .   Πάρα  πολύ  ωραία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

…σας  λέω  επί  τριάντα  χρόνια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μιλάμε  για  ψήφο  και  εσείς  λέτε  τι  έκανε  ο  κ .  Αγγελίδης .  Μιλάμε  για  

ψήφο  επί  του  συγκεκριμένου  θέματος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να  γίνει…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  κάνουμε  συζήτηση  συνάδελφοι  όταν  κάνουμε  ψηφοφορία .  

Συζήτηση  κάνετε  εσείς .  Ναι  ή  όχι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Έκανα  πρόταση .  Την  πρότασή  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα  λέτε  όχι  και  την  πρότασή  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και  ψηφίζω  την  πρότασή  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Συμφωνήσαμε  επιτέλους .  Κύριε  Γιαννακίδη .  Επί  του  θέματος  

παρακαλώ  και  όχι… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όπως  την  κάνατε  στο  πρώτο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Χωρίς  άλλα  σχόλια .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπορείτε  να  σταματήσετε  να  μιλάτε  κ .  Στεργίου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπορείτε  να  σταματήσετε ;  Μισή  ώρα  μιλάτε  μεταξύ  σας .  Οι  χρόνοι  

τηρούνται  με  θρησκευτική  ευλάβεια  και  έχω  μάρτυρα  τον  κ .  Χράπα .  

Κύριε  Γιαννακίδη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι  στην  ανάπλαση  της  Δορυλαίου ,  όχι  στην  χρηματοδότησης  από  το  

ΤΑΡ  όσο  εκκρεμεί  το  δικαστήριο  και  γενικά  σε  άλλα  δωράκια  από  το  

ΤΑΡ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Κυρία  Γεωργούλα ;  Το  ίδιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  στα  αντισταθμιστικά ,  διότι  δυστυχώς  παραμένει  η  χωροθέτηση  του  

συμπιεστή  στο  Κωνσταντινάτο  και  λίγα  είναι .  Όπως  ακριβώς  το  

διατυπώνω .  Όχι  στο  συγκεκριμένο  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σαφής .  Κύριε  Ραμπότα ;  Ναι ,  στην  έγκριση  της  μελέτης .  Ναι ,  ναι  η  

κυρία  Αγιαννίδου ,  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  γραμματέας ,  

ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   

Πάμε  στο  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  για  την  Στρατηγική  Ολοκληρωμένης   

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  

 ΠΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  

Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:   
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  είναι  πλήρες  αυτό  που  μας  δώσατε  εγώ  προτείνω  να  

προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι .  Τις  διορθώσεις  θέλω  να  τονίσετε ,  τις  πήρατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  πρόκυψε  η  ανάγκη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτά  εξηγήστε  τουλάχιστον .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  δεν  συμφωνώ .  Εγώ  θα  ήθελα  και  από  τον  συντάκτη ,  τον  εισηγητή  

να  ακούσω  πέντε  πράγματα .  Το  διαβάσαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή ,  επειδή  είναι  εξειδικευμένα  θέματα ,  όλοι  δεν  

είμαστε  ούτε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω ,  κύριε  Καρπουχτσή  σαφή  ενημέρωση ,  με  λίγα  λόγια  για  να  ξέρω  

τι  θα  γίνει  στο  μέλλον .  Να  δούμε  και  να  κάνουμε  και  κριτική .  Εντάξει ;  
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Σας  παρακαλώ  πολύ  με  λίγα  λόγια  και  συγκεκριμένα .  Την  άλλη  φορά  

κάνατε  μια  ανάλυση  τόσο  εκτεταμένη  που  δεν  καταλαβαίναμε  τι  

λέγατε .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:   

Όπου  θέλετε  κάτι  παραπάνω  θα  επανέλθω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:   

Θα  ξεκινήσω  λέγοντας  καλή  χρονιά  σε  όλους ,  με  υγεία  πάνω  από  όλα .  

Το  έχετε  δει  το  σχέδιο .  Εγώ  θα  πω  κάποια  πράγματα  που  κάναμε  για  να  

φτάσουμε  σε  αυτό  το  σχέδιο ,  το  οποίο  ήταν  ουσιαστικά  κάτι  που  δεν  

έχει  γίνει  ποτέ  μέχρι  τώρα .  Ήταν  διαβούλευση  με  όλους  τους  φορείς  οι  

οποίοι  αναφέρονται  στο  εισηγητικό .  Μάλιστα  να  πω  ότι  στην  

συγκεκριμένη  πρόταση  του  Δήμου  Σερρών  έμπρακτα  και  με  

συγκεκριμένο  προϋπολογισμό  συμμετέχουν  τρεις  φορείς .  Το  ΤΕΙ  

Σερρών ,  το  Επιμελητήριο  Σερρών  και  το  ΚΕΚ  της  Περιφερειακής  

Ενότητας  Σερρών  με  συγκεκριμένες  δράσεις .   

 Το  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  

υποβάλαμε  μια  πρόταση  27 εκατ .  ευρώ ,  η  οποία  είναι  το  μάξιμουμ  

αυτό  που  μας  δίνει  την  δυνατότητα  να  υποβάλλουμε  σαν  πρόταση .  

Ανταγωνιζόμαστε  με  άλλους  οκτώ  Δήμους  της  Περιφέρειας  σε  έναν  

συνολικό  προϋπολογισμό  21 εκατ .  ευρώ .  Άρα  μιλάμε  για  περίπου  τρεις  

προτάσεις  που  θα  εγκριθούν .   

 Ο  χρονικός  ορίζοντας  υλοποίησης  αυτών  των  προτάσεων  είναι  

μέχρι  το  ΄23. Δηλαδή  ουσιαστικά  τώρα  καταθέτουμε  μια  πρόταση  η  

οποία  δίνατε  να  υλοποιηθεί  έως  και  το  ΄23.  
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 Τηρώντας  τις  αρχές  της  συγκεκριμένης  πρόσκλησης  δίνουμε  

έμφαση  σε  πράγματα  τα  οποία  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  ως  

ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  της  δικής  μας  περιοχής .  Δεν  είμαστε  

όπως  η  Έδεσσα  που  έχει  καταρράκτες  και  δίνει  έμφαση  στον  τουρισμό .   

Εδώ  πέρα  επιλέξαμε ,  μετά  από  διαβούλευση ,  να  δώσουμε  μια  

έμφαση  στην  επιχειρηματικότητα  και  στην  διασύνδεση  του  

πανεπιστημιακού  ιδρύματος  που  έχουμε  με  το  ανθρώπινο  δυναμικό  που  

έχει  αυτό  το  πανεπιστήμιο ,  την  ενίσχυση  της  τοπικής  αγοράς  και  της  

επιχειρηματικότητας  και  της  επέκτασης  νέων  επιστημόνων  και  

επιχειρηματικών .   

 Επίσης  προβλέπεται  μέσα  από  αυτό  το  σχέδιο ,  ξεκινάω  από  το  

σκέλος  της  επιχειρηματικότητας ,  δράσεις  που  θα  κάνουμε  ύψους  

περίπου  ενός  εκατομμυρίου ,  ο  οποίες  θα  υλοποιηθούν ,   επαναλάβω ,  

από  ΤΕΙ ,  Επιμελητήριο  και  ΚΕΚ  Περιφερειακής  Ενότητας .  Μέσα  σε  

αυτά  είναι  1 εκατομμύριο  δικό  τους .   

Είναι  περίπου  600.000 ευρώ  που  θα  δοθούν  απευθείας  σε  

ενισχύσεις  σε  επιχειρήσεις  και  αυτοαπασχολούμενους  του  ΚΕΚ  του  

Δήμου  Σερρών  είτε  για  να  εκσυγχρονίσουν  τις  δικές  τους  επιχειρήσεις  

είτε  σε  νέους  επιστήμονες  για  να  ξεκινήσουν  οι  επιχειρήσεις  είτε  σε  

υφιστάμενες  επιχειρήσεις  για  να  απασχολήσουν  ανθρώπινο  δυναμικό .  

Θα  επιδοτηθούν  με  ένα  με  δυο  χρόνια  για  να  απασχολούν  κάποιο  

προσωπικό .   

 Ακολουθώντας  τις  προτάσεις  του  προγράμματος  οφείλαμε  να  

βάλουμε  και  μια  σειρά  από  δράσεις  οι  οποίες  έχουν  να  κάνουν  με  τον  

Δήμο  μας  αυτόν  καθ΄  εαυτόν .  Οι  δράσεις  αναλύονται  στον  πίνακα  και  

έχουν  να  κάνουν  με  κάποιες  ενέργειες ,  με  κάποιες  αναπλάσεις  

κεντρικών  οδών ,  επεκτάσεις  πεζοδρόμων ,  ενοποιήσεις  δικτύων  
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ποδηλατικών  διαδρομών ,  εγκαταστάσεις  σταθμού  κοινόχρηστων  

ποδηλάτων .   

 Έχουμε  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  το  οποίο  είναι  ανάπλαση  του  

κεντρικού  πάρκου  της  πόλης  των  Σερρών  και  η  σύνδεσή  του  με  το  

δίκτυο  βιοκλιματικών  αναπλάσεων .   

 Υπάρχουν  ενέργειες  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  ανάδειξη  των  

ιστορικών  μνημείων  και  την  ανάπτυξη  του  τουρισμού  στην  περιοχή .   

 Έχουμε  δράσεις  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  εξοικονόμηση  

ενέργειας  σε  δημόσια  κτήρια  και  την  ηλεκτρονική  διακίνηση  

εγγράφων ,  πλατφόρμα  διαχείρισης  ακίνητης  περιουσίας  μέσω  GAS. 

 Ουσιαστικά  καλύπτουμε  το  σύνολο  των  αναγκών  του  καθαρού  

αστικού  ιστού  της  πόλης  προσπαθώντας  να  δημιουργήσουμε  ένα  

βιώσιμο  μέλλον .   

 Ακολουθούμε  πλήρως  για  γραμμές  κάνοντας  συγκεκριμένες  

επαφές  και  με  τα  στελέχη  της  διαχειριστικής  αρχής  της  Περιφέρειας  

Κεντρικής  Μακεδονίας ,  έτσι  ώστε  να  δούμε  το  σχέδιο  που  ετοιμάζουμε  

εμείς  να  είναι  σύμφωνο  με  τον  οδηγό ,  γιατί  είναι  κάτι  καινούργιο  αυτό  

που  ετοιμάζει  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  δεν  έχει  ξαναγίνει  

κάτι  τέτοιο .  

 Έχουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  για  τις  δράσεις  αυτές  του  συνόλου  

των  φορέων  οι  οποίοι  συμμετείχαν  σε  αυτή  την  διαβούλευση .  Στο  

σύστημα  αστικής  διακυβέρνησης  συμμετέχουν  οι  τρεις  φορείς  που  σας  

είπα  και  ένα  μεγάλο  κομμάτι  ήταν  και  μια  ενημέρωση  που  είχαμε  

προκαλέσει  και  προς  την  αντιπολίτευση .  Ήρθαν  κάποια  μέλη .  Ήρθε  ο  

κ .  Φωτιάδης ,  εκπρόσωποι  από  την  παράταξη  του  κ .  Γιαννακίδη ,  

δυστυχώς  δεν  μπορέσατε  να  έρθετε  εσείς ,  όπου  είπαμε  λίγο  και  κάποια  

πράγματα  ίσως  πιο  αναλυτικά .   
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 Παρόλα  αυτά ,  αυτό  είναι  το  σχέδιο .  Δεν  μπορούσαμε ,  δυστυχώς ,  

να  βάλουμε  δράσεις  οι  οποίες  ήταν  πέρα  από  του  οικιστικού  ιστού  της  

πόλης .  Έπρεπε  ακριβώς  να  είναι  στα  στρατηγικά  όρια  του  αστικού  

ιστού ,  οπότε  περιοχές  και  Δήμοι  εκτός  της  Κοινότητας  δεν  μπορούσαν  

να  είναι  μέσα .  Αξιοποιούμε  το  μάξιμουμ  ή  δυνατόν  του  

προϋπολογισμού  και  όλα  αυτά  δύνανται   αύριο ,  μεθαύριο  σε  

τροποποιήσεις  στα  πλαίσια  του  προγράμματος .   

Δηλαδή ,  εάν  εμείς  σε  κάποιο  έργο  δεν  μπορούμε  να  προλάβουμε  

ωριμότητα ,  άπαξ  και  εγκριθούμε  μπορούμε  να  κάνουμε  τροποποίηση   

στα  πλαίσια  του  προγράμματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  κάναμε  και  προτάσεις .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Φυσικά .  Γι '  αυτό  έγινε  η  διαβούλευση .  Πραγματικά  πήραμε  τις  απόψεις  

όλων ,   όπως  και  του  . .επέμενε  στο  ποδηλατοδρόμιο .  Δηλαδή  όλοι  

συμμετείχαν  ενεργά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα  να  πω  ότι  οι  τρεις  φορείς ,  είναι  σημαντικό  αυτό ,  το  ΕΔΕΣ ,  το  

ΤΕΙ  και  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών ,  εγκρίνει  το  σχέδιο  αυτό ,  το  

συνυπογράφει  και  συμμετέχει  στην  . .  στην  πρόταση  όπως  θα  κατέβει  

στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών .  Νομίζω  ότι  αυτό  το  σχέδιο  θα  

πρέπει  να  έχει  την  στήριξη  όλων  μας .  Αφορά  ένα  σχέδιο  μέχρι  το  ΄23, 

δεν  αφορά  κάτι  τώρα  πρόσκαιρο  και  είναι  ένας  προϋπολογισμός  

αρκετά  σημαντικός  που  νομίζω  ότι  πρέπει  να  τον  διεκδικήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  έτσι ,  ερωτήσεις  από  το  ακροατήριο .  Προηγούνται  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  και  τα  λοιπά .  Εάν  υπάρχουν  από  τους  δημοτικούς  

συμβούλους  ερωτήσεις ;  Ερώτηση  Θανάση ;  Και  ο  κ .  Μηλίδης  και  ο  κ .  

Γάτσιος .   

 Κύριε  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  αναφερθήκατε  για  κάποιες  πόλεις ,  όπως  για  την  

Έδεσσα ,  η  οποία  είναι  μια  πόλη  …. 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρωτεύουσα  του  Νομού  του  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η  πρωτεύουσα  είναι  τα  Γιαννιτσά ,  μην  φοβάσαι  εσύ .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

…Εμείς  σαν  πόλη  ποιο  είναι  το  συγκριτικό  μας  πλεονέκτημα . .  του  

Βορρά .  Ποιο   είναι  το  συγκριτικό  πλεονέκτημα  που  θα  πρέπει  να  

διεκδικήσουμε .  Μόνο  . .  Το  δεύτερο  είναι ,  ανάπλαση  ιστορικών  

μνημείων  λέτε .  είχαμε  κάνει  παλαιότερα  στο ,  δεν  ξέρω  εάν  

αναζητήθηκε ,  από  την  Δημοτική  Αρχή  προτάσεις  για  την  ανάδειξη  της  

παλαιάς  μητρόπολης ,  το  οποίου  πραγματικά  έχει  ενταχθεί  στην  . .  στον  

αστικό  ιστό  της  πόλης ,  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  γίνει  και  Κέντρο  
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Βυζαντινών  σπουδών  σε  συνεργασία  με  το  ΤΕΙ  και  ήταν  μια  πρόταση  

της  παράταξής  μας  παλαιότερα .   

 Δεν  ξέρω ,  όταν  λέτε  ανάπλαση  μνημείων  θα  ήθελα  να  δώσετε  μια  

. .σε  αυτό  το  ζήτημα .  Για  να  υπάρχει  και  επισκεπτιμότητα  ιστορικού  

περιεχομένου ,  αλλά  να  υπάρχει  επισκεπτιμότητα ,  γιατί  αλλιώς  τι  

συγκριτικό  πλεονέκτημα ;  Δεν  ξέρω  εάν  έχουμε  κάτι  διαφορετικό  στην  

πόλη  μας .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Απαντάω  στο  πρώτο .  Η  επιχειρηματικότητα  είναι  το  βασικό  που  

έχουμε  ως  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  και  το  θέτουμε  λίγο  σαν  στόχο  

είναι  η  αξιοποίηση  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  γεωγραφικής  θέσης  

αστικού  κέντρου ,  παραγωγική  βάση  τροφικών  προϊόντων ,  . . ιδρυμάτων  

ως  κέντρο  διασύνδεσης  με  την  βαλκανική  ενδοχώρα ,  εξωστρέφεια ,  

τουρισμό  και  . .οικονομικά .  

 Ουσιαστικά  όλα  αυτά  κουμπώνουν ,  παρόλο  που  δεν  επιτρέπεται  

και  με  ένα  ποσοστό  . .του  Δήμου .  Γιατί  είναι  ένα  συγκριτικό  μας  

πλεονέκτημα  που  δεν  είναι  εξωστρέφεια .   

 Όσον  αφορά  τώρα  τα  μνημεία ,  δεν  έχουμε  αναπλάσεις  μνημείων .  

Έχουμε  ανάδειξη  των  μνημείων  μέσω  συγκεκριμένων  ενεργειών .  Δεν  

έχει  ενέργειες ,  δηλαδή  να  πάμε  να  κατασκευάσουμε  τα  μνημεία  αυτά ,  

έχουμε  να  τα  αναδείξουμε  με  τουριστικούς  οδηγούς ,  με  ψηφιακά  μέσα  

και  διάφορους  άλλους  τρόπους .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πινακίδες .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Προβολή  ουσιαστικά ,  όχι  ανάπλαση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Την  πρότασή  σας  μπορούμε  να  την  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η  πρότασή  σας  αυτή  την  στιγμή  έτσι  όπως  είναι  το  σχέδιο ,  δεν  είναι  

επιλέξιμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αθανάση  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  εισηγητή  δυο  πράγματα .  Το  ένα  είναι  εάν  

θα  μπορούσε  να  μπει  το  κολυμβητήριο  στην  Ομόνοια ,  όχι  απόλυτα  με  

την  θέση  να  το  υλοποιήσει  ο  Δήμος  στο  πρόγραμμα  μέσα  αλλά  εάν  

μπορούσε  να  υποβοηθηθεί  έστω  ο  ιδιώτης  με  μια  διαδικασία  για  να  

μπορέσει  να  ολοκληρωθεί ,  επιτέλους ,  το  συγκεκριμένο ,  γιατί  το  θεωρώ  

ισχυρό  αναπτυξιακό  κίνητρο  για  την  πόλη  μας .  Εάν  είναι  επιλέξιμο  δεν  

το  γνωρίζω  αυτό ,  θα  μας  πείτε  μετά  και  δεύτερον ,  θεωρώ  ότι  στο  

διατροφικό  τομέα  μπορούμε  να  βάλουμε  μέσα  στον  ιστό  της  πόλης  

έστω  και  περισσότερα   πράγματα  ή  μπορούσαμε ,  δεν  ξέρω .  Αυτές  οι  

δυο  απορίες  μου  γεννήθηκαν  δηλαδή  μέσα .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  πω  πρώτα  για  το  κολυμβητήριο  ότι  δεν  είναι  επιλέξιμο .  Οι  

αθλητικές  εγκαταστάσεις  δεν  είναι  επιλέξιμες  στο  συγκεκριμένο  

πρόγραμμα  και  αυτό  για  τον  ιδιώτη…για  να  έχει  κάποιο  όφελος   ο  

ιδιώτης .   

 Όσο  αφορά  το  κομμάτι  της  αγροδιατροφής ,  εγώ  το  εντάσσουμε  

με  έναν  . .τρόπο  . .  του  ΤΕΙ  και  του  ΚΕΚ ,  με  δράσεις  προβολής  και  

προβολής  …προϊόντων ,  γιατί  δεν  μπορούν  να  γίνουν  δράσεις  στις  

γύρω-γύρω  Κοινότητες .  Το  μόνο  που  μπορεί  να  γίνει  είναι  αυτό  και  να  

ενισχυθούν  κάποιες  επιχειρήσεις  οι  οποίες  θα  δημιουργηθούν  στον  
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αστικό  ιστό  και  θα  έχουν  ως  σκοπό  είτε  το  εμπόριο ,  είτε  την  προβολή  

αγροτικών  προϊόντων  είτε  οτιδήποτε  μπορεί  να  γίνει  σαν  

επιχειρηματική  δραστηριότητα  αλλά  μέσα  στον  αστικό  ιστό  της  πόλης .  

Και  γενικότερα  η  δράση  που  έχει  το  Επιμελητήριο  που  κάνει  προβολή  

όλων  των  Σερραϊκών  προϊόντων .  Μπαίνει  διαδικτυακά ,  μπαίνει  σε  

εκθέσεις  όπου  δύναται  να  μπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλει  κάποιος  να  τοποθετηθεί  επί  του  θέματος ;  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  επόμενο .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  60.000,00 € για  την  υλοποίηση   

Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  Δήμου  Σερρών   

από  το  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου   

“Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2016 – Άξονας   

προτεραιότητας  4 Αστική  Βιώσιμη  Κινητικότητα”, έγκριση   

τρόπου  χρηματοδότησης  (μέσω  ειδικού  δεσμευμένου   

λογαριασμού  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων)   

και  έγκριση  σχετικού  σχεδίου  σύμβασης .  
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Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  

Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  γι '  αυτή  την  αποδοχή  του  ποσού  των  60.000 από  το  Πράσινο  

Ταμείο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  ουσιαστικά  συν  τον  τρόπο  υλοποίησης  που  το  Πράσινο  

Ταμείο  πλέον  υποχρεώνει  τους  δήμους  που  παίρνουν  την  

χρηματοδότηση  να  χρησιμοποιούν  ως  ενδιάμεσο  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  το  οποίο  έχει  μια  επιβάρυνση  30 ευρώ  

σε  κάθε  συναλλαγή  που  γίνεται .   

 Ουσιαστικά  αυτό  που  είναι  να  βγάλει  το  Πράσινο  Ταμείο  μέσω  

μιας  σύμβασης  που  έχει  με  το  Ινστιτούτο  Βιώσιμης  Κινητικότητας  και  

. .  Μεταφορών ,  θα  βγάλει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  θα  πρέπει  να  

έχει  αυτό  το  σχέδιο .  Αυτές  τις  προδιαγραφές  θα  τις  δώσει  σε  όλους  

τους  δήμους  και  οι  Δήμοι  μετά  με  το  ποσό  που  έχει  εγκριθεί  ο  καθένας  

θα  προκηρύξει  έναν  πρόχειρο  διαγωνισμό  με   βάση  τις  συγκεκριμένες  

προδιαγραφές  για  να  γίνει  αυτή  η  συγκεκριμένη  μελέτη  Βιώσιμης  

Κινητικότητας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  υπάρχουν  συνάδελφοι  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  

Άλλος ;  Κανείς .  Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  δεν  μας  είπατε  ακριβώς ,  γιατί  καταθέσαμε  αίτημα ,  εάν  

ήρθε  η  χρηματοδότη ;  Ένα  είναι  αυτό .  Και  επειδή  εδώ  στην  λίστα  
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φαινόταν  ότι  πληθυσμιακά  είναι  το  ποσό  ανάλογο ,  μετά  είδαμε  

ανατροπή .  Γιατί  συμβαίνει  αυτό ;    

 Είναι  πρόταση  δική  μας  και  εγκρίθηκε  η  χρηματοδότηση  για  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μετά  από  πρόσκληση  του  Ταμείου  υπέβαλε  ο  Δήμος  εμπρόθεσμα  μια  

πρόταση  η  οποία  διεκδικεί  το  ποσό  των  60.000 ευρώ .  Ήταν  αναλογικά .  

Μετά  είδαν  ότι  επίσης  ήταν  λίγο  παραπάνω  από  αυτό  που  υπολόγιζαν ,  

οπότε  έκαναν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  πραγματικά  δεν  ξέρω  να  σας  το  απαντήσω  αυτή  την  στιγμή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  η  πρόταση  που  υποβάλλαμε  τι  αφορά  ακριβώς ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Υποβάλλαμε  τις  ανάγκες  μας  και  ότι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιες  είναι ;  Αυτό  εννοώ .  Τι  ανάγκες  διατυπώσαμε  ότι  υπάρχουν ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πλέον  κάνουμε  μια  ολοκληρωμένη  μελέτη  πληροφοριακών  

επιπτώσεων ,  σχέδιο  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας ,  όχι  απλή  

κυκλοφορική  μελέτη  και  νομίζω  κατεύθυνε  και  κάποια  έγγραφα  η  

Τεχνική  Υπηρεσία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ζητήσαμε  χρήματα  για  μελέτη ;   Η  

εφαρμογή  μιας  μελέτης  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Δεν  τα  ζητήσαμε .  Αυτό  το  συγκεκριμένο  χρηματοδοτεί  μόνο  τις  

μελέτες .  Χρηματοδοτεί  μελέτη  . .  προδιαγραφές  που  θα  βγουν  από  το  

Πράσινο  Ταμείο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μελέτη  για  τον  αστικό  ιστό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  όλο  τον  Καλλικρατικό  Δήμο .  Θα  πιάνει  και  τα  χωριά .  Δημοτικές  

Κοινότητες .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  πιάνει  το  σύνολο  των  μέσων  μαζικής  μεταφοράς ,  το  σύνολο  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  αλλά  . .  το  όραμα  αυτό  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εμείς  ζητήσαμε  να  πάρουμε  χρηματοδότηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  ζητήσαμε  χρηματοδότηση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  κάνουμε  την  μελέτη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  λέω .  Ο  καθένας  διατύπωσε  εκεί  με  βάση  τις  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  διατυπώσαμε  κάποιο ,  είπαμε  απλά  ότι  δεν  υπάρχει  

ολοκληρωμένο  σχέδιο  για  το  σύστημα  της  κοινωνίας ,  το  σύνολο  

. .καταθέσαμε  τις  κυκλοφοριακές  μελέτες  που  έχουμε  κατά  τόπους  και  

εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  μας  για  να  μας  δώσουν  χρήματα  για  να  

κάνουμε  ένα  ολοκληρωμένο  σχέδιο .   
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 Τώρα  δεν  ξέρω  εάν  ο  κ .  Γκότσης  μπορεί  να  απαντήσει  κάτι  

συμπληρωματικό  γιατί  είναι  της  υπηρεσίας  του .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  5/2017 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Τροποποίηση  της  αριθ .  665/2012 Α .  .Σ . ,  περί  “Τροποποίησης  

 κανονισμού  δράσεων ,  χρήσης  πεζοδρόμων ,  πεζοδρομίων ,  πλατειών  

 και  κοινόχρηστων  χώρων” 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έκτο  θέμα  το  αναβάλαμε .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 

82

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

(  ΠΡΑΚ  1/1/2017 )   

…………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών   

ρυθμίσεων  σύμφωνα  με  την  αριθμ .  130/2016 Απόφαση  

 της   Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τις  κυκλοφοριακές  αυτές  ρυθμίσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λιγάκι  στο  μικρόφωνο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τις  έχουμε  περάσει  από  την  Ποιότητα  Ζωής .  Ήθελα  μόνο  να  σας  

αναφέρω  ένα  πράγμα .  Λοιπόν ,  δεν  έχει  αρίθμηση  εδώ .  Είναι  η  

μετατροπή  της  οδού  Ερμού  σε  οδό  ήπιας  κυκλοφορίας .  Αυτό  υπάρχει  

στην  μελέτη  Αστικής  Κινητικότητας  όταν  ήρθε  εδώ  και  πέρασε .  Απλά  

το  φέραμε  σαν  αναφορά .  Αναφέρεται .  Πλην  όμως  δεν  θα  το  ψηφίσουμε  

τώρα ,  διότι  τα  υπόλοιπα  θα  πάνε ,  απλά  το  αναφέρουμε ,  θα  πάνε  . .  αυτό  
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δεν  μπορεί  να  πάει  έτσι  στην  . . ,  πρέπει  να  γίνει  ειδική  μελέτη ,  

ξεχωριστή  μελέτη  και  να  πάει  στην  . .θέλουμε  να  κάνουμε  τον  

αποχαρακτηρισμό ,  δεν  έχει  γίνει  ακόμα  ο  αποχαρακτηρισμός ,  ανήκει  

στην  Περιφέρεια ,  άρα  λοιπόν  εμείς  το  αναφέρουμε  εδώ  επειδή  ήταν  

κομμάτι  της  μελέτης  Αστικής  Κινητικότητας .  Άρα  αφαιρώντας  αυτό  

αφαιρούμε  και  την  αντιδρόμηση  Περιστέρη  Κωστοπούλου  και  

Τσαλοπούλου ,  γιατί  πάει  πακέτο  με  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  την  αλλαγή  κατεύθυνσης .   Παραμένει  ως  έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παύλου  Μελά… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλά  η  ΕΡΓΟ ,  η  αστική  μελέτη ,  η  μελέτη  αστικής  κινητικότητας  για  

την  ΕΡΓΟ  έλεγε  ότι  ήπιας  κυκλοφορίας  να  κυκλοφορούν  από  εκεί  μόνο  

μέσα  μαζικής  μεταφοράς  και  μοτοποδήλατα .  Δηλαδή  δεν  θα  

επιτρέπονται  τα  ΙΧ ,  τα  αυτοκίνητα  τα  υπόλοιπα .  Αυτά  θα  ξανά  

διοχετεύονται  από  Παύλου  Μελά ,  από  Κομνηνών ,  από  την  περιαστική  

από  εκεί  και  τα  λοιπά .  Αυτό  ήταν  στην  μελέτη .   

 Εμείς  τώρα ,  επαναλαμβάνω ,  βγάζουμε  αυτό .  Βγάζοντας  αυτό  

πηγαίνει  πακέτο ,  βγαίνει  και  η  Κωστοπούλου  και  Τσαλοπούλου ,  

βγαίνουν  και  αυτά  γιατί  αυτά  είναι  πακέτο  λοιπόν  και  παραμένουν  ως  

έχουν  αυτές  οι  δυο ,  δηλαδή  με  την  ίδια  κατεύθυνση  και  αυτό  

αργότερα ,  αργότερα  θα  το  φέρουμε  ξανά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ξεχωριστά .  Όλα  τα  άλλα .   

 Εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  έχουν  περάσει  και  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Απλά  

τώρα  φεύγουν  για  την  Δι .Πε .Χω .Σ .  Γίνεται  δηλαδή  κανονιστική  η  κάθε  

πρόταση .  Έχουν  περάσει  από  εμάς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  γίνει  κανονιστική .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πείτε  ότι  προκύπτει  μια  διαφοροποίηση… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  γίνει  διαφοροποίηση  θα  πρέπει  να  φύγει  ξανά  στον  μελετητή  για  

να  μας  το  φτιάξει .  Άλλη  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  ερωτήσεις .   Για  τα  υπόλοιπα ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης  και  

ο  κ .  Παπαδίκης  θέλει  να  κάνει  ερώτηση .   Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά ,  εγώ  δεν  κατάλαβα  πραγματικά ,  γιατί  ήρθε  το  θέμα  

έτσι  όπως  ήρθε ;   Σήμερα ,  κύριοι  συνάδελφοι  ψηφίζουμε  κανονιστική  

απόφαση ,  ναι  ή  όχι ;  Και  όταν  ψηφίζουμε  κανονιστική ,  ψηφίζουμε  

κανονιστική .  Ολίγον  έγκυος  δεν  υφίσταται  ποτέ .  Στην  συγκεκριμένη  

περίπτωση  λοιπόν ,  έρχεται  ο  συγκεκριμένος  δρόμος ,  τον  οποίο  

αποσύρουμε ,  ο  οποίος  ακόμα  είναι  εθνική  οδός ,  τον  φέρνουμε  εδώ  και  

το  πρώτο  ερώτημα  και  κάνουμε  κάποιες  τροποποιήσεις .   
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 Το  πρώτο  ερώτημα  που  προκύπτει ,  όλα  αυτά  τα  οποία  γράφει  

αυτό ,  το  οποίο  δεν  είναι  εισήγηση ,  κύριε  εισηγητά  εδώ  δεν  είναι  

εισήγηση ,  εδώ  είναι  η  παρουσίαση  εν  σειρά  των  αποφάσεων  που  

τρέξανε  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  αλλά  εισήγηση  ότι  κάνουμε  αυτό ,  

εκείνο  και  εκείνο  γι '  αυτό  τον  λόγο  και  η  υπογραφή  από  τον  πολιτικό  

εισηγητή ,  από  την  πολιτική  ηγεσία  δεν  είδαμε  εδώ .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  σήμερα  μας  είπατε  τώρα  δια  ζώσης  αυτά  

που  μας  είπατε .  Το  ερώτημα  είναι ,  όλα  αυτά  τα  οποία  εδώ  αλλάζουμε  

συνάδουν  με  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο ;  Και  κάνω  πιο  

συγκεκριμένο  το  ερώτημα .  Η  συγκεκριμένη  οδός  την  οποία  είπατε  ότι  

δεν  αλλάζει ,  δηλαδή  αυτή  του  Παύλου  Μελά ,  από  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  με  βάση  την  κατηγοριοποίηση  είναι  τέταρτη  κατηγορίας  

οδός .  Τέταρτης .  Μπορεί  να  σηκώσει  αρτηρίες ,  άξονες ,  … 

Ερώτηση  λοιπόν ,  συνάδει  με  το  Γενικό  Πολεοδομικό  ένας  δρόμος  

που  είναι  τέταρτης  κατηγορίας  να  πάρει  όλα  αυτά  τα  φορτία ;  Το  έχετε  

δει ;  Βεβαίως  αυτές  οι  . .  που  λέτε  θα  πρέπει  να  συνάδουν  με  το  Γενικό  

Πολεοδομικό .   

 Ένα  άλλο  ερώτημα ,  το  οποίο  γεννάται  είναι  το  εξής :  με  βάση  το  

Γενικό  Πολεοδομικό  και  πάμε  εκεί  συνάδελφοι  για  να  ζητήσουμε  τι  

σημαίνει  οδός ,  μιας  οδός  ήπιας  κυκλοφορίας ,  θα  δείτε  ότι  ένας  δρόμος ,  

φτιάχνεται  με  μια  τεχνοτροπία  που  επιτρέπει  την  κίνηση  όλων  των  

οχημάτων  με  συγκεκριμένη  ταχύτητα .  Πολύ  χαμηλή  ταχύτητα .  Δεν  

είναι  αυτό  που  μας  περιέγραψε  ο  κ .  εισηγητής .  Δηλαδή  τα  ΙΧ  

επιτρέπονται .   

 Εδώ  εμείς  θα  πρέπει  να  πούμε  καθαρά ,  διότι  στο  Γενικό  

Πολεοδομικό  χωρίζεται  η  οδός  ήπιας  κυκλοφορίας  επιτρέπει  τα  
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οχήματα ,  τα  ΙΧ .  Εδώ  θα  πρέπει  να  βρούμε  μια  άλλη  ονομασία  και  να  

πούμε  το  γιατί .   

 Λοιπόν ,  επίσης ,  κύριε  εισηγητά ,  πώς  απαντάτε  στο  εύλογο  

ερώτημα  ότι  . .  από  την  Νομαρχία ,  στο  κτήριο  που  είμαστε ,  το  

Διοικητήριο ,  όπου  συγκλείνουν ,  υπάρχουν  βέβαια  η  Θεσσαλονίκης ,  η  

Πατριάρχου  Γρηγορίου  και  τον  κόμβο  εδώ  μπροστά  στο  Εργατικό  

Κέντρο .  Ξέρετε ,  μπορείτε  να  μας  πείτε  πόσα  οχήματα  έρχονται  ανά  

ώρα ;  Έχετε  υπόψη  σας  πόσα  οχήματα  έρχονται  ανά  ώρα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  πότε  μιλάτε ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  κάθε  μέρα  και  για  τις  μέρες  αιχμής .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τώρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Σας  ξαναλέω ,  επειδή  ονοματίζετε  μελέτες ,  πόσα  οχήματα  ανά  ώρα  

συγκεντρώνονται  στην  συγκεκριμένη  διασταύρωση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω ,  κύριε  Φωτιάδη ,  συγνώμη  που  θα  σας  προσβάλω ,  αλλά  μάλλον  

δεν  έχετε  καταλάβει  τι  περνάμε .  Όλα  αυτά  που  λέτε  εάν  συνάδουν  με  

το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο ,  εάν  πήραμε  την  μελέτη  του  

Παρασκευόπουλου ,  εάν ,  εάν ,  συζητήθηκαν  και  περάσανε  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  περάσανε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  

ψηφίστηκε ,  ψηφίστηκε  η  μελέτη  αστικής  κινητικότητας .   

Όλα  εκείνα  τα  ψηφίσαμε  τότε  και  τότε  πήρατε  τις  απαντήσεις .  

Ότι  βεβαίως  και  το  . .  είναι  με  μελέτη  Παρασκευοπούλου .  Και  του  

Παρασκευόπουλου  πήραμε  και  από  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  και  
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την  μελέτη  λάβαμε  υπόψη .  Πάλι  τα  ίδια  θα  λέμε ;  Ξέρετε  τι  περνάμε  

σήμερα ;  Σήμερα  περνάμε ,  αυτά  που  περάσαμε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  γίνονται  κανονιστικές .   Δεν  συζητάμε  τώρα  ξανά  την  

κυκλοφοριακή  μελέτη .   

 Επαναλαμβάνω .  Η  μελέτη  αστικής  κινητικότητας  έλεγε  αυτό  το  

πράγμα .  Δηλαδή  όταν  λέμε  ήπιας  κυκλοφορίας  αλλά  προσδιορίζουμε  

για  ποια  οχήματα .  Ήπιας  κυκλοφορίας  για  τα  μέσα  μαζικής  μεταφοράς .  

Ταξί ,  αστικά  και  μοτοποδήλατα .  Αυτό  όμως  τώρα  λέμε ,  επειδή  

χρειάζεται  ειδική  μελέτη  και  επειδή  υπάρχει ,  ας  πούμε ,  αυτό  με  την  

εθνική  οδό  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  το  αποσύρουμε  αλλά  η  

κατάσταση  θα  είναι ,  εκτός  από  τις  άλλες  αλλαγές  που  έχουμε  θα  είναι  

όπως  είναι  και  θα  περνάνε  τα  αμάξια  χωρίς  κανένα  πρόβλημα  όπως  

περνάνε  τώρα .  Πώς  περνάνε  τώρα ;  Έτσι  ακριβώς  θα  είναι .   

 Όταν  θα  έρθει ,  όταν  θα  έρθει  για  να  σταλεί  αυτό  στην  Δι .Πε .Χω . ,  

ξεχωριστή  μελέτη  και  τα  λοιπά ,  που  πιστεύω  ότι  θ  αργήσει ,  το  

συζητάμε  το  θέμα .  Τελεία  και  παύλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ   

  Ομιλία  εκτός  μικροφώνου) 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θόδωρε  εάν  έρθει  το  συζητάμε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα  να  μην  κουράζουμε  το  σώμα .  Το  ερώτημά  μου  είναι  στο  πρώτο  

θέμα .  Οργάνωση  ελεγχόμενης  στάθμευσης  για  μόνιμους . .  των  

βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων .  Υπάρχουν ,  καταρχήν ,  οι  χώροι  αυτοί  για  
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ελεγχόμενη  στάθμευση ,  όπως  έχουν  γίνει  οι  αναβαθμίσεις ;  Και  το  

δεύτερο ,  το  τίμημα  πόσο… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη  αλλά  εμείς  περνάμε  σαν  κανονιστική  ότι  δεν  υπάρχει ,  όχι  εδώ  

θα  υπάρχει  κάρτα .  Κάρτα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μιλάμε  για  τους  μόνιμους  κατοίκους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τους  μόνιμους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα  είναι  εντελώς  δωρεάν ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν  το  προσδιορίζει  αυτό  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  δώσω  τον  λόγο  που  ζητάει  ο  κ .  Χράπας  και  μετά  σε  σας  κύριε  

Παπαδίκη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις  ερωτήσεις  είμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στις  ερωτήσεις .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  με  όλο  τον  σεβασμό  και  με  συγχωρείτε  που  παίρνω  

τον  λόγο  έτσι  γιατί  είμαι  και  αδιάθετος  σήμερα ,  έχει  διαπιστωθεί  τον  

τελευταίο  καιρό ,  βέβαια  δεν  το  είχαμε  λάβει  υπόψη  μας  παλαιότερα  

γιατί  δεν  γνωρίζαμε  ακριβώς  την  ροή  και  την  κυκλοφορία  των  
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αυτοκινήτων ,  ότι  στην  συμβολή  των  οδών  Παύλου  Μελά-Θεσσαλονίκης  

και  Πατριάρχη  Γρηγορίου  δημιουργείται  ένα  μπλοκάρισμα  τις  ώρες  

αιχμής  και  ο  λόγος  είναι  ότι  η  οδός  Θεσσαλονίκης  στην  συμβολή  με  

την  οδό  Μεραρχίας  έχει  στοπ  και  μπλοκάρει  όλη  η  κίνηση .   

 Πάνω  σε  αυτό  το  κομμάτι  όταν  ψηφίσαμε  όλες  αυτές  τις  

παρεμβάσεις  δεν  το  είχαμε  λάβει   υπόψη  μας  γιατί  δεν  γνωρίζαμε  

ακριβώς  τι  μπορεί  να  συνέβαινε .  Τώρα  όμως  που  διαπιστώσαμε  ότι  

υπάρχει  ένα  πρόβλημα  κάποιες  στιγμές ,  εκεί  έχετε  σκοπό  κάτι  να  

κάνετε ,  κάποια  παρέμβαση ,  μια  αντιδρόμηση ,  ίσως  . .  αντίθετη ,   ένα  

στοπ  να  αλλάξει  η  προτεραιότητα  στην  οδό  Μεραρχίας  και  

Θεσσαλονίκης  λόγω  της  μονοδρόμησης  του  Εργατικού  Κέντρου ,  εάν  

έχετε  κάποιον  συνδυασμό  για  να  ξεμπλοκάρει  εκεί  η  κίνηση  εκεί  της  

κυκλοφορίας ;   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάθε  αλλαγή  δεν  την  κάνουμε  εμείς .  Καταρχήν  θέλω  να  πω  ότι  όλα  

αυτά  είναι  μετρημένα .  Έχουν  γίνει  μετρήσεις .  Θυμάστε  με  την  

παρουσίαση… τις  μετρήσεις  και  τον  φόρτο  για  κάθε  αρτηρία  και  τα  

λοιπά .  Για  κάθε  δρόμο .  Τώρα ,  εάν ,  ας  πούμε ,  διαπιστωθεί  ότι  για  να  

γίνει  μια  αλλαγή  δεν  την  κάνουμε  εμείς .  Πρέπει  να  την  στείλουμε  ξανά  

στην  εταιρεία  αυτή  για  να  δει  εάν  μπορεί  να  γίνει ,  πώς  θα  αλλάξει  και  

τι  πρέπει  να  γίνει .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγκεκριμένη  απόφαση  παίρνουμε  κανονιστική .  Το  εάν  θα  προκύψει  

αυτό  που  λέτε  κ .  Χράπα . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  προκύψει  κάτι . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  γίνει  νέα  μέτρηση  από  τους  μελετητές  και  ξανά  τότε .  Ο  κ .  

Παπαδίκης .  

Κος  ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Γεια  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  θέλεις  άνοιξε  και  το  μικρόφωνο .   

Κος  ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Ως  κάτοικος  της  Παύλου  Μελά  είμαι  εδώ  και  ως  αντιπρόσωπος  σε  

όσους  πρόλαβα  να  μιλήσω  της  άποψης  που  θα  αναφέρω  τώρα ,  

κατοίκων  της  Παύλου  Μελά  σχετικά  με  το  θέμα  της  διακοπής  της  

κυκλοφορίας  των  αυτοκινήτων ,   των  ΙΧ  αυτοκινήτων  επί  της  Ερμού  και  

θα  μεταφέρω  και  την  εμπειρία  μου  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Θα  αποσυρθώ  και  εγώ .  Απλά  ήθελα  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αφού  το  αποσύρουμε  Νίκο  γιατί  θέλεις  να  επιμείνεις ;   

Κος  ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Να  σας  πω  γιατί  εάν  δεν  το  άκουσα  και  φεύγω ,  υπάρχουν  . .  Αυτό  το  

πράγμα  ήρθα  για  να  πω .  Εφόσον  αποσύρθηκε  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  το  δούμε  μετά .  Θέλετε  να  τοποθετηθείτε  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Φωτιάδης .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   
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Κύριε  Πρόεδρε  θα  περίμενα  να  με  προστατεύσετε  ως  αρχηγό  

παράταξης  με  επιθέσεις  οι  οποίες  δεν  συνάδουν  και  δεν  έχουν  και  

αντίκρισμα  παρά  καλύπτουν  αδυναμίες .  Θα  γίνω  συγκεκριμένος .  

Περίμενα  να  με  προστατεύσετε  και  είμαι  συγκεκριμένος   

 Κύριοι  συνάδελφοι  άλλο  πράγμα  η  παραλαβή  της  μελέτης  που  

ήρθε  εδώ  μέσα  στο  κατακαλόκαιρο ,  άλλο  πράγμα  αυτό  που  κάνουμε  

σήμερα ,  το  οποίο  βεβαίως  επειδή  θεωρήσαμε  ως  απόφαση  κανονιστική ,  

θα  είναι  κανονιστική .  Μην  τα  συγχέουμε .  Άλλο  η  παραλαβή  της  

μελέτης ,  όπου  εκεί  βάλαμε  εμείς  ως  παράταξη  αντιρρήσεις ,  

προβληματισμούς  και  προτάσεις .  Δεν  συμπεριελήφθησαν .   

 Σήμερα  ο  νομοθέτης  λέει  ότι  σήμερα  είναι  η  κυρίαρχη  διαδικασία  

για  να  πάρει  αυτόν  τον  χαρακτηρισμό  τον  βαρύγδουπο  ως  κανονιστική  

απόφαση  και  σήμερα  με  βάση  την  εισήγηση  εμείς  προετοιμαστήκαμε  

και  κάναμε  αυτό  που  δεν  έκανε  ο  εισηγητής .  Έχουμε  τις  μετρήσεις  και  

βάλαμε  δυο  ερωτήματα .  Δεν  πήραμε  απάντηση .  Η  προσωπική ,  γιατί  

επίθεση  για  προσωπικού  δεν  μας  βάζει  στην  λογική  να  απαντήσουμε ,  

γιατί  εμείς  θα  πάμε  στην  ουσία .   Τα  άλλα  τα  αφήνουμε .  Πάντοτε  έχει  

σημασία  ποιος  μιλάει .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  φταίει  κανείς  για  το  εάν  εσείς  την  

τελευταία  στιγμή  και  χωρίς  να  μας  ειδοποιήσετε  δεν  μας  κάνετε  σαφή  

αναφορά  ότι  αυτό  το  κείμενο ,  το  οποίο  δεν  είναι  εισήγηση  αποσύρουμε  

τα  σημεία  ένα ,  δυο ,  τρία ,  τα  οποία  θα  έπρεπε  να  είναι  και  αριθμημένα  

και  λείπει  και  η  οδός  που  σας  έκανε  και  ερώτημα  η  συνάδελφος  και  

μέλος  της  παράταξής  μου  η  κυρία  Ιλανίδου ,  λείπει  και  ο  οδός  

Γενναδίου .  Πώς  την  τακτοποιήσατε  εκείνη ,  κύριε  εισηγητά  και  δεν  

βρήκατε  την  ευκαιρία  εδώ  να  βάλετε  σε  μια  απόφαση  αυτό  που  κάνατε  
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αυθαίρετα  και  παραμένει  αυθαίρετα  εκεί  η  λειτουργία  της  οδού  όπως  

είναι  σήμερα ;   

 Γίνομαι  και  πιο  συγκεκριμένος  γι '  αυτό  που  πολύ  συγκεκριμένα  

σας  ρώτησα .  Κύριε  Πρόεδρε ,  δηλαδή  σήμερα  από  την  εισήγηση ,  κύριοι  

συνάδελφοι  για  να  καταλαβαίνουμε  δηλαδή  γιατί  εδώ  να  ξέρουμε  και  

τι  ψηφίζουμε ,  ψηφίζουμε  το  σημείο  ένα ,  το  σημείο  δυο ,  το  σημείο  τρία  

όχι .  Κύριε  Πρόεδρε ,  … συγνώμη  που  σας  το  λέω ,  έπρεπε  να  την  κάνετε  

εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη ,  δεν  είναι  δική  μου  δουλειά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  θα  έπρεπε  να  την  κάνετε  εσείς  όταν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  αρχίσουν  να  αμφισβητούν  τώρα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει  προχωρούμε .  Όχι ,  ξέρω  πολύ  καλά  τι  λέω ,  κύριε  Πρόεδρε  

εσείς  έπρεπε  να  ζητήσετε  να  γίνει  η  ανάγνωση  και  να  την  …γιατί  

πήρατε  να  πάρετε  ψήφο .  Να  ξέρουμε  τι  ψηφίζουμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  

 Εδώ  πάμε  και  γίνομαι  συγκεκριμένος  κύριοι  συνάδελφοι .  

Ακούστε ,  επειδή  ο  Χράπας  και  μπράβο  του ,  συμφωνώ  απολύτως ,  

επειδή  έρχεται  από  αυτή  την  κατεύθυνση  ανέφερε  ένα  πρόβλημα ,  

τεράστιο  πρόβλημα ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Ξέρετε  τι  λένε  οι  μετρήσεις  

βάσει  των  οποίων  έγιναν   αυτές  οι  ρυθμίσεις  στην  μελέτη ;  Τι  λένε ;  Θα  

σας  πω  μερικά  νούμερα .   

Στην  Βενιζέλου  σε  ώρες  αιχμής ,  προσέξτε  συνάδελφοι ,  μπαίνουν  

ανά  ώρα  800 με  850 οχήματα ,  τα  οποία  τα  εκτρέπουμε ,  εάν  είχε  

ισχύσει  αυτή  η  απόφαση  από  την  Παύλου  Μελά .   
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Σήμερα ,  προφανώς ,  δεν  θα  είναι  τα  800,  θα  είναι  τα  μισά .  

Έχουμε  από  την  Παναγίτσα  άλλα  400.  Έχουμε  τον  . .  που  ανεβαίνει  

προς  τα  επάνω ,  να  σας  πω  και  τις  οδούς ,  νομίζω  ότι  καταλαβαίνετε ,  

που  είναι  η  Πατριάρχη  Γρηγορίου ,  100 ανά  ώρα ;  200; Και  όποιος  

έρχεται  από  την  δυτική  πλευρά  πραγματικά  αντιλαμβάνεται  ότι  η  πόλη  

εδώ  έχει  έμφραγμα .  Αυτό  το  οποίο  ο  μελετητής ,  ενδεχομένως ,  δεν  το  

αξιολόγησε .   Εμείς  σήμερα  θα  το  αφήσουμε  να  περάσει  έτσι  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Θα  κάνουμε  μια  κανονιστική  που  από  την  εμπειρία ,  από  

την  ζωή  ξέρουμε  ότι  πάσχει ;   

 Σας  καλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  μην  εμμείνετε  σε  κάτι  τυπικό  

αλλά  στην  ουσία .  Και  επειδή  υπάρχει  μια  γενική  λογική  και  θα  πρέπει  

να  υπάρχει  μια  γενική  λογική  σε  κάθε  ιστό ,  βλέπετε  Γενικό  

Πολεοδομικό ,  γιατί  ακούστηκε  από  τον  εισηγητή  ότι  όλα  τα  

συμπεριλάβαμε .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  τα  συμπεριλάβαμε  όλα  όταν  η  

μελέτη  του  Γενικού  Πολεοδομικού  και  η  μελέτη  του  Παρασκευόπουλου  

λέει  ότι  κάποιοι  δρόμοι  είναι  κεντρικοί  και  κάποιοι  είναι  

δευτερεύοντες  και  είναι  τέταρτοι  στην  κατηγοριοποίηση .  Εμείς  έναν  

δρόμο  τέταρτης  κατηγορίας  το  αναγορεύουμε  σε  πρώτο .  Ποια  μελέτη  

Παρασκευόπουλου  εφαρμόζουμε ;  Μην  τρελαθούμε  κιόλας  εδώ .   

 Επίσης ,  μπαίνει  και  ένα  άλλο  θέμα .  Πώς  αυτά  μπορούν  να  

συνάδουν  σε  μια  λογική ,  παραδείγματος  χάρη ,  να  περάσουμε  την  

κίνηση  . .  αυτών  που  έρχονται  όταν  εδώ  από  την  29ης  Ιουνίου  θα  

δημιουργηθεί  επίσης  ένα  άλλο  κομφούζιο ;  Διότι  βάζουν  στοπ  σε  αυτόν  

τον  δρόμο ,  ο  οποίος  θα  γεμίζει  μέχρι  εδώ ,  γιατί  εκπέμπει  όλα  αυτά  τα  

φορτία  και  γενικότερα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  σας  λέω  λεπτομέρειες ,  

διότι  θαρρώ  ότι  θα  πρέπει  να  ενημερωθούμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριοι  συνάδελφοι  δεν  κατάλαβα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κάνει  τοποθέτηση .  Έχει  πέντε  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα  τι  λέτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  τον  χρόνο  λένε .  Για  τον  χρόνο .  Συνεχίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτός  είναι  ο  σεβασμός  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συνεχίστε .   Σας  διέκοψα  εγώ ;  Εγώ  θα  σας  πω  ότι  τελείωσε  ο  χρόνος ,  

πάμε  στην  δευτερολογία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  υπάρχει  ένα  τεράστιο  πρόβλημα  και  σας  είπα  ενδεικτικά  νούμερα  

που  ήταν  στην  μελέτη .  Εμείς  ως  παράταξη  ασχοληθήκαμε  πολύ  σοβαρά  

και  σας  λέμε  ότι  εδώ  πρέπει  να  διορθωθεί  η  μελέτη  και  σήμερα  γι '  

αυτό  δεν  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε .  Να  το  πάρουμε  πίσω  εκτός  από  

αυτές  τις  ρυθμίσεις  που  έχετε ,  που  είναι ,  νομίζω ,  δεν  ενοχλούν  

κανέναν ,  είναι  κάποιες  απαγορεύσεις  σταθμεύσεων .  Να  τα  

αριθμήσουμε  για  να  ξέρουμε  τι  θα  ψηφίσουμε .  Για  να  φτάσουμε  

κάποια  στιγμή ,  όταν  θα  είναι  δυνατόν ,  για  να  δούμε ,  ενδεχομένως ,  και  

την  ουσία  αυτής  της  πρότασης ,  την  οποία  την  ακυρώσατε .   
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 Επίσης  η  μελέτη  του  Γενικού  Πολεοδομικού  και  η  μελέτη  του  

Παρασκευόπουλου  δημιουργεί  έναν  δακτύλιο .  Το  ξέρατε  επειδή  είστε  

στα  μέσα  μαζικής  μεταφοράς .  Αυτόν  τον  δακτύλιο  τον  τηρούμε  εμείς ;  

Άρα  πώς  όλα  αυτά  συναξιολογούνται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε  όμως  τώρα  κύριε  Φωτιάδη .  Συνεχίζετε  και  στην  

δευτερολογία  σας .  Άλλος  υπάρχει ;  Ο  κύριος  Χράπας .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  έγινε  μια  πολύ  σημαντική  δουλειά  με  αυτή  την  

μελέτη .  Οι  μελετητές  βεβαίως  μπορεί  να  είναι  οι  καλύτεροι  

επιστήμονες ,  το  καλύτερο  μελετητικό  γραφείο  έχει  …για  να  βγάλουν  

το  καλύτερο  αποτέλεσμα .  Ενδεχομένως  όμως  να  μην  …από  την  στιγμή  

που  διαπιστώθηκε  ένα  πρόβλημα  και  το  λάβαμε  υπόψη  μας  πιστεύω ,  

όχι  πιστεύω  είμαι  σίγουρος   ότι  και  ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης  έχει  

λάβει  το  μήνυμα  ότι  το  συγκεκριμένο  σημείο  δημιουργεί  ένα  θέμα  αυτή  

την  στιγμή  σε  κάποιες  ώρες  αιχμής .   

 Αφού  έχουμε  πάρει  αυτή  την  πληροφόρηση  γι '  αυτό  τον  λόγο  να  

το  συζητήσουμε  όσο  είναι  καιρός .  Από  την  στιγμή  που  μπορούμε  να  

αλλάξουμε  κάτι ,  εάν  υπάρχει  αυτό  το  περιθώριο ,  αυτό  συζητάμε  αυτή  

την  στιγμή ,  εάν  μπορούμε  και  προλαβαίνουμε  να  αλλάξουμε  κάτι  στο  

συγκεκριμένο  σημείο .   

 Δεν  θέλω  ούτε  να  το  παίξω  έξυπνος  ούτε  να  υποβαθμίσω  το  έργο  

που  έκανε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  που  είναι  πολύ  σημαντικό ,  όπως  είπα  και  

πριν .  Επειδή  εκεί  ακριβώς  δημιουργείται  το  πρόβλημα .  Πώς  να  το  

κάνουμε ;  Είναι  τρεις  οδοί  και  πάμε  σε  μια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  δεν  εκπλήσσομαι  για  τον  αρχηγό  της  

μείζονος  αντιπολίτευσης  ότι  είναι  και  συγκοινωνιολόγος .  Τα  πάντα .  

Και  συγκοινωνιολόγος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  νομίζω  ότι  αυτή  η  αθλιότητα  πρέπει  να  τελειώνει .  Εγώ  

δεν  ειρωνεύομαι  κανέναν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  να  αποσύρει  την  διατύπωση ,  να  σβηστεί  από  το  

πρακτικό  και  παρακαλώ  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εμένα  δεν  μου  αρέσει… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  παρακαλώ  η   υπομονή  έχει  όρια .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  αναιρεί… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  επί  της  διαδικασίας  να  αφαιρεθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είπα  ότι  το  αφαιρέσαμε ,  τελειώσαμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  να  τον  ανακαλέσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Έβρισα  κανέναν ;  Παιδιά  έβρισα  κανέναν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  καταγράφεται ,  τελειώσαμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Συγκοινωνιολόγος… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναιρεί  μια  σπουδαία  δουλειά  μιας  εταιρείας  επιστημόνων .  Την  

αναιρεί .  Έκαναν  λάθος ,  δεν  ξέρουν  τι  κάνουν .  Κύριε  Φωτιάδη  άρα  εσύ  

είσαι  καλύτερος  συγκοινωνιολόγος  αφού  δεν  κάνουν  τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οφείλει  να  έχει  άποψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη ,  κύριε  Αναστασιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  είναι  αυτά  που  λες ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  χαρά  τα  λέω .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  όλα  έχουν  ένα  όριο .  Ανακαλέστε  τον  ομιλητή .  

Βασιλάκη  τον  έναν ,  εξυπνάδες  για  τον  άλλο .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ  

κύριε  Πρόεδρε .  Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  καθένας  έχει  την  

διαδρομή  του ,  έχει  τις  περγαμηνές  του ,  κανένας  δεν  ανέχεται  κάποιον  

να  λέει  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ηρεμήστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήρεμος  είμαι .  Να  τον  φέρετε  κάποια  στιγμή  εκεί  που  πρέπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  παρακαλέσω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επιτέλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επειδή ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  θέλω  να  δημιουργούνται  

αντεγκλήσεις  εδώ   μέσα ,  δεν  θέλω  να  δίνει  ο  ένας  στον  άλλο  

χαρακτηρισμούς .  Παρακαλώ  πολύ  λοιπόν  περιοριστείτε  όλοι  σας ,  μα  

όλοι  σας  και  πρώτη  η  συμπολίτευση…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  συμπεριφορά  μου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  συμπεριφέρεστε  άψογα  χωρίς  χαρακτηρισμούς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  συμπεριφορά  μου  δεν  φταίω  εγώ .  Η  συμπεριφορά  μου  

εξαρτάται  από  την  συμπεριφορά  των  άλλων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  το  ζητώ  να  είστε  κόσμιος .  Απαιτώ  την  κόσμια  στάση  και… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  συμπεριφορά  μου  εξαρτάται  από  την  συμπεριφορά  των  άλλων .  Δεν  

χαρίζομαι  σε  κανέναν .   

 Για  τον  Παρασκευόπουλο  δεν  είπατε  ότι  εφαρμόζεται ,  γιατί  εδώ  

λέγονται  πράγματα  τα  οποία  δεν  ισχύουν ,  δεν  είπαμε  ότι  εφαρμόσαμε ,  
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γιατί  εδώ  ακούστηκε  ότι  εφαρμόστηκε  η  μελέτη  του  

Παρασκευόπουλου .  Ελήφθη  υπόψη .   

Αυτά  όλα  συζητήθηκαν  και  πάλι ,  επαναλαμβάνω  συζητήθηκαν  

όταν  ήρθε  η  μελέτη  αστικής  κινητικότητας ,  είπαμε  όλους  τους  

προβληματισμούς  μας  λειτούργησε  αυτή  η  γραμμή ,  το  σύστημα ,  μπορεί  

να  υπάρχει ,  όπως  είπε  ο  κ .  Χράπας  κάποιο  μικρό  πρόβλημα  το  οποίο  

πρέπει  να  έρθει  σε  άλλη  συνεδρίαση  να  το  δούμε ,  να  κάνουμε  μια  

πρόταση . . ,  το  αστικό  ΚΤΕΛ  είναι  ευχαριστημένο ,  διότι  λέει  ότι  πρώτη  

φορά  έχουμε  τέτοια  ροή ,  τα  ΤΑΞΙ  λένε  πάρα  πολύ  ωραία ,  πρώτη  φορά  

έχουμε  τέτοια  ροή  και  βεβαίως  το  λένε  παιδιά ,  μπορείτε  να  ρωτήσετε ,  

άρα  λοιπόν  εμείς  σήμερα  περνάμε  αυτό  που  είχε  η  μελέτη .   

Όλες  αυτές  οι  προτάσεις  δηλαδή  που  τις  ψηφίσαμε ,  που  τις  

συζητήσαμε  και  εφαρμόστηκαν   στις  προσωρινές ,  γιατί  αυτές  ήταν  

προσωρινές  και  εφαρμόστηκαν ,  τώρα  τις  κάνουμε  οριστικές ,  μόνιμες .   

 Όσον  αφορά . .  την  μισή ,  μα  είναι  δυνατόν  εμείς  να  πούμε  ότι  

διαφωνούμε  στο  ένα ,  δυο ,  τρία ;  Για  πείτε  μου  εσείς ;  Κάναμε  ποτέ  έτσι ;  

Να  λέμε  ότι  από  τα  θέματα  εδώ  που  υποβάλλαμε  τις  προτάσεις  στο  

ένα ,  δυο ,  τρία  διαφωνούμε .  Λέμε  ότι  διαφωνούμε .  Λέμε  ποια  

βγάζουμε .  Βγάζουμε ,  επαναλαμβάνω ,  βγάζουμε  την  Ερμού  που  λέει  ότι  

ήπιας  κυκλοφορίας  και  τα  λοιπά ,  δεύτερον  βγάζουμε  την  Περιστέρη  

Κωστοπούλου  που  λέει  ότι  . .κατεύθυνση  και  βγάζουμε  την  Ξενοπούλου  

που  λέει .  Τα  ονοματίζουμε .  Δεν  λέμε  ένα ,  δυο ,  τρία .  Δεν  λέμε  ένα ,  

δυο ,  τρία .  Ακριβώς  λέμε  τι  βγάζουμε  από  όλο  το  θέμα  ή  τι  δεν  

ψηφίζουμε .  Είπαμε  ποτέ  ότι  δεν  ψηφίζουμε  το  πέντε ;  Είπαμε  ότι  δεν  

ψηφίζουμε  το  έξι  θέμα ;  Το  είπαμε  ποτέ  αυτό ;   

 Άρα  λοιπόν ,  συνάδελφοι ,  πρέπει  να  συνειδητοποιήσουμε ,  αυτά  

βγαίνουν  και  εκτός  από  τα  άλλα ,  όπως  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  απλώς  έχει  
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επικεντρωθεί  στην  Παύλου  Μελά ,  η  Παύλου  Μελά  λειτουργεί  πολύ  

σωστά  και  πολύ  καλά  και  με  καλή  ροή  και  αυτό  είναι  διαπιστωμένο  και  

από  το  αστικό  ΚΤΕΛ  και  από  τα  ταξί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  τοποθέτηση  -ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  λέω  ότι  την  χαρακτηρίζω .  Μια  απλή  ερώτηση  θα  κάνω .  Στο  μυαλό  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…κύριε  Πρόεδρε ,  αφήστε  με  να  μιλήσω .  Λέω  ότι  στο  μυαλό  όλων  

σήμερα ,  λέω  σκεφτόμαστε ,  εφόσον  τόσο  καλά  προετοιμάστηκε  η  

κανονιστική ,  εφόσον  έγινε  όλη  αυτή  η  αγαστή  συνεργασία ,  εφόσον  όλα  

αυτά ,  ήρθε  μια  εισήγηση  που  δεν  είναι  αριθμημένη  για  να  μπορούμε  να  

είμαστε  στοχευμένοι  και  αποσύρεται .  Γιατί  αποσύρεται ;  Εφόσον  ήταν  

πολύ  καλά  προετοιμασμένη  και  εφόσον  εδώ  είχαμε  μια  κανονιστική ,  

κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  είναι  μια  τυχαία ,  είναι  κανονιστική .  Σωστή  

οργάνωση .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάλι  θα  πω .  Όλες  αυτές  οι  προτάσεις  ήταν  όπως  ήταν  από  την  μελέτη  

αστικής  κινητικότητας .  Όλες  αυτές  και  αυτές  αναφέρονται  και  

αναφέρονται  και  ήταν  μέσα  και  εμείς  λέμε  ότι  τραβάμε  αυτές  διότι  
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χρειάζεται  ειδική  μελέτη ,  η  οποία  θα  πάει  στην  …Δηλαδή  άμα  πάει  

έτσι  θα  γυρίσει  πίσω .  Εάν  πάει  έτσι  σαν  καθοριστική  δεν  ισχύει  αυτή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  το  ξέρατε  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήρθαν  όλες  προτάσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη ,  κ .  Γκότση .  Διαδικαστικά  συνάδελφοι  διαβάστε ,  σας  

παρακαλώ ,  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Έχει  δικαίωμα  οι  εισηγητής ,  ο  αγορητής  να  αλλάξει  και  την  ώρα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  κάποιο  θέμα .  Δηλαδή  την  δεύτερη ,  την  τρίτη ,  

την  πέμπτη  παράγραφο  έχει  δικαίωμα  να  την  αλλάξει  ή  και  να  την  

αποσύρει ,  τέλος  πάντων .  Εδώ  διαμορφώνεται .  Σας  παρακαλώ  πολύ  

λοιπόν  εξαιρέστε  την  3η ,  την  4η  και  την  5η  τελεία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  τελειώνουμε  επιτέλους .  Η  Ερμού ,  η  …η  Κωστοπούλου  από  το  

σημείο  . .  Τελειώσαμε .  Πάμε  παρακάτω .  Επιτέλους  δηλαδή .  

Ανακατώνουμε  του  κουνούπι  και  καταπίνουμε  το  παλαμάρι .  Έλεος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  φέρνουν  την  εισήγηση .  Δεν  την  φέραμε  

εμείς .  Οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  φέρανε  την  εισήγηση  για  να  γίνει  

Κανονιστική  Απόφαση  βάσει  της  μελέτης  της  κυκλοφοριακής  που  

ψηφίσαμε  και  περιλαμβάνει  όλα  αυτά .  Δεν  έχουμε  δικαίωμα  εμείς  και  
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να  διαφωνήσουμε  και  να  αποσύρουμε  από  αυτά  που  μας  προτείνουν  οι  

εισηγητές  οι  υπηρεσιακοί ;   Δεν  μπορώ  να  καταλάβω .  Και  λέμε  ότι  οι  

υπηρεσιακοί  πήραν  ότι  λέει  μέσα  η  μελέτη  και  το  φέρανε  εδώ .  Εμείς  

έχουμε  δικαίωμα  να  το  βγάλουμε  και  ο  Αντιδήμαρχος  τεκμηρίωσε  γιατί  

τα  βγάζει .   

 Επαναλαμβάνω ,  ότι  εγώ  για  να  μην  γίνει  κανένα  λάθος  

αποσύρονται ,  βγαίνουν ,  δεν  τα  βάζουμε  για  να  ψηφιστούν .  Η  

μετατροπή  της  οδού  Ερμού  σε  ήπιας  κυκλοφορίας ,  η  αλλαγή  

κατεύθυνση   στην  κίνηση  στην  Κωστοπούλου ,  η  αλλαγή  κατεύθυνση  

στην  κίνηση  για  την  οδό  Ξενοπούλου .  Δηλαδή  αυτό  το  απλό  πράγμα  

που  είναι  το  πρόβλημα  δηλαδή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  το  έδωσε  με  σαφήνεια  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  ολοκληρώθηκε  και  μπαίνει  σε  ψηφοφορία  όπως  ακριβώς  το  

εισηγήθηκε  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  εξαιρώντας  τις  τρεις  αυτές  οδού .  

Πάμε .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Ναι  ο  κ .  Μηλίδης ,  ναι  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  

ναι  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ναι  η  κυρία  Γεωργούλα .  Ο  κ .  Φωτιάδης ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λέμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τώρα  πώς  να  τα  ρυθμίσουμε ;  Πρέπει  να  τα  

ρυθμίσουμε  για  να  δούμε .  Στα  άλλα  σημεία ,  τις  κουκίδες ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  που  έχουν  σχέση  με  ρυθμίσεις  στάθμευσης  γι '  αυτό  είπαμε  

ότι  πρέπει . .  ειδάλλως  συμφωνούμε ,  δεν  έχουμε  αντίρρηση .…αλλά  στο  

κομμάτι  εδώ  της  Παύλου  Μελά  διαφωνούμε .  Διαφωνούμε  λοιπόν  στην  

ανατροπή  του  γενικού ,  διατυπώστε ,  στην  γενική  αυτή  του  Γενικού  

Πολεοδομικού  Σχεδίου  που  ένας  δρόμους  τέταρτης  κατηγορίας  

αναγορεύεται  σε  δρόμο  πρώτης .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  καταγράψατε  κυρία  γραμματέα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως  ακριβώς .  Διαφωνούμε  διότι  η  συγκεκριμένη  πρόταση  δεν  είναι  

με  βάση  την  γενική  αρχή  του  Γενικού  Πολεοδομικού .  Ένας  δρόμος  με  

χαρακτηρισμό  λοιπός  δρόμος  δεν  μπορεί   να  γίνει  αρτηρία .  Έτσι  

ακριβώς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  όπως  το  λέμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  καταγράφηκε .  Προχωράμε  στην  ψήφιση .  Ναι ,  όχι  έχει  η  

εισήγηση  με  τις  εξαιρέσεις .  Ναι ,  ναι ,  ναι ,  ναι  ο  γραμματέας ,  ναι  ο  

Αντιδήμαρχος ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οκτώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε .  Θέλω  να  ζητήσω  την  κατανόηση  του  θέματος .  

Επειδή  αύριο  στις  16:00΄  η  ώρα  θα  ξεκινήσω  να  πάω  στο  αεροδρόμιο  

για  θα  πάω  στην  Αθήνα ,  πρέπει  να  κοιμηθώ  λίγες  ώρες .  Εάν  μου  

επιτρέπετε  να  αποχωρήσω .  Εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  από  τα  

επόμενα  θέματα  πριν  αποχωρήσω  είμαι  στην  διάθεσή  σας  να  

απαντήσω .  Εάν  δεν  έχετε  να  ρωτήσετε  κάτι  θα  αποχωρήσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανοικτός  είναι  ο  δρόμος  Σερρών  -Θεσσαλονίκης  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  

 του  έργου:  “Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτόστρωσης   

στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών  έτους  2016”. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   Ομόφωνα  ναι ;  Και  προσωρινές  

κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  όπως  είδατε .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα   
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με  το  άρθρο  221 παρ .  11Δ  του  Ν .  4412/2016 της  Διεύθυνσης   

Καθαριότητας  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  για  μια  τριμελή  Επιτροπή  από  δημοτικούς  υπαλλήλους  από  

την  υπηρεσία  Καθαριότητας  για  παραλαβή  διαφόρων  έργων  και  τα  

λοιπά .  Τακτικά  μέλη  έχουν  οριστεί  ο  κ .  Βάσιος  Ιωάννης ,  ο  κ .  

Κατσαρός  Θεόδωρος  και  η  κυρία  Κωνσταντινίδου  Ευαγγελία  με  

αντίστοιχα  αναπληρωματικά  τον  κ .  Βασίλειο  Τενονίδη ,  την  κυρία  

Μαρία  Τσεσμερτζή  και  τον  κ .  Μιλτιάδη  Πανάγο .   

 Τον  κάνανε  γυναίκα ;  Μάριο  Τσεσμερτζή .  Συγνώμη .  Μάριος  

Τσεσμερτζής .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση ,  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στο  θέμα  της  Επιτροπής ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  παρακαλώ .  Ο  νόμος ,  από  ότι  γνωρίζω ,  μιλάει  για  κλήρωση  

διορισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κληρώθηκαν .  Από  ότι  είπε  ο  κ .  Δασκαλόπουλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  αναφέρει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άρα  λοιπόν ,  εμείς  . .αποφασίζουμε  πρώτα  εάν  θα  είναι  εξ  ορισμού  ή  θα  

είναι  με  κλήρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  θες  το  κάνεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  εισήγηση  γράψει  εξ  ορισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  εισήγηση  γράφει  εξ  ορισμού  Βασίλη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ότι  γράφει  η  εισήγηση  είναι  εξ  ορισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα  ορίστηκαν ,  δεν  κληρώθηκαν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  το  αποφασίσουμε  εμείς  εάν  θα  οριστούν  ή  εάν  θα  κληρωθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Θέλετε  να  το  αποφασίσουμε ;  Συμφωνούμε .   Κατανοητό  είναι  

αυτό  που  λες  Βασίλη ,  δεν  χρειάζεται  περαιτέρω  εξήγηση .  Συμφωνεί  το  

σώμα  εξ  ορισμού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εξ  ορισμού  θα  συμφωνούσαμε  εάν  η  εισήγηση  ήταν  από  τους  

Διευθυντές .  Ο  Διευθυντής  δηλαδή  όρισε  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  Διευθυντής  είναι  εδώ .  Ορίστε ,  Πέτρος  Δασκαλόπουλος .  

Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Καθαριότητας .  Αυτοί  είναι  όλοι  και  όλοι  έξι  

υπάλληλοι .  Συμφωνούμε  λοιπόν  εξ  ορισμού  για  τα  συγκεκριμένα  

ονόματα .  Έτσι ;   

Κος   ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  αύριο  16:00΄  η  ώρα  στην  Μητρόπολη  για  τον  εκλιπών .  

Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αύριο  16:00΄  το  απόγευμα  για  τον  εκλιπόντα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  8/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δέκατο  θέμα  συνάδελφοι .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

 (άρθρου  1του  ΠΔ  270/11-3-1981 <ΦΕΛ  77>),  για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ως  τακτικά  μέλη  δυο  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Ένας  από  την  

συμπολίτευση  και  ένας  από  την  αντιπολίτευση .  Οι  περσινοί  ήταν  ο  κ .  

Γκότσης  ως  τακτικό  με  αναπληρωματικό  τον  κ .  Χαρίτο  και  από  την   

αντιπολίτευση  ήταν  ο  Σάκης  ο  Γάτσιος  με  τον  Βασίλη  τον  Χρυσανθίδη  

αναπληρωματικό .  Αφήνουμε  τους  ίδιους ;  Εκτός  εάν  θέλετε  αλλαγές .  

Όχι  έχει ;  Ωραία .  Ομόφωνα  ως  έχει .   

 Υπόψη  ότι  ο  Δήμαρχος  είναι  Πρόεδρος  σε  αυτή  την  Επιτροπή .  

Γραμματέας  ως  τακτικό  μέλος  η  κυρία  Μυστικόζογλου  Αγγελική  και  

ως  αναπληρωματική  η  κυρία . .  Μαρία .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου   

χρόνου   γιατην   υλοποίηση   της   συγχρηματοδοτούμενης    δράσης  

“Δομές  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  

Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών” στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  

προγράμματος  “Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020”. 

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  Η  αντιδήμαρχος  κ .  

Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ   πέρα  κάποιο  λαθάκι ,  διορθώστε  το  σας  παρακαλώ .  Εισηγητής  ο  κ .  

Γαλάνης  και  εισηγήτρια  η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου .  Εδώ  να  ξέρετε  

εγώ  τα  αναφέρω  τέσσερα  και  δυο  έξι  είναι  τα  άτομα  που  θα  

προσληφθούν .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να  πω  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πείτε  τα .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Το  θέμα  ήδη  έχει  περάσει ,  πρόκειται  για  τις  ίδιες  δομές ,  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  για  κάποιο  λόγο  ο  ΑΣΕΠ  μας  

ξανά  ζήτησε  καινούργια  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  να  

αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  τις  προσλήψεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  ξανά  περάσαμε .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σχέδιο  έγκρισης  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  και  θέλουν  έξτρα  την  

απόφαση  ξεχωριστή  που  να  αφορά  μόνο  τις  προσλήψεις .  Ενδέχεται  να  

ξανά  έρθει  ακόμα  μια  φορά  που  να  αφορά  την  τροποποίηση  εκεί  για  

τον  οδηγό  αλλά  θα  αφορά  το  ίδιο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φυσικά  με  την  διαδικασία  του  ΑΣΕΠ ,  έτσι  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εννοείται .  Εννοείται  με  διαδικασία  ΑΣΕΠ  καθαρά .  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;  Να  επαναλάβω  ένα  ΤΕ  κοινωνικών  λειτουργών ,  έναν  ΤΕ  

μάγειρα ,  ένα  ΔΕ  οδηγό ,  έναν  ΥΕ  γενικών  καθηκόντων .  Τα  διαβάσατε ,  

εντάξει .  Ομόφωνα  ναι  λοιπόν  και  αυτό  το  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συμμετοχή  του  δήμου  Σερρών  στη  10η  Διεθνής  ‘Έκθεση   

για  την  Κτηνοτροφία  & Πτηνοτροφία  «ZOOTECHNIA 2017». 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  πρέπει ,  οφείλουμε  να  εγκρίνουμε  την  συμμετοχή  από  2 έως  5 

Φεβρουαρίου  του  ΄17, συμμετοχή  του  Δήμου  δηλαδή  και  την  έγκριση  

μετακίνησης  του  αρμόδιου  αντιδημάρχου  Ανάπτυξης  και  Αγροτικής  

Οικονομίας  και  Τουρισμού  του  κ .  Γρηγοριάδη .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  πολύ  σημαντικό  αυτό  κύριε  Πρόεδρε  σήμερα .  Εάν  δεν  στραφούμε  

σε  αυτούς  τους  κλάδους  έχουμε  τελειώσει .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  11/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  της  υπ '  αριθμ .  176/2016 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Ραμπότας  Ε .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εδώ  να  σημειώσω ,  συνάδελφοι  και  ένα  μικρό  λαθάκι  το  οποίο  σας  το  

έστειλα  με  e-mail  μια  διόρθωση  ουσιαστικά  σε  μια  πρόσθεση  που  

αφορά  τον  0600,  τον  κωδικό  06001212.05 Επιχορήγηση  Κέντρου  

Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  ΑΜΕΑ  προϋπολογισμού  

158.863,50 ευρώ  αύξηση ,  δίνονται  δηλαδή  47.000 ευρώ  και  γίνεται  το  

ποσό  στον  διαμορφούμενο  προϋπολογισμό  205.865,50,  διότι  είχε  

ξεφύγει  και  έγραφε  255.000.  Το  λάθος  εκεί  ήταν ,  ας  πούμε ,  στην  

πρόσθεση .   

 Εάν  έχετε  κάτι  να  ρωτήσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  εγώ .  …Έχουμε  ΄17 και  ψηφίζουμε  αναμόρφωση  

του ΄16; Πώς στέκει  αυτό;  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτή  η  αναμόρφωση  έρχεται  εδώ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  γιατί  αφορά  τακτοποίηση  λογιστική  τυπικού  

χαρακτήρα  . .δαπάνες  ή  οτιδήποτε  άλλο  και  αφορούσε  το  κομμάτι  που  

έκλεισε  με  μισθοδοσίες .  Είναι  τυπικού  χαρακτήρα .  Τίποτα  

περισσότερο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  το  ψηφίσουμε  αυτό .  Είναι  ΄17 

ότι  και  να  είναι  αναμόρφωση  του  ΄16 εδώ  στο  σώμα  δεν  μπορεί  να  

ψηφιστεί  στο  ΄17. Εδώ  έχουμε  ανατροπές ,  έχουν  γίνει  τα  πάντα ,  δεν  

μπορεί  να  γίνει  αυτό .  Έπρεπε  να  προβλεφθεί .  Να  βγει  άλλη  απόφαση .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Είναι  τυπικού  χαρακτήρα ,  είναι  επικύρωση  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  γιατί  δεν  αφορά  δαπάνες  είτε  προμήθειες  είτε  οτιδήποτε  

άλλο .  Είναι  για  την  αναλογιστική  τυπική  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  αλλάζει  κάτι .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να  το  πω  έτσι ,  . .  δεν  χρειαζόταν .  Δεν  αφορά  καθόλου  δαπάνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  καθαρά… 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Λογιστική  τακτοποίηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Χωρίς  αλλαγή  Βασίλη .  Τυπικού  χαρακτήρα  αναφέρεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  η  άποψή  μας  είναι  αυτή .  Δεν  υπάρχει  τυπικού  χαρακτήρα .  Η  

αναμόρφωση  είναι  άλλο  οικονομικό  έτος ,  ότι  και  να  είναι  παλαιά  

γινόταν  αυτό ,  η  νομοθεσία  έχει  αλλάξει ,  δεν  ισχύει ,  να  γραφτεί  έτσι  η  

απόφασή  μας ,  η  άποψή  μας  για  τον  λόγο  για  τον  οποίο  είμαστε  

αρνητικοί .  Τυπικό  να  είναι  δεν  διαφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  αλλά  αυτό  το  οποίο  έρχεται  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

αυτό  το  οποίο   θα  κάνει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  είναι  μια  

…επικύρωση  μιας  απόφασης  είναι .  Άρα  λοιπόν  και  μόνο  αυτό  θα  

πρέπει  να  προβληματίσει .  Τι  είναι  αυτά  που  λέτε ;  Μπορεί  να  έχει  

μετακίνηση  ποσών  για  τον  Α  ή  Β  λόγο ,  αλλά  δεν  μπορούμε  να  

χαρακτηρίζουμε  τις  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μια  τυπική  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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διαδικασία  επικύρωσης .  Έλεος  πια…. Το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  

ξέρω  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είστε  σίγουρος  ότι  μπορούμε  να  το  κάνουμε ;  

Να  επικυρώσουμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Δηλαδή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  γιατί  δεν  αφορά  καθόλου  δαπάνη  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα  κατά  πλεονασμό  το  αποσύρουμε  και  τελειώσαμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  είναι  αυτά  που  ακούμε  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  το  θέμα  αποσύρεται .  Εντάξει ;  Ομόφωνα  

αποσύρεται  συνάδελφοι .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  2/1/17 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είμαστε  στο  δέκα  τέσσερα  τώρα .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Χορήγηση  αδειών  παραγωγών  πωλητών  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πωλητής  παραγωγός  αυγών  και  οπωροκηπευτικών .  Οπωρολαχανικών .  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς   

στον  κ .  Γεωργάκογλου  Σταύρο  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12/2017 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  στον  Φοινικιάδη  Νικόλαο .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  αμοιβαίας  αλλαγής  θέσης  στην  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  τρία  συνεχή  έτη .  Να  συνεχίσουν  την  επαγγελματική  

δραστηριότητα .  Αυτό  αποτελεί  όρο  και  πολύ  σωστά  μπαίνει  αυτός  ο  

όρος .  Για  τρία  συνεχή  έτη  με  την  αλλαγή  αυτή ,  την  αμοιβαία  αλλαγή  

θέσης  των  δυο  πωλητών  υπάρχει  αυτή  η  δέσμευση ,  διότι  θα  μπορούσε  

να  γίνει  εκ  του  πονηρού .  Καταλάβατε  τι  εννοώ .   

 Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ .  603/2016 Α .Δ .Σ .  με  θέμα:  

” Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  Δημοτικού   

Αναψυκτηρίου  στους  Επταμύλους”. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής  ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δεν  πιστεύω  να  έχει  αντίρρηση  κανένας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  αντίρρηση .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αντίρρηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τότε  να  εξηγήσω  το  θέμα .   Είχαμε  πάρει  μια  πάρα  πολύ  σωστή  

απόφαση  για  να  καταγγείλουμε  μια  μίσθωση .  Σύμφωνα  με  τον  νόμο  

εάν  μέσα  σε  τριάντα  μέρες  από  τότε  που  κοινοποιείται  η  καταγγελία  

της  μίσθωσης  στον  ενδιαφερόμενο  να  πληρώσει  όλα  τα  μισθώματα  και  

τις  προσαυξήσεις ,  λέει  ο  νόμος ,  τότε  η  απόφαση  αυτή ,  όπως  λέει  και  ο  

νομικός  σύμβουλος  του  Δήμου  ανακαλείται .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  ξέρω  εάν  διαβάσατε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  νομικός  σύμβουλος ,  συγνώμη ,  από  ότι  κατάλαβα  δεν  έχει  

ξεκαθαριστεί  η  γνωμοδότησή  του .  Είναι  μια  σελίδα ,  υπάρχει  μέσα  στον  

φάκελο ,  υπήρχε  μέσα  στον  φάκελο ,  το  ήλεγξα .  Λέει  ο  κ .  Αμαξόπουλος  

ρητά  και  κατηγορηματικά  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διάβασέ  το .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  με  ακούτε ;  Στην  προκειμένη  περίπτωση  πρώτον .  Εμείς  

πήραμε ,  όπως  είπαμε  την  603 του  ΄16 απόφαση .  Εάν  δείτε  μέσα  στην  

εισήγηση ,  στην  εισήγησή  μας  η  603 του  ΄16, το  έγγραφο ,  η  υπηρεσία  

μας  έλαβε  γνώση  η  μισθώτρια  στις  22/9/16,  λίγες  μέρες  δηλαδή  αφότου  

έγγραψε  η  γραμματέας  την  απόφαση ,  την  κοινοποιήσαμε  με  

αποδεικτικό  κοινοποίησης  και  στις  3/10/16 εξόφλησε  εξολοκλήρου  το  

ποσό  που  όφειλε  στον  Δήμο  με  τις  νόμιμες  προσαυξήσεις .   Τα  πάντα ,  

όλα ,  δεν  χρωστάει  ούτε  ένα  ευρώ .   

 Και  λέει  ο  κ .  Αμαξόπουλος  στο  τέλος ,  για  να  μην  κουράζω  το  

σώμα ,  θεωρώ  ότι  η  με  αριθμό  603 του  ΄16 απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  θα  πρέπει  να  ανακληθεί ,  αφού  ήδη  η  μισθώτρια  κατέβαλε  

τα  οφειλόμενα  μισθώματα  που  ήταν  και  ο  στόχος  της  λήψης  τριμελούς  

απόφασης  κατά  της  μισθώτριας  του  ακινήτου .  

 Αυτό  δεν  το  λέει  ο  κ .  Αμαξόπουλος  για  να  πει  μια  άποψη .  

Προκύπτει  και  από  τον   507 του  Αστικού  Κώδικα ,  δηλαδή  προβλέπεται  

από  τον  νόμο .  Δεν  κάνουμε  χάρη  σε  κανέναν .  Το  αντίθετο .  Με  αυτόν  

τον  τρόπο  και  τα  λεφτά  καταφέραμε  να  πάρουμε  και  νομότυποι  είμαστε  

και  σωστοί  σε  όλα  μας ,  κοινοποιήσαμε  άμεσα ,  τάχιστα  την  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  εάν  δεν  τα  πλήρωνε  θα  προχωρήσει  η  

νομική  υπηρεσία  στα  δέοντα .   

 Μπόρεσε  και  τα  πλήρωσε  μέσα  σε  τριάντα  μέρες ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

όπως  ορίζει  ο  νόμος ,  παρακαλώ  τους  συναδέλφους  να  το  ελέγξουν ,  να  

ρωτήσουν  και  άλλους  συναδέλφους  εάν  θέλουν ,  εννοώ  του  κ .  

Αμαξόπουλου….είναι  υποχρέωση  από  τον  νόμο .  Δεν  είναι  δηλαδή  μια  

άποψη  που  εκφράζεται  γενικά  από  τον  δικηγόρο  του  Δήμου .  Σας  το  

λέω  να  το  ξέρετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Είστε  σαφής .  Βασίλη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  άποψή  μας  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  

να  συμβεί  αυτό ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  το  ανώτατο  όργανο  το  

οποίο  όταν  φτάσει  στο  σημείο  να  πάρει  μια  απόφαση  είναι  άμεσα  

εκτελεστή  και  υλοποιείται .  Εγώ  δεν  βρήκα  καμία  διάταξη  νόμου  που  

να  το  λέει  αυτό .  Ουαί  και  αλίμονο  εάν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

κάνουμε  τέτοιες  ενέργειες  εμείς ,  παίρνουμε  αποφάσεις  να  βγάλουμε  

κάποιον  έκπτωτο  σε  οποιονδήποτε  τομέα  και  αυτός  την  άλλη  μέρα  

έρχεται  και  πληρώνει  και  ανακαλούμε  τις  αποφάσεις  μας ,  

καταλαβαίνετε  τι  θα  γίνει  παντού .   

 Άρα  λοιπόν  δεν  υπάρχει  τέτοιο  ζήτημα ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  αυτό .  

Πιστεύω  ότι  δε  μη  νόμιμο  …Αυτή  είναι  η  άποψή  της  παράταξής  μου  

και  αυτό  να  γραφτεί  στα  πρακτικά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  γραφτεί  ότι  θέλετε  στα  πρακτικά ,  κύριε  Πρόεδρε .  Διαβάζω  ρητά .  

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  δεν  θέλω  να  μείνει  κάτι  στον  αέρα ,  θέλω  να  είμαι  

σαφής .  Ακόμα  και  εάν  θεωρηθεί  ότι  η  κοινοποίηση  της  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που  πράξαμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  περί  εγκρίσεως  

της  άσκησης  καταγγελίας  αποτελεί  καταγγελία  της  μίσθωσης ,  αυτή  δεν  

επιφέρει  αποτελέσματα  εάν  εντός  τριάντα  ημερών  από  την  κοινοποίηση  

της  καταγγελίας ,  σύμφωνα  με  το  597 του  Αστικού  Κώδικα  ο  μισθωτής  

καταβάλει  τα  καθυστερούμενα  μισθώματα  και  τα  έξοδα  της  

καταγγελίας .  Το  έπραξε  σε  τριάντα  μέρες .  Δεν  είναι  δική  μου  γνώμη .   

 Συνάδελφοι  εμπιστευτείτε  με .  Δεν  είναι  δική  μου  γνώμη ,  δεν  θα  

το  έκανα  ούτε  για  αστείο  αυτό  για  κανέναν ,  ούτε  για  κανέναν  από  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ούτε  για  κανέναν  εδώ  μέσα  ούτε  

για  κανέναν  άλλο .  Σας  το  λέω  ειλικρινά .  Είναι  η  ρητή  εφαρμογή  του  

νόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δείτε  το .  Είναι  ο  597 του  Αστικού  Κώδικα  συνάδελφοι .  Δείτε  το .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  χρειάζεται  να  πείσεις  κανέναν .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  να  μην  πείσω ;   Ανθρώπους  που  είναι  καλοπροαίρετοι  θα  τους  

πείσω .  Θα  τους  πείσω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  όπως  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ναι ,  ως  έχει  η  εισήγηση .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Ο  κ .  

Γιαννακίδης  και  η  κυρία  Γεωργούλα ,  ναι .  Αθανάσιος  Γάτσιος ,  όχι .  Ο  

Βασίλειος ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  διατύπωσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ο  κ .  Φωτιάδης  όχι .  Το  ίδιο  και  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  15/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  δέκα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  πρώην   

Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Ορεινής  στον  Ι .  Ν .  Αγίας  Τριάδος ,  

προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  ως  αίθουσα  δεξιώσεων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ομόφωνη  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κυρία  Γεωργούλα ;  Όχι .  Και  η  κυρία  Γεωργούλα .  

Έχει  καταγραφεί ;   Οι  υπόλοιποι  ναι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  16/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  18ο:  

Εξέταση  ένστασης  της  εταιρείας  Καμελίδης  Α .Τ .Ε .  αναδόχου   

του  έργου:  ¨Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  

 (6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  εισήγηση  της  υπηρεσίας  είναι  να  απορρίψουμε  την  ένσταση  του  

κυρίου ,  της  εταιρείας .  Εάν  το  έχετε  μελετήσει  το  θέμα  περνάει .  

Ερωτήσεις  υπάρχουν  επί  του  θέματος ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε .  Θέλετε  εισήγηση  εμπεριστατωμένη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι ,  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις .  Παρακαλώ .  Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  να  δω  που  είχα  σημειώσει  την  ερώτησή  μου .  Τι  εννοεί  η  

εταιρεία ,  τι  εννοεί  όταν  λέει  ότι  ζητάω  την  έγκριση  των  24 και  25 

πρωτοκόλλων  παραλαβής  . .  Τι  ακριβώς  εννοεί ;  Γιατί  νομίζω  εκεί  

ακριβώς  είναι  το  θέμα  μας .  Τι  σημαίνει  ότι  ζητάει  την  αυτοδίκαιη  

προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου  του  θέματος  και  . .της  

Επιτροπής  και  η  δική  μας  η  υπηρεσία  λέει  όχι  και  στα  δυο  αυτά ;  Τι  

σημαίνει  αυτό ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλά  να  σας  πω  ότι  είναι  και  . .  όροι .  Διαφωνία  υπήρχε ,  είναι  νομικής  

φύσεως .  Δηλαδή  τι  έχει  γίνει ;  Έγινε  βέβαια ,  δόθηκε  η  βεβαίωση  

περαίωσης ,  μπορεί  να  δοθεί  αλλά  έχει  κάποιες  εκκρεμότητες  

επουσιώδεις .   

Δηλαδή ,  παραδείγματος  χάρη ,  γράφει  ότι  ο  συναγερμός ,  μπήκε  ο  

συναγερμός  αλλά  δεν  τον  έχει  συνδέσει ,  δεν  τον  έχει  συναρμολογήσει .  

Του  ζητάμε  να  κάνει  αυτά  και  να  φέρει  την  τελική  επιμέτρηση .  Αυτός  

λέει  ότι  εφόσον  πήρα  βεβαίωση  περαίωσης  πρέπει  να  δώσετε  και  την  

τελική  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  λειτουργικά  όλα  τα  στοιχεία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέει  η  υπηρεσία  ότι  πήρε  ειδική  διαταγή .  Πήρε  ειδική  διαταγή  να  τα  

κάνει .  Ποια  υπηρεσία ;   Άμα  σου  δώσω  εγώ  μπορεί  να  μην  τα  κάνεις .  

Κάπου  εκεί  βρίσκεται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Άλλος  έχει  ερώτηση ;  Τοποθετήσεις ;  Πάμε  στην  ψήφιση .  Ομόφωνα  με  

την  εισήγηση ;  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  17/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δέκατο  ένατο .   
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ΘΕΜΑ   19ο:  

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου   

θησαυρού  στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά  (Ραχωβίτσα)   

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  για  να  διευκολύνω ,  συγνώμη  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  υπάρχουν  

από  την  υπηρεσία  του  Δήμου ,  ο  κ .  Τσιτσαντζής  και  ο  κ .  Τσιλόγλου ,  

δυο  υπάλληλοι  του  Δήμου  πρέπει  να  είναι  παρόντες  κατά  την  εκσκαφή .  

Τακτικά  μέλη  ορίστηκαν  ο  κ .  Τσιτσαντζής  και  ο  κ .  Τσιλόγλου  με  

αναπληρωματικά  αντίστοιχα  Βαργιάκας  Πολυχρόνης  και  Δούκα  

Θεοδώρα .  Με  κλήρωση .  Θέλουμε  και  δυο  εκπροσώπους  αιρετούς ;  

 Κυρία  Γεωργούλα  για  ελάτε  προς  τα  εδώ .  Δυο  τακτικά ,  δυο  

αναπληρωματικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όποιος  του  κάτσει  ο  κλήρος  θα  πάει  και  με  δικό  του  θησαυρό .   Αυτό  

είναι  το  πρώτο  τακτικό  μέλος .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Μηλίδης  Θεόδωρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τι  τύχη  ήταν  αυτή ;  Να  πάρεις  το  λαχείο .  Ως  αναπληρωματικό  του  κ .  

Μηλίδη ;   
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Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Δούκας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  σε  βοηθήσει .  Θεόδωρο  είσαι  πολύ  τυχερός  που  έτυχε  αναπληρωτής  

σου  ο  Δούκας .   Πάμε  στο  δεύτερο  τακτικό  μέλος  συνάδελφοι .  

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Λαζαρίδης  Αβραάμ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λαζαρίδης  Αβραάμ  βεβαίως  και  αναπληρωματικός  του  κ .  Λαζαρίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γαλάνης  Στέργιος .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Αναστασιάδης  Αντώνιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία  χημεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πολύ  ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Μισό  λεπτό  να  τα  σημειώσω  για  να  μην  

κάνω  λάθος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας  ανεξάρτητος  μπορεί  να  συμμετάσχει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .  Στο  σύνολο  είναι  Βασίλη  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μηλίδης  με  Δούκα  και  Λαζαρίδης  και  Αναστασιάδης  Ηλίας  να  βάλω ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  Αντώνης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Αντώνης .  Καλά ,  καλά .  Ομόφωνα  ναι  λοιπόν  και  αυτό  το  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  18/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι  θέλω  να  πω  το  εξής :  Εμείς  τώρα  παίρνουμε  απόφαση ,  

γνωμοδοτούμε  ότι  να  πάνε  να  σκάψουν .  Δεν  δίνουμε  άδεια .  Δεν  

δίνουμε  την  άδεια  εμείς .  Λοιπόν ,  εφόσον  εμείς  από  εδώ  περνάει  και  

λέμε  ότι  ας  πάνε  να  ψάξουν  να  βρουν  τον  θησαυρό ,  μετά  αυτοί  θα  

πάρουν  ένα  πακέτο  αδειοδοτήσεων .  Αδειοδοτήσεις  από  διάφορες  

υπηρεσίες .  Όλο  αυτό  το  πακέτο  θα  το  πάνε  στον  Δήμαρχο  και  ο  

Δήμαρχος  πλέον  θα  δώσει  την  άδεια  εκσκαφής .  Την  άδεια  

προηγουμένως  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προηγουμένως  όμως ,  προηγουμένως  από  εδώ  οι  οποίοι  ψάχνουν  θα  

έχουν  όλο  τον  φάκελο  των  αδειοδοτήσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  δικαίωμα  για  να  σκάψουν ,  εμείς  θα  τους  δώσουμε  το  δικαίωμα  ότι  

ναι ,  σκάψτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμπεριλαμβάνεται  και  η  αποκατάσταση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θόδωρε  εμείς  βάζουμε  . .εάν  έχεις  διαβάσει ,  λέμε  ότι  να  πάρουμε  και  

αυτά  που  δικαιούνται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αποκατάσταση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  μπορεί  ο  Δήμος  να  βρεθεί  πλούσιος .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όλη  την  νόμιμη  διαδικασία ,  τα  νόμιμα  χαρτιά  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  θησαυρός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  πάμε  στο  εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Συντήρηση  κοινοτικού  καταστήματος  στην  Τ .Κ .  Χριστός  και   

β)  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  να  μας  πει  ο  Αντιδήμαρχος .  Να  σου  πω  γιατί ;  Ο  Πρόεδρος  

διατύπωσε  την  άποψη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  ακριβώς  θα  είναι .  Γιατί  το  έργο  αυτό  δεν  ολοκληρώθηκε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  Είναι  

εκείνος  ο  χώρος  μπροστά  από  την  εκκλησία  του  Αγίου  Γεωργίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  μεταξύ  σχολείου  και  εκκλησίας .  Ακριβώς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  όταν  λέμε  … τον  χώρο  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  που  είναι  η  Επιτροπή  από  μηχανικούς  υπαλλήλους  και  τα  

λοιπά ,  δεν  ξέρω  τι  να  πω  δηλαδή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  την  είδες  πώς  έκανε  την  παραλαβή ;  Δεν  μπορώ  να  αμφισβητήσω  

εγώ ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέτω  γιατί  ο  Πρόεδρος  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ο  Πρόεδρος  είπε  τι  λείπει…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  μεταφέρω  αυτά  που  είπε  ο  Πρόεδρος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μην  αμφισβητούμε  την  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  μου  επιτρέπετε ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .  Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  Παναγιώτη .  Ξέρεις ,  το  θέμα  το  ξέρω  και  εγώ  και  εσύ  και  

πολύ  καλά  μάλιστα ,  θυμάμαι  από  τον  προηγούμενο  ακόμα  Πρόεδρο  

αυτό  το  έργο  είχε  εδώ  προταθεί  και  στην  συγγραφή  του  έργου  υπήρχαν  

πράγματα  τα  οποία  δεν  έγιναν .  Δεν  αγγίχθηκαν  βασικά .   Που  σημαίνει  

ότι  δεν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  το  έργο  έχει  ολοκληρωθεί .  Όταν  εμείς  

θα  πάμε  να  κάνουμε  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή ,  ουσιαστικά  τι  

λέμε ;  Εσύ  . .  ο  οποίος  για  τον  Α  ή  Β  λόγο  δεν  έφτιαχνες  αυτά  καλώς  

δεν  θα  έκανες ,  εμείς  θα  τα  κάνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  που  ήρθε  η  ώρα ,  το  κρατάω  λοιπόν ,  να  είναι  και  η  Επιτροπή  να  

δικαιολογήσουν  και  τα  λοιπά .  Τι  λείπει ;  Τι  δεν  λείπει ;  Το  

παραλαμβάνουμε  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ  βέβαια ,  παράλειψη  του  προέδρου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κάτω  

Καμήλας ,  αυτά  δεν  λέγονται  στον  προφορικό  λόγο .  Αυτά  έρχονται  
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εγγράφως .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  στον  Αντιδήμαρχο ,  εδώ  

ένα  θέμα  δικό  μου .   

 Το  κρατάμε  το  θέμα  για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  παιδιά .  

Ομόφωνα  έτσι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Να  δείτε  την  μελέτη .  Σας  παρακαλώ  νομίζω  ότι  θα  βοηθήσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  θα  σας  πω .  Θα  καλέσω  τον  Πρόεδρο  και  την  Επιτροπή  να  

μιλήσουν  για  να  δούμε .  Και  εάν  δεν  υπάρχει  διαφορά  το  κάνουμε  και  

περνάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  το  Α  όμως  δεν  υπάρχει  κάποιος  λόγος ,  το  περνάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  πω  κάτι  γι '  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  οι  εργασίες  οι  οποίες  έγιναν  καλύπτουν  τα  χρήματα  τα  οποία  

δόθηκαν ,  δεν  έχει  σημασία  εάν  δεν  τελείωσε  το  έργο .  Η  Επιτροπή  

παραλαμβάνει  αυτά  που  βλέπει  εκεί  μπροστά .  Εάν  κάλυψαν  τα  

χρήματα  αυτά  που  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  σχέση…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε  για  οριστική  παραλαβή ,  όχι  προσωρινή .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οριστική  παραλαβή  δεν  σημαίνει .  Οριστική  παραλαβή  στην  ανάλυση  

που  κάνουμε  για  συγκεκριμένες  εργασίες .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  λέει  ο  Ηλίας  το  τι  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ  μπαίνει  ο  εξής  προβληματισμός .  Κύριε  Γάτσιο  εδώ  τίθεται  ο  εξής  

προβληματισμός .  Ο  Πρόεδρος  είπε  προφορικά  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε  ποιον ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στον  κ .  Γρηγοριάδη .  Ο  Πρόεδρος  της  Κάτω  Καμήλας  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι .  Έχει  το  εξής  πρόβλημα  ο  πρόεδρος .  Εάν  και  εφόσον  είναι ,  

υπάρχει  το  θέμα  εδώ ,  δεν  κάνω  λόγο  για  την  παρουσία  του  ή  απουσία  

του ,  δεν  έπρεπε  να  μας  πει  δυο  κουβέντες ;  Και  εγγράφως  πάλι .  Στα  

προφορικά ;   

 Γι '  αυτό  το  θέμα  το  κρατάμε  της  Κάτω  Καμήλας  για  το  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πιθανόν  να  είναι  έτσι  αλλά  πιθανόν  να  είμαστε  σίγουροι  θέλω .  Όχι  με  

τις  πιθανότητες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…οριστική  παραλαβή ,  τι  να  παραλάβεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκανα  την  πρόταση  αυτή  την  συγκεκριμένη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ .  Όχι  διάλογο  μεταξύ  σας  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρόταση  που  κάνω  εδώ  την  έκανα  και  για  το  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  

στην  παράταξη  στην  οποία  ανήκω .  Για  μένα  και  ίσως  μπορούμε  εμείς  

ατύπως  να  το  κάνουμε  και  πιστεύω  ότι  μπορούμε  να  το  κάνουμε ,  

πρέπει  στην  Επιτροπή  Παραλαβής ,  δεν  προβλέπεται  από  τον  νόμο  τώρα  

έτσι ;  Εμείς  όμως  μπορούμε  σαν  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

για  κάθε  χωριό  να  συμμετέχει  υποχρεωτικά  και  ο  Πρόεδρος .  Για  μένα  

είναι  το  καλύτερο .   

Έξω  δηλαδή  από  την  Επιτροπή  που  ορίζουμε  εμείς  εδώ ,  γιατί  εγώ  

ήμουνα  μέσα  στην  Επιτροπή ,  ποτέ  δεν  πήγα  στην  Καμήλα  να  δω  τι  

έργο  έγινε .  Σας  το  λέω  ευθέως .  Καμία  φορά .  Ο  Πρόεδρος  όμως  είναι  

αυτός  που  ξέρει  καλύτερα  από  όλους  στον  τόπο  του  το  τι  ακριβώς  

γίνεται  και  μπορεί  να  έχει  γνώση  προηγουμένως  τι  ακριβώς  θα  γίνει .   

 Επειδή  δεν  είναι  στην  Επιτροπή  αυτό  ο  Πρόεδρος ,  ενδεχομένως ,  

είναι  σε  πλάνη .  Νόμιζε  ότι  θα  γίνουν  χίλια  πράγματα  αλλά  τα  χρήματα  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θέλω  να  πω  λοιπόν  ως  πρόταση  εδώ ,  να  το  δούμε  λίγο ,  να  το  

διερευνήσουμε ,  εάν  είναι  να  βάλουμε  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  των  

Έργων  και  τους  προέδρους ,  ο  καθένας  για  την  Κοινότητά  του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ατύπως  νομίζω  ότι  γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς  δικαίωμα  ψήφου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  νόμος  όμως  δεν  το  προβλέπει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γάτσιο ,  αυτό  που  σας  είπα  έχει  κάποια  ένσταση  ο  Πρόεδρος .  Ας  

την  φέρει  εγγράφως  επιτέλους  και  νομίζω  ότι  λήγει  το  θέμα .   

 Λοιπόν ,  κρατείται  από  το  εικοστό  θέμα  το  Β .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Συντήρηση  κοινοτικού  καταστήματος  στην  Τ .Κ .  Χριστός   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19/2017 )  

…………………………  
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 β)  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

(  ΠΡΑΚΤ .   3/1/1/17 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  3ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  “Κατασκευή  12θέσιου  

 Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)”.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Ηλ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε  τον  3ο  ΑΠΕ .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  20/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 για  τον  μήνα  Ιανουάριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έφυγε .  Θα  επισκεφτεί  τον  Υπουργό  Αθλητισμού  και  το  Πράσινο  

Ταμείο .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  21/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  λειτουργίας  υπηρεσιών  διαδικτύου  στον  κ .  

Ιωάννου  Αλέξανδρο-Ιωσήφ  του  Ιωάννη ,  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρών  ο  Πρόεδρος  και  οι  υπόλοιποι  ότι  θέλετε .  Οι  υπόλοιποι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι  οι  υπόλοιποι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  22/2017 )  

…………………………  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  λύεται  η  

συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 1-2017 :       Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου  

                      Σερρών, οικονομικού έτους 2016. 

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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 2-2017:       Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής 

                                            μελέτης του Κεντρικού Πάρκου της πόλης των Σερρών”. 

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

 3-2017:       Έγκριση μελέτης με τίτλο: ¨Ανάπλαση - ανάδειξη πρώην οδού                

Δορυλαίου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

4-2017: Έγκριση υποβολής πρότασης για την Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης 

  Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής  

  Μακεδονίας 2014-2020. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

5-2017: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 € για την υλοποίηση Σχεδίου  

  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών από το Χρηματοδοτικό  

  Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού  

  Ισοζυγίου 2016 – Άξονας προτεραιότητας 4 <Αστική Βιώσιμη   

  Κινητικότητα>”, έγκριση τρόπου χρηματοδότησης (μέσω ειδικού   

  δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)  

και έγκριση σχετικού σχεδίου σύμβασης. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΠΡΑΚΤ. Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 Α..Σ., περί “Τροποποίησης κανονισμού            

1-1-2017 δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων  

  χώρων” 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

6-2017: Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

             σύμφωνα με την αριθμ. 130/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

 7-2017:          Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου:   

                                               “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης στην περιοχή Σιγής πόλης    

                                                Σερρών έτους 2016”. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

 8-2017:           Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο  

                                               221 παρ. 11Δ του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου. 

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

9-2017: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 

                        του ΠΔ 270/11-3-1981 <ΦΕΛ 77>), για το έτος 2017.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

10-2017: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  

  για την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης   δράσης “Δομές παροχής 

  βασικών αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  

  Σερρών” στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική  

  Μακεδονία 2014-2010”.  

  Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

 11-2017:           Συμμετοχή του δήμου Σερρών στη 10η Διεθνής ‘Έκθεση για την   

                          Κτηνοτροφία & Πτηνοτροφία «ZOOTECHNIA 2017».  

                           Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΠΡΑΚΤ:          Έγκριση της υπ' αριθμ. 176/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

2-1-2017   θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016¨. 

    Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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12-2017:           Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Γεωργάκογλου 

 Σταύρο 

 

13-2017:           Ομοίως στον Φοινικιάδη Νικόλαο.  

 

14-2017:           Έγκριση αμοιβαίας αλλαγής θέσης στην λαϊκή αγορά των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 15-2017:          Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 603/2016 Α. .Σ. με θέμα:” Έγκριση καταγγελίας της 

  μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους”. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 16-2017:      Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου 

  Άνω Ορεινής στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 

  αίθουσα δεξιώσεων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 17-2017:          Εξέταση ένστασης της εταιρείας Καμελίδης Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου:  

  ¨Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο 

  Σερρών)¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

18-2017:         Γνωμοδότηση σχετικά με εργασίες ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού 

  στο αγρόκτημα Μαρμαρά (Ραχωβίτσα) Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Ηλ. 

 

19-2017:           Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

    α) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  
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                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

ΠΡΑΚΤ:          β) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 

3-1-2017   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

 20-2017:      Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

  Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)”.   602 20/11/2017 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ. 

 

21-2017:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών στις 12- 13 

 Ιανουαρίου 2017 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

22-2017:          Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. 

   Ιωάννου Αλέξανδρο-Ιωσήφ του Ιωάννη, στην πόλη των Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

23-2017:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 που 

  αφορά  την απομείωση  ενίσχυση ΚΑΕ οφειλών εσόδων ΠΟΕ για το έτος  

  2017. (Αναμ. 1η )     569  20/1/2017 

 

24-2017:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας λέβητα για τις ανάγκες του αμαξοστασίου  

του Δήμου Σερρών.     674 20/1/2017 

 

 

…………………………………. 

……………………. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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