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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 1η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 4/22-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 38, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

 

  

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν µόνο 

ο κ. Ανεστούδης Γεώργιος. 

 

 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 µε 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 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών 

  για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση νέου 

  Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών  

  (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής 

  Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχο 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την 

  επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

  Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ¨. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 
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ΘΕΜΑ  6ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του  

  Ν.2734/1999 περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης διαβάσεων 

  και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014, 

β) Κατασκευή - ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας, πρώην Δήμου 

Λευκώνα, 

  γ) Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης, 

  δ) Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 

  Δ.Ε. Λευκώνα, 

  ε) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014 και 

  στ) Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εθελοντική  

  Καμπάνια Let’s do it Greece 2017 – καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εκστρατεία της 

  WWF η ώρα της γης, για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

  του Δήμου Νις της Σερβίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας 

  Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία  

  (άξονας προτεραιότητας ΑΞ06 προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 

  της αποδοτικότητας των πόρων) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

  με τίτλο: ¨Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού¨. 

  Εισηγητές: Η πρόεδρος του ΔΗ.Π.ΕΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.  και Ο εντεταλμένος 

  Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ  13ο:  Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Επιβολή ή μη προστίμου για τοποθέτηση φωτεινής διαφημιστικής πινακίδας 

  σε ιδιωτικό χώρο. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για 

  τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και  

  Πολιτισμού. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για τη συνέχιση της  

  προμήθειας και τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης 

  στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων και στο αμαξοστάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα. 

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

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και ψήφιση συνεχιζόμενης 

  πίστωσης που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο της  

  Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ¨Δίκτυο Γεύσεων  

  Ελλήνων Εκλεκτών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Τροποποίηση της αρ. 37/2017 ΑΔΣ ως προς το πρώτο μέρος αυτής για την 

  μίσθωση ακινήτου (αποθηκευτικού χώρου) για τις ανάγκες του Ε.Π.  

  επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το  

  ΤΕΒΑ. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. 

  έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση κατάθεσης χρηματικών διαθεσίμων κληροδοτήματος:  

  α) ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨ και  

  β) ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨, σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για συνεργασία 

  από το Δήμο Σερρών. 
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  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 που αφορά το έργο:  

  ¨Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

  του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στο 

  Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας σημαιών για το σημαιοστολισμό των  

  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Γνωμοδότηση για συμπληρωματική αναγραφή ονομάτων Δημάρχων της  

  πόλης των Σερρών στον πίνακα των Δημάρχων της πόλης των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 3811  

  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στιγμή 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών του οικισμού Κρίνου 

  της Δ.Κ. Σερρών, της Τ.Κ. Ελαιώνα και της Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμων για τις ανάγκες 

  του κυνοκομείου του Δήμου Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ 

  – Άνω Καμενίκια. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση 

  α) του κτηρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού και μετά Αγρονομικού  

  Σταθμού Σκουτάρεως, στην .Κ. του Δήμου Σερρών και 

  β) του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινάτου, στον Πολιτιστικό  

  Σύλλογο ¨Ιωάννης Θεολόγος¨ 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση ανάκλησης όλων των κοινοποιήσεων της πράξης επιβολής  

  μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην περιοχή Άνω Καμενίκια και Ιμαρέτ 

  του Δήμου Σερρών καθώς και της αριθμ. 721/2012 Α. Δ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  Σχετικά με την απομάκρυνση ή μη αψίδας έμπροσθεν του Δημαρχείου 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση   

  κοινόχρηστων χώρων πρασίνου: 

  α) στην Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών  

  β) στην Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών,  

  γ) στην Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών και στις Τ.Κ. Ορεινής και Άνω  

  Βροντούς του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση  

  αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση παράτασης των συμβάσεων εργασίας ΙΔ.Α.Χ. του υπάρχοντος  

  προσωπικού για ένα (1) έτος από 29-04-2017 έως και 28-04-2018 λόγω  

  ένταξης της πράξης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

  Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική 

  Μακεδονία (άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β προώθηση της κοινωνικής  

  ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας - ΕΚΤ) χρηματοδοτούμενο από  

  πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 
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ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας ¨Βελτίωση της ασφάλειας των  

  μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

  των σχολικών κτηρίων¨ 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης και εξέταση εξαίρεσης  

  διάνοιξης του πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 858 και 859 του έργου:  

  ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

  έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων Δ.Ε. 

  Σκουτάρεως έτους 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση προσαρτήματος Ι της αρ. πρωτοκόλλου 2175/2016 σύμβασης μεταξύ 

  του Δήμου Σερρών και της Δ.Ε.Δ.Α. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στις κ.κ. Γαβριηλίδου-Σαμαρτζίδου  

  Αικατερίνη και Φιδάνη Τασούλα, πρώην δημοτικών υπαλλήλων λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Λιούρο 

  Νικόλαο του Ευθυμίου, στην Τ.Κ. Αγίας Ελένης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου  

  Σταυρούλας και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Χράπα Παντελή, για 

  τον μήνα Μάρτιο. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
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ΘΕΜΑ 1Ο : Υποβολή προτάσεων για νομοθετική ρύθμιση των εισφορών  σε χρήμα των  

 πράξεων εφαρμογής 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

……………………… 

…………….. 
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4Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  ξεκινήσουμε ,  νομίζω ,  έχουμε  απαρτία .  Είμαστε  είκοσι  

τρεις ,  έχουμε  απαρτία  και  ξεκινάμε .   

 Θα  ξεκινήσω  με  ένα  ευχάριστο ,  εάν  και  δώσαμε  τις  ευχές  στην  

προηγούμενη  συνεδρίαση  στην  σεβαστή  Αντιδήμαρχο  κυρία  Αγγινίδου  

Σταυρούλα ,  μέχρι  5 του  μηνός  είστε  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  είστε  ακριβώς  στο  όριο .  Από  σήμερα  αλλάζουν  οι  

αντιδημαρχίες .  Λοιπόν ,  να  ευχηθούμε  στην  κυρία  Αγιαννίδου  

Σταυρούλα  για  το  εγγόνι  που  απέκτησε  από  τον  γιο  της  ότι  καλύτερο ,  

να  είναι  ευτυχισμένο ,  να  είναι  γερό ,  οι  γονείς  να  είναι  γεροί  και  εσείς  

οι  παππούδες  και  οι  γιαγιάδες  να  το  καμαρώνετε .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  πάω  σε  ένα  δυσάρεστο .  Σας  παρακαλώ  

λίγη  ησυχία  και  την  προσοχή  σας .   Θα  ήθελα ,  θα  παρακαλούσα  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τηρήσει  ενός  λεπτού  σιγή  για  τον  

αποδημήσαντα  σήμερα  Σερραίο  Ολυμπιονίκη  κ .  Τσιλσάρη  Γιάννη .   Να  

σηκωθούμε .  

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αιωνία  η  μνήμη  του .   

ΤΑ  ΜΕΛΗ:  

Αιωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύσσωμο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  εύχεται  στην  οικογένεια  του  

αποδημήσαντος  να  είναι  ελαφρύ  το  χώμα  που  θα  τον  σκεπάζει .  Επίσης ,  

οι  Σερραίοι  θα  τον  θυμόμαστε  πάντα  με  νίκες  και  πάντα  με  επιτυχίες .   

 Μια  ανακοίνωση  από  την  πλευρά  μου .  Είναι  το  τελευταίο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  στο  οποίο  συμμετέχω  ως  Πρόεδρος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  εσάς ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  πρώτιστα ,  κύριε  Πέτρο  Αγγελίδη  που  μου  δώσατε  την  

ευκαιρία  να  υπηρετήσω  αυτόν  τον  θεσμό  επί  έξι  συναπτά  έτη .   

 Παράλληλα ,  θέλω  να  ευχαριστήσω  όλους  εσάς ,  οι  οποίοι  με  

στηρίξατε ,  πιστεύω  ότι  είχαμε  μια  αγαστή  συνεργασία ,  παρά  τις  

αντιπαραθέσεις  και  τα  λοιπά .  Εάν  κάποιους  στεναχώρησα  θέλω  να  με  

συγχωρήσουν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο  εμένα  στεναχώρησες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όμως  η  αγάπη  υπάρχει ,  κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  και  το  ξέρετε  

αυτό .  Και  η  εκτίμηση .   

 Θα  ήθελα  επίσης ,  να  ευχαριστήσω  για  την  άψογη  συνεργασία  την  

γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ιδιαίτερα  την  γραμματέα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  την  κυρία  Παγκάλου ,  με  την  οποία  είχαμε  

αγαστή  συνεργασία  όλα  αυτά  τα  χρόνια  ξεκινώντας  από  τα  πολύ  

δύσκολα  με  το  ξεκίνημα  του  Καλλικράτη  και  ξέρουμε  όλοι  τι  σήμαινε  

Καλλικράτης  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  εκατό  ογδόντα  οι  συνεδριάσεις  
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περίπου  και  πάνω  από  πεντέμισι  χιλιάδες  αποφάσεις  Δημοτικών  

Συμβουλίων .  Ένα  νούμερο  αρκετά  μεγάλο  το  οποίο  πιστεύω  πώς  όλοι  

μας  αντιμετωπίσαμε  με  σοβαρότητα  και  επιτυχία .   

 Κάτι  άλλο  σχετικά  με  την  έλευση  του  Προέδρου  της  

Δημοκρατίας .  Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  όλους  τους  προσκεκλημένους  

δημοτικούς  συμβούλους ,  τόσο  κατά  την  τελετή  ανακήρυξης  του  

Προέδρου  της  Δημοκρατίας  ως  επίτιμου  δημότη  αλλά  και  στο  επίσημο  

δείπνο  που  θα  παρατεθεί  προς  τιμήν  του ,  να  έχετε  μαζί  σας  τις  

προσκλήσεις .  Επειδή  έτσι  μας  ανέφερε  η  προεδρεία  της  Δημοκρατίας ,  

ότι  θα  γίνεται  έλεγχος  με  τις  προσκλήσεις  και  οι  προσκλήσεις ,  όπως  

έχετε  δει  είναι  προσωπικές ,  ατομικές ,  θα  ήθελα  να  το  τηρήσετε  αυτό  το  

πράγμα  για  να  μην  έχουμε  περιπέτειες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι  να  τελειώσω ,  κύριε  Αντώνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  και  θα  πρέπει  στον  κ .  Χράπα  να  δώσω  τον  λόγο  για  την  εκλογή  

του  προεδρείου  καθώς  και  για  την  εκλογή  των  μελών  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  και  της  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  για  την  Κυριακή  5 

Μαρτίου ,  έχουμε  τις  διαδικασίες ,  ο  νόμος  επιβάλει ,   όπως  πήρατε  την  

πρόσκληση  υπογεγραμμένη  από  τον  προεδρεύοντα  κ .  Παντελή  Χράπα ,  

ήταν  υποχρεωτικό  να  γραφτεί  ότι  θα  γίνει  στις  10 το  πρωί  της  5η ς  

Μαρτίου ,  ημέρα  Κυριακή .   Εφόσον  συναινεί  και  συμφωνεί  το  σώμα ,  

επειδή  είναι  ημέρα  της  Ορθοδοξίας ,  κάποιοι  εκκλησιάζονται ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  είναι ,  ο  Πρόεδρος  θα  φύγει  μεθαύριο  το  βράδυ ,  Παρασκευή  το  

βράδυ .  Ατύπως ,  βέβαια ,  τυπικά  θα  έχουμε  την  10η  πρωινή  την  

συνάντησή  μας  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  ατύπως  να  ξεκινήσουμε  στις  11:00΄   

για  να  προλάβουν  όλοι  οι  συνάδελφοι  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ας  πούμε  11:00΄  κυρία  Ιλανίδου  για  να  είμαστε  εδώ  11:15΄ .   

Εντάξει ;  Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  λόγος  σε  σας ,  κύριε  Δήμαρχε ,  και  μετά  φυσικά  όποιος  άλλος… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μετά  τον  Δήμαρχο ,  κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  θα  σας  δώσω  

όποιος  θέλει  τον  λόγο  θα  τον  πάρει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  με  αφορμή  τις  αλλαγές  των  

Αντιδημάρχων ,  προέδρων  οργανισμών  και  του  προεδρείου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  ήθελα  να  πω  δυο  λόγια  πολύ  σύντομα .   

 Καταρχήν  θέλω  να  υπογραμμίσω  και  να  πω  ότι  οι  αλλαγές  έγιναν  

με  έναν  και  μοναδικό  σκοπό ,  για  να  δοθεί  η  δυνατότητα  σε  όσο  το  

δυνατόν  περισσότερους  δημοτικούς  συμβούλους  να  δοκιμαστούν  σε  

διάφορους  τομείς  ευθύνης .  
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 Θέλω  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  συνεργάτες  μου ,  

αντιδημάρχους ,  προέδρους  οργανισμών ,  τον  πρόεδρο  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  για  την  άριστη  συνεργασία  που  είχαμε  και  για  τα  θετικά  

αποτελέσματα  που  έφερε  ο  καθένας  στον  τομέα  του  με  σκληρή  

δουλειά ,  αφοσίωση  στο  έργο  του  και  χρηστή  διαχείριση .  

 Στους  νέους  Αντιδημάρχους ,  προέδρους  και  στον  νέο  Πρόεδρο  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εύχομαι  καλή  επιτυχία  στο  έργο  τους .  Τους  

εύχομαι  να  φανούν  ισάξιοι  των  προκατόχων  τους  και  γιατί  όχι  να  τους  

ξεπεράσουν  σε  δουλειά  και  έργο .  Τους  εμπιστεύομαι ,  πιστεύω  ότι  θα  

δουλέψουν  σκληρά  και  θα  πετύχουν .  

 Σας  ευχαριστώ  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων ;  Τους  δημοτικούς  

συμβούλους ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  μετά .  Ο  

κ .  Γιαννακίδης ,  η  κυρία  Γεωργούλα .   

 Ξεκινώ  από  εσάς  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  ταλαιπωρούμαστε  το  τελευταίο  διάστημα  

πάρα  πολύ  για  να  βρούμε  παρκινγκ  στον  συγκεκριμένο  χώρο ,  είχα  μια  

συνάντηση ,  επισκέφτηκα  τον  κ .  Μωυσιάδη ,  τον  οποίο  τον  ρώτησα ,  για  

ποιο  λόγο  δεν  δίνει  κάποια  κάρτα  για  να  μπορούμε  να  μπαίνουμε  μέσα ,  

ώστε  να  μην  ταλαιπωρούμαστε ,  γιατί  πραγματικά  μια  φορά  τον  μήνα  

είναι .  

 Που  απάντησε  ότι  έχει  δώσει  κάρτα  στον  Δήμο  και  μπορούμε  να  

χρησιμοποιούμε  το  παρκινγκ  όταν  έχουμε  συνεδρίαση .  Είναι  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επισκέφτηκα  πάρα  πολλές  φορές  τον  κ .  Μωυσιάδη  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα  και  το  ξέρετε  νομίζω ,  το  ανέφερα  και  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μετά  από  πολλές  επισκέψεις  αυτό  το  οποίο  

επέτρεψε  ο  κ .  Μωυσιάδης  είναι  ο  κ .  Γιώργος  για  από  τις  18:45΄  μέχρι  

τις  19:00΄  που  ξεκινάει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  βρίσκεται  με  την  

κάρτα  την  οποία  παίρνει  αυθημερόν  από  το  γραφείο  του  κ .  Μωυσιάδη  

και  να  περιμένει  εκεί  για  ένα  τεταρτάκι ,  δηλαδή  για  να  μπαίνουν  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι .  Τίποτα  παραπάνω .  Αυτό  επιτρέπει  και  τίποτα  

περισσότερο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ευθύνη  δεν  την  έχω  εγώ ,  κύριε  Χρυσανθίδη .  Δεν  ξέρω  γιατί ,  

σήμερα  γιατί  δεν  πήγατε  να  ανοίξετε  την  μπάρα ,  κύριε  Γιώργο ;   

Ξεχάσατε .   

Κος    :  

Όχι  ξέχασα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  έρχεστε  πιο  μπροστά  18:45΄  με  19:05΄  θα  βρίσκεστε  μόνο  εκεί .  

Τουλάχιστον  αυτή  ήταν  η  προσωπική  μου  εντολή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  μπάρα  γιατί  δεν  την  ανοίγει ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλει  να  την  ανοίγει  διότι  λέει  ότι  μπαίνουν  διάφοροι  μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  αυτό  θα  μπορούσε  να  εξυπηρετήσει  αλλά .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  

τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  κάτι  για  την  αψίδα .  Το  ερώτημά  μου  

απευθύνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  θέμα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  πειράζει .  Θέλω  ξεχωριστά .  Δεν  είναι  άμεσα  σχετιζόμενο .  Και  τον  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  ήθελα  να  ερωτήσω  και  τον  

Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  θα  αντιληφθείτε  γιατί  και  τον  Αντιδήμαρχο  

έργων  τον  κ .  Γκότση .   

 Τις  τελευταίες  μέρες  έχουμε  γίνει  αποδέκτες  καταγγελιών  από  

συνδημότες  μας  σχετικά  με  μια  περίεργη  δυσοσμία ,  θα  έλεγα  δυσοσμία  

χλωρίου .  

 Εμείς  επισκεφτήκαμε  στο  μέρος  κάτω  από  το  Δημαρχείο ,  

ειδικότερα  εκεί  που  βρίσκεται  η  αψίδα ,  εμείς  κάναμε  μια  επίσκεψη  και  

όντως  υπάρχει  έντονη  μυρωδιά  χλωρίου  ανάμεσα  στα  πλαίσια  που  

βρίσκονται  τα  χώματα  φύτευσης  λουλουδιών .   

 Επειδή  λοιπόν  οι  συνδημότες  μας  ανησυχούν  μήπως  υπάρχει  

κάποια  μόλυνση  σχετικά  στο  πιο  κεντρικό  σημείο  της  πόλης ,  μήπως  

προκληθεί ,  Πρόεδρε  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  κάποια  βλάβη  στο  δίκτυο  

ύδρευσης ;  Μήπως  υπάρχουν  επιπτώσεις  στην  υγεία  των  συνδημοτών  

μας ;   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  σας  έχει  γίνει  αντιληπτό  αυτό  το  

φαινόμενο ,  εννοώ  της  δυσοσμίας  χλωρίου .  Αντιλαμβάνεστε ,  προφανώς  
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τι  εννοώ  και  το  λέω  έτσι  με  μια  διάθεση  αστεϊσμού  και  για  τις  

ενέργειες  που  θα  κάνετε  προκειμένου  να  λύσετε  το  πρόβλημα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  απαντήσω ,  Πρόεδρε .   Όλα ,  κύριε  Γιαννακίδη  δεν  έπρεπε  να  

βιαστείτε .  Και  τις  ενέργειες  και  το  τι  κάναμε  και  τα  λοιπά ,  τα  έχουμε  

όλα  στο  κύριο  θέμα .  Νομίζω  είναι  περιττό .  Τα  πάντα ,  αυτά  που  ρωτάτε  

τα  έχουμε  προνοήσει  πολύ  πιο  μπροστά .  Θα  απαντηθούν  ένα  –ένα .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για  όλα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα  και  εσείς  ζητήσατε  τον  λόγο .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Μια  ερώτηση  προς  την  κυρία  Μπιτζίδου  είναι  το  ερώτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λείπει ,  δεν  είναι  εδώ .  Δεν  πειράζει ,  για  κάντε  την  μήπως  ξέρουμε  να  

απαντήσουμε  εμείς .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Είναι  για  την  μελέτη  παροχής  λογιστικής  υποστήριξης  για  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  που  έγινε  για  το  2017.  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  είναι  η  

πρώτη  φορά  που  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  αναθέτει  στο  εξωτερικό  γραφείο  την  

λογιστική  του  υποστήριξη ;  Και  εάν  ναι ,  για  ποιο  λόγο  δημιουργήθηκε  

αυτή  η  ανάγκη  φέτος ;  Εάν  όντως  είναι  η  πρώτη  φορά .  Και  εάν  

ενημερώθηκαν  τα  μέλη  του  Συλλόγου  Φοροτεχνικών  για  να  

υποβάλλουν  και  αυτοί  προσφορές ;  Γιατί  έγινε  με  απευθείας  ανάθεση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν ,  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά .  Εδώ  και  χρόνια  το  έχει  κάποιος  

λογιστής ,  διότι  δεν  υπάρχει  προσωπικό .  Δεν  υπάρχει  προσωπικό ,  γι '  

αυτό  τον  λόγο  υπάρχει  εξωτερικός  συνεργάτης  που  βοηθάει  στο  

λογιστικό  έργο .  Το  βρήκαμε  έτσι  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  πάμε  παραταξιακά  κύριε  Αντώνη .  Τουλάχιστον  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σέβομαι  τον  Κανονισμό .  Έχετε  τον  λόγο  σας  είπα  αλλά  

προηγούνται… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  μην  το  παίρνετε  έτσι .  Καλώς .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουμε  ένα  θέμα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Μοσχολιός .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  είχα  αναφέρει  κάτι  

στον  Δήμαρχο  και  στον  κ .  Γκότση  με  το  θέμα  του  Μητρουσίου  με  τον  

καθαρισμό  των  καναλιών .  Απάντηση  δεν  είχαμε  πάρει .   Τι  θα  κάνουν ;  

Ο  κ .  Γκότσης  τι  θα  κάνει ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τον  καθαρισμό  των  καναλιών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  ο  κ .  Γκότσης  θα  τα  κάνει .  Τα  πάντα .  Όλα .  Οτιδήποτε  υπάρχει  στον  

Δήμο ,  εγώ .   

 Λοιπόν ,  επαναλαμβάνω ,  γίνεται  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  με  τον  

αρμόδιο  υπάλληλο  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια ,  τι  ανήκει  σε  μας ,  

τι  δεν  ανήκει .  Ήδη  έχουν  κάνει  συναντήσεις  και  χθες  και  προχθές  για  

να  δούμε  και  να  αρχίσουμε  τον  καθαρισμό .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει  να  ξέρουμε  ποια  είναι  δικά  μας  και  ποια  δεν  είναι .  Γι '  αυτό  

ακριβώς…. 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Δηλαδή ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  τόσα  χρόνια  δεν  ξέρουμε  ποια  είναι  δικά  

μας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δυστυχώς .  Αυτό  που  ακούτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ελάτε  μια  φορά  να  πάμε  μαζί  να  το  δούμε .  Έχετε  το  θάρρος  και  το  

ελεύθερο  και  φίλοι  είμαστε ,  ελάτε  να  τα  δούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  θέμα  εκτός  ημερήσιας .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Υποβολή  προτάσεων  για  νομοθετική  ρύθμιση   

των  εισφορών   σε  χρήμα  των  πράξεων  εφαρμογής  

(Διατύπωση  πρότασης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   

από  την  Επιτροπή  που  συνεδρίασε  την  προηγούμενη   

Τετάρτη  στις  22/2/2017 και  η  οποία  φέρει  την  υπογραφή   

του  πολιτικού  μηχανικού  κ .  Πέτρου  Πετρίδη . )  

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπομηχανικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπομηχανικός .  Εδώ  υπογράφει  ως  πολιτικός  μηχανικός .  Είναι  δικά  του  

γράμματα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπομηχανικός  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό ,  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπομηχανικός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Πετρίδη  εντάξει .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πάρεις  το  δίπλωμά  σου  να  μας  το  φέρεις  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  μην  δημιουργούμε  εντάσεις .   Ταυτόχρονα  εάν  και  εφόσον  το  σώμα  

επιθυμεί ,  νομίζω  την  έχετε  την  πρόταση  της  διατύπωσης  όλοι ,  σας  την  

έχουμε  στείλει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πραγματικά .  Την  στείλατε  κυρία ;  Το  μεσημέρι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σημερινή  η  πρόταση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι  ώρα  εστάλη ;   

Κα    :  

2:44΄  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  πάντων ,  μπορούμε  να  την  διαβάσουμε ,  εάν  θέλετε ,  κύριε  

Μηλίδη .  Είναι  μιάμιση  σελίδα .  Μιάμιση  σελίδα  είναι ,  εάν  θέλετε  εγώ  

θα  σας  την  διαβάσω  ή  εάν  θέλει  ο  κ .  Πετρίδης .  Αλλά  νομίζω  θα  

καθυστερήσουμε  περισσότερο  εάν  την .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Υπάρχει  και  εφόσον  συμφωνεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

υπάρχει  και  μια  πρόταση  για  νομοθετική  ρύθμιση  των  εισφορών  σε  

χρήμα  των  πράξεων  εφαρμογής .  Εάν  και  εφόσον  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θέλει  είτε  ξεχωριστά  την  πρόταση  αυτή ,  διατύπωση  

πρότασης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  τον  κ .  Πετρίδη  και  το  
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οποίο  βγήκε  μετά  από  την  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  να  

συμπεριληφθεί  και  αυτή  η  πρόταση  για  νομοθετική  ρύθμιση  των  

εισφορών ,  αυτό  θα  το  αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Παρακαλώ .  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ως  Επιτροπή  εμείς  

συνήλθαμε  στο  κτήριο  της  πρώην  . . .  Ζήτησα  ποιος  είναι  ο  γραμματέας  

και  περίμενα  να  συνταχθεί  πρακτικό ,  όπου  εκεί  οι  παρατάξεις  

κατέθεσαν  προτάσεις .  Τελικώς  συγκλίναμε  σε  μια .  Το  περιεχόμενο  

είναι  αυτό  που  εν  τέλει  υπογράφει  ο  κ .  Πετρίδης ,  όμως  αυτή  η  δουλειά  

ήταν  της  Επιτροπής .   

 Όσο  δε  για  την  πρόταση  της  συμπολίτευσης  έπρεπε  εκεί  να  

κατατεθεί ,  διότι  αυτή  η  Επιτροπή  ήταν  μια  Επιτροπή  

προπαρασκευαστική  για  να  φέρουμε  εδώ  το  θέμα ,  διότι  συμφωνήσαμε ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  συναινετικά  θέλουμε  αυτούς  τους  ανθρώπους  να  

ανακουφίσουμε ,  διότι  ομονοήσαμε  ότι  είναι  αδικημένοι .  Έτσι  δεν  

είναι ;   

 Εδώ  τώρα  σήμερα  έρχεται  μια  πρόταση  από  την  εκπρόσωπο  των  

δημοτών .  Που  είναι  η  Επιτροπή ;  Που  είναι  η  Επιτροπή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  διευκρινίσουμε .  Είναι  απλό ,  πολύ  απλό  το  θέμα .  Πάρα  πολύ  απλό .  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δέχεται  την  πρόταση  της  Επιτροπής .  Μια  είναι  

η  πρόταση .  Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  θυμάστε ,  

κάναμε  και  εμείς  μια  πρόταση  για  επιμήκυνση  των  δόσεων .  Εάν  

θέλετε ,  ως  εναλλακτική  πρόταση ,  να  μπει  και  αυτή ,  καλώς .  Εάν  δεν  
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θέλετε  και  ένας  να  μην  το  θέλει  από  την  αντιπολίτευση  δεν  θα  δεχθώ  

να  το  προτείνω .  Ένας  να  μην  το  θέλει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιπρόταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένας  να  μην  το  θέλει  δεν  θα  δεχθώ  να  προτείνω  σαν  εναλλακτική .  Ότι  

πείτε  εσείς  θα  κάνω .  Ότι  θέλετε  εσείς  θα  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συμμετείχα  στην  Επιτροπή ,  κύριε  Πρόεδρε .  Τελικά  πραγματικά  

συγκλίναμε  σε  αυτή  την  πρόταση  που  καταθέτει  ο  κ .  Πετρίδης .  Εμείς  

όμως  ως  παράταξη  έχουμε  μια  πρόταση ,  την  καταθέτουμε  στο  

προεδρείο ,  η  οποία  ταυτίζεται  με  του  κ .  Πετρίδη ,  αλλά  είμαστε  

υποχρεωμένοι  εφόσον  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εφόσον  καθίσαμε  και  συντάξαμε  μια  πρόταση  να  την  καταθέσω  στο  

αυτό  χωρίς  να  έχω  απαίτηση  να  πάει  όπως  είναι  στο  Υπουργείο .  

Μπορεί  να  γίνει  σύνθεση .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;   Είναι  ωραία  αυτή  η  

πρόταση  και  αυτό  είναι  το  ζουμί  της  υποθέσεως  του  κ .  Πετρίδη ,  όμως  

εμείς  βάζουμε  στην  πρότασή  μας  και  τέσσερα ,  πέντε  αιτιολογικά .  

Δηλαδή ,  γιατί  ζητάμε  αυτή  την  αλλαγή  στον  νόμο ;  Την  τροποποίηση ,  

την  προσθήκη ,  όπως  θέλετε  πείτε  το .   
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 Βλέπω  εδώ  δεν  το  έχει .  Ίσως ,  νομίζω  ότι  η  πρόταση  αυτή  

ομόφωνα ,  πιστεύω  θα  είναι  ομόφωνα  και  ζητούμε  να  είναι  ομόφωνη ,  

θα  πάει  προς  το  Υπουργείο ,  έτσι  δεν  είναι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Στο  Υπουργείο  όμως  δεν  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ένα  αιτιολογικό  έστω  

με  δέκα  γραμμές ;  Γι '  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   την  καταθέτω ,  σας  λέω  ότι  

είναι  ταύτιση  στο  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι  ταύτιση  κ .  Μηλίδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχουμε  πρόβλημα  εμείς .   Ότι  μας  φέρετε  θα  το  πάμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  κύριε  Πρόεδρε ,   καθίσαμε  και  τα  βάλαμε  κάτω  να  καταθέσουμε  

πέντε  πράγματα .  Μπορείτε  να  τα  βάλετε .  Εάν  θέλετε  να  ψηφιστεί  

αυτούσια  η  πρόταση  όπως  είναι  του  κ .  Πετρίδη ,  καμία  αντίρρηση .  

Απλώς  νομίζω  ότι  στο  αιτιολογικό  θέλει  τρεις  γραμμές .  Πως  και  τι  και  

γιατί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  μην  βιάζεστε .  Τελειώσατε  κύριε  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου .   
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Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Απλά  ήθελα  να  πω ,  κύριε  Μηλίδη ,  επειδή  ασχολήθηκα  με  το  θέμα  αυτό  

εγώ ,  είχα  συναντήσει  τον  κ .  Πετρίδη  κατ’   επανάληψη ,  του  ζήτησα  το  

αιτιολογικό  αυτής  της  πρότασης  και  μου  υποσχέθηκε  ότι  σήμερα  θα  το  

ανακοινώσει  είτε  προφορικά  είτε  θα  το  καταθέσει ,  εάν  το  κάνουμε  

δεκτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Εσείς  είπατε  όχι  αλλά  εγώ  θα  περιμένω  τον  κ .  Πετρίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς  διάλογο .  Ο  κ .  Γκότσης  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  πω ,  επειδή  προέδρευα  στην  Επιτροπή ,  δεν  είναι  η  πρόταση  

του  κ .  Πετρίδη .  Είναι  της  Επιτροπής .  Κακώς  δηλαδή  λέτε ,  κ .  Μηλίδη ,  

πρόταση  του  κυρίου .  Λάθος  δηλαδή  η  έκφραση .  Συγνώμη…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  της  Επιτροπής .   Απλούστατα  το  έγγραφο  έρχεται  

υπογεγραμμένο  από  τον  κ .  Πετρίδη .  Εγώ  στα  χέρια  έχω  μόνο  αυτό  το  

έγγραφο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη ,  χωρίς  να  θέλω  να  πω ,  να  στηρίξω  αυτό  που  εμείς  είμαστε  

στην  Επιτροπή .  Θέλω  να  το  στηρίξω  και  μάλιστα  είπαμε  ότι  αυτή  η  

πρόταση  θα  την  γράψει  ο  κ .  Πετρίδης  και  θα  περάσει  από  όλους ,  από  

εσάς  εάν  συμφωνείτε  ή  όχι .  Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  ξέρω  τι  έγινε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία ,  συμφωνώ  αλλά  δεν  είναι  πρόταση  του  κ .  Πετρίδη ,  είναι  δικιά  

σας ,  δικιά  μας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  πρόταση  της  Επιτροπής  η  οποία  ήταν  διαπαραταξιακή .  Νομίζω  

έχει  αποσαφηνιστεί  αυτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   βεβαίως ,  πρόταση  της  Επιτροπής  μετά  από  συζήτηση .  

Τότε  θα  έπρεπε  να  την  συνυπογράφει  και  ο  Πρόεδρος ,  ο  προεδρεύων  

τότε ,  κ .  Γκότσης .  Κανονικά  λέω  εγώ .  Έτσι  λέω  σαν  Επιτροπή .  Αυτό  

είναι  το  σωστό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απάντησή  μου ,  κύριε  Μηλίδη ,  είναι  ότι  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  να  μην  κολλήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  προεδρείο  έφτασε  αυτό  το  έγγραφο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  οποίο  τι  λέει  από  κάτω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πετρίδης .  Ο  συντάξας… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λοιπόν ,  για  να  συνεχίσουμε  το  συμβούλιο  η  ουσία  είναι  να  

βοηθήσουμε  τους  συμπολίτες  μας .  Να  φτάσουμε  στο  δια  ταύτα .  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  … 
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  καταθέτω  την  πρόταση  γιατί  πιστεύω ,  κ .  Κυρτάσογλου ,  θα  σας  

βοηθήσει ,  εάν  θέλετε  να  το  συνθέσουμε  καλύτερα  στο  αιτιολογικό .  Δεν  

πάει  παρακάτω  χωρίς  αιτιολογικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  και  ο  κ .  Γιαννακίδης  επί  του  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  ήθελα  να  κάνω .  Ερώτηση ,  όχι  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αδίκως  χάνουμε  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αδίκως  χάνουμε  χρόνο .  Και  ηχητικό  υπήρχε  και  ήμασταν  όλοι  εκεί .  

Είπαμε  την  διατύπωση  η  οποία  έρχεται .  Συναινετικά  και  συνθετικά  και  

είπαμε  ότι  η  πρόταση  θα  έχει  αιτιολογική  έκθεση .  Γιατί  προτείνουμε  

αυτό ;   Αυτό  είναι  το  μισό  της  δουλειάς .  Που  είναι  το  άλλο  μισό ;  

Ερωτώ  την  Επιτροπή ,  που  είναι  το  άλλο  μισό ;  Ερωτώ  αυτούς  που  

προέδρευαν  και  εγώ  προσωπικά  απευθύνθηκα  στην  γραμματεία  

λέγοντας  ότι  κάτι  προσέθεσε  ο  κ .  Μηλίδης ,  κάτι  προσθέσαμε  εμείς ,  

κάτι  η  Διάβαση  Πεζών ,  ο  κ .  Πετρίδης .  Αυτό  το  κείμενο  που  λείπει ,  

γιατί  αυτό  είναι  η  τροπολογία ,  που  είναι  η  έκθεση ;  Λείπει ,  είναι  μισή  

δουλειά .   

 Το  άλλο  τώρα  που  φέρνει  ο  κ .  Αγγελίδης  ως  πρόταση  να  το  

δεχθούμε .  Είναι  μια  προσθήκη .  Εδώ  όμως  το  πρώτο  κείμενο  είναι ,  
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κύριε  Πρόεδρε ,   η  ουσιαστική  δουλειά .  Ποιο  ήταν  το  ζητούμενο  αυτών  

των  ανθρώπων .  Να  ανακληθούν  και  να  είναι  ως  μη  γενόμενες  στην  

αποστολή  οι  χρεώσεις  σε  χρήμα .  Εδώ  τεκμηριώνεται  γιατί  και  πως  θα  

γίνει  αυτό .   

 Λοιπόν ,  νομίζω  ότι  έτσι  πάμε  στο  σημείο  μηδέν .   

Τώρα  διαβάζω ,  γιατί  δεν  την  είχα  την  δική  σας  πρόταση ,  την  είχε  

καταθέσει  και  ο  κ .  Μυστακίδης  βεβαίως ,  που  λέει  για  επιμήκυνση ,  για  

πολλές  δόσεις .  Να  το  βάλουμε  και  αυτό  αλλά  το  ουσιαστικό  είναι  αυτό  

που  προτείνουμε  εδώ  και  λείπει  η  έκθεση .  Δεν  υπάρχει  τροπολογία  

χωρίς  έκθεση  και  στην  Βουλή .  Τροπολογία  έτσι  κουτουρού  χωρίς  

έκθεση  από  πίσω  που  να  αιτιολογεί  δεν  υπάρχει .  Παρακαλώ  να  

συνταχθεί .  Να  συνταχθεί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου  έχει  τον  λόγο .  Μισό  λεπτό  κ .  Γιαννακίδη .  Επί  του  

θέματος  που  θέτει  ο  κ .  Φωτιάδης  κύριε  Κυρτάσογλου .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  συμφωνώ  με  τον  κ .  Φωτιάδη ,  πράγματι  τρώμε  τζάμπα  τον  χρόνο  

μας  τώρα ,  εγώ  έκανα  ότι  ήταν  ανθρωπίνως  δυνατόν  για  να  έχω  την  

αιτιολόγηση  από  τον  μηχανικό  που  εξουσιοδοτήθηκε  και  από  εμάς  και  

από  εσάς .  Και  χθες  τηλεφώνησα  στον  κ .  Πετρίδη  και  σήμερα  

συνάντησα  τον  κ .  Πετρίδη  και  επαναλαμβάνω ,  μου  είπε  ότι  θα  φέρει  

την  αιτιολόγηση  σήμερα  εδώ .  Ας  του  δώσουμε  την  δυνατότητα  είτε  να  

την  πει  προφορικά… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανίκανοι  είμαστε  εμείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  την  υπομονή  σας  θέλω .  Την  υπομονή  σας  ζητώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  ντροπή…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  μην  εκφράζεστε  έτσι .  Σας  παρακαλώ  πάρα  

πολύ .  Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  ζητώ  την  κατανόησή  σας .  Σας  

έδωσα  τον  λόγο  και  δεν  το  πήρατε .   

 Κύριε  Γιαννακίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κάποιο  συμπέρασμα  εκείνες  τις  ημέρες  από  την  Επιτροπή .  Εμείς  

έχουμε  την  δική  μας  πρόταση .  Εάν  λοιπόν  τεθούν  οι  προτάσεις  θα  

θέλαμε  να  την  διαβάσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κανένα  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  η  όλη  υπόθεση  βρίσκετε  στην  διαδικασία  νομικής  ρύθμισης ,  

προτείνω ,  κάνω  πρόταση  στην  προκειμένη  περίπτωση ,  εάν  είναι  

δυνατόν  να  γίνει  ανάκληση  όλων  των  κοινοποιήσεων  πράξης  επιβολής  
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μετατροπής  σε  χρήμα .  Αντιλαμβάνεστε  αυτό  το  οποίο  είπε  ο  κ .  

Αγγελίδης ,  ο  Δήμαρχος ,  για  γίνουν  πολλές  δόσεις  έχει  μια  λογική  

βάση ,  αλλά  εάν  μετά  από  ένα  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  γίνει  

αποδεκτό  αυτό  το  οποίο  εμείς  προτείνουμε ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  θα  

φτάσουμε  στο  αδιέξοδο .   

 Μάλιστα  δε  πολλά  από  αυτά  πιθανόν  να  πάνε  και  στην  Εφορία .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  εμείς  προτείνουμε  την  ανάκληση  των  

κοινοποιήσεων .  Πρόταση  να  μην  μέσα  ως  αντιπρόταση  σε  αυτό  το  

οποίο  είπε  ο  κ .  Αγγελίδης .  Ο  Δήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  δεν  τα  είπαμε ,  εκεί  τα  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Ως  αντιπρόταση  στην  πρόταση  του  κ .  Αγγελίδη .  Κύριε  Ηλία  

Αναστασιάδη  εδώ  θα  έπρεπε  από  την  Επιτροπή  η  οποία  συνεδρίασε  να  

έρθει  ολοκληρωμένη  πρόταση .  Αυτή  την  στιγμή  υπάρχει  πρόβλημα  από  

την  πλευρά  της  Επιτροπής .  Το  πρόβλημα  εκεί  δημιουργείται ,  διότι  δεν  

καθίσατε  να  ολοκληρώσετε  την  πρόταση ,  να  έρθει  ολοκληρωμένη  

πρόταση ,  συγκερασμένη  πρόταση  για  να  ψηφίσει  ομόφωνα  όλο  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Επιτροπή  έφερε  ερωτηματικά  διάφορα .  Συμπληρώνει  ο  ένας ,  

συμπληρώνει  ο  άλλος .  Δεν  θα  συμπληρωθούν  εδώ  αυτή  την  στιγμή .  

Έπρεπε  η  Επιτροπή  να  τα  έχει  ετοιμάσει  αυτά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Υπήρχε  γραμματέας ,  υπήρχε  νομικός  σύμβουλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  αυτό  έφτασε ,  κ .  Μηλίδη .  Στο  προεδρείο  έφτασε  αυτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  φταίει  η  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ποιος  φταίει ;  Σας  παρακαλώ  τώρα .  Δεν  θα  κάνουμε  τον  δικαστή  

εδώ  πέρα .  Μισό  λεπτάκι ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο .  

Επί  του  θέματος  κ .  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  πρόταση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  αξιότιμοι  κύριοι ,  ήταν  να  γίνει  

πράξη  εφαρμογής  και  πολεοδομική  μελέτη  για  τον  οικισμό  προ  του  ΄23 

για  τον  Άγιο  Αθανάσιο .  Τίποτα  παραπάνω .  Δυστυχώς  όμως  οι  

ανεύθυνοί  σας  υπάλληλοι   και  οι  προϊστάμενοί  σας  και  όχι  

προχωρήσατε  στα  χωράφια .  Τι  δουλειά  έχει  ο  Άγιος  Αθανάσιος  με  τα  

χωράφια ;  Μπορείτε  να  μας  πείτε ;  Και  πώς  το  δεχθήκατε  αυτό  το  

πράγμα  εσείς ;  Για  να  πληρώσουν  οι  άνθρωποι  που  έχει  μηδενική  αξία  

το  οικόπεδο  εκεί ;   

 Από  μέρα  που  ήρθαν ,  κύριε  Δήμαρχε  και  κύριε  Πρόεδρε ,   οι  

τσιγγάνοι ,  θυμάστε  τι  είχε  γίνει  στο  συμβούλιο .  Φάγανε  ξύλο  και  οι  

Δήμαρχοι  και  οι  σύμβουλοι  και  οι  αντιδήμαρχοι  από  τον  Άγιο  

Αθανάσιο .  Δυστυχώς  όμως  δεχθήκατε  την  πράξη  εφαρμογής .  Για  ποιο  
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λόγο ;  Τα  χωράφια  τι  φταίνε ;  Έχει  μηδενική  αξία ,  μηδενική .  Τα  

προσφέρει  δωρεάν  και  δεν  το  παίρνει  άλλος .  Όλα  τα  κλέβουν  και  όλα  

τα  ρημάζουν .   

Να  προσπαθήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  είμαστε  λογικοί  

άνθρωποι  να  ακυρώσουμε  αυτή  την  πράξη  εφαρμογής .  Εάν  μπορούμε  

με  νομικούς  μας  να  την  ακυρώσουμε  και  να  γίνει  μόνο  για  τον  Άγιο  

Αθανάσιο  και  όχι  βάζετε  τούρκικα  ονόματα .  Τι  συμπεριφορές  είναι  

αυτές ;   

Κύριε  Δήμαρχε ,  σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ  η  εντιμότητα  η  δική  μας  

είναι  να  ακυρωθεί  η  πολεοδομική  μελέτη  και  να  εφαρμοστεί  η  πράξη  

εφαρμογής  μόνο  για  τον  οικισμό  που  είναι  προ  του  ΄23 και  έχει  δική  

του  νομοθεσία  και  να  μην  πειράξουμε  τίποτα  άλλο .  Αυτή  θα  είναι  η  

δική  μας  όλη  η  προσπάθεια .  Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  μην  βασανίζετε  τον  κόσμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής ,  σαφής  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   διαδικαστικά .  Ο  κ .  Πετρίδης  ως  εκπρόσωπος  των  

κατοίκων  της  περιοχής  κατέθεσε  μια  πρόταση  στην  Επιτροπή ,  

αποφάσισε  η  Επιτροπή ,  κατέληξε  σε  μια  πρόταση .  Ας  μας  την  διαβάσει  

συν  την  αιτιολογική  έκθεση  που  έχει  και  να  κλείσει  το  θέμα .  Αυτή  

είναι  η  ουσία .  Παιδευόμαστε  άδικα  τώρα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όποιος  άλλος  έχει  κάποια  πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Πετρίδη  καθίστε  σε  ένα  μικρόφωνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  από  εκεί  και  πέρα .  Συγνώμη ,  κ .  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μιλάτε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  πέρα  από  την  πρόταση  της  Επιτροπής  που  θα  

αναλύσει  τώρα  ο  κ .  Πετρίδης ,  εάν  και  κάποιος  άλλο  έχει  να  καταθέσει  

και  κάποια  άλλη  πρόταση  που  πιστεύει  ότι  μπορεί  να  βοηθήσει ,  

ευχαρίστως  να  την  πάρουμε  και  να  την  πάμε  στον  Υπουργό .  Άδικα  

συζητάμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  κάνω  πρόταση  δική  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  την  δική  σας  εσείς  ξεχωριστά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δέκα  προτάσεις ,  θα  τις  πάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πετρίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχάς  έγινε  αυτή  η  ενέργεια  εκ  μέρους  των  

κατοίκων  για  να  καταλάβουν  μερικοί  εδώ  πέρα  ότι  οι  αρμόδιες  

υπηρεσίες  του  χρέωσαν  με  χρήματα ,  προσφορά  σε  χρήμα .  Αυτό  . .  τους  

κατοίκους .  Υπάρχει  και  θέμα  της  ανάθεσης .  Αυτό  είναι  άλλο  θέμα .   

Σήμερα  αυτοί  καλούνται  να  λύσουν  το  πρόβλημα ,  διότι  εάν  δεν  

πληρώσουν  θα  έχουν  κατασχέσεις .  Άρα  πρέπει  να  ακυρωθεί  αυτό  το  

βάρος  τώρα  προς  το  παρόν  και  να  ανακληθεί  η  πράξη  επιβολής ,  να  
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ανακληθούν  και  να  συνταχθούν  νέες  με  τα  σημερινά  δεδομένα  όπως  

λέει  ο  νόμος .  

 Άρα  . .  του  κυρίου  Αναστασιάδη ,  αλλά  σήμερα  είναι  αυτό  το  

θέμα ,  αυτό  το  πρόβλημα  που  πρέπει  να  λύσετε .  Το  άλλο  θέμα  θα  έρθει  

σε  άλλη  συνεδρίαση ,  ευχαρίστως  να  προσφέρω  τις  γνώσεις  μου .  

Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Η  πρόταση  αυτή  την  οποία  κατέθεσα  είναι  

υλοποιήσιμη .  Δεν  είναι  ευχολόγιο  και  δεν  είναι  αντίθετη  με  την  

νομοθεσία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος  είπε  το  αντίθετο ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Έχω  ερευνήσει  σε  κάποια  φάση  και  με  τον  κ .  Μυστακίδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  χρονοτριβούμε… 

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρόταση  την  οποία  καταθέτετε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εκεί ,  

πάμε  σε  θεωρία .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Έκρινα  ότι  είναι  απαραίτητο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  φιλολογούμε  πολύ .  Ουσία .  Ουσία .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Αυτή  η  πρόταση  την  οποία  εγώ  διατύπωσα  στην  Επιτροπή  τότε  έγινε  

δεκτή  η  πρόταση  αυτή .  Εκ  μέρους  του  εκπροσώπου  της  Διάβασης  
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Πεζών  διατυπώθηκε  άλλη  πρόταση .  Αυτό  το  χαρτί  το  έθεσα  υπόψη  του  

εκπροσώπου ,  ο  οποίος  λέει  ότι  . .  και  μου  είπε  ότι  όχι ,  άσε  αυτή  την  

πρόταση  όπως  την  έχεις  γραμμένη .  Άρα ,  αυτή  η  πρόταση  είναι  η  

μοναδική ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  που  λύνει  το  πρόβλημα .  Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Αυτή  η  αιτιολογική  έκθεση  που  λέτε .  Η  αιτιολογική  

έκθεση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  λίγη  ησυχία  μπορείτε  να  κάνετε .  

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Από  την  εμπειρία  που  έχω  και  ιδιαίτερα  από  αυτά  που  μου  είπαν  

έγκριτοι  νομικοί  της  πόλεως ,  η  αιτιολογία  της  πρότασης  δεν  είναι  κάτι  

το  οποίο ,  μπορεί  να  συνταχθεί ,  να  υποστηρίζει  την  πρόταση ,  να  μην  

λέει  ότι  να  είναι ,  να  μην  λέει  ότι  αυτοί  είναι  φτωχοί ,  αυτοί  είναι  

πλούσιοι ,  αυτοί  έχουν  δυο  παιδιά ,  αυτοί  έχουν  τρία  παιδιά ,  έχουμε  

κρίση ,  δεν  έχουμε  κρίση .  Αυτά  δεν  είναι  αιτιολογία  πρότασης .   

 Εγώ  έχω  ετοιμάσει  την  πρόταση  αυτή .  Αυτή  την  πρόταση  μπορώ  

να  την  θέσω  και  να  την  διαβάσετε  εδώ  πέρα  δεν  είναι  θέμα .  Αυτή   η  

πρόταση ,  αυτή  η  αιτιολόγηση  πρέπει  να  υποστηρίξει  την  πρόταση .  

Αυτή  την  πρόταση  που  έχω  ετοιμάσει  εγώ  την  έχω  εδώ  

καθαρογραμμένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  έκθεση ;  

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Αιτιολογική  πρόταση .  Αιτιολογική  έκθεση ,  συγνώμη .  Αυτή  μπορώ  να  

την  θέσω  και  υπόψη  του  νομικού  συμβούλου  του  κ .  Δημάρχου ,  να  την  

δέσουμε  νομικά  δηλαδή ,  όχι  με  επιχειρήματα  τα  οποία  δεν  έχουν  καμία  

σχέση  και  να  προχωρήσουμε .  
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 Νομίζω  ότι  σήμερα  μπορείτε  να  προχωρήσετε  στην  υιοθέτηση  

αυτής  της  πρότασης  και  να  αναθέσει  την  σύνταξη  της  έκθεσης  στον  

νομικό  σύμβουλο  με  τον  οποίο  εγώ  θα  συνεργαστώ .   

 Τώρα  δεν  θέλω  να  λύσουμε  το  πρόβλημα  και  να  κάνουμε  

προτάσεις .  Αυτό  είναι  θέμα  δικό  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πετρίδη  πείτε  μας  την  πρότασή  σας  και  την  αιτιολογική  σας  

έκθεση .  Πείτε  τα  εδώ .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Κοίταξε ,  στην  αιτιολογική  έκθεση  υποστηρίζω  γιατί  είναι  αναγκαία  

αυτή  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  τα  να  τα  περάσουμε .  Να  τα  πάμε .  Κοιτάξτε ,  κ .  Πετρίδη  … 

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  πω  κάτι .  Μια  στιγμή  να  σας  πω  κάτι .  Είμαι  καθημερινά  σε  

επικοινωνία  με  το  Υπουργείο ,  με  την  ιδιαιτέρα  του  Υπουργού  

Περιβάλλοντος  του  κ .  Σταθάκη .  Σήμερα  μίλησα  και  με  τον  Φάμελλο .  

Λοιπόν ,  περιμένω  από  στιγμή  σε  στιγμή ,  μακάρι  τώρα ,  φυσικά  ο  

Σταθάκης  ασχολείται  με  τους  θεσμούς  και  τα  λοιπά ,  περιμένω  από  

στιγμή  σε  στιγμή  μήπως  μας  καλέσουν  και  πάμε .    

 Εάν  μας  καλέσουν  πρέπει  να  είμαστε  έτοιμοι .  Πείτε  την  πρότασή  

σας ,  βάλτε  και  την  αιτιολογική  σας  έκθεση .  Το  θέμα  είναι  τεχνικό  και  

να  τελειώνουμε .  
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 Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  από  εκεί  μας  θέσουν  κάποια  ερωτήματα  

και  πρέπει  να  απαντήσουμε ,  θα  ξανά  απαντήσουμε .  Αλλά  να  έχουμε  

ετοιμότητα .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θα  πω  προφορικά… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε ,  κύριε  Αντώνη  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Θα  πω  προφορικά  την  αιτιολογική  έκθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε  την ,  την  αιτιολογική .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  κ .  Αντώνη ,  επιτέλους  δηλαδή .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Δεν   θέλω  την  προστασία  σας  αλλά  αρνούμαι ,  δεν  δέχομαι  να  

αντιπαρατεθώ  με  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο .   Ωραία .  Διαβάστε  την  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Δεν  δέχομαι  με  τίποτα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  τα  προφορικά  να  καταγραφούν  και  θα  τα  καταγράψουμε  εμείς .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  
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Προφορικά  ποια  είναι  η  αιτιολογική  έκθεση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία .  Πείτε  τα .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  δημιουργήθηκε  αυτό  το  πρόβλημα  από  ένα  κενό  του  

νόμου .  Δηλαδή  έλεγε  ο  νόμος  ότι  όταν  γίνεται  μια  πράξη  επιβολής  ο  

νόμος  λέει  ότι  η  αξία  της  ανατρέχει  στην  ημερομηνία  κύρωσης  της  

πράξης .  Η  κύρωση  της  πράξης  έγινε  το  ΄08 και  σήμερα  καλούνται  το  

΄15, το  ΄16 καλούνται  οι  πολίτες  να  πληρώσουν  την  εισφορά  σε  χρήμα  

με  την  αξία  που  είχαν  τα  ακίνητα  το  ΄08. 

 Αυτό  το  πράγμα  έρχεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έρχεται  σε  πλήρη  

αντίθεση  και  με  το  γράμμα  και  με  το  πνεύμα  του  νόμου ,  διότι ,  αυτά  

αναφέρω  στην  έκθεση ,  διότι  έπρεπε  τότε ,  γίνεται  η  πράξη  εφαρμογής  

και  αμέσως  συντάσσεται  η  έκθεση .  Τα  λέει  όλα  αυτά  ο  νόμος .  Με  τον  

νέο  νόμο  δε ,  ο  οποίος  ισχύει  για  την  περίοδο  αυτή ,  δίνει  δυο  μήνες  

περίοδο  για  να  πάρει  από  της  πράξης ,  να  πάρουν  τα  χαρτιά  οι  

άνθρωποι  το  ΄08 και  το  ΄09.  

 Πάντως ,  αυτό  υπάρχει  ένα  κενό ,  υπάρχει  μια  αντίφαση  με  τον  

νόμο ,  υπάρχει  μια  αντίθεση  και  μια  αδικία  που  μπορεί  να  αποβαίνει  ή  

εις  βάρος  των  πολιτών  ή  εις  βάρος  του  Δήμου  από  την  άποψη  

συγκέντρωσης  των  χρημάτων .  Άρα  επιβάλλεται ,  επειδή  με  το  νομικό  

πλαίσιο  που  υπάρχει ,  δεν  είδα  εγώ  τουλάχιστον ,  εγώ  προφορικά  αλλά  

από  την  απάντηση  που  είχα  από  το  Υπουργείο ,  έγγραφη  απάντηση ,  

προηγήθηκε  αίτησή  μου  με  έγγραφη  απάντηση ,  ένα  αίτημα  από  τους  

πολίτες ,  δεν  πήρα  την  απάντηση .  Διαβλέπω  ότι  μόνο  μια  ρύθμιση  με  

προσθήκη  του  νόμου ,  την  οποία  την  διατυπώνω  εδώ  πέρα .   
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 Αυτή  είναι  η  μοναδική  πρόταση ,  αυτή  είναι  με  λίγα  λόγια  η  

αιτιολογική  έκθεση ,  την  οποία  αύριο ,  ας  αναθέσει  αύριο  ο  κ .  Δήμαρχος  

στον  συνεργάτη  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  τι  να  αναθέσω ,  εσείς  θα  την  γράψετε .  Στον  συνεργάτη  μου  θα  

αναθέσω ;  Εσείς  κάνετε  την  αιτιολογική  έκθεση .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Θα  την  γράψω  εγώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπράβο ,  γράψτε  την .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Θα  την  γράψω  εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε  αλλά  ας  τεθεί  και  υπόψη  του… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά  και  θα  τεθεί .  Αλλά  γράψτε  την ,  κύριε  Πετρίδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γράψτε  την  και  δώστε  την .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Αύριο  θα  είναι  στα  χέρια  του  κυρίου… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  τελειώσουμε .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Σε  σας  θα  την  φέρω  ή  στον  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  μένα .  Όχι  στον  κ .  Κυρτάσογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  κ .  Κυρτάσογλου  θα  την  δώσετε .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  
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Έγινε .  Αυτή  είναι  η  αιτιολογική  έκθεση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο .  Δώστε .  Ναι ,  κύριε  Μηλίδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  τον  κ .  Μηλίδη  θα  δώσω  και  σε  σας  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη .  Την  

πρότασή  σας ,  σας  παρακαλώ ,  κ .  Αναστασιάδη ,  γράψτε  την .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αιτιολογική  έκθεση  κανονική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κάντε  την  και  στον  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  φέρε  την .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ  για  να  ακούγεται  ο  ομιλητής .    

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Νομίζω  ότι  το  θέμα  δεν  πρέπει  να  πάρει  παραπέρα .  Τελειώνει  εδώ .  

Πιστεύω .  Νομίζω  ότι  θα  μαζέψει  ο  κ .  Κυρτάσογλου .  Δεν  είναι  
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διαφορετικές  οι  προτάσεις  με  τον  κ .  Πετρίδη ,  όμως  επειδή ,  όπως  είδα  

την  πρόταση  του  κ .  Πετρίδη  είναι  αυτό  που  θα  γραφτεί  στην  

τροπολογία ,  προηγουμένως  πρέπει  να  πεις  ότι  το  ζητάω  αυτό  και  αυτό  

γι '  αυτό  και  γι '  αυτό .  Ακόμα  και  αυτά  που  γράφει  στην  τροπολογία  

νομίζω  θα  είναι  καλό ,  κ .  Πετρίδη ,  ας  το  δει .  Μην  αντιδράτε ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  ας  το  δει  και  ο  νομικός  σύμβουλος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  να  αντιδράσω ;  Λέω  ότι  καλώς  κάνετε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μήπως  κάνετε  κάποιο  νομικό… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  είδατε  την  αντίδρασή  μου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Εγώ  όπως  το  βλέπω  είναι  λίγο  μεγάλο .  Ξέρετε  πως  είναι  η  

τροπολογίες  στην  Βουλή ,  νομίζω  το  ξέρετε  όλοι .  Μπαίνει  εκεί  πέρα ,  

τρεις  σειρούλες  να  γραφτούν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία  το  δεχόμαστε .  Φέρτε  το .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  καταλήξαμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  αλλά  ακριβώς ,  πρέπει  να  υπάρχει  ένα  αιτιολογικό  για  να  γίνει  η  

τροπολογία .  Πώς  αλλιώς ;  Έχω  ένα  αυτό ,  πάρτε  το .  Που  είναι  ο  

υπάλληλος ;  Πάρτε  το  κύριε  Πρόεδρε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  διαβάστε  αυτό  που  λέτε  για  να  ξέρουν  τι  θα  καταθέσετε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Να  το  διαβάσω  κύριε  Πρόεδρε ;  Θέλετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε  την .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  πολύ  μικρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  ποιος  έχει  πρόταση  να  διαβάσει  και  να  καταθέσει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Υπάρχει  και  άλλες  προτάσεις  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι  άλλες  προτάσεις ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχουν  κατατεθεί  στην  Επιτροπή .  

Είχε  ηχητικό  νομίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  για  να  διευκολύνουμε  το  σώμα ,  έχετε  καταθέσει  την  

πρότασή  σας  στην  Επιτροπή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  κ .  Γιαννακίδη  ρωτώ .  Την  καταθέσατε ;  Ωραία .  Άρα  δεν  χρειάζεται  

τίποτα  παραπάνω .  Την  έχει  την  πρόταση  η  Επιτροπή .  Εσείς  κ .  

Αναστασιάδη  Αντώνη ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αφήστε  με  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  δεν  θα  σας  αφήσω  άλλο .  Γράψτε  την  και  στον  κ .  Κυρτάσογλου .  

Την  καταθέσατε  την  άποψή  σας .  Όχι  δεύτερη  και  τρίτη  φορά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θέλουν  να  πληρώσουν  φράγκο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία  τα  είπατε ,  δεν  θέλω  να  τα  ξανά  ακούσω .  Ναι ,  κ .  

Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  εδώ  είμαστε  πολιτικό  όργανο .  Οι  παρατάξεις  

διατυπώνουν  τις  πολιτικές  τους  θέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  παράλογο  εδώ  να  μην  διατυπώσει  κάθε  παράταξη  την  πολιτική  

της  θέση .  Για  να  αποφασίσουν  δεν  ήταν  όλοι  στην  Επιτροπή .  Δεν  θα  

διατυπώσουμε  εδώ  τις  θέσεις  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  διαβάσετε  και  εδώ  την  πρότασή  σας ;  Ωραία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ασφαλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  το  ζητάτε  εγώ  δεν  θα  σας  στερήσω .  Και  ο  κ .  Μηλίδης  και  εσείς  

θα  διαβάσετε  την  πρότασή  σας  να  την   ακούσει  όλο  το  σώμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι  όπως  έγινε  και  εμείς  πρέπει  να  την  διατυπώσουμε  προφορικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως .  Αφού  ανοίγει  το  θέμα  και  το  συζητάμε ,  όλα ,  τα  πάντα  εδώ .  

Λοιπόν ,  κύριε  Μηλίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Θέλετε  να  μιλήσετε  πρώτος .  Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  εάν  μου  επιτρέπεις ,  ένα  λεπτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον  το  θέμα  το  θέλετε  έτσι ,  έτσι  θα  το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  αποφασίζετε .  Δεν  αποφασίζω  εγώ .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  καταθέσατε  την  πρότασή  σας ,  η  οποία  συμφωνεί  με  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  χρειαστεί ,  εγώ  καλύπτομαι  από  αυτό ,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  έρθει  και  εκείνο .  Κύριε  Μηλίδη .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  οικονομία  χρόνου  ένα  λεπτό  θα  πάρει .  

Προσπάθησα  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  περιληπτικό .  Όποιο  θέλετε  

παίρνετε  από  αυτό  και  το  βάζετε .  Συμφωνώ  με  την  πρόταση  του  κ .  

Πετρίδη .   

 Λοιπόν :  

Το  2008 έγινε  πράξη  εφαρμογής  στην  περιοχή  Αλιμπέκιο  του  

Δήμου  Σερρών  και  αποδόθηκαν  στους  ιδιοκτήτες  τα  τελικά  οικόπεδα  

μετά  την  αφαίρεση  της  εισφοράς  σε  γη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  άλλος  μιλάει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Το  2016 επιδόθηκαν  τέλη  στους  εν  λόγω  ιδιοκτήτες  από  τον  Δήμο  

Σερρών  ως  πράξη  επιβολής  της  εισφοράς  σε  χρήμα  κατ’   εφαρμογή  του  

ΠΔ5/86.  

 Επειδή:  

1)  Η  επιβληθείσα  εισφορά  είναι  άδικη  και  υπερβολική ,  διότι  ενώ  

υπολογίζεται  με  αξίες  των  ακινήτων  που  είχαν  το  2008 

επιβάλλεται  το  2016,  δηλαδή  οκτώ  χρόνια  μετά  την  κύρωση  της  

πράξης  εφαρμογής  που  οι  τ ιμές  είναι  πολύ  χαμηλότερες  μετά  και  

την  πρωτοφανή  κρίση  που  μαστίζει  την  χώρα  μας .   

2)  Η  περιοχή  Αλιμπέκιο  του  Δήμου  Σερρών  είναι  η  πλέον  

υποβαθμισμένη  περιοχή  των  Σερρών  και  η  αξία  των  ακινήτων  

σήμερα  είναι  ελάχιστή .   
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3)  Οι  κάτοικοι  της  εν  λόγω  περιοχής  είναι  ΡΟΜΑ  και  τα  εισοδήματά  

τους  είναι  μηδαμινά ,  συνεπώς  είναι  αδύνατον  να  πληρώσουν  τ ις  

εισφορές  σε  χρήμα  με  τ ιμές  που  καθορίστηκαν  το  2008.  (εκατό  

ευρώ  ανά  τετραγωνικό  μέτρο) 

4)  Λόγω  άγνοιας  και  όχι  με  δική  τους  υπαιτιότητα ,  δεν  προέβησαν  σε  

διορθωτικές  πράξεις  εφαρμογής .   

5)  Η  αδικία  εις  βάρος  των  πολιτών  της  εν  λόγω  περιοχής  του  Δήμου  

Σερρών  είναι  κατάφορη .   

 

Προτείνουμε  και  ζητούμε  να  ψηφιστεί  ομόφωνα  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  ισχύσει  και  στην  περίπτωσή  μας  ότι  αναφέρεται  στον  

Ν4315/2014, άρθρο  2,  παράγραφος  5 και  άρθρο  1,  παράγραφος  6 με  

δεδομένο  ότι  δεν  υφίστανται  διορθωτικές  πράξεις  εφαρμογής  λόγω  

άγνοιας  και  ιδιαιτερότητας  της  περιοχής .   

 

 Με  τ ιμή ,   

 Η  παράταξή  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ίδιο  πράγμα  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ίδιο  λέμε  απλώς  έβαλα  ένα  αιτιολογικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τώρα ,  εάν  η  Επιτροπή  λίγο  το  ρετουσάρει ,  εγώ  θα  πρότεινα  και  ο  

νομικός  σύμβουλος .  Μπορεί  κάτι  να  μην  είναι  σωστό .  Έτσι  νομίζω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κατανοητό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θέλουμε ,  γουστάρουμε  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Μηλίδη .  Ευχαριστώ .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  μια  παράκληση .  Επειδή  στην  Επιτροπή  εκπροσώπησε  την  

Διάβαση  Πεζών  ο  Θόδωρος  Καστρινός ,  όπως  γνωρίζετε  η  δουλειά  του  

είναι ,  δουλεύει  στο  Κτηματολόγιο ,  θα  παρακαλούσα ,  εάν  γίνεται ,  την  

πρόταση  να  την  καταθέσει  ο  Καστρινός .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό .   

Κος  ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Δεν  θα  επαναλάβω  όλα  αυτά  που  ακούστηκαν  και  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στην  Επιτροπή  και  σήμερα  ξανά  

εδώ .  Είναι  πράγματα  γνωστά .  

 Η  ‘Διάβαση  Πεζών’  στην  Επιτροπή  που  συμμετείχαμε  και  εμείς  

κατέθεσε  μια  δική  της  πρόταση  με  ένα  συγκεκριμένο  σκεπτικό .  Η  

πρόταση  αυτή  και  το  αιτιολογικό  αυτής  της  πρότασης  υπάρχει  σε  αυτές  

τις  τέσσερις  σελίδες ,  τις  οποίες  δεν  θα  σας  τις  διαβάσω ,  θα  τις  

καταθέσω  στο  προεδρείο  για  να  μπορέσει  από  εκεί ,  τέλος  πάντων ,   

όποιος  θέλει  να  αντλήσει  επιχειρήματα  σε  αυτή  την  περίφημη  

συνάντηση ,  που  υποτίθεται  ότι  αποφασίστηκε  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  με  το  Υπουργείο  και  η  Επιτροπή ,  υποτίθεται ,  θα  

βοήθαγε  σε  αυτή  την  συνάντηση  να  υπήρχαν  κάποια  συμπεράσματα .   
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 Αυτό  εδώ ,  νομίζω  ότι  σήμερα  γίνεται  ένα  λάθος   όσον  αφορά  

στην  πίεση ,  μπορώ  να  πω ,  που  ασκείται  προς  την  μεριά  του  κ .  Πετρίδη ,  

προς  την  μεριά  της  Επιτροπής  να  καταθέσει  την  τροπολογία  σήμερα .  

 Αυτό ,  όπως  γνωρίζετε  δεν  μπορεί  να  γίνει  για  δυο  λόγους .  Το  

πρώτο  και  πιο  σημαντικό  είναι  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  ένα  

πολιτικό  όργανο  που  παίρνει  πολιτικές  αποφάσεις ,  άρα  πολιτική  θα  

είναι  η  απόφασή  του .   

 Το  δεύτερο  είναι  ότι  μια  τέτοια  τροποποίηση  δεν  μπορεί  να  την  

κάνει  ο  οποιοσδήποτε .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  μέσα  στην  Βουλή  

εξετάζουν  την  συνταγματικότητα  του  κάθε  νόμου ,  του  κάθε  άρθρου ,  

της  κάθε  πρότασης .  Περνάει  από  νομοπαρασκευαστικές  επιτροπές ,  

επιτροπές  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  αυτό  που  εμείς  πρέπει  να  κάνουμε  σήμερα  και  αυτό  θα  κάνει  

τώρα  η  Διάβαση  Πεζών  είναι  να  καταθέσουμε  την  πολιτική  μας  

πρόταση ,  την  πολιτική  μας  βούληση  και  το  Υπουργείο  να  κόψει  το  

λαιμό  του ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  για  την  έκφραση ,  να  βάλει  τους  

νομικούς  του  συμβούλους  και  τους  συνταγματολόγους  να  βρουν  τρόπο  

για  να  λύσουν  το  πρόβλημα .   

 Η  πρόταση  λοιπόν  της  ‘Διάβασης  Πεζών’  είναι  η  εξής :  

 Γνωρίζουμε  ποια  είναι  η  περιοχή  εκεί .  Γνωρίζουμε  τι  

προβλήματα  έχει .  Γνωρίζουμε  ότι  το  90% των  ανθρώπων  που  

κατοικούν  εκεί  έχουν  πρόβλημα ,  είναι  άνεργοι .  Έχουν  οικονομικά  

προβλήματα .  Υπάρχει  πρόβλημα  ένταξης  στην  κοινωνία  την  ίδια .   

 Έρχεται  λοιπόν  μια  πράξη  η  οποία  στην  πραγματικότητα  αυτό  

που  ήθελε  να  κάνει  ήταν  να  λύσει  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  που  είχαν  

κάτω  εκεί  στην  περιοχή .  Να  το  εντάξει  στο  σχέδιο  πόλης  για  να  μπορεί  

να  γίνονται  και  μεταβιβάσεις  και  ανοικοδόμηση ,  κάτι  που  χρειαζόταν  η  
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περιοχή  εκεί  και  πάνω  από  όλα  να  γίνονται  υποδομές .  Κάτι  που  δεν  

μπορούσε  να  γίνει  μέχρι  εκείνη  την  στιγμή .   

 Αντί  λοιπόν  να  λύσει  αυτά  τα  προβλήματα ,  δημιούργησε  

καινούργια  και  πιο  σοβαρά  και  σήμερα  έχουμε  φτάσει  στο  σημείο  οι  

άνθρωποι  αυτοί  να  καλούνται  στην  Εφορία  ή  να  πληρώσουν  ή  να  

αρχίσουν  τις  κατασχέσεις .  Και  αύριο  την  άλλη  και  τους  ηλεκτρονικούς  

πλειστηριασμούς .  Τα  γνωρίζετε  καλά .   

 Πρόταση  της  ‘Διάβασης  Πεζών’ .  Η  πράξη  αυτή  λοιπόν  από  μόνη  

της  έχει  ακυρωθεί .  Έχει  αποτύχει .  Οριστικά  και  τελεσίδικα  δεν  έλυσε  

προβλήματα ,  δημιούργησε  περισσότερα .   

 Προτείνεται  λοιπόν  στην  Επιτροπή  σήμερα  να  πάρει  μια  απόφαση  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  την  οποία  θα  προωθήσει  στο  Υπουργείο  και  

σε  όλους  εκείνους  τους  φορείς  που  συμβάλλονται  σε  αυτή  την  

διαμόρφωση ,  ή  τέλος  πάντων ,   σε  αυτόν  τον  στόχο ,  να  πάρει  απόφαση  

πρώτον  να  ακυρωθεί  αυτή  η  πράξη  που  έγινε  εκεί .   

Εάν  αυτό  όμως  δεν  είναι  δυνατόν  στην  παρούσα  φάση  νομικά  να  

γίνει ,  τότε  προτείνουμε  η  τιμή  μονάδας  αποζημίωσης  για  κάθε  μέτρο  

να  είναι  συμβολικά  το  ένα  ευρώ  ακριβώς  για  να  αναδείξουμε  όλα  αυτά  

τα  προβλήματα  που  γνωρίζουμε  που  υπάρχουν  στην  περιοχή  και  βέβαια  

στην  οικονομική  κατάσταση  που  ζούμε  και  στην  κρίση  που  υπάρχει  

σήμερα .   

Ευχαριστούμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ  τι  είπα ;  Να  ακυρωθεί  η  πράξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  δεν  χρειάζεται  να  φιλολογούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προσθέσετε ;  Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  επειδή  κάποιοι  συνδημότες  περνούν  πραγματικά  

ένα  δράμα  και  μας  παρακολουθούν  και  το  μόνο  ζητούμενο  γι '  αυτούς  

είναι  να  γίνει  η  άρση  της  αδικίας ,  εμείς  ως  υπεύθυνη  παράταξη  

προτείναμε  συγκεκριμένα ,  πολύ  συγκεκριμένα  πράγματα ,  τα  οποία  θα  

είχαν  και  το  τεκμήριο  της  συμβατότητας ,  θα  είχαν  δηλαδή  την  έγκριση ,  

κατά  την  εκτίμησή  μας  από  την  Νομοπαρασκευαστική  Επιτροπή  για  να  

πάνε  να  πάρουν  και  να  συμπληρώσουν  τον  νόμο .  Να  πάρουν  το  

στοιχείο  της  προσθήκης  για  να  λύσουν  θέματα .   

 Εδώ  τώρα  πλατειάζουμε  και  ξεφεύγουμε ,  το  πλατειάζουμε  εντός  

εισαγωγικών .  Εάν  τρεις  δήμαρχοι  που  παλεύουν ,  τρεις  είναι  οι  

δήμαρχοι ,  νομίζω ,  κύριε  Αγγελίδη ,  που  παλεύουν ,  πριν  από  εσάς ,  δυο ,  

Δήμαρχοι  που  παλεύουν  εκεί  με  την  πράξη  εφαρμογής  να  δώσουν  μια  

λύση  ή  με  την  μελέτη ,  μπαίνει  ένα  στοιχείο  σήμερα  εάν  εμείς  πρέπει ,  

να  βάλουμε  εμείς  πρώτα  την  δική  μας  πολιτική  βούληση  ότι  πρέπει  να  

κάνουμε  Χ  σε  αυτή  την  προσπάθεια  και  τα  χρήματα  που  δώσαμε .   

 Αυτό  είναι  το  ένα  θέμα .  Άρα  θα  πρέπει  εδώ  να  μιλήσουμε  πρώτα  

εμείς  πολιτικά  και  να  πούμε  εάν  εκείνη  η  ενέργεια  θα  πρέπει  να  

ακυρωθεί .  Το  πρώτο  είναι  αυτό .   

Το  δεύτερο  είναι ,  εάν  προχωρήσουμε  τότε  θα  πρέπει  να  δούμε  

πως  στις  πράξεις  που  στείλαμε  εμείς  πρέπει  να  καταπέσουν .  Δεν  

μπορούμε  ούτε  με  ευχολόγιο  να  τις  ακυρώσουν  κάποιοι ,  διότι  οι  δικοί  

μας  οι  υπηρεσιακοί  με  βάση  τον  νόμο  τις  αποστείλανε ,  δεν  μπορούμε  
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να  μεταφέρουμε  την  δική  μας  ευθύνη  πουθενά  αλλού .  Πώς  μπορούμε  

όμως  εμείς  να  συνδράμουμε ;  Μέσα  από  αυτή  την  πρόταση  που  κάναμε .   

Λέμε  ότι  η  τροπολογία  θα  έχει  και  αναδρομική  ισχύ ,  άρα  εφόσον  

τεκμηριώσαμε  ότι  το  18μηνο ,  ο  ενάμιση  χρόνος  είναι  δεσμευτικός  για  

να  γίνουν ,  δηλαδή  η  κύρωση  και  η  αποστολή  εδώ  δεν  συνέβη  σε  

ενάμιση  χρόνο ,  άρα  αυτό  εάν  γραφτεί  στον  νόμο  αυτές  οι  πράξεις  είναι  

άκυρες ,  καταπίπτουν  και  οι  άνθρωποι  απελευθερώνονται .  Και  οι  

υπάλληλοί  μας  αντιλαμβάνομαι  πολύ  καλά  την  θέση  και  την  δική  σας  

και  των  υπαλλήλων  έχουν  το  τεκμήριο  της  αποδέσμευσης  και  δεν  θα  

τους  κατηγορήσει  κανείς .   

Άρα ,  πρέπει  να  εστιάσουμε  να  προχωρήσει  αυτή  η  πρόταση  στο  

συγκεκριμένο  πολύ  στοχευμένο  περιεχόμενό  της  για  να  πέσουν  

εμμέσως  και  στην  διαδικασία ,  επειδή  λέμε  ετεροχρονισμένα  ότι  

ενέργειες  έγιναν  και  δεν  έγιναν  σε  18 μήνες  να  πάνε  ως  άκυρες ,  άρα  

άκυρη  η  διαδικασία .   

 Με  αυτόν  τον  τρόπο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τελειώνουμε  την  αγωνία  και  

είναι  συμβατό  και  νομοπαρασκευαστικά  θα  περάσει  εύκολα .  Όλες  

αυτές  οι  προσθήκες  είναι  μια  ιστορική  αναδρομή  και  είναι  μια  

προσπάθεια ,  έχει  το  στοιχείο  αλλά  στην  νομοπαρασκευαστική  επιτροπή  

δεν  θα  δώσουν  επί  της  ουσίας  ερέθισμα .  Από  την  εμπειρία  μου  σας  το  

καταθέτω .  Εκεί  βλέπουν  τον  νόμο .   

 Εάν  θελήσουμε  αυτόν  τον  οικισμό  να  τον  κάνουμε  ΡΟΜΑ  θα  

πάμε  στο  Υπουργείο  και  θα  βάλουμε  άλλο  πλάνο .  Να  πάμε  τον  οικισμό  

στους  ΡΟΜΑ ,  να  πάμε  να  μπούμε  σε  ένα  πρόγραμμα  να  μην  πληρώνουν  

οι  άνθρωποι  και  τα  έργα  υποδομής  να  τα  πληρώσει  το  πρόγραμμα  ή  να  

τα  πληρώσει ,  ενδεχομένως ,  μια  άλλη  διαδικασία  ένταξης ,  όπως  είπαμε  

γι '  αυτά  τα  οποία  θα  πολεοδομήσουμε  υπέρ  του  Στρατού .   
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 Γιατί  εκεί  στα  οικόπεδα  του  Στρατού  λέμε  ότι  θα  τα  βάλουμε  

εμείς  τα  χρήματα  μέσω  των  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  και  σε  αυτούς  

τους  δύσμοιρους  εκεί  και  τους  άνεργους  να  τα  πάρουμε  από  αυτούς ;   

 Συνεπώς ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  τα  θέματα  είναι  τρία .   

 Πρώτο  είναι  εάν  εμείς  στηρίζουμε  αυτή  την  προσπάθεια  που  

ξεκίνησαν  τρεις  Δήμαρχοι ,  νομίζω ,  από  το  παρελθόν .   

 Το  δεύτερο  είναι  εάν  θέλουμε  σήμερα  να  φύγει  μια  τεκμηριωμένη  

απόφαση  που  να  αντέχει  όμως  στο  κτένισμα  και  στην  κριτική  και  στην  

ωρίμανση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  για  να  πάει  στην  Βουλή .   

 Το  τρίτο  είναι  εάν  εμείς  θελήσουμε  πλέον  εκεί  να  ονομάσουμε  

τον  οικισμό ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Αντώνης ,  ΡΟΜΑ  και  δεν  θα  βάλουμε  

τα  στοιχεία  του  νόμου ,  παρά  θα  πάμε  σε  μια  συνθήκη  καθαρή ,  να  πάμε  

στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  να  πούμε  ότι  έχετε  πρόγραμμα  από  την  

Ε .Ε . ;  Θέλουμε  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  για  να  τρέξουμε  κάποια  

πράγματα .   

 Συνάδελφοι  στην  βάση  θεωρώ  ότι  συμφωνούμε .  Εδώ  ο  

προεδρεύων  και  ο  αρμόδιος  συνάδελφος .  Να  μην  χάνουμε  χρόνο .  

Έχουμε  πολλά  θέματα .  Να  πάμε  λοιπόν  με  ένα  συγκεκριμένο  κείμενο .  

Ας  πάει  ο  κ .  Δήμαρχος  εκεί  να  βάλει  το  θέμα  με  την  αναδρομική  ισχύ  

όπως  το  διατύπωσα  να  τελειώνουμε .  Να  αποδεσμεύσουμε  αυτούς  τους  

ανθρώπους .   

 Όλα  τα  άλλα ,  να  λέμε  δηλαδή  ότι  θα  καταπέσει ,  πώς  θα  

καταπέσει ;  Η  μόνη  δυνατότητα  να  καταπέσουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  εντάξει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελείωσα .  Είναι  να  γίνει  τροπολογία  και  η  τροπολογία  να  έχει  

αναδρομική  ισχύ .   

 Νομίζω  ότι  τώρα  πρέπει  να  πιέσουμε  ως  δήμος ,  ως  πολιτικό  

δυναμικό  του  Νομού  να  τελειώνει .  Μην  χάνουμε  χρόνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  Να  ολοκληρώσουμε  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άδικα  χάνουμε  χρόνο .  Συνήλθε  η  Επιτροπή ,  κατατέθηκε  μια  πρόταση  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  την  Επιτροπή .  Την  αιτιολόγηση  

προφορικά  την  είπε  ο  κ .  Πετρίδης ,  θα  την  καταθέσει  αύριο  και  

γραπτώς ,  οπότε  θα  ενσωματωθεί  η  αιτιολόγηση  στην  πρόταση  αυτή  της  

Επιτροπής .   

Πέρα  από  αυτό  κατέθεσε  και  ο  κ .  Μηλίδης  ένα  δικό  του  κείμενο  

που  είναι  σχεδόν  όμοιο .  Εάν  θέλετε ,  κ .  Μηλίδη  μπορείτε  να  έρθετε  με  

τον  κ .  Κυρτάσογλου  και  με  τον  κ .  Πετρίδη  και  να  δείτε  τι  μπορείτε  να  

συγχωνεύσετε .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  είναι ,  εάν  και  δεν  βλέπω  να  είναι  τελείως  

διαφορετική  η  πρόταση  του  κ .  Γιαννακίδη ,  γιατί  όχι ,  ξεχωριστά  να  

πάρουμε  και  την  πρόταση  του  κ .  Γιαννακίδη .  Ξεχωριστά  εάν  είναι  

διαφορετική  η  πρόταση  του  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  τελείως  διαφορετική .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  μπράβο .   Χίλια  μπράβο .  Καταθέστε  την  γραπτώς  να  την  πάμε .  

Άντε  ντε ,  έχει  μια  εβδομάδα  που  σας  το  λέω .  Καταθέστε  γραπτώς .  Εάν  
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έχει  και  κάποιος  άλλος  κάποια  πρόταση  διαφορετική  να  την  

καταθέσετε  αύριο  να  είμαστε  έτοιμοι  για  να  την  πάμε .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  θέλετε  να  κατατεθεί  και  η  πρόταση  την  

οποία  καταθέσαμε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  

επιμήκυνση  των  δόσεων ,  εάν  θέλετε  να  κατατεθεί  και  αυτή  καλώς .  Δεν  

θέλετε ,  δεν  κατατίθεται .  Κανένα  πρόβλημα .  Ότι  θέλετε  θα  κάνουμε .  

Ότι  θέλετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  στηρίξουμε  τις  προτάσεις .  Τις  προτάσεις  αυτές  θα  στηρίξουμε .  

Λοιπόν ,  κοιτάξτε ,  κύριε  Αναστασιάδη ,  υπάρχει  μια  πρόταση  από  μια  

Επιτροπή .  Έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ψηφίζεται .  Το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  κάνει  δεκτή  σαν  εναλλακτική  πρόταση  και  μια  

άλλη  ή  δυο .  Δεν  είναι  κακό  δηλαδή  να  πάμε  στον  Υπουργό  και  να  

πούμε ,  κυρίως  πρώτη  πρότασή  μας  είναι  αυτή ,  της  Επιτροπής  και  από  

εκεί  και  πέρα ,  εάν  δείτε  ότι  αυτή  δεν  μπορεί  να  περπατήσει ,  εξετάστε  

και  την  άλλη  πρόταση .  Δεν  είναι  κακό  να  κατατεθεί  και  έτσι ,  αλλιώς  

δεν  μπορεί  να  γίνει .   

 Εάν  θέλετε  να  τα  βάλουμε  σε  ψηφοφορία  και  να  απορρίψουμε  τις  

άλλες  προτάσεις ,  ίσως  δεν  θα  ήταν  ωραίο .  Λοιπόν ,  τις  παίρνουμε ,  τις  

πάμε  τις  προτάσεις  αυτές  και  τις  στηρίζουμε .  

 Και  για  να  τελειώσω ,  τελειώνω .  Δεν  πρέπει  να  χάνουμε  άλλο  

χρόνο .  Έγινε  ξεκάθαρο  εδώ ,  ξεκάθαρο  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  

μπορεί  να  ανατρέψει  την  κατάσταση  με  απόφαση ,  διότι  ακούγονταν  και  

τέτοια .  Ο  Δήμαρχος  μπορεί ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί ,  κάνει  ότι  

θέλει  και  τα  λοιπά .  Έγινε  αντιληπτό  σε  όλους  αυτό  το  πράγμα ,  ότι  το  
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Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  μπορεί  να  ανατρέψει  την  κατάσταση .  Μόνο  

με  νομοθετική  ρύθμιση .   

 Και  ένα  άλλο ,  για  να  μην  αδικούμε  τα  πράγματα .  Δεν  φταίνε  οι  

υπάλληλοι  γι '  αυτό .  Οι  υπάλληλοι  έκαναν  πάρα  πολύ  καλά  την  δουλειά  

τους .  Το  ότι  υπήρξε  καθυστέρηση  2008 μέχρι  2015,  ευθύνεται  η  

ανώνυμη  εταιρεία  Κτηματολόγιο  της  Αθήνας  που  χρονοτρίβησε .  Όχι  με  

ευθύνη  τους  λόγω  των  καταστάσεων  και  τότε  έφευγε  προσωπικό  και  τα  

λοιπά ,  χρονοτρίβησαν  για  να  απαντήσουν .  Απάντησαν  το  ΄15 και  μόλις  

απάντησαν  το  ΄15 αμέσως  η  Πολεοδομία  του  Δήμου  Σερρών  έκανε  την  

δουλειά  της .   

 Αυτά  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας .  Είναι  άδικο  να  λέμε  

πράγματα  για  τους  υπάλληλους ,  οι  οποίοι  μάλιστα  έκαναν  πολύ  σωστά  

την  δουλειά  τους  και  δεν  είναι  εδώ  αυτή  την  στιγμή .   

 Αυτά  έχω  να  πω ,  τα  παίρνουμε  και  μόλις  μας  καλέσουν  πάνε  και  

τα  υποστηρίζουμε .  Και  όποιος  θέλει  από  εσάς ,  όποιος  θέλει  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  έρθει  στην  Αθήνα ,  να  έρθει .  Όποιος  θέλει  και  

όσοι  θέλετε  να  έρθετε .   Να  έρθετε ,  να  έρθετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  θέμα  ολοκληρώθηκε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  άδικο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  κ .  Φωτιάδη .  Κύριε  Αντώνη  

Αναστασιάδη  το  θέμα  τελείωσε ,  έκλεισε .  Ο  βασικός  μπούσουλας  είναι  

η  απόφαση  της  Επιτροπής  έτσι  όπως  το  έχει  συντάξει  ο  κ .  Πετρίδης ,  με  

κάποιες  προσθήκες .  Συνεννοηθείτε  με  τον  κύριο  Κυρτάσογλου  να  σας  
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ξανά  διαβαστεί  ολοκληρωμένη  η  πρόταση  και  θεωρείται  ψηφισμένη  

από  σήμερα .  Εντάξει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέλετε  να  το  βάλω  σε  ψηφοφορία ;  Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσθήκη  στον  νόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσθήκη  στον  νόμο .  Είναι  πρόταση  της  Επιτροπής .  Την  ψηφίζετε  

ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άρα  λοιπόν  θα  κάνω  ψηφοφορία  κανονική  για  την  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  έρθουν  και  οι  άλλοι  μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  μας  είναι  σχετικά  με  υποβολή  προτάσεως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σχετικά  με  υποβολή  προτάσεως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  νομοθετική  ρύθμιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  νομοθετική  ρύθμιση .  Κύριε  Αραμπατζή .  Κύριε  Στεργίου .  Ναι ,  ναι ,  

την  πρόταση  και  ο  κ .  Γαλάνης  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Ναι ,  ναι ,  ναι  ο  κ .  
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Μηλίδης ,  ναι  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Ο  κύριος  Αντώνης  

Αναστασιάδης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αντώνης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  ακυρωθεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  λέει  και  η  πρόταση ,  να  ακυρωθεί .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  ο  κ .  Καρύδας .  Κύριε  Γιαννακίδη  την  δική  σας  πρόταση .  Ωραία .  

Κύριε  Χρυσανθίδη  ναι ,  ναι ,  ναι  ο  κ .  Γάτσιος ,  ναι ,  ναι  ο  κ .  Γκότσης ,  

ναι  ο  γραμματέας ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  173/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  να  μπούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας .  Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  δια  συμβιβασμού  επίλυσης   

φορολογικών  διαφορών  για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

60

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  πρέπει  για  την  Επιτροπή  αυτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καλωσορίσουμε  τους  μαθητές  του  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  

με  τον  δάσκαλό  τους  τον  κ .  Σιαμάγκα .  Έχουμε  τους  μικρούς  μαθητές  οι  

οποίοι  ήρθαν  να  παρακολουθήσουν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  

παρακαλούσα  όλους  μας  να  μην  τους  απογοητεύσουμε .   

 Διάβασα  το  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας .  Δια  κληρώσεως  πρέπει  

να  επιλέξουμε  δυο  δημοτικούς  συμβούλους  ως  τακτικά  και  δυο  ως  

αναπληρωματικά  μέλη  αυτής  της  Επιτροπής .   

 Παρακαλώ  ένα  άτομο  να  έρθει .  Έλα  Γιώργο ,  κλείσε  τα  ματάκια  

σου .  Όνομα .  Ως  τακτικό  μέλος .  Γεωργούλα  Σουλτάνα .  Δεύτερο  

χαρτάκι .  Δεύτερο  τακτικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μερετούδης  Δημήτριος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μερετούδης  Δημήτριος .  Πάμε  στα  αναπληρωματικά .  Αναπληρωματικό  

μέλος  της  κυρίας  Γεωργούλας  Σουλτάνας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γάτσιος  Ιωάννης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γάτσιος  Ιωάννης .  Και  δεύτερο  αναπληρωματικό  μέλος  του  κ .  

Μερετούδη ;  Καρύδας  Νικόλαος .   

 Ευχαριστώ  Γιώργο .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  φορολογούμενος  δημότης  ως  τακτικό  μέλος ,  η  κυρία  Σίσκου  

Μαρία .  Ως  αναπληρωματικό  αυτής  ο  κ .  Τερζόπουλος  Σάββας .  

Γραμματέας  της  Επιτροπής  υπάλληλος  του  Δήμου  ο  κ .  Τζουμάκας  

Ιωάννης  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Κανελλοπούλου  Ρεβέκκα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  111/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών)  για  τη  

 συγκρότηση  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς   

Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  

ενδεκαμελές ,  όπως  όλοι  γνωρίζετε ,  η  θητεία  ξεκινάει  από  τις  6/3,  από  

την  Δευτέρα  δηλαδή  6/3/2017 και  τελειώνει  31/8/2019.  

 Πέντε  δημοτικούς  συμβούλους  απαρτίζει  αυτό  το  11μελές  

συμβούλιο .  Τρεις  από  την  συμπολίτευση ,  δυο  από  την  αντιπολίτευση .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

62

 Ως  τακτικά  μέλη  της  συμπολίτευσης  είναι  ο  κ .  Τερζής  Βασίλειος ,  

ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος  και  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης .   

 Ως  αναπληρωματικά  αντίστοιχα  αυτών  ο  κ .  Χράπας  Παντελής ,  ο  

κ .  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος  και  ο  κ .  Καδής  Γεώργιος .   

 Δυο  άτομα  από  την  αντιπολίτευση  ως  τακτικά  και  δυο  

αναπληρωματικά  φυσικά .  Παρακαλώ .  Από  την  αντιπολίτευση  ως  

τακτικά  υπάρχουν  προτάσεις ;  Για  την  κοινωφελή  επιχείρηση .  Η  κυρία  

Ηλιοπούλου  Σταλακτή .  Κύριε  Γιαννακίδη ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  από  την  αντιπολίτευση  τακτικά  μέλη  με  δυο  αναπληρωματικά .  

Εσείς  προτείνατε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  θέμα  της  διαδικασίας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ως  ενιαία  αντιπολίτευση  δεν  θα  πρέπει  να  αποσυρθούμε  και  να  

σας  φέρουμε  τις  υποψηφιότητες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  προβλέπεται  έτσι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  το  κάναμε  την  άλλη  φορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος  κάνετε .  Εδώ  ψηφίστηκαν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μετά  ναι .  Μετά  ναι .  Οι  υποψηφιότητες  όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά  γίνονται  στο  προεδρείο ,  δεν  γίνονται  σε  αυτά .  Εδώ .  Ανοικτή  

ψηφοφορία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  η  ανοικτή  ψηφοφορία  και  σωστά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  προτείνετε  την  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή .  Άλλη  πρόταση  από  

την  αντιπολίτευση ;  Ο  κ .  Μηλίδης  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .  Άλλη  

πρόταση  από  την  αντιπολίτευση .  Η  κυρία  Γεωργούλα  από  την  

παράταξη  του  κ .  Γιαννακίδη .  Ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  τα  βρείτε  μεταξύ  σας ;  Προσέξτε  η  διαδικασία ,  κ .  Φωτιάδη ,  

είναι  αυτή ,  την  οποία  ακολουθώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  την  κάνατε  έτσι  την  άλλη  φορά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  προεδρείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  που  λέτε  είναι  για  το  προεδρείο .  Μην  επιμένετε  αλλά  τέλος  

πάντων ,   βρείτε  μεταξύ  σας .  Σας  περιμένω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  Πρόεδρε  άτυπα  να  το  κάνουμε ,  δεν  προβλέπεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  το  άτυπα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  αρχηγοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βγείτε  έξω  και  εάν  συμφωνήσετε  ελάτε  να  μου  πείτε  τα  ονόματα .  Δεν  

θα  μαλώσουμε .  Μπορούμε  να  συνεχίσουμε  συνάδελφοι ;  Λίγη  ησυχία  

σας  παρακαλώ  για  να  συνεχίσουμε .  Υπάρχει  πολύ  μεγάλη  

καθυστέρηση .  Σας  παρακαλώ  πολύ  κάντε  ησυχία  να  συνεχίσουμε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Τι  προτάσεις  υπάρχουν ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  από  την  δική  μου  παράταξη  είναι  η  κυρία  Ηλιοπούλου  και  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Από  την  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  η  κυρία  Καλώτα  Παναγιώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  παράταξη  του  κ .  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η  κυρία  Γεωργούλα  με  αναπληρωματικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Συνάδελφοι  έχετε  δικαίωμα  να  

επιλέξετε  δυο  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  δεν  μπορέσατε  να  τα  βρείτε  παιδιά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πολύ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  τα  σχόλια  

περιττά .  Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Συνάδελφοι  έχετε  δικαίωμα  

να  ψηφίσετε  μέχρι  δυο .  Όταν  λέω  δυο  τι  εννοώ ;  Από  τους  τρεις  

τακτικούς  φυσικά  με  τους  αναπληρωματικούς  τους  έχετε  δικαίωμα  

μέχρι  δυο  να  ψηφίσετε  και  παρακαλώ  έναν-έναν .  Σταματήστε  την  

φλυαρία .   

 Ξεκινώ  από  εσάς  κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  να  γίνει  κατανοητό  θα  πω  δυο  ονόματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  δυο  ονόματα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  δυο  αναπληρωματικούς  θα  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  εάν  πείτε  τους  τακτικούς  υπάρχουν  οι  αντίστοιχοι  

αναπληρωματικοί .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πολύ  ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρησιμοποιείστε  μόνο  τα  τακτικά  μέλη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλώτα  –Γεωργούλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καταγραφεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  αναπληρωματικό  μέλος  η  κυρία .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  έχω  δικαίωμα  να  ψηφίσω  Καλώτα  και  Γεωργούλα  ψηφίζω .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  είναι  η  κυρία  Καλώτα  τακτικό  μέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  αναπληρωματικό  μέλος .  Δυο  τακτικά  και  τα  αντίστοιχα  

αναπληρωματικά .  Ήμουνα  σαφής  νομίζω .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αναστασιάδης  –Γεωργούλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την  κυρία  Ηλιοπούλου  και  την  κυρία  Γεωργούλα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Θέλω  λίγο  χρόνο  όμως  για  να  μπορώ  να  γράφω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Ονομαστική  η  ψηφοφορία .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ηλιοπούλου-Αναστασιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλιοπούλου-Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Αραμπατζής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα .  Έχει  δικαίωμα  μέχρι  ένα .  Έχει  δικαίωμα  μέχρι  δυο .  Αυτό  

σημαίνει  ότι  μπορεί  να  ψηφίσει  και  μόνο  ένα .   Ο  κ .  Στεργίου .  
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Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Την  κυρία  Γεωργούλα  και  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ονοματεπώνυμό  σας .  Κύριε  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Την  κυρία  Γεωργούλα…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προλαβαίνει  η  γραμματέας ;  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Την  κυρία  Ηλιοπούλου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Την  κυρία  Ηλιοπούλου  και  την  κυρία  Γεωργούλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  κ .  Αναστασιάδη  και  την  κυρία  Γεωργούλα .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Την  κυρία  Γεωργούλα  και  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Γάτσιος  Ιωάννης .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Την  κυρία  Ηλιοπούλου  και  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Λαζαρίδης .   

Κος  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Τον  κ .  Αναστασιάδη  και  την  κυρία  Ηλιοπούλου .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Το  ίδιο  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  το  ίδιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηλιοπούλου  –Αναστασιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ηλιοπούλου  –Γεωργούλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλιοπούλου-  Γεωργούλα .  Ο  κ .  Δούκας ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Τον  κ .  Αναστασιάδη  και  την  κυρία  Ηλιοπούλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλιοπούλου-  Αναστασιάδη  και  ο  κ .  Μοσχολιός .  Ηλιοπούλου  –

Αναστασιάδη  και  η  κυρία  Καλώτα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ηλιοπούλου-  Αναστασιάδη  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλιοπούλου-  Αναστασιάδη  και  ο  κ .  Μηλίδης .  Να  προλαβαίνει  η  

γραμματέας  να  γράφει .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  τον  εαυτό  του .  Και  την  

κυρία  Ηλιοπούλου .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  κυρία  Ηλιοπούλου  και  τον  κύριο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Λευκό  και  εάν  θέλετε  να  το  αιτιολογήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  καμία  αιτιολόγηση .  Θα  προτιμούσα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών .  Δεν  υπάρχει  λευκή  ψήφος .  Συγνώμη  για  το  σχόλιο ,  ψηφίζουμε  

ναι ,  όχι  και  παρών .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Την  κυρία  Γεωργούλα .  Η  κυρία  

Γεωργούλα ;  Την  κυρία  Γεωργούλα .  Ο  κ .  Γάτσιος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  ίδιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο .  ο  κ .  Φωτιάδης  το  ίδιο .  η  κυρία  Ιλανίδου  το  ίδιο .  Όλη  η  

παράταξη  το  ίδιο .  Γεωργούλα  –Ηλιοπούλου .  Αναστασιάδη  –

Γεωργούλα .  Κύριε  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  αρχή  της  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς  σχόλια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  αρχή  της  πλειοψηφίας  και  τα  λοιπά .  Ηλιοπούλου  και  

Αναστασιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Ο  κ .  Θεοχάρης  Ηλιοπούλου  και  Αναστασιάδης .  Και  ο  Πρόεδρος  

με  βάζετε  σε  δύσκολη  θέση  αγαπητοί  μου ,  την  κυρία  Ηλιοπούλου  και  

την  κυρία  Γεωργούλα .  Τα  δυο  νέα  στελέχη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Αυτά  πρέπει  να  δοκιμαστούν ,  κατά  την  άποψή  μου .  

 Θα  παρακαλούσα  να  γίνει  καταμέτρηση .  Να  προχωρήσω  εγώ ,  

κάνοντας  την  καταμέτρηση  να  προχωρήσω  στα  υπόλοιπα  μέλη ,  τα  

οποία  είναι :  Υπάρχει  ένας  εκπρόσωπος  κοινωνικού  φορέα  από  το  

Εργατικό  Κέντρο .  Ως  τακτικό  μέλος  ο  κ .  Πολυχρόνης  Λάμπρος  και  ως  

αναπληρωματικό  μέλος  αυτού  ο  κ .  Γουναρίδης  Δημήτριος .  

 Πέντε  δημότες .  Από  τους  πέντε  δημότες  υπάρχει  ένας  

εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  στην  επιχείρηση  και  ως  τακτικό  μέλος  

προτείνεται  η  κυρία  Δημητριάδου  Ιωάννα ,  ως  αναπληρωματικό  αυτής  η  

κυρία  Μαυροπούλου  Ευθυμία .   

Από  τους  υπόλοιπους  δημότες  ως  τακτικό  η  κυρία  Κατσαρίδου  –

Μυστακίδου  Ελένη  με  αναπληρωματικό  μέλος  την  κυρία  Βεργουλίδου  

Σουλτάνα .  Ως  τακτικό  μέλος  η  κυριά  Ζαφειριάδου-  Μπουρδάνη  

Βασιλική  και  ως  αναπληρωματικό  αυτής  η  κυρία  Μπουρατζή  

Αικατερίνη .   

Ως  τακτικό   από  τους  δημότες  επίσης  η  κυρία  Σουπίδου  Φωτεινή  

και  ως  αναπληρωματικό  αυτής  ο  κ .  Καφτάνης  Ζαχαρίας .  Και  το  

τελευταίο  μέλος  ως  τακτικό  μέλος  από  τους  δημότες  η  κυρία  

Παναγιωτίδου  Σοφία  με  αναπληρωματικό  μέλος  την  κυρία  Ρακογιάννη  

–Σαρατσίδου  Έφη .   

 Περιμένω  να  ακούσω  και  το  τελικό  αποτέλεσμα  από  την  

γραμματέα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Εάν  δεν  κάνω  λάθος  η  κυρία  Ηλιοπούλου  έχει  28.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ηλιοπούλου  και  δεύτερο  … 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  δεύτερο ;  Άρα  λοιπόν ,  ως  τακτικά  μέλη  από  την  

αντιπολίτευση  η  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  ο  κ .  Αναστασιάδης  

Ηλίας  με  23,  28 η  κυρία  Ηλιοπούλου  και  23 ο  κ .  Αναστασιάδης .  Με  

αντίστοιχα  αναπληρωματικά  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  η  κυρία  Καλώτα .   

 Ως  Πρόεδρος  του  Δ .Σ .  της  κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου  

Σερρών  προτείνεται  ο  … 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήμουνα  σαφέστατος .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δέκα  πέντε .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε .  Ήμουνα  σαφής  και  σας  παρακαλώ  συμφωνήσαμε  σε  αυτό .  

Εάν  εκλεγούν  ως  τακτικά  μέλη  θα  υπάρχουν  και  τα  αντίστοιχα .  Δεν  

μου  κάνατε  καμία  ένσταση .  Τώρα ,  μετά  την  ψηφοφορία  σας  παρακαλώ  

πολύ .    

 Κύριε  Στεργίου  νομίζω  το  θέμα  έληξε .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα  κάνω  ένσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  καλά  θα  κάνετε .  Να  την  κάνετε  την  ένσταση ,  βεβαίως .   
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Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνετε  την  ένσταση ,  ήμουνα  σαφής  σε  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Ως  Πρόεδρος ,  λοιπόν ,  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  προτείνεται  ο  κ .  

Τερζής  Βασίλειος  και  ως  αντιπρόεδρος  ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος .   

 Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  μια  σημείωση .  Με  μια  σημείωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζω  τον  Τερζή  και  τον  Γρηγοριάδη  τον  Χρήστο ,  ειδικά  τον  Τερζή  

ως  Πρόεδρο  με  την  σημείωση  ότι  καλείται  να  υλοποιήσει  έναν  

προϋπολογισμό  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  που  δεν  ψήφισε  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  112/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε  στο  τρίτο  θέμα  συνάδελφοι .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου   

Δ /κού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης   

¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών  και  όχι  όπως  είναι  στην  

ημερήσια  διάταξη  ορισμών  μελών .  Πρόκειται  για  αντικατάσταση  και  

ορισμό  νέων  μελών .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πεις  πότε  ξεκινάει  η  θητεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  θητεία  είπαμε  Δήμαρχε ,  τα  είπε  και  πότε  ξεκινάει  και  πότε  

τελειώνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία .   Για  την  συγκρότηση  του  νέου  Δ .Σ .  της  κοινωφελούς  

επιχείρησης  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Σερρών .   

 Εδώ  έχουμε  αντικατάσταση  στην  θέση  παραιτηθέντων  μελών ,  

ανάληψη  καθηκόντων  από  αντίστοιχα  μέλη .   

 Στην  θέση  της  παραιτηθείσας  από  τακτικό  μέλος  κ .  Μπιτζίδου  

Σοφίας  ο  κ .  Τσαλίκογλου  Δημήτριος .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  τακτικού  μέλους  κ .  Γάτσιου  

Ιωάννη ,  ο  υποφαινόμενος ,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

Παπαβασιλείου  Βασίλειος .   
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 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  κ .  

Χασαπίδη  Κωνσταντίνου  η  κυρία  Αγιαννίδου  Σταυρούλα .  Συγνώμη ,  ο  

κ .  Γκότσης  Ηλίας .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  κ .  

Ραμπότα  Ευθυμίου  ο  κ .  Λαζαρίδης  Αβραάμ .   

 Να  συμπληρώσω  επίσης ,  μέχρι  τώρα  ο  εκπρόσωπος  του  

κοινωνικού  φορέα ,  ως  εκπρόσωπος  του  κοινωνικού  φορέα  στο  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ήταν  μόνο  ως  τακτικό  μέλος  η  κυρία  Σπυρίδου  

Γεωργία .  Μου  στείλανε  συμπληρωματικά  το  αναπληρωματικό  μέλος  

της  κυρίας  Σπυρίδου  Γεωργίας  και  αυτό  το  μέλος  είναι  η  κυρία  

Τσγκλάκη  Ευγενία ,  η  οποία  αναπληρώνει  την  κυρία  Σπυρίδου  Γεωργία .   

 Επίσης ,  αυτά  ήταν  από  τους  αιρετούς .  Πάμε .  

 Στην  θέση  της  παραιτηθείσας  ως  τακτικό  μέλος  κυρίας  Κιοσέ  

Ανθούλας ,  ως  τακτικό  μέλος  η  κυρία  Ελευθεριάδου ,  αντικαθίσταται  

από  την  κυρία  Ελευθεριάδου  Σουμέλα .  Ως  τακτικό  μέλος .  Η  οποία  ήταν  

αναπληρωματικό  μέλος  και  γίνεται  τώρα  τακτικό .   

 Στην  θέση  της  παραιτηθείσας  ως  αναπληρωματικό  μέλος  

Ελευθεριάδου  Σουμέλας  τοποθετείται  το  αναπληρωματικό  μέλος  

Γλούτσιου  Ελισάβετ .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  ως  τακτικού  μέλους  Κυρτάσογλου  

Δημήτριος  τοποθετείται  ο  κ .  Τσούκαλος  Αστέριος  ως  τακτικό  μέλος .  Ο  

κ .  Τσούκαλος  Αστέριος  ήταν  αναπληρωματικό  μέλος  και  τώρα  γίνεται  

τακτικό .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  κ .  

Τσούκαλου  Αστέριου ,  τοποθετείται  ως  αναπληρωματικό  μέλος  η  κυρία  

Τασάκου  Ζαχαρένια .   
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 Προτεινόμενοι  ως  Πρόεδρος  του  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ο  κ .  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος  και  προτεινόμενος  ως  αντιπρόεδρος  του  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ο  κ .  Παπαβασιλείου  Βασίλειος .   

 Ομόφωνα  ναι ;  Οι  άλλοι  παραμένουν .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έπρεπε  να  κάνετε  αίτηση  παραίτησης .  Τέλος  πάντων ,   μπορώ  να  το  

δεχθώ  και  έτσι .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει ,  πριν  έρθει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  κυρία  

Ηλιοπούλου ,  να  υποβάλλετε  την  παραίτησή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ορισμός  νέων  μελών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών .  Είναι  σαφέστατη .  

Εάν  συμφωνεί  το  σώμα ,  εγώ  μπορώ  να  κάνω  δεκτή  την  παραίτηση  της  

κυρίας  Ηλιοπούλου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στις  θέσεις  των  δυο  παραιτηθέντων  μελών  της  παράταξης ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   προτείνω  ως  τακτικό  της  κυρία  Δρίγκα  και  ως  

αναπληρωματικό  την  κυρία  Ιλανίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  όμως  τα  δυο  μέλη  τα  οποία  παραιτούνται ,  η  κυρία  

Ηλιοπούλου  και  ο  κ .  Καλαϊτζίδης ,  να  έρθουν  να  κάνουν  αίτηση  

παραίτησης .   

 Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  113/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  του   

Ν .Π .  με  την  επωνυμία:  ¨Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής ,   

Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  τον  νομικό  πρόσωπο  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Εδώ  έχουμε  

αντικατάσταση  και  τοποθέτηση  νέων  μελών .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλή  νύκτα  στους  μαθητές  και  στους  δασκάλους .   

 Λοιπόν ,  στην  θέση  του  παραιτηθέντος  τακτικού  μέλους  κ .  Σούζα  

δεν  είχε  τοποθετηθεί  άλλο  μέλος  και  τοποθετείται  ο  κ .  Λαζαρίδης  

Αβραάμ .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  κ .  

Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  τοποθετείται  ως  αναπληρωματικό  μέλος  ο  κ .  

Καδής  Γεώργιος .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  κ .  

Γαλάνη  Στέργιου  τοποθετείται  ως   αναπληρωματικό  μέλος  ο  κ .  

Μερετούδης  Δημήτρης .   

 Αυτά  από  τους .  Μισό  λεπτάκι .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  φυσικά  

παραιτείται  από  Αντιπρόεδρος  και  παραμένει  μέλος  φυσικά .   

 Στην  θέση  των  δημοτών  έχουμε  και  εκεί  παραιτήσεις .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  τακτικού  μέλους  κ .  Κυριακίδη  

Ιωάννη  τοποθετείται  ως  τακτικό  μέλος  η  κυρία  Βαγγέλου-Στοΐλα  

Ιωάννα .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  Άρη  

Μπεχτσή  τοποθετείται  ως  αναπληρωματικό  μέλος  η  κυρία  Ομηρίδου  

Γεσθημανή .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

78

 Προτεινόμενος  αντιπρόεδρος  ο  κ .  Λαζαρίδης  Αβραάμ  από  τα  

τακτικά  μέλη  και  φυσικά  παραμένει  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   

 Αυτές  είναι  οι  μεταβολές .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  114/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Ορισμός  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ¨Δ .Ε .Υ .Α .Σ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  τακτικού  μέλους  Χασαπίδη  

Κωνσταντίνου  τοποθετείται  ως  τακτικό  μέλος  ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης .   

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  ως  τακτικού  μέλους  κυρίας  

Μπιτζίδου  Σοφίας ,  ως  τακτικό  μέλος  η  κυρία  Αρβανίτη-Αγιαννίδου  

Σταυρούλα .  

 Στην  θέση  του  παραιτηθέντος  αναπληρωματικού  μέλους  κ .  

Γάτσιου  Ιωάννη  ως  αναπληρωματικό  μέλος  τοποθετείται  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  Χρήστος .   
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 Ως  Πρόεδρος  του  νέου  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προτείνεται  ο  κ .  

Γάτσιος  Ιωάννης   και  ως  αντιπρόεδρος  από  τους  δημότες  ο  κ .  

Αρβανιτόπουλος  Πασχάλης .   

 Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Οι  υπόλοιποι  παραμένουν  ως  έχουν .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  πριν  την  ψηφοφορία  να  πω  μερικά  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  με  αίσθηση  

ευθύνης  απέναντι  στην  όποια  πορεία  μου  την  πολιτική ,  απέναντι  στην  

παράταξη  και  απέναντι  στην  Δημοτική  Αρχή  από  την  στιγμή  που  ο  κ .  

Δήμαρχος  ήθελε ,  έχει  εκφράσει  την  πρόθεση  να  με  αντικαταστήσει ,  

χωρίς  να  λήξει  η  θητεία  του  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  υπέβαλα  την  

παραίτησή  μου  για  να  διευκολύνω  τις  διαδικασίες .   

 Έχω  απόλυτη  εμπιστοσύνη  στον  κ .  Δήμαρχο  και  επειδή  ως  

Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  μέλος  της  παράταξης  της  ευθύνης  του  

σχεδιασμού  και  της  υλοποίησης  ενός  προγράμματος  πήραμε  και  

υλοποιήσαμε  αποφάσεις  για  την  επιβίωση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κόντρα  στον  

λαϊκισμό  της  αντιπολίτευσης  και  μάλιστα  ένας  λαϊκισμός  που  σε  μια  

παράταξη  περισσεύει ,  το  κάναμε  γιατί  πιστεύουμε  στην  ύπαρξη  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  πιστεύουμε  στο  τεράστιο  έργο  που   υλοποίησε  και  μπορεί  

να  υλοποιήσει  μέχρι  τα  τώρα .   

 Κόντρα  στον  λαϊκισμό  της  αντιπολίτευσης  πήραμε  την  μεγάλη  

απόφαση  να  επιλύσουμε  οριστικά  με  τον  πιο  αξιόπιστο  τρόπο  την  

υδροδότηση  του  Μητρουσίου ,  του  προβλήματος  υδροδότησης  του  

Μητρουσίου  και  ήδη  το  υλοποιούμε .   
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 Παραδώσαμε  τα  δυο  μεγάλα  έργα  αποχέτευσης  Σκουτάρεως  και  

Μητρουσίου ,  έργα  που  φέρουν  την  σφραγίδα  του  Πέτρου  Αγγελίδη  και  

της  παράταξής  μας .   

 Εύχομαι  στο  νέο  Δ .Σ .  να  πορευτεί  με  άξονα  την  επιβίωση  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  γιατί  εάν  πιστεύει  στο  ότι  είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξής  

της ,  εγώ  το  πιστεύω  και  φαντάζομαι  και  η  συντριπτική  πλειοψηφία  το  

πιστεύει ,  για  να  παρουσιάσουμε  ένα  έργο  ωφέλιμο  για  την  κοινωνία .  

Κάποιες  απόψεις  που  ακούστηκαν  σε  προγενέστερο  χρόνο  οφείλουν  να  

αναθεωρηθούν  και  είναι  εξυπνάδα  το  να  αναθεωρεί  κάποιος  τις  

απόψεις  του  όταν  διαπιστώνει  στην  πορεία  ότι  είναι  λάθος .  Οι  σοφοί  

λέει ,  αναθεωρούν  τις  απόψεις  τους .  Οι  βλάκες  παραμένουν  στις  ίδιες .  

 Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι  για  το  νέο  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζω  παρών  στην  επιλογή  του  κυρίου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Σεβαστό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  115/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  έκτο  θέμα  συνάδελφοι .   

 

ΘΕΜΑ   6ο:  
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Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  του  άρθρου  3  

του  Ν .2734/1999 περί  εκδιδόμενων  με  αμοιβή  προσώπων .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ένα  δημοτικό  σύμβουλο  ως  τακτικό  μέλος  και  έναν  

αναπληρωματικό .  Ως  τακτικό  προτείνεται  ο  κ .  Χράπας  Παντελής  και  

ως  αναπληρωματικό  ο  κύριος  Καδής  Γεώργιος .   

 Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Εκτός  εάν  υπάρχουν  και  άλλες  

προτάσεις  ενδιαφερομένων .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  116/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  με  την  σύμφωνη  πάντα  γνώμη  σας  τα  θέματα  της  κυρίας  

Αγιαννίδου ,  η  οποία  πρέπει  να  πετάξει  για  Αθήνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  τα  θέματά  σας .  Ξεκινάμε  από  το  15.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  πρόσληψη  έκτακτου   

προσωπικού  για  τις  ανάγκες  της  Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας ,   

Υγείας ,  Παιδείας  και  Πολιτισμού .  
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Εισηγήτρια:  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αφορά  την  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  πεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  το  μικρόφωνο  ανοικτό  και  δεν  καταγράφεται  τίποτα .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  130/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα  της  κυρίας  Αγιαννίδου  είναι  το  δέκα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Τροποποίηση  της  αρ .  37/2017 ΑΔΣ  ως  προς  το  πρώτο  μέρος  αυτής  

 για  την  μίσθωση  ακινήτου  (αποθηκευτικού  χώρου)  για  τις  ανάγκες   
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του  Ε .Π .  επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής  συνδρομής  που   

χρηματοδοτείται  από  το  ΤΕΒΑ .  

Εισηγήτρια:  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Αγιαννίδου… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  εγώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  συμφωνούν  μην  τα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρχει  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναγκαιότητα .  Όχι  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Οι  υπόλοιποι  ναι .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Για  την  αποθήκη  είναι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  τους  φτωχούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ομόφωνα  το  δέκα  οκτώ .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν  είναι  για  τους  ΡΟΜΑ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  133/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα  είναι  το  τριακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  παράτασης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .  του  

υπάρχοντος  

 προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος  από  29-04-2017 έως  και  28-04-2018 

λόγω   

ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης  

 Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .   

Κεντρική  Μακεδονία  (άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  προώθηση   

της  κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ)   

χρηματοδοτούμενο  από  πόρους  του  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγήτρια:  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θέλω  μια  διόρθωση  να  γίνει  συνάδελφοι .   Ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  και  όχι  αορίστου  χρόνου .  Εκ  παραδρομής  γράφτηκε  

αορίστου .  Ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  (1)  

έτος  από  29-04-2017 έως  και  28-04-2018 λόγω  ένταξης  της  πράξης  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  

Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  

Μακεδονία  (άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  προώθηση  της  κοινωνικής  
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ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ)  χρηματοδοτούμενο  

από  πόρους  του  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται  για  ετήσια  ανανέωση .  Είναι  καθαρά  τυπικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  συμφωνούν  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  159/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλο  θέμα ;   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Καλό  ταξίδι  να  έχετε ,  χαιρετισμούς  στον  εγγονό  σας .   

 Σταματήσαμε  εδώ  στο  έβδομο  θέμα  συνάδελφοι .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  των  

έργων:  

α)  Εργασίες  βελτίωσης  του  δικτύου  οριζόντιας  οδικής  σήμανσης   
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διαβάσεων  και  προσβασιμότητας  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  

2014,  

β)  Κατασκευή  -  ανακατασκευή  τσιμενταυλάκων  έδρας ,  πρώην   

Δήμου  Λευκώνα ,  

γ)  Αναβάθμιση  χώρων  μαζικού  αθλητισμού  αντισφαίρισης ,  

δ)  Τσιμεντοστρώσεις  συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  δρόμων   

έτους  2014 Δ .Ε .  Λευκώνα ,  

ε)  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2014 και  

στ)  Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  κεντρικές  οδούς  της  πόλης   

των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  Α  ως  τακτικά  μέλη  έχουν  κληρωθεί  η  κυρία  Νάσου  Αναστασία  

και  Τσούκα  Ασημίνα  και  ως  αναπληρωματικά  αυτών  Αηδονίδης  

Θωμάς ,  Παπακωνσταντίνου  Μαρία .   

 Για  το  Β ,  τακτικά  μέλη  η  κυρία  Βλαχοπούλου  Ευθυμία ,  

Πουρπούρης  Χρήστος  με  αναπληρωματικά  Στρίκα  Ελένη ,  Νίκικη  

Φωτεινή .   

 Για  το  Γ ,  Μπαρμπουτίδου  Αικατερίνη  και  Ζδούμπα  Θεοδώρα  ως  

τακτικά .  Αναπληρωματικά  αυτών  Λεμονής  Ιορδάνης ,  Δελιγλατλής  

Μιχαήλ .    

 Για  το  Δ  τακτικά  Στρίκα  Ελένη ,  Δελιγλατλής  Μιχαήλ  με  

αναπληρωματικά  αντίστοιχα  Νάσου  Αναστασία  και  Τσούκα  Ασημίνα .   

 Για  το  Ε ,  Μαλαμίδου  Ευλαμπία ,  Φιλτζαντζής  Αθανάσιος  ως  

τακτικά  και  αντίστοιχα  αναπληρωματικά  αυτών ,  Μανταδάκης  

Αλέξανδρος ,  Βαριάκας  Πολυχρόνης .   
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 Για  το  Στ . ,  ως  τακτικά  η  κυρία  Αρβανιτάκη  Ελισάβετ  με  την  

κυρία  Ζδούμπα  Θεοδώρα  και  αναπληρωματικά  αυτών  Αηδονίδης  

Θωμάς  και  Παπακωνσταντίνου  Μαρία .   

 Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 του  έργου:  Εργασίες  βελτίωσης  του  δικτύου  οριζόντιας  οδικής   

σήμανσης  διαβάσεων  και  προσβασιμότητας  του  Δήμου  Σερρών   

για  το  έτος  2014 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  117/2017 )  

……………………. 

 

Ομοίως  του  έργου:   Κατασκευή  -  ανακατασκευή  τσιμενταυλάκων  

έδρας ,   

πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  118/2017 )  

……………………. 

 

Ομοίως  του  έργου:   Αναβάθμιση  χώρων  μαζικού  αθλητισμού  

αντισφαίρισης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  119/2017 )  

……………………. 
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Ομοίως  του  έργου:   Τσιμεντοστρώσεις  συντηρήσεις  

ασφαλτοστρώσεων  

 δρόμων  έτους  2014 Δ .Ε .  Λευκώνα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  120/2017 )  

……………………. 

 

Ομοίως  του  έργου:   Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  

έτους  2014 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  121/2017 )  

……………………. 

 

Ομοίως  του  έργου:   Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  κεντρικές  οδούς   

της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  122/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  Μην  μιλάτε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  
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Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια   

Εθελοντική  Καμπάνια  Let’s do it  Greece 2017 – καθαρίζουμε   

την  Ελλάδα  σε  μία  μέρα .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας ,  όχι .  Οι  υπόλοιποι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  123/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννέα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια   

Εκστρατεία  της  WWF η  ώρα  της  γης ,  για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  ο  κ .  Καρύδας .  Οι  υπόλοιποι  ναι ;  Σβήνουμε  τα  φώτα .  Το  ξέρει  πάρα  

πολύ  καλά  το  θέμα ,  κ .  Γκότση .  Βεβαίως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μην  κάνει  κανένα  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  κάνει  κανένα  λάθος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  124/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  υπογραφής  μνημονίου  συνεργασίας  μεταξύ  του   

Δήμου  Σερρών  και  του  Δήμου  Νις  της  Σερβίας .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

πρόκειται  για  μνημόνιο  συνεργασίας  μεταξύ  των  δυο  πόλεων ,  των  δυο  

δήμων .  Όπως  γνωρίζετε  η  πόλη  Νις  είναι  από  τις  μεγαλύτερες  πόλεις  

της  ομόθρησκης  Σερβίας  με  την  οποία  έχουμε  αναπτύξει  φιλικές  
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σχέσεις  και  συνεργασία  εδώ  και  πολλά  χρόνια ,  όχι  εμείς  μόνο  αλλά  και  

οι  προηγούμενοι  φορείς ,  όπως  είναι  η  Νομαρχία  και  το  Επιμελητήριο .   

 Να  σημειώσω  τοι  το  2009 επί  Νομαρχίας  του  κ .  Φωτιάδη  

υπογράφτηκε  μνημόνιο  συνεργασίας  με  την  αντίστοιχη  Νομαρχία ,  

Περιφέρεια  της  πόλη  της  Νις  αλλά  δυστυχώς  καταργήθηκαν  οι  

Νομαρχίες  και  έτσι  δεν  ευοδώθηκε  αυτή  η  προσπάθεια  που  είχε  γίνει  

για  εξωστρέφεια .   

 Στους  τομείς  που  έχουμε  μέχρι  σήμερα  σχέσεις  συνεργασίας  είναι  

η  Παιδείας .  Το  4ο  Λύκειο  προσπάθησε  να  μπει  σε  ευρωπαϊκό  

πρόγραμμα  με  ένα  αντίστοιχο  Λύκειο  της  Σερβίας .  Στον  Τουρισμό  

συμμετοχή  σε  εκθέσεις  και  σε  φεστιβάλ .  Στο  Αυτοκινητοδρόμιο  έχουμε  

πάρα  πολλούς  Σέρβους  όπως  έχουμε  Ρουμάνους  και  Βουλγάρους .  Σε  

θέματα  γαστρονομίας ,  σε  πολιτιστικά .  Σύλλογοι  έρχονται  εδώ  σε  

διάφορα  χωριά ,  όπως  είναι  το  Μητρούσι ,  ενδεχομένως  και  στην  

Καμήλα  ή  στις  Σέρρες .  Στο  εμπόριο .  Το  Επιμελητήριο  είχε  κάνει  

επαφές  και  καλό  είναι  να  ξανά  γίνουν  αυτές  οι  επαφές ,  όπως  και  στην  

υγεία  με  επισκέψεις  αντίστοιχες  που  πρόκειται  να  γίνουν  μεταξύ  

διοικήσεων  των  νοσοκομείων .   

 Πιστεύω  ότι  έχουμε  πάρα  πολλά  κοινά .  Ιδιαίτερα  στην  δεκαετία  

του  ΄90, όπως  αναφέρομαι  στην  εισήγηση  ο  Σερραϊκός  λαός ,  όπως  και  

όλη  η  Ελλάδα  βοήθησε  πάρα  πολύ  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  

δοκιμάζονταν .  Είχαν  πάει  πολλά  φορτηγά  με  φάρμακα  και  με  υλικό  

απαραίτητο  στην  Σερβία  και  ειδικά  στο  νοσοκομείο  και  στην  πόλη  του  

Νις .   

 Πιστεύω  ότι  είναι  καλή  προσπάθεια  εξωστρέφειας  με  αυτούς  τους  

ανθρώπους  να  συνεχίσουμε  την  συνεργασία  μας  επ’  ωφελεία  των  δυο  

δήμων  και  των  δυο  λαών .   
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 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  125/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  ενδέκατο  συνάδελφοι .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο:  ¨Διοργάνωση  της  

Πανεπιστημιάδας  

 Θεάτρου  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  

Μακεδονία  

 (άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ06 προστασία  του  περιβάλλοντος  και   

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων)  ο  οποίος  

συγχρηματοδοτείται  

 από  το  ΕΤΠΑ  με  τίτλο:  ¨Υποστήριξη  εκδηλώσεων  σύγχρονου  

πολιτισμού¨ .  

Εισηγητές:  Η  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Μπιτζίδου  Σ .   και   

Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  δυο  λόγια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  όχι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  126/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  127/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Κατάργηση  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιο  περίπτερο  είναι  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  απέναντι  από  το  Διοικητήριο ,  κ .  Φωτιάδη .  Εάν  θέλετε  να  

εισηγηθεί  το  θέμα  ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει  πεθάνει  προ  πολλού  ο  ιδιοκτήτης .  Αυτός  που  ενοικίαζε  έχει  

τελειώσει  το  μίσθιο  και  υπάρχει  και  η  απόφαση  του  2003 που  λέει  ότι  

στο  κέντρο  μεταξύ  Βενιζέλου ,  Βασιλείου  Βασιλείου ,  Εθνικής  

Αντίστασης ,  Παπαπαύλου ,  Γεωργίου  Παπανδρέου ,  Φλωριά ,  29η ς  

Ιουνίου  και  Βενιζέλου ,   όποιο  περίπτερο  τελειώνει  με  λίγα  λόγια ,  να  

μην  μπορεί  να  αντικατασταθεί  η  να  μπει  καινούργιο  εκεί  σε  αυτή  την  

περιοχή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα  δεν  έχει  δικαίωμα  κάποιος  να  ζητήσει .  Έχει  λήξει  το… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  πλέον  λυπηρά  πράγματα  διώχνουν  όλους  τους  Σερραίους  από  την  

πόλη  των  Σερρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  μιλάτε .  Θα  σας  συνιστούσα  να  μην  μιλάτε  τόσο  πολύ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  λυπηρό  πράγμα  αυτό .  Η  πόλη  μας  αδειάζει  από  Σερραίους .  

Έρχονται  οι  λαθρομετανάστες ,  οι  μουσουλμάνοι  και  κυριεύουν  την  

πόλη .  Ποια  είναι  αυτή  η  Επιτροπή  που  έβγαλε  το  2003; Τι  είναι  αυτοί  

οι  άνθρωποι ,  ποιοι  ήταν  αυτοί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τους  διαλέξανε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  αυτοί  που  στέλνουν , , ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  2003.   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  περίπτερο ,  μια  γυναίκα  κάθεται  εκεί  ώρες  τις  

ώρες  μέσα  σε  ένα  τετραγωνικό  μέτρο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχεις  δίκαιο  αλλά  τι  να  κάνουμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί  οι  άνθρωποι  είναι  ντροπή  να  τους  διώξουμε .  Τι  να  κάνει  αυτή  η  

γυναίκα  τώρα ;  Πες  μου  σε  παρακαλώ .  Θα  φύγει  από  τας  Σέρρας ;  Που  

θα  πάει ;  Οι  νόμοι  οι  καταραμένοι  που  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πέντε  εκατομμύρια  δίνουν  λεφτά  για  τους  ΡΟΜΑ ,  300.000 έστειλε  ο  

Αγγελίδης  σύμβουλο  για  να  φέρει  για  τα  ΡΟΜΑ ,  οι  Σερραίοι  πεινάνε  

και  εσείς ,  άντε  να  μην  πω  καμία  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Όχι  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Άλλος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  δικαίωμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;  Από  πότε  ο  ιδιοκτήτης  πέθανε ;   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει  πολλά  χρόνια .  Έτερον  –εκάτερον .  Όταν  πεθαίνει  ο  ιδιοκτήτης  και  

υπάρχει  κάποιος  που  ενοικιάζει  το  περίπτερο ,  ως  το  τέλος  του  

ενοικίου ,  του  μίσθιου ,  της  μίσθωσης  μπορεί  να  παραμείνει  μέσα .  Έτσι  

κάναμε  και  στον  άνθρωπο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παρότι  έφυγε  ο  δικαιούχος .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι  και  τον  ενημερώσαμε  πολύ  καιρό  πριν  και  πάλι  και  πρόσφατα  και  

τα  λοιπά .  Και  να  σας  πω ,  τον  προτρέψαμε  να  βρει  και  κάποια  

περίπτερα  που  του  υποδείξαμε  να  νοικιάσει  και  να  κάνει .  

Ασχοληθήκαμε  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κρίμα .  

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ασχοληθήκαμε  πολύ  με  το  θέμα .  Εάν  ενδιαφερόμαστε  όσο  συζητάμε  

περισσότερο  τόσο  ζημιά  κάνουμε .  Ακούστε  που  σας  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  βάζω  σε  ψηφοφορία  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  ψηφοφορία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  λέει  ο  ένας… 

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ας  κάνουν  ένσταση  εάν  δεν  θέλουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχει  νόημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  ότι  λέει  ο  νόμος  σε  τελική  ανάλυση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ότι  λέει  ο  νόμος  αλλά  υπάρχουν  και  τα  όχι  κύριε  Ηλία .  Ο  νόμος  είναι  

νόμος ,  τελειώσαμε .  Όχι  ο  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Άλλο  όχι  υπάρχει ;  

Ο  κ .  Καλαϊτζίδης ,  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εμείς  θα  ψηφίσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θα  ψηφίσετε ;  Παρών  είπε  η  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παιδιά  τώρα  θα  αλλάξουμε  την  απόφαση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  όλη  η  παράταξη ;  Όχι  ο  κ .  Καλαϊτζίδης  της  παράταξής  σας .  

Παρών  οι  υπόλοιποι  της  παράταξής  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  παρών  τι  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  είναι  και  το  παρών .  Δεν  έχει  άλλη  ερμηνεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάλτε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ;  Όχι .  Ότι  πείτε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  128/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  παρακάτω  στο  δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Επιβολή  ή  μη  προστίμου  για  τοποθέτηση  φωτεινής   

διαφημιστικής  πινακίδας  σε  ιδιωτικό  χώρο .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναγκαστικά  θα  μιλήσετε  κ .  Γρηγοριάδη  για  το  θέμα .  

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  δεν  είναι  ευχάριστο  θέμα  αλλά ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  σε  

κάποια  πρασιά  κάποιας  οικοδομής  υπήρχε  μια  διαφημιστική  πινακίδα .  

Έγινε  μια  καταγγελία  από  γείτονα  και  στην  συνέχεια  πήγε  η  αστυνομία  

και  βεβαίωσε  την  κλήση ,  την  παράβαση .   

 Εμείς  με  την  σειρά  μας  καλούμαστε  να  επιβάλλουμε  πρόστιμο  σε  

αυτόν  τον  άνθρωπο  ενώ  έχει  κάνει  τις  εξής  εργασίες  και  προσπάθειες .  

Με  το  που  βεβαιώθηκε  αυτή  η  κλήση  ο  άνθρωπος  δεν  γνώριζε  ότι  στην  

πρασιά  του  δεν  μπορεί  να  βάλει  αυτή  την  διαφήμιση .  Αμέσως  κάλεσε  

μάστορα ,  ξήλωσε  την  πινακίδα ,  κάλεσε  την  αστυνομία ,  είδε  η  

αστυνομία ,  βεβαίωσε ,  μας  έστειλε  έγγραφο  ότι  όντως  δεν  υπάρχει  

πινακίδα  πλέον ,  ενημέρωσε  με  έγγραφο  την  υπηρεσία  μας  ότι  όντως  

αμέσως  έκανε  τις  ενέργειες  εκείνες  τις  οποίες  δεν  γνώριζε  ο  άνθρωπος  

και  λογικό  είναι  και  δεν  πιστεύω  να  γνώριζε  κανείς  από  εμάς  ότι  στην  
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πρασιά  του ,  στο  οικόπεδό  του ,  στον  κήπου  δεν  μπορεί  να  βάλει  μια  

πινακίδα .  

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  ο  νόμος  λέει  ότι  εμείς  πρέπει  να  του  

επιβάλλουμε  πρόστιμο  από  1.467,35 έως  29.347 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαλέγουμε  και  παίρνουμε .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από  1.467 έως  29.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  λύσουμε  όλες  τις  απορίες .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  κάναμε  τα  νόμιμα ,  τον  καλέσαμε  τον  άνθρωπο ,  είπε  αυτά  που  

έχει  να  πει ,  τα  διαβάσατε  στην  εισήγηση .  Δεν  γνώριζα  λέει  και  όταν  το  

έμαθα  εξεπλάγην  και  έκανα  όλες  τις  ενέργειες  για  να  ξηλώσω  την  

πινακίδα .  Και  έτσι  έγινε .   

 Τώρα  να  σας  αναφέρω  ότι  παρόμοιο  υπάρχει  το  2013 σε  κάποιον  

Δήμο  στον  Νομό  Ηλείας ,  δήμος  Ηλίδας ,  το  ψάξαμε  το  θέμα ,  εκεί  ήταν  

δυο  ξενοδοχεία  τα  οποία  είχαν  αφίσες  μεγάλες  και  τα  λοιπά ,  όχι  στην  

πρασιά ,  σε  δημόσιο  χώρο ,  σε  κόμβους .  Το  εκεί  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

χωρίς  να  θέλω  να  σας  επηρεάσω ,  λέει  ότι  δεν  επιβάλει  πρόστιμο  σε  

βάρος  των  ιδιοκτητών  των  επιχειρήσεων  τάδε  και  τάδε ,  διότι  οι  

εξηγήσεις  και  οι  διαβεβαιώσεις  που  έδωσαν  στις  έγγραφες  απαντήσεις  

θεωρούνται  επαρκείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες  μέρες  έμεινε  η  πινακίδα ;   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λίγες  μέρες .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι  όμως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχει  σχέση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λέει  ότι  στις  7/11 επισκέφτηκε  το  κατάστημα  η  αστυνομία  και  στις  18 

κάλεσε  τεχνίτη  ο  άνθρωπος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Απέναντι  στον  νόμο  όλοι  έχουμε  αξιολογική  κρίση .  Λοιπόν ,  

υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  για  το  θέμα ;  Ο  κ .  Γάτσιος .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση .  Άλλη  ερώτηση  υπάρχει  ερωτώ ;  Τοποθέτηση .  Άλλος ;  

Κύριε  Γάτσιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  κ .  Γάτσιο  διαδικαστικά  για  να  βοηθήσω  τις  τοποθετήσεις… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  διαβάσατε  προσεκτικά  την  εισήγηση ,  λοιπόν ,  ασφαλώς  κανένας  

μας  δεν  θέλει  ο  άνθρωπος  αυτός  να  πληρώσει  πρόστιμο .  Και  μάλιστα  

μόλις  του  έγινε  η  σύσταση  συμμορφώθηκε  αμέσως .  Όμως  από  την  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

102

στιγμή  που  βεβαιώθηκε  η  παράβαση ,  υπάρχει  παράβαση  βεβαιωμένη  

και  ο  νόμος  είναι  ξεκάθαρος .  Λέει  ότι  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  

παράβαση  επιβάλλεται  πρόστιμο .  Αυτό  λέει  ξεκάθαρα  και  η  υπηρεσία .   

 Τώρα ,  δεν  ξέρω ,  εγώ  θέλω  να  προφυλάξω  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Δηλαδή  εάν  πάρουμε  μια  απόφαση  για  να  μην  πληρώσει  

καθόλου ,  μην  τραβιόμαστε  στα  δικαστήρια .  Υπάρχει  αυτός  ο  κίνδυνος  

να  ξέρετε .  Κανένας  δεν  θέλει  να  πληρώσει  αυτός  ο  άνθρωπος ,  διότι  

συμμορφώθηκε .  Όμως  υπάρχει  βεβαιωμένη  παράβαση  από  την  

αστυνομία .   

 Εάν  κάποιος ,  δηλαδή ,  κάνει  μια  προσφυγή  στον  Εισαγγελέα  και  

τα  λοιπά ,  να  ξέρετε  ότι  κινδυνεύουμε .  Εγώ  το  ξεκαθαρίζω  αυτό  για  να  

κάνετε  τις  ανάλογες  τοποθετήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  οι  δυο  νομικοί  σύμβουλοι  οι  οποίοι  είναι  δημοτικοί  μας  

σύμβουλοι ,  να  καταθέσουν  την  άποψή  τους .  Είναι  ξεκάθαρο .  

Συμφωνείτε  με  αυτό  το  ξεκάθαρο  θέμα ;  Κυρία  Γεωργούλα ,  δεν  ρωτώ  

εσάς ,  κ .  Γάτσιο ,  την  κυρία  Γεωργούλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πολιτικά ,  εντάξει .  Κύριε  Γαλάνη  η  άποψή  σας ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  δεν  είμαστε  εδώ  για  να  εκφράζουμε  νομικές  

απόψεις .  Είμαστε  πολιτικό  όργανο ,  ο  καθένας  θα  τοποθετηθεί  όπως  

πρέπει .  Εάν  ο  κ .  συνάδελφος ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  εισηγείται  το  θέμα  

και  λέει  ότι  είναι  έτσι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις .  Ο   κ .  Γάτσιος .  Άλλος ;  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  και  

ο  κ .  Λαζαρίδης .  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  πολύ  απλό  το  θέμα .  Αντιλαμβάνομαι  ότι  έτσι  

είναι  ο  νόμος  και  αντιλαμβάνομαι  ότι  κανείς  δεν  θέλει  να  επιβάλει  

πρόστιμο .  Όμως  εμείς  είμαστε  το  μεγαλύτερο  πολιτικό  όργανο  της  

πόλης  και  του  Νομού  και  του  Δήμου .  Νομίζω  ότι  έχουμε  κάθε  

δικαίωμα  να  πάρουμε  την  απόφαση  αυτή  και  να  την  πάρουμε  ομόφωνα  

και  δεν  μπορεί  κανείς  να  μας  πειράξει .  Δηλαδή  εμάς  ενοχλούσε ,  

υποτίθεται  και  εμείς  δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση ;   

 Ούτε  ξέρω  ποιος  είναι  ο  άνθρωπος ,  ούτε  τίποτα  αλλά  δεν  με  

ενδιαφέρει ,  αλλά  είναι  κρίμα ,  δηλαδή ,  να  πληρώσει  ένας  άνθρωπος ,  

όπως  μας  εξήγησε  και  ο  Αντιδήμαρχος  συνετίστηκε  με  την  μια ,  

είμαστε  πολιτικό  όργανο ,  είμαστε  γι '  αυτό ,  μερικές  φορές  να  

υπερβαίνουμε  και  έστω  για  λίγο  να  βγαίνουμε  έξω  από  την  γραμμή  του  

νόμου ,  εάν  ο  νόμος  έτσι  ορίζει  με  σαφήνεια  όπως  το  λέτε .   

 Προτείνω  λοιπόν  όλοι  μαζί  να  ψηφίσουμε  να  μην  μπει  κανένα  

πρόστιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γρηγοριάδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη ,  εδώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  η  πρασιά  είναι  ιδιοκτησία  του  ανθρώπου ,  είναι  δικό  του  

οικόπεδο  και  επειδή  οι  άτιμοι  Αθηναίοι ,  οι  καταραμένοι ,  που  ανέκαθεν  
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βουλιάζανε  και  την  Μακεδονία  και  όλη  την  υπόλοιπη  Ελλάδα ,  την  

ρημάξανε  από  τα  πανάρχαια  χρόνια ,  δεν  μπορεί  να  επιβάλει  πρόστιμο  

σε  δικό  μου  χώρο .  Σε  δικό  μου .  Τι  νόμος  είναι  αυτός  δηλαδή ;  Μόλις  

είπατε  ότι  απαγορεύεται  το  έβγαλε  αμέσως  ο  άνθρωπος .  Δεν  ήξερε .  

Μπορεί  να  ξέρει  ένας  άνθρωπος  εκατό  χιλιάδες  νόμους  σε  αυτή  την  

καταραμένη  χώρα ;  Εκατό  χιλιάδες  νόμοι  υπάρχουν ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

που  να  τους  ξέρει  ο  πολίτης ;   

 Γι '  αυτό  προτείνω  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   προτείνω  να  μην  

επιβληθεί  κανένα  πρόστιμο .  Τελεία  και  παύλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε ;  Ο  Μάκης  ο  Λαζαρίδης .  Αβραάμ  Λαζαρίδης .   

Κος  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γάτσιος  συμφωνούμε  απόλυτα  μαζί  του  με  την  μόνη  

διαφορά  ότι  συμφωνώ  και  εγώ  αλλά  αρκεί  να  ψηφίσουμε  όλοι  μαζί  ναι .  

Νομίζω  ότι  εάν  ψηφίσουμε  όλοι  μαζί  ναι ,  δεν  μπορεί  να  μας  πειράξει  

κανένας .  Είναι  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αρκεί  να  υπάρχει  

απόλυτη  ομοφωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελειώσαμε ,  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  υπάρχει  προδεδικασμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μπαίνει  σε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απόφαση  άλλη  Δήμου  εμένα  προσωπικά  δεν  με  ενδιαφέρει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησα  εάν  υπάρχει  προδεδικασμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προδεδικασμένο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ψηφίζουμε .  Ψηφίζουμε  την  επιβολή  ή  μη  προστίμου .  Ο  καθένας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  τελειώσανε  οι  τοποθετήσεις .  Θέλετε  να  μιλήσετε ;  Παρακαλώ .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε  να  δείτε ,  όπως  είναι  η  εισήγηση  πρέπει  να  βάλουμε  ένα  

πρόστιμο  εμείς  αλλά  ως  εισηγητής  μπορώ  να  πω  ότι  εάν  άπαντες  

ψηφίσουμε  να  μην  μπει ,  εγώ  το  δέχομαι .  Άπαντες  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ελάχιστο  και  μέγιστο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  καθένας  ξεχωριστά .  Η  ψήφος  είναι  ατομική  και  δεν  είναι  ομαδική  σε  

τέτοια  θέματα ,  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άπαντες .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως  εισηγητής ,  ως  σύμβουλος  λέω  ότι  εάν  υπάρχει  μια  πιθανότητα  να  

ψαχτεί  ακόμα  καλύτερα  το  θέμα ,  να  το  κρατήσουμε .  Εάν  υπάρχει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα  χρήματα  είναι  το  πρόστιμο  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  1.460… 

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μέχρι  29.000.  Βέβαια  εάν  υποτεθεί  θα  πέσει  στο  μικρότερο ,  δεν  το  

συζητάμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσες  μέρες  ήταν  η  πινακίδα ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μια  ώρα  να  ήταν ,  κ .  Φωτιάδη  τι  σημασία  έχει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  μετά  από  καταγγελία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ή  έτσι  ή  ψηφίζει  ο  καθένας  ότι  θέλει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  καθένας  ψηφίζει  χωριστά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  σας  είπα  κάποια  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση  όλοι  μαζί  για  τέτοιο  θέμα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ας  το  κρατήσει ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  λόγο ;  Ποιος  είναι  ο  λόγος  να  κρατήσουμε  το  θέμα ;  Ποιος  

είναι  ο  λόγος ;  Έτσι  κρατάμε  ένα  θέμα ;  Δεν  υπάρχει  λόγος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  εισήγηση  της  υπηρεσίας  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  να  κρατηθεί  το  θέμα .  Τελειώσαμε .  Το  θέμα  μπαίνει  

σε  ψηφοφορία .  

 Κύριε  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι  στο  πρόστιμο ,  ελάχιστο  το  ύψος  και  θα  χαρώ  να  ψηφίσετε  όλοι  

αντίθετα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  όπως  είναι ,  ναι .  Το  ελάχιστο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ελάχιστο  πρόστιμο .  Το  ελάχιστο  πρόστιμο .  Το  ελάχιστο ,  το  

ελάχιστο .  Κύριε  Καρπουχτσή ;  Το  ελάχιστο .  Το  ελάχιστο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  πρόστιμο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  πρόστιμο  ο  κ .  Χασαπίδης  Κωνσταντίνος .  Κύριε  Γάτσιο ;  Το  

ελάχιστο .  Κύριε  Λαζαρίδη ;  Το  ελάχιστο .  Το  ελάχιστο .  Ο  κ .  

Γρηγοριάδης  Χρήστος ;  Το  ελάχιστο .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Το  ελάχιστο .  

Κυρία  Καλώτα ;   
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Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  παρόντες  ψηφίζουν ,  όχι  οι  απόντες .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

… ο  κύριος  Δούκας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Δούκας  είναι  απών .  Ο  κ .  Μοσχολιός  το  ελάχιστο .  Η  κυρία  

Καλώτα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  χωρίς  σχόλια .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Όχι  στο  πρόστιμο .  Η  κυρία  

Γεωργούλα ;   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Όχι  στο  πρόστιμο ,  είναι  πολύ  μεγάλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   λέμε  όχι  και  επιχειρηματολογούμε  λέγοντας  ότι  

δεν  γνώριζε  και  από  την  στιγμή  που  το  έμαθε  αμέσως  συμμορφώθηκε .  

Οπότε  είναι  ισχυρός  ο  λόγος  και  για  να  μην  επιβληθεί  το  πρόστιμο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  ίδιο  όλη  η  παράταξη .  Το  ελάχιστο  η  κυρία  Ιλανίδου .  Ναι  

στο  ελάχιστο  πρόστιμο .  Κυρία  Δρίγκα ;  Όχι  στο  πρόστιμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  στο  πρόστιμο .  Η  παράβαση  έγινε .  Μην  λέτε  ότι  δεν  υφίσταται  η  

παράβαση .  Το  ελάχιστο  ο  κ .  Γκότσης ,  το  ελάχιστο  ο  κ .  Θεοχάρης .  Το  

ελάχιστο  και  ο  Πρόεδρος .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  129/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο  θέμα  που  είναι :  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  πρόσληψη  έκτακτου   

προσωπικού  για  τις  ανάγκες  της  Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας ,   

Υγείας ,  Παιδείας  και  Πολιτισμού .  

Εισηγήτρια:  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  πέμπτο  το  ψηφίσαμε .  Πάμε  στο  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 για  τη  συνέχιση  

 της  προμήθειας  και  τοποθέτησης  συστημάτων  ασφαλείας  και   

παρακολούθησης  στο  πάρκινγκ  βαρέων  οχημάτων  και  στο   

αμαξοστάσιο  της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  
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Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  ερωτήσεις .  Προς  τον  κ .  Χαρίτο .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  η  ανάγκη ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  σας  καλύψω ,  η  ανάγκη  προέκυψε  

διότι  τον  Νοέμβριο ,  αρχές  Νοεμβρίου  είχαμε  στο  παρκινγκ  βαρέων  

οχημάτων  κλοπή  οχημάτων .  Εκεί  είχαμε  τα  οχήματα  τα  οποία  μαζεύαμε  

από  τους  δρόμους  των  Σερρών  χωρίς  νούμερα  και  τα  λοιπά ,  χωρίς  

πινακίδες .  Μπήκαν  μέσα ,  τρεις  φορές  μπήκαν  μέσα  και  πήραν  πέντε  

οχήματα .   

 Τέλος  πάντων ,   την  πόρτα  την  κλείσαμε  και  μάλιστα  με  

οξυγονοκόλληση .  Είπαμε  ότι  ησυχάσαμε .  Τον  Ιανουάριο  μπήκαν  μέσα  

με  JCB από  την  άλλη  την  μεριά  που  δεν  το  περιμέναμε ,  κλεμμένο  το  

JCB από  τον  Κρίνο ,  το  οποίο  βρέθηκε  μετά  και  σκάψανε  και  πήραν  

καλώδια  ηλεκτρικά  για  τον  χαλκό .   

 Επίσης  στο  αμαξοστάσιο  του  Λευκώνα  είχαν  βγάλει ,  δεν  ξέρω  

από  ποιο  δημοτικό  τα  αλουμίνια ,  μπήκαν  μέσα  και  κλέψανε  τα  

αλουμίνια  και  αυτή  ήταν  η  αιτία  που  βγάλαμε  αυτό  το  πράγμα  εδώ .   

 Δεν  ξέρω  άμα  σας  κάλυψα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Καρύδας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Δεν  ξέρω  εάν  διάβασα  καλά  αλλά  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  διάβασα  καλά  αλλά  πως  θα  το  κάνουμε  αυτό ;  Είναι  

συνέχιση  λέει ,  είναι  κάτι ,  σύμβαση… Είναι  κάτι  καινούργιο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καινούργιο  είναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τους  συγκεκριμένο  χώρους  είναι  καινούργιο .  Στο  αμαξοστάσιο  

είχαμε  ψηφίσει  εδώ  και  ένα  χρόνο ,  εάν  θυμάμαι  καλά  περίπου ,  πάνω  

από  ένα  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στο  αμαξοστάσιο  έχουμε  βάλει .  Άλλο  εκείνο .  Αυτά  είναι  καινούργια .  

Είναι  άλλοι  χώροι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  άλλους  χώρους  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  131/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 και  ψήφιση   

συνεχιζόμενης  πίστωσης  που  αφορά  τη  συμμετοχή  του  Δήμου  

 Σερρών  στο  κεφάλαιο  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  

 με  την  επωνυμία  ¨Δίκτυο  Γεύσεων  Ελλήνων  Εκλεκτών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  είναι  αυτό  το  πράγμα ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  εξηγήσει  ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  ψηφίσαμε  το  ΄15 αλλά  απλώς  για  κάποιους  λόγους  δεν  έχει  δοθεί  

αυτό  το  ποσό .  Είναι  άπαξ  αυτό  το  ποσό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιοι  είναι  αυτοί…. 

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  ένα  δίκτυο  που  συμμετέχουν  οι  δήμοι  της  Ελλάδος  και  

αναπτυξιακές  εταιρείες  με  σκοπό  την  προβολή  όλων  των  γεύσεων  της  

γαστρονομίας  και  τον  τουρισμό  της  Ελλάδας .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  έχεις  ψηφίσει .  Απλώς  να  δώσουμε  τα  χρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  132/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Τροποποίηση  της  αρ .  37/2017 ΑΔΣ  ως  προς  το  πρώτο  μέρος   

αυτής  για  την  μίσθωση  ακινήτου  (αποθηκευτικού  χώρου)   

για  τις  ανάγκες  του  Ε .Π .  επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής  

 συνδρομής  που  χρηματοδοτείται  από  το  ΤΕΒΑ .  

Εισηγήτρια:  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  το  ψηφίσαμε .   

 Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ   19ο:  
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Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού  

  οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  είναι  ο  κ .  Γαλάνης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προχώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  προχώρα ;  Προχώρα ,  δεν  έχει  προχώρα .  Το  δέκατο  ένατο  με  τις  

νέες  αναμορφώσεις  που  έγιναν  κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλησπέρα .  Θέλετε  να  σας  αναφέρω  κάτι  για  τις  αναμορφώσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Α  αναμόρφωση  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  Α  αναμόρφωση  όχι ,  στα  υπόλοιπα ;  Ναι .  Οι  υπόλοιποι  σε  όλα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  Έτους  2017  

που  αφορά  επικαιροποίηση  δαπανών  υπηρεσιών  και  προμηθειών   

ΔΤΥ  (Αναμ .  29η  )   3954 9/3/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  134/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  και  πληρωμή  εξόδων  ΠΟΕ   

(Αναμ .  30η  )  3746 14/3/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  135/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  για  δικαστικά  έξοδα   

(Αναμ .  31η  )  3762  7/7/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  136/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  το  κληροδότημα  ‘Ι .  Αποστολίδη’  

 (Αναμ .  32η  )   4429 20/3/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  137/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  το  κληροδότημα  ‘Μητσάκου  Εμφιετζόγλου’   

(Αναμ .  33η  )  4428 20/3/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  138/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  για  δικαστικά  έξοδα   

(Αναμ  36η)  3761 7/7/17 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  139/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  κληροδοτήματος:  

α)  ¨Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨   

και  

β)  ¨Αποστολίδη  Ιωάννη¨ ,  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που   

επιλέχθηκε  για  συνεργασία  από  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ενημερώνω  το  σώμα  ότι  

όπως  γνωρίζετε  στην  προηγούμενη  απόφασή  μας  για  τα  χρηματικά  

διαθέσιμα  του  Δήμου  Σερρών  πρέπει  να  επακολουθήσει  και  μια  

απόφαση ,  η  οποία  θα  αφορά  τα  χρηματικά  διαθέσιμα  των  

κληροδοτημάτων ,  η  οποία ,  συμπληρώνω ,  θα  εγκριθεί  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Κληροδοτημάτων  που  εδρεύει  στην  

Θεσσαλονίκη .   

 Έχουμε  ξανά  περάσει  το  ζήτημα  αυτό  όταν  είχαμε  τοποθετήσει  

πριν  από  δυο  χρόνια  πάλι  τα  χρηματικά  διαθέσιμα  του  Δήμου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είναι  νομότυπα ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι  απλά  είναι  νομότυπα ,  αυτή  είναι  ενδεδειγμένη  διαδικασία  για  να  

είμαστε  όλοι  σωστοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  κληροδοτήματος:   

¨Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  140/2017 )  

………………………… 

 

Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  κληροδοτήματος:   

¨Αποστολίδη  Ιωάννη¨ ,  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που  επιλέχθηκε  για   

συνεργασία  από  το  Δήμο  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  141/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  δαπάνης  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 που   

αφορά  το  έργο:  ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  
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 κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γίνανε  κάποια  έξοδα  συντήρησης  του  κληροδοτήματος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαστε  στο  εικοστό  πρώτο .  Ο  κ .  Καρύδας  κάτι  θέλει  να  ρωτήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Να  συντηρηθεί  συμφωνώ  αλλά… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόκειται  για  το  ακίνητο  στην  Μεραρχίας .  Έχουμε  λάβει  ήδη  απόφαση  

σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  μπουν  κάποια  χρήματα  από  το  

κληροδότημα  και  τα  υπόλοιπα  από  ίδια  έσοδα .  Αυτή  ήταν  η  απόφαση  

που  είχαμε  ήδη  λάβει .  Όμως  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  

Κληροδοτημάτων  ήθελε  μια  διευκρίνηση  από  εμάς ,  ήρθε  η  εισήγηση  

από  τον  Διευθυντή  Οικονομικών  και  τον  προϊστάμενο  του  

Λογιστηρίου ,  γιατί  μας  ρωτούσαν  εάν  τα  χρήματα  είναι  εντάξει ,  εάν  

φτάνουν  και  όλα  αυτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  ακίνητο  ποιο  είναι ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Είναι  ένα  από  τα  ακίνητα ,  συνάδελφοι ,  στην  Μεραρχίας .  Γιατί  το  

κληροδότημα  Αποστολίδη ,  το  οποίο  το  χειριστήκαμε  με  τρομερή  

προσοχή ,  έχει  στην  πυρίκαυστη  ζώνη  ακίνητα  που  τα  μισθώνουμε  δια  

δημοπρασίας  και  με  όλες  τις  απαραίτητες  εγκρίσεις  από  την  

Θεσσαλονίκη  αλλά  έχει  και  ένα  στην  Μεραρχίας ,  το  οποίο  βρίσκεται  

σε  κατάσταση  τέτοια  που  θα  πρέπει  να  συντηρηθεί  και  θα  γίνει  έργο  με  

δημοπρασία  από  την  Τεχνική  Διεύθυνση ,  όλα  όπως  ακριβώς  

προβλέπεται  με  διαγωνισμό ,  οπότε  θα  συντηρηθεί  και  μετά  θα  μπορεί  

να  μισθώνεται  και  αυτό .  Ο  σκοπός  αυτός  είναι ,  να  μισθώνεται  και  να  

έχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  αξιοποίησή  του .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  να  έχουμε  και  από  εκεί  έσοδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην  μπερδεύεστε ,  κληροδότημα  Αποστολίδη  Ιωάννη  μιλάω .  Για  

κανένα  άλλο .  Μην  με  ρωτάτε  για  κληροδοτήματα  που  δεν  έχουμε  την  

διαχείριση  εμείς .  Ο  δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  142/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

 για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  ονόματα  πες  μας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα  έχεις  εσύ  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  θέμα  μέσα  είναι  τα  ονόματα .  Δεν  τα  έχω  ένα  –ένα  ξεχωριστά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  αντιπρόεδρε  εάν  μου  επιτρέπετε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  εδώ  υπάρχουν  και  αντιπρόσωποι  των  Δημοτικών  

Ενοτήτων .  Θεωρώ  ενδεδειγμένο  και  ορθό  να  ακούσω  και  τις  απόψεις  

τους  πριν  προτείνω  κάτι  ως  Δημοτική  Αρχή ,  κάποιο  όνομα .   
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 Δηλαδή  νομίζω  είναι  εδώ  από  την  Δημοτική  Ενότητα  της  

Βροντούς  ο  κ .  Τσαλίκογλου ,  από  την  Δημοτική  Ενότητα  της  Ορεινής  ο  

κ .  Θεοχάρης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  είναι  ο  κ .  Τσαλίκογλου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς  θα  αποφασίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παπαδόπουλος  Βασίλειος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  βοηθήσω ,  όπως  λέει .  Η  πάγια  θέση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μιλάτε  όλοι  μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πάγια  θέση  της  παράταξής  μας  αλλά  και  για  να  δώσουμε  την  

πρέπουσα  αξιοπρέπεια  στα  Τοπικά  Συμβούλια  τα  οποία  πολύ  καλύτερα  

από  εμένα  ξέρετε  ότι  λιμοκτονούν  και  ουσιαστικά  δεν  έχουν  

ουσιαστικό  ρόλο  και  πολλές  φορές  τους  ακυρώνουμε  και  με  τέτοιες  

αποφάσεις  που  τις  ανακαλούμε  εμείς  πολλές  φορές ,  γιατί  άλλες  

παίρνουν  αυτοί  και  άλλες  παίρνουμε  εμείς  εδώ  πέρα ,  νομίζω  ότι  σε  

κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  αποδεχθούμε  τις  προτάσεις  των  Τοπικών  
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Κοινοτήτων ,  όποιες  και  εάν  είναι  αυτές ,  είτε  είναι  Δημοτικές  

Κοινότητες  είτε  είναι  Τοπικές  Κοινότητες .  Δεν  γίνεται  έτσι .  Άλλες  

αποφάσεις  παίρνει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  και  άλλες  αποφάσεις  

παίρνουμε  εμείς  εδώ .   

 Εμείς  λοιπόν  προτείνουμε  και  αυτή  θα  είναι  και  η  εισήγησή  μας ,  

να  αφουγκραστούμε  και  να  αποδεχθούμε  ότι  πρόταση  έκανε  η  κάθε  

Τοπική  ή  Δημοτική  Κοινότητα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής  δεν  υπάρχει  πρόταση  από  

το  Τοπικό  Συμβούλιο .  Υπάρχει  πρόταση  όμως  από  τον  κ .  Θεοχάρη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  διαβαστούν  πρώτα  οι  προτάσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαι  συγκεκριμένος  και  λέω .  Από  την  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής  δεν  

υπάρχει  πρόταση .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει ,  ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε ,  εισηγητής  του  θέματος  είμαι ,  θα  

σας  βοηθήσω .   

 Λέει  η  Κοινότητα ,  θα  τα  πούμε  έτσι  όπως  θέλετε ,  για  να  είμαστε  

όλοι  εντάξει .  Λέει  η  Ορεινή  ότι  απαντώντας  στο  ανωτέρω  έγγραφό  

σας ,  εμείς  καλούσαμε  τις  Κοινότητες  να  μας  υποδείξουν  την  καλύτερη  

δυνατή  λύση ,  σας  κάνουμε  γνωστό  ότι  δεν  εκφέρουμε  γνώμη  για  την  

επιλογή  υδρονομέα ,  γιατί  τα  προηγούμενα  χρόνια  οι  προτάσεις  μας  δεν  

εισακούστηκαν  από  την  Δημοτική  Αρχή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μα  είναι  δυνατόν  να  μην  διαβάσω  το  έγγραφο ;  Δεν  νομίζω  να  

περιμένατε  κάτι  διαφορετικό  από  εμένα .  Κύριε  Θεοχάρη ;  Δεν  ξέρω ,  

εγώ  από  την  παράταξή  μας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Θεοχάρη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Θεοχάρη  υπάρχει  συγκεκριμένο  άτομο  το  οποίο  προτείνετε  

εσείς ;  Εάν  υπάρχει  άλλη  πρόταση  να  την  βάλουμε  σε  ψηφοφορία .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Προτείνουμε  τον  Κασάπη  τον  Κωνσταντίνο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κωνσταντίνος  Κασάπης .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  σας  τα  διαβάσω  ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι ,  ένα  –ένα .  Ένα  –ένα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για  την  Ορεινή  μιλάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  Ορεινή ,  ναι .  Δεν  υπάρχει  άλλο  όνομα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχουν  αιτήσεις .  Θέλετε  να  σας  διαβάσω  τα  ονόματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε  τις  αιτήσεις  όλες .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Είναι  ο  κ .  Κασάπης  Κωνσταντίνος ,  ο  κ .  Δερβίζης  Ζαχαρίας ,  ο  κ .  

Περιτάλης  Βασίλειος ,  ο  κ .  Μαδέλας  Θωμάς ,  ο  κ .  Ιχτιάρης  Ζαχαρίας  

και  η  κυρία  Μπάρμπα  Ειρήνη .  Αυτοί  είναι  οι  έξι  που  υπέβαλαν  αίτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  υπάρχει  άλλη  πρόταση  εκτός  του  κ .  Θεοχάρη ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  ολοκληρώθηκε  το  θέμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βάλτο  σε  ψηφοφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια .  Μιλάω  ένα  –ένα  για  να  τα  ξεχωρίσουμε .  Δεν  θα  τα  πάμε  όλα  

μαζί .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα  –ένα  για  να  είμαστε  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια .  Για  την  Ορεινή  άλλη  πρόταση  υπάρχει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  τοποθέτηση  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κάντε  τοποθέτηση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  σύνολο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε  μία-μία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  –μια ,  ωραία .  Κοιτάξτε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αυτό  που  είπα  

προηγουμένως  τώρα  φαίνεται  ότι  εγώ  σαν  να  το  ήξερα  ενώ  εγώ  
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ειλικρινά  δεν  το  ήξερα  γιατί  δεν  ασχολήθηκα  καθόλου  με  το  

συγκεκριμένο  θέμα .  Διάβασα  στην  εισήγηση  ότι  υπάρχουν  και  οι  

αποφάσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων  και  έλεγα  ότι  κάποια  απόφαση  θα  

πήρε  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  Τελικά  η  απόφαση  την  οποία  πήρε  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  της  Ορεινής  είναι  ότι  ουσιαστικά  δεν  πήρε  απόφαση  

γιατί ;  Γιατί  άλλη  φορά  έπαιρνε  μια  απόφαση ,  εισέπραττε  την  άρνηση  

από  τους  άλλους  πέντε ,  έξι ,  δέκα  που  έφτιαχναν  και  εδώ  ανατρέπονταν  

αυτή  η  απόφαση .   

 Εκτιμώ  λοιπόν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  λοιπόν  εδώ  να  δω ,  με  ποια  κριτήρια  μπαίνουν  τα  πρόσωπα ;  Εδώ  

από  τα  ονόματα  που  ξέρουμε ,  ξέρουμε  έναν  άνθρωπο  που  είναι  πέντε  

χρόνια  άνεργος  ουσιαστικά ,  έχει  τέσσερα  παιδιά  μικρά  και  δεν  έχει  

στον  ήλιο  μοίρα .  Είναι  υγιέστατος  και  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  

υποχρεώσεις .  Ποια  λοιπόν  είναι  τα  κριτήρια  που  βάλαμε  για  να  

επιλέξουμε  το  συγκεκριμένο  πρόσωπο ;   

 Προτείνω  τον  Περιτάρη  τον  Βασίλη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας  είπα  όμως  με  ποια  κριτήρια .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω  να  πω  το  εξής :  επειδή ,  δόξα  τον  Θεό ,  το  χειριστήκαμε  αυτό  το  

θέμα  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  πάρα  πολλές  φορές ,  αυτά  τα  κριτήρια  

που  λέτε  δεν  υπάρχουν  στον  νόμο .  Ο  νόμος  είναι  ένα  παλαιό  βασιλικό  
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διάταγμα ,  τα  έχω  πει  πολλές  φορές  εδώ  πέρα ,  είναι  πιστεύω  η  

διαδικασία  τέτοια  που  δεν  λέει  τα  πράγματα  τα  οποία  αναφέρετε ,  

κοινωνικά  ή  τυχόν  άλλα  κριτήρια .   

 Επομένως ,  πέρα  από  τις  γραμματικές  γνώσεις  και  κάποια  βασικά  

άλλα ,  αυτά  που  λέτε  δεν  υπάρχουν  στον  νόμο .  Το  δικό  μας  κριτήριο  

είναι  αυτός  που  μπορεί  να  κάνει  καλύτερα  την  δουλειά  ουσιαστικά .  

Εάν  δηλαδή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  τώρα  δεν  κάνω  τέτοιο  διάλογο  νομίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον  διακόπτετε  τον  ομιλητή .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  δεν  σας  διέκοψα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον  διακόπτετε  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε  τον  να  το  τεκμηριώσει .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Προτάθηκε  ο  Κασάπης  Κωνσταντίνος  διότι  την  προηγούμενη  σεζόν  

λειτούργησε  ο  ίδιος  και  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια  προτιμούσαμε  

πάντα  να  προτείνουμε  άνθρωπο  ο  οποίος  το  είχε  ξανά  κάνει  αυτό  το  

αντικείμενο ,  γιατί  θεωρήσαμε  ότι  είναι  ένα  αντικείμενο  το  οποί  

χρειάζεται  και  ένα  μέρος  μάθησης .  Ο  χρόνος  είναι  μικρός ,  ούτως  ώστε ,  
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εάν  κάποιοι  έχουν  την  άποψη  να  αλλάζει  κάθε  χρόνο ,  ίσα  – ίσα  μόλις  

μαθαίνει  στο  πεντάμηνο  φεύγει .   Γι '  αυτό  εγώ  προσωπικά  προτείνω  και  

πρότεινα  πάντα  εάν  κάποιος  μπαίνει  μια  φορά  να  μπει  και  δεύτερη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ξέρει  το  αντικείμενο .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Είναι  λίγο  σύνθετο  το  μέρος  μας ,  είναι  ανισόπεδο .  Κάθε  φορά  γίνεται  

παράδοση  σε  αυτόν  που  αναλαμβάνει .  Του  δείχνεις  κάποια  πράγματα .  

Γι '  αυτό  προτάθηκε  ο  ίδιος  ο  περσινός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Για  τον  κ .  Κώστα  Κασάπη  που  

προτείνει  ο  γραμματέας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα  την  πρόταση  του  γραμματέα  και  μετά  την  πρόταση  του  κ .  

Γάτσιου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κασάπης  Κωνσταντίνος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ,  άλλη  ψηφοφορία ;   Την  πρόταση  του  κ .  γραμματέα .  Ναι ,  την  

πρόταση  του  γραμματέα ,  ναι ,  ναι .  Ναι  την  πρόταση  του  γραμματέα .  

Κύριε  Μοσχολιέ ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  ρωτάτε  την  ώρα  της  ψηφοφορίας ,  απαγορεύεται .  Όχι .   Όχι ,  όχι ,  

ναι  την  πρόταση  του  γραμματέα .  Όχι  ο  κ .  Καρύδας .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ;  

Όχι .  Όχι  η  κυρία  Γεωργούλα .  Όχι  όλη  η  παράταξη .  Ναι ,  ναι ,   ναι  ο  

γραμματέας ,  ναι  και  ο  πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

………………………… 

 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάμε  στην  Άνω  Βροντού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ο  κύριος  Κώστας  Κασάπης  για  την  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνεχίζω  συνάδελφοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ηλία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  είναι  Πρόεδρος ,  δεν  είστε  εσείς  ακόμη .  Το  ίδιο  πράγμα  λέτε  

στον  κ .  Γάτσιο .  Τελείωσε  η  ψηφοφορία .  Πάμε  παρακάτω .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνεχίζω  με  την  Άνω  Βροντού .   

 Στην  Άνω  Βροντού ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  Τοπική  Κοινότητα ,  ο  

εκπρόσωπος  καλύτερα  της  Τοπικής  Κοινότητας  αναφέρει  τα  εξής :  

 Σας  αναφέρουμε  ότι  ως  υδρονομέας  άρδευσης  μεταξύ  του  

Παπαδόπουλου  Βασίλειου  και  Βάγια  Βασιλείου  προτείνουμε  τον  Βάγια  
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Βασίλειο  του  Εμμανουήλ ,  η  οποίος  είναι  υδρονομέας  από  το  έτος  2010.  

Ο  ανωτέρω  υδρονομέας  έδειξε  ζήλο ,  εξυπηρέτηση  διανομή  αρδευτικών  

υδάτων  και  την  συντήρηση  των  φραγμάτων  και  υδρομαστεύσεων  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  και  δεν  εκδηλώθηκαν  παράπονα  από  τους  

καλλιεργητές .   

 Αυτά  λέει  ο  εκπρόσωπος  της  Τοπικής  Κοινότητας  κ .  

Καραδημιτζόγλου .   

 Είμαι  υποχρεωμένος  όμως  να  αναφέρω  στο  σώμα  ότι  η  άποψη  του  

δημοτικού  συμβούλου ,  ο  οποίος  είναι  ουσιαστικά  ο  εντεταλμένος  

δημοτικός  σύμβουλος  της  Δημοτικής  Ενότητας  στην  Άνω  Βροντού ,  

είναι  ότι  θα  πρέπει ,  μας  προτείνει  τον  κ .  Παπαδόπουλο ,  διότι  θεωρεί  

ότι  έχει  τα  μηχανήματα  και  μπορεί  να  κάνει  και  πάρα  πολλές  εργασίες  

και  να  βάλει  σε  μια  τάξη  πολλά  ζητήματα  που  έχουν  προκύψει  στα  

φράγματα  της  Βροντού .  

 Σας  λέω  τι  έχει  προτείνει  ο  κ .  Τσαλίκογλου  ο  Δημήτρης ,  ο  οποίος  

είναι  εντεταλμένος  δημοτικό  σύμβουλος .  Δεν  μπορώ  να  μην  αναφέρω  

την  άποψή  του .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;  Μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προηγουμένως  είχατε  ένα  κριτήριο  για  μια  συνέχεια .  Βέβαια  πέρυσι  

ήταν  για  πρώτη  φορά  ο  κ .  Κασάπης  που  ανέλαβε ,  οπότε  δεν  ίσχυε  αυτό  

το  κριτήριο .  Για  την  περίπτωση  της  Βροντού  θα  ισχύσει  αυτό  το  

κριτήριο ;  Γιατί  διώχνουμε  έναν  που  είναι  πέντε  με  έξι  χρόνια  και  

φέρνουμε  έναν  καινούργιο .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  δεν  είμαι  αυτός  που  θα  μπορέσω  να  θεμελιώσω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  λέμε  κάθε  χρόνο  άλλον .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι ,  σας  απαντώ .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  εξέφρασε ,  μάλιστα  και  ενώπιον  

του  κ .  Δημάρχου  την  άποψη  ότι  ο  κ .  Παπαδόπουλος  μπορεί  να  κάνει  

αυτή  την  δουλειά  με  τέτοιο  τρόπο ,  ώστε  να  μπει  μια  σειρά  με  τα  

μηχανήματα  που  διαθέτει  ο  ίδιος  στα  ζητήματα  των  φραγμάτων  και  

όλων  των ,  να  βάλει  στην  σειρά ,  τέλος  πάντων ,  κάποιες  καταστάσεις  

στην  Βροντού .  Σας  λέω ,  δεν  υπάρχει  Τοπικό  Συμβούλιο  κύριοι  

συνάδελφοι ,  υπάρχει  μόνο  εκπρόσωπος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  Τοπικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Σας  ανέφερα  τι  πρότεινε  ο  εκπρόσωπος ,  σας  ανέφερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  τις  δυο  προτάσεις ,  του  κ .  Τσαλίκογλου  και  του… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  Τοπικό  Συμβούλιο  σας  λέω .  Είναι  εκπρόσωπος  

Κοινότητας .  Έτσι  λέγεται .  Σας  το  ανέφερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Η  πρόταση  του  κ .  Τσαλίκογλου  για  τον  

Παπαδόπουλο  Βασίλειο  και  προχωράμε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   
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Την  πρόταση  του  κ .  Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο ,  το  ίδιο .  Παπαδόπουλο  Βασίλειο .  Το  ίδιο ,  το  ίδιο .  Ναι .  

Παπαδόπουλο  Βασίλειο .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;  Παπαδόπουλο  Βασίλειο .  

Κύριε  Δούκα  το  ίδιο .  Ο  κύριος  Μοσχολιός ;  Όχι .  Η  κυρία  Καλώτα  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ότι  προτείνει  ο  πάρεδρος .  Κύριε  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι  με  την  πρόταση  του  κ .  Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρόταση  του  κ .  Τσαλίκογλου .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ;  Όχι .  Η  κυρία  

Γεωργούλα ;  . .  

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  εκπρόσωπο .  Καταγράφει  η  γραμματέας ;  Το  ίδιο  ο  κ .  Γάτσιος .  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Κυρία  Ιλανίδου  το  ίδιο  και  εσείς .  Το  ίδιο  ο  κύριος… το  

ίδιο  η  κυρία  Ηλιοπούλου .  Την  πρόταση  του  κυρίου  Τσαλίκογλου .  Ο  

γραμματέας  την  πρόταση  του  κ .  Τσαλίκογλου  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
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………………………. 

 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προχωράω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία  από  το  σώμα ,  λίγη  ησυχία .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προχωράω  για  την  Δημοτική  Ενότητα  Λευκώνα .  Εκεί  η  πρόταση  είναι ,  

σας  την  διαβάσω ,  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  

 Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  σας  έγγραφου  σας  

ενημερώνουμε  ότι  προτείνουμε  ως  υδρονομέα  για  την  διανομή  

αρδευτικού  νερού  στους  κήπους  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Λευκώνα  

τον  κ .  Τσελέπη  Αθανάσιο  του  Ευαγγέλου  και  ως  υδρονομέα  για  την  

διανομή  αρδευτικού  νερού  αγροτεμαχίων  της  Δημοτικής  Κοινότητας  

Λευκώνα  τον  κ .  Βασιλειάδη  Θεόφιλο  του  Θεοδώρου .   

 Αυτή  είναι  η  πρόταση .  Εδώ  είναι ,  υπάρχει  Τοπικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βασιλειάδη  Θεόφιλο  του  Θεοδώρου ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  υπάρχει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάω  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μητρουσίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καπετάν  Μητρούση  λέγεται  κανονικά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  σας  λέω  πως  την  έχει  γράψει  εδώ .  Ένα  λεπτάκι  λίγο .   

 Λοιπόν ,  αποφασίζει  ομόφωνα  την  επιλογή  ως  υδρονομείς  

άρδευσης  για  την  αρδευτική  περίοδο  2017 για  το  αρδευτικό  δίκτυο  

Μητρουσίου  τους  κυρίους  Σκάρλο  Αθανάσιο  του  Σταύρο  και  Θεόδωρο  

Χρήστου  του  Γεωργίου .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  να  σας  πω  κάτι  παραπάνω .  Ομόφωνη  

απόφαση  του  Τοπικού .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

…………………………. 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΘΕΜΑ  22Ο   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  143/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  παρακάτω .  Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  
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Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης   

έργου  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  

 προσωπικού  έτους  2017 στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  να  πω  κάτι  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  144/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  σημαιών  για  το  σημαιοστολισμό   

των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών   

για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  145/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Γνωμοδότηση  για  συμπληρωματική  αναγραφή  ονομάτων   

Δημάρχων  της  πόλης  των  Σερρών  στον  πίνακα  των  Δημάρχων   

της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  αλλάξει  ο  πίνακας ,  κυρία  Ιλανίδου .  Είναι  μια  πρόταση  της  . .  θα  

αναλάβουν  και  την  δαπάνη  του  μαρμάρου  των  ονομάτων ,  γιατί  

διαπίστωσαν  ότι  υπάρχουν  ελλείψεις .  Κάποιοι  δήμαρχοι  που  

υπηρέτησαν  δεν  έχουν  καταγραφεί .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

136

Εντάξει ;  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  στον  πίνακα  θα  μπουν  και  οι  Δήμαρχοι  που  υπηρέτησαν  την  

δικτατορία ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχουν  ήδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτοί  υπάρχουν  ήδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  πάρουμε  απόφαση  να  τους  αφαιρέσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ένα  άλλο  συμβούλιο  κάντε  πρόταση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  πάρουμε  απόφαση  να  τους  αφαιρέσουμε ,  επιμένω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία .  Άλλο  θέμα  είναι  αυτό  κ .  Χασαπίδη .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   προτείνω  το  πόρισμα  αυτό  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  

να  έρθει  ξανά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βέβαια .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  έρθει  ξανά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Πώς  θα  συμπληρωθεί  ο  

πίνακας  και  ποιες  διορθώσεις  θα  γίνουν ;  Θα  παρακαλούσα  να  είναι  

τεκμηριωμένος  ο  τρόπος .  Είμαι  βέβαιος  ότι  οι  άνθρωποι  κάνουν  πολύ  
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καλή  δουλειά  στην  …, θα  ήθελα  να  είναι ,  δηλαδή  όποια  διόρθωση  γίνει  

με  ημερομηνίες  ή  σε  οτιδήποτε  άλλο ,  να  είναι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  έρθει  σε  τελική  μορφή  και  να  ξανά  περάσει  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μια  καταρχήν  συμφωνία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Συμφωνεί  

δηλαδή .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  146/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  

 υπ’  αριθμ .  3811 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  147/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών   

του  οικισμού  Κρίνου  της  Δ .Κ .  Σερρών ,  της  Τ .Κ .  Ελαιώνα  

 και  της  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .  Διαβάζοντας  το  εισηγητικό  εδώ  βλέπω  ότι  αναφέρει  την  

9 απόφαση  του  2016 της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σερρών  που  αφορά  τον  

Ελαιώνα .  Μήπως  είναι  λάθος  γραμμένο ;  Για  τον  Ελαιώνα  υπάρχει  

Τοπικό  Συμβούλιο ,  αποφασίζει  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  πώς  αποφασίζει  

η  Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Προφανώς  λάθος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  Δήμου  Σερρών .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  Δήμο  ναι  αλλά  για  τον  Ελαιώνα…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  Ελαιώνα  μιλώ .  Απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σερρών .  

Το  Τοπικό  Συμβούλιο  του  Ελαιώνα  πρέπει  να  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  του  Ελαιώνα .  Είναι  γραμμένο  λάθος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  το  συζητώ  ότι  εφόσον  αφορά  ακίνητο  της  Τοπικής  Κοινότητας  

Ελαιώνα  και  μάλιστα  εδώ  είναι ,  είναι  το  πρακτικό  28/12/16 της  

Τοπικής  Κοινότητας  Ελαιώνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  148/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:  
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Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμων   

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  του  Δήμου  Σερρών .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  κύριε  Πρόεδρε ,   με  αυτή  την  συχνότητα  δεν  θα  το  ψηφίσουμε .  

Να  γίνει  η  πρόσληψη  με  την  συμβατότητα  της  παροχής  υπηρεσίας .  Όχι  

με  αυτόν  τον  τρόπο  όπως  διατυπώνεται .  Τέσσερις  φορές  τον  χρόνο  δεν  

γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  θέλετε  να  κάνει  εισήγηση  ο  κ .  Γρηγοριάδης ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  εισήγησή  σας .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

ότι  δεν  χρειάζεται  εισήγηση  από  εμένα  γι '  αυτό  το  θέμα .  Το  γνωρίζετε  

πολύ  καλά .  Δεν  έχουμε  την  δυνατότητα  πρόσληψης  υπαλλήλων  στο  
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κυνοκομείο .  Δεν  μας  το  επιτρέπει  ο  νόμος .  Αυτός  είναι  ένας  τρόπος  

για  να  πάρουμε  κάποιους  ανθρώπους  να  δουλέψουν  εκεί .   

Πέρυσι  η  σύμβαση  έλεγε  ότι  θα  πάνε  τέσσερις  φορές  και  θα  

πάρουν  κάποια  χρήματα ,  θα  κάνουν  κάποιες  εργασίες .  Φέτος  λέει  έξι  

φορές  για  λόγους  τους  οποίους  θα  πρέπει  να  πληρωθούν  πιο  νωρίς .   

Επειδή  δεν  έχουμε  άλλο  τρόπο ,  κ .  Φωτιάδη ,  να  πάρουμε  

ανθρώπους  στο  κυνοκομείο  και  ζητάω  να  πάρουμε  τρεις  ενώ  θα  έπρεπε  

να  πάρουμε  δέκα  τρεις .   

Λοιπόν ,  εάν  έχετε  ερωτήσεις  να  κάνετε  μπορώ  να  σας  απαντήσω  

σε  ότι  θέλετε ,  δεν  έχω  πρόβλημα .  Εγώ  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  το  

ψηφίσετε  όλοι  ομόφωνα  και  το  ποιος ,  επειδή  μου  ετέθη  μια  ερώτηση  

ποιους  θα  πάρουμε ,  με  ποιον  τρόπο  θα  τους  πάρουμε ,  εγώ  με  όποιον  

τρόπο  θέλετε  εσείς  αρκεί  να  τους  πάρω  εγώ .  Εάν  μπορούν  να  

δουλέψουν  στο  κυνοκομείο  θα  τους  δοκιμάσω  εάν  μπορώ  να  τους  

πάρω .  Πείτε  μου  όποιον  θέλετε .  Δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα .   

Είναι  πολύ  δύσκολο  να  βρούμε  ανθρώπους  να  δουλέψουν  στο  

κυνοκομείο .  Μπορεί  να  είναι  εργατικός  ο  καθένας ,  μπορεί  να  μην  

φοβάται  την  δουλειά ,  όμως  το  βασικότερο  που  πρέπει  να  έχει  είναι  να  

μην  φοβάται  τα  σκυλιά .  Να  μπορεί  να  κυκλοφορεί  μέσα  με  άνεση  για  

να  μπορέσει  να  κάνει  αυτά  που  πρέπει  να  κάνει .   

Εάν  υπάρχει  κάποιο  τέτοιο  άτομα  ειλικρινά  σας  το  λέω  ότι  αύριο  

θα  του  κάνω  σύμβαση .  Προβληματίζομαι  να  βρω  άτομα ,  δυσκολεύομαι .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση ,  ερώτηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας .  Άλλος  κανείς .   

Παρακαλώ  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή ,  κύριε  Δήμαρχε  κατανοώ  πραγματικά  το  πρόβλημα  που  υπάρχει  

και  δεν  θα  διαφωνήσω  μαζί  σας  ότι  είναι  έτσι ,  δύσκολα  τα  πράγματα ,  

όμως  η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής ,  γιατί  βλέπουμε  τα  οικονομικά  του  

Δήμου  δεν  είναι  τόσο  καλά  και  επίκεινται  εντός  των  ημερών  να  

προσλάβουμε  τα  οκτάμηνα .  Δεν  θα  μπορούσαμε  να  γλιτώσουμε  τα  

τριάντα  χιλιάρικα  αυτά  και  να  τα  καλύψουμε  από  εργάτες  γενικών  

καθηκόντων  που  θα  πάρουμε  από  τα  οκτάμηνα ;  Νομίζω  θα  βοηθήσουμε  

τον  Δήμο  να  γλιτώσει  κάποια  χρήματα .  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  έχουμε  ένα  άτομο  εκεί ,  ένα  άτομο  να  

κάνει  όλες  τις  δουλειές .  Επιβάλλεται  να  πάρουμε  κάποιους  ανθρώπους  

να  δουλέψουν  εκεί .  Πρώτον .   

 Δεύτερον ,  είπα  προηγουμένως  κάτι .  Το  ποιους  θα  βάλουμε  εκεί  

να  δουλέψουν  πείτε  μου  εσείς  εάν  έχετε  κάποιον  να  τον  πάρω .  Δεν  

μπορώ  να  ρισκάρω  εγώ  στα  οκτάμηνα .  Στο  οκτάμηνο  μπορεί  να  έρθει  

κάποιος ,  να  τον  βάλω  εκεί  μέσα  να  δουλέψει  και  να  σηκωθεί  να  φύγει .  

Να  μην  μπορεί  να  το  κάνει .  Ενώ  αυτούς  που  θα  πάρουμε ,  αυτά  τα  τρία  

άτομα  που  θα  δουλέψουν  εκεί  θα  τους  επιλέξουμε  με   έναν  τρόπο .   

 Ήδη  εγώ  έχω  κάνει .  Δηλαδή  κάποιος  που  ζητούσε  δουλειά  τον  

έστειλα  τρεις  φορές  στο  κυνοκομείο ,  δούλεψε  με  τα  παιδιά .  Εάν  

μπορείς  να  παρέχεις  υπηρεσίες  εκεί  μέσα  τότε  πολύ  ευχαρίστως  να  σε  

πάρω .   
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Δηλαδή  δεν  νομίζω  ότι  από  τα  οκτάμηνα  θα  μπορέσουν .  Μακάρι  

να  μπορέσουμε  να  λύσουμε ,  γιατί  εγώ  θα  ζητήσω  και  από  τα  οκτάμηνα  

άτομα  για  το  κυνοκομείο .  Έχουμε  πάνω  από  600 σκυλιά  μέσα .  Τα  τρία  

άτομα  δεν  φτάνουν .  Τα  τρία  άτομα  έχουμε  και  για  έξω ,  έχουμε  και  για  

μέσα .  Και  από  τα  οκτάμηνα  θα  ζητήσω  άτομα .  Αλλά  αυτά  τα  τρία  θα  

πρέπει  να  τα  πάρουμε  και  με  επιλογή  αυστηρή  να  μπορεί  να  δουλέψουν  

μέσα .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  επί  του  θέματος .  Και  άλλη  ερώτηση  υπάρχει ,  συγνώμη  ο  

κ .  Καρύδας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Γράφει  στην  εισήγηση  ότι  αυτοί  οι  άνθρωποι  θα  παίρνουν  10.00 τον  

χρόνο  και  τα  λοιπά ,  έξι  φορές  θα  δώσουν  τις  υπηρεσίες  τους .   

 Με  την  λέξη  φορά ,  σε  τι  χρονικό  περιθώριο  αναφερόμαστε ;  Θα  

έρθουν  μια  μέρα  η  μια  φορά ;  Θα  είναι  μια  εβδομάδα  η  μια  φορά ;  Θα  

είναι  ένας  μήνας  η  μια  φορά ;   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  έλεγα  ότι  γνωρίζετε  όλοι  τι  σημαίνει  μια  φορά .  Το  γνωρίζετε .  Το  

ψηφίσαμε  πέρυσι ,  έτσι  ήρθε  και  φέτος .  Η  μια  φορά  μπορεί  να  είναι  

πέντε  μέρες ,  μπορεί  να  είναι  δεκαπέντε  μέρες .  Η  μια  φορά .   Δεν  έχω  

να  πω  κάτι  παραπάνω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Εσείς  κ .  Αναστασιάδη  και  μόνο  εσείς .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Χράπας .  Παρακαλώ .  Και  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πραγματικά  κατανοούμε  ποιο  είναι  το  πρόβλημα  και  

δεν  είμαστε  αντίθετοι  όσον  αφορά  την  διαδικασία  αυτού  του  πώς  θα  

γίνει ,  όμως  πρέπει  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  να  διασφαλίσουμε  με  έναν  

τρόπο  την  παροχή  υπηρεσίας  που  θα  κάνουν  για  να  πάρουν  τα  χρήματα  

αυτά  αυτοί  οι  εργαζόμενοι .  Αυτός  είναι  κυρίως  ο  λόγος  στον  οποίο  

εμείς  είμαστε  αρνητικοί  στο  να  ψηφίσουμε ,  διότι  έτσι  δεν  μπορούμε  να  

διασφαλίσουμε  τον  χρόνο  εργασίας  με  τα  χρήματα  τα  οποία  θα  λάβει .  

Αυτό  είναι  το  θέμα .   

 Εάν  μπορούμε  να  τον   διασφαλίσουμε  αυτόν ,  νομίζω  δεν  θα  

έχουμε  καμία  αντίρρηση  ούτε  για  την  διαδικασία  και  πραγματικά  

αντιλαμβανόμαστε  ότι  δεν  μπορεί  να  πάει  κανένας  δύσκολα  να  

δουλέψει  εκεί ,  είναι  δύσκολη  η  επιλογή ,  αυτό  που  μας  ενδιαφέρει  όμως  

είναι  το  αποτέλεσμα .  Δηλαδή  η  στόχευση ,  το  αποτέλεσμα  που  θα  

έχουμε  από  αυτούς  τους  οποίους  θα  πάρουμε ,  διότι  τα  χρήματα  δεν  

είναι  και  πολλά .   

 Πραγματικά ,  να  τελειώσω ,  δεν  είναι   πολλά  τα  χρήματα  τα  οποία  

θα  πάρουν ,  εάν  πραγματικά  εκτελεί  ωράριο  εργασίας  κανονικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεστε  όμως ,  δεν  καταγράφεται  τίποτα .  Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  απάντηση  σε  όλους  αυτούς  οι  οποίοι  κατηγορούν  την  Δημοτική  Αρχή  

και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  όσον  αφορά  τα  φιλοζωικά  μας  αισθήματα ,  

είναι  ότι  προχθές  στην  Οικονομική  Επιτροπή  περάσαμε  δαπάνες  για  

σκυλοτροφές  και  φάρμακα  για  το  Κυνοκομείο  αξίας  95.000 ευρώ  και  

σήμερα  άλλα  30.000 ευρώ  για  παροχή  υπηρεσίας  κυνοκόμων .  Δηλαδή  

είμαστε  στην  1 Μαρτίου  και  έχουμε  φτάσει  ήδη  στις  125.000 ευρώ  

ψηφισμένα  για  να  δαπανηθούν  για  το  Κυνοκομείο .  Είμαστε  στην  1 του  

Μάρτη .  Αυτό  θέλω  να  πω  μόνο  γι '  αυτούς  που  κατηγορούν  την  

Δημοτική  Αρχή  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  λέει  για  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  δημοτικών  συμβούλων .  Εάν  δεν  υπάρχουν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  γι '  αυτό  που  ρώτησε  ο  κ .  Χρυσανθίδης  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  δεν  χρειάζεται  περισσότερα  σχόλια .  Ομόφωνα  ναι  ή  υπάρχει  

διαφωνία  από  κάποιον ;  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  η  κυρία  Δρίγκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  149/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  σε  οικόπεδο   

στην  περιοχή  Ιμαρέτ  – Άνω  Καμενίκια .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  150/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   30ο:  
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Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

α)  του  κτηρίου  του  πρώην  Αστυνομικού  Σταθμού  και  μετά   

Αγρονομικού  Σταθμού  Σκουτάρεως ,  στην  Δ .Κ .  του  Δήμου  Σερρών  

 και  

β)  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Κωνσταντινάτου ,  στον   

Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨ Ιωάννης  Θεολόγος¨  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  και  τον  Πρόεδρο .  Απλώς  αναφέρω  ότι  έχουμε  και  τον  Πρόεδρο  

της  Τοπικής  Κοινότητας  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  πρώτο  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  θέλω  να  πω ,  δεν  ακούτε .  Δεν  ακούτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  πρώτο  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  Πρόεδρο  έχουμε  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κωνσταντινάτου .  Έχει  

δικαίωμα  ψήφου .  Γι '  αυτό  το  αναφέρω .  Εάν  υπάρχει  ομοφωνία  στα  

θέματα  Α  και  Β .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πούμε  για  το  πρώτο  παιδιά  και  μετά  περνάμε  στο  δεύτερο .  Για  το  

αστυνομικό  τμήμα .  Επειδή  λέει  κατά  χρήση  για  25 χρόνια ,  εάν  το  

διαβάσατε ,  η  άποψή  μας  είναι  κατά  κυριότητα  να  το  ζητήσουμε ,  όχι  

κατά  χρήση .  Να  περιέλθεις  την  περιουσία  του  Δήμου .  Απλά  πράγματα .  

Γιατί  εκεί  θα  γίνουν  ανακαινίσεις ,  θα  γίνουν  πολλά  πράγματα  άρα  η  
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αλληλογραφία  που  θα  γίνει  με  το  Υπουργείο  να  ζητηθεί  κατά  

κυριότητα ,  να  περιέλθει  στην  περιουσία  του  Δήμου .  Διαφωνείτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  θέλει  να  ρωτήσει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  πρώτα  και  μετά  τοποθετήσεις .  Επί  του  θέματος ,  επί  του  Α .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  αστυνομικό  τμήμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  άλλος ;  Ο  κ .  Γάτσιος .  Ο  κ .  Ηλίας  και  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Κύριε  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ένα  πράγμα  θέλω  να  ρωτήσω .  Γιατί  το  θέλει  η  Δημοτική  

Κοινότητα  Σερρών  το  αγρονομικό  εκεί  της  Σκουτάρεως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  στον  Δήμο .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Γιατί  

όλοι  γνωρίζουμε  ότι  υπάρχει  μια  αίτηση  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  

για  χρήση  αυτού  του  χώρου .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  αυτό  για  να  πάμε  

στο  επόμενο  βήμα .   

 Άρα  λοιπόν  τώρα  ψηφίζουμε  δωρεάν  κατά  χρήση  στον  Δήμο  και  

όχι  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .   
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 Το  λέω  αυτό  το  πράγμα  γιατί ;  Η  εισήγηση  δημιουργεί  πρόβλημα ,  

κύριε  Γκότση  εάν  την  έχετε  διαβάσει .  Γι '  αυτό  ακριβώς  το  κάνω  το  

ερώτημα  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  τα  κτήρια  αυτά  ανήκουν  στην  Κτηματική  

Υπηρεσία  του  Ελληνικού  Δημοσίου .  Επειδή  εγώ  προσπάθησα  να  πάρω  

ως  δήμος  Λευκώνα  το  κτήριο ,  προσπάθησα  στην  Νομαρχία  να  πάρουμε  

το  συγκεκριμένο  κτήριο  και  πίσω  εδώ  το  κτήριο  όπου  είναι  η  

Κτηματική  υπηρεσία ,  η  άποψη  γιατί  πήγαμε  τότε  και  στο  Υπουργείο  

και  παντού  και  στην  Καβάλα ,  εμείς  θα  συμφωνήσουμε  κατά  κυριότητα ,  

δεν  θα  μας  την  δώσουν .  Θα  ζητήσουν  χρήματα  και  θα  έχουμε  

κωλυσιεργία .   

 Εάν  πάμε  κατά  χρήση  με  μεγάλο  χρονικό  βάθος  στην  ουσία  θα  

είναι  δικό  μας  και  κάποια  στιγμή  μπορεί  να  αλλάξουν  τα  δεδομένα  και  

να  μείνει  σε  μας .  Όπως  και  η  Νομαρχία  είναι  για  τόσα  χρόνια ,  όπως  

και  το  κτήριο .  Πρακτικά  το  λέω  για  να  μην  ταλαιπωρηθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  χρήση  για  25 χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  αρχίσουμε  30,  50,  80;  Συμφωνούμε ,  νομίζω ,  για  25 χρόνια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συμφωνούμε ,  κ .  Αντώνη ,  κατά  χρήση  είπαμε .  Τελειώσαμε .  Για  

το  Β  θέλετε  να  ακούσετε  τον  Πρόεδρο ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  όλοι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  κτήριο  αυτό ,  το  Δημοτικό  Σχολείο  μήπως  το  διεκδικεί ,  δηλαδή  

θέλει  την  χρήση  του  και  η  Εκκλησία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  είναι .  Στο  Β  είμαστε  για  Κωνσταντινάτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Μπορώ  να  απαντήσω ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ερώτηση  υποβάλλω  Γιώργο ,  μπορείς  να  μιλήσεις .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  αίτημα  από  την  Εκκλησία  προς  το  Τοπικό  Συμβούλιο  δεν  

ήρθε .  Από  το  ΄11 που  ανέλαβα  εγώ  Πρόεδρος  στο  χωριό  αυτός  

ισχυριζόταν  ότι  είχε  κάποια  αίθουσα .  Δεν  χρησιμοποιήθηκε  ποτέ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το  αυτός ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Ο  πάτερ  Ιωάννης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Εντάξει  λάθος ,  έκανα  ένα  λάθος .  Η  Επιτροπή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  Εκκλησιαστική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Ο  ιερέας .  Το  ΄11 του  είπα  του  ιερέα ,  του  είπα  ότι  πάτερ  κοιτάξτε  εδώ  

έχει  σαράντα  τζάμια  σπασμένα .  Περάστε  τα ,  αφού  λέτε  ότι  μια  

αίθουσα  είναι  δική  σας  περάστε  τα  τζάμια  και  εγώ  θα  ενεργήσω  για  τα  

υπόλοιπα .  Μου  λέει  ότι  Πρόεδρε  δεν  έχω  καμία  δουλειά  να  περνάω  

τζάμια ,  εγώ  δεν  το  χρησιμοποιώ  αυτό  το  σχολείο .  Πράγματι  ήταν  μια  

αποθήκη .   

 Κάλεσα  την  κυρία  Μπιτζίδου  τότε ,  της  λέω  ότι  σε  παρακαλώ  να  

περάσουμε  τα  τζάμια  γιατί  μέσα  υπήρχαν  τρωκτικά ,  γάτες ,  πουλιά .  

Ανταποκρίθηκε  η  κυριά  Μπιτζίδου ,  τα  περάσαμε ,  φέραμε  κάποιον  

εργολάβο  εκεί  και  τα  περάσαμε .  Το  σχολείο  χρησιμοποιείτο  μόνο  για  

τις  εκλογές .  Μόνο  για  τις  εκλογές .   

 Το  2015,  κύριε  Χασαπίδη ,  όταν  έγινε  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος ,  ο  

κ .  Χασαπίδης  με  ρώτησε ,  γι '  αυτό ,  ήρθε  ο  κ .  Δήμαρχος  στο  χωριό  και  

άτυπα  το  δώσαμε  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  με  αποτέλεσμα  να  μπει  

μέσα  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  αίτημά  τους .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Ναι ,  το  είπα  Δήμαρχε .  Μπήκαν  μέσα  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  και  με  

την  συνεισφορά  του  Δήμου  το  σχολείο  έγινε  κούκλα .  Το  βάψαμε ,  από  

μέσα  τα  έκαναν  όλα  οι  γυναίκες ,  περάσαμε  πάλι  τα  τζάμια  επειδή  είναι  

πολλά  σπασμένα .  Για  κάποια  ηλεκτρολογικά  προβλήματα ,  διότι  δεν  

είχε  ρεύμα  από  τα  ποντίκια  που  έφαγαν   τα  καλώδια  και  αυτά ,   

διαθέσαμε  τους  ηλεκτρολόγους  του  Δήμου .  Το  κάναμε .   

 Μετά  μόλις  τελειοποιήθηκε  η  αίθουσα  μου  λέει ,  δεν  είπε  σε  μένα  

ο  πάτερ  Ιωάννης  αλλά  ζήτησε  κλειδιά  από  τον  Σύλλογο .  Άρχισε  να  

κλειδώνει  τις  αίθουσες .  Αυτή  είναι  η  δική  μου ,  το  γραφείο  είναι  δικό  

μου ,  βγάλτε  τα  τραπέζια .  Έπαιρνε  τα  τραπέζια  και  τις  καρέκλες  και  τις  

έβγαζε  έξω  και  δημιούργησε  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  εκεί .   

 Σε  μένα  όμως  από  το  ΄15 έως  και  σήμερα  δεν  ήρθε  να  μου  

προτείνω  στο  Τοπικό  Συμβούλιο  να  πει  ότι  Πρόεδρε  θέλουμε  και  εμείς  

μια  αίθουσα  ή  διεκδικούμε  μια  αίθουσα .  Δεν  ήρθε  ποτέ .  Το  πώς  ήρθε  

εδώ  στον  Δήμο  Σερρών  ή  στην  Περιφέρεια ,  αυτό  δεν  το  γνωρίζω  εγώ .  

Σε  μένα  δεν  ήρθε .  Εμένα  μου  το  ζήτησε  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  και  η  

απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μου  ήταν  παραχώρηση  όλου  του  

σχολείου  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  του  χωριού .  

 Πέρυσι  να  σας  πω  κάτι ,  διέθεσα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θέλουμε  να  μας  πεις ,  φτάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Κύριε  Αναστασιάδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

153

Πέρυσι  διέθεσα ,  κυρίες  και  κύριοι ,  όλη  την  ΣΑΤΑ  μου  για  να  βαφεί  το  

σχολείο  και  να  συντηρηθεί  και  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  μέσα  αγόρασε  

πράγματα ,  το  έβαψε  και  το  συντήρησε .  Κουρτίνες ,  τα  πάντα ,  όλα .  

Τώρα  σήμερα  βγαίνει  και  ζητάει  χωρίς  να  το  ξέρω  εγώ .  Δεν  το  ξέρω  

εγώ .  Ήρθε  εδώ  λέει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ο  πάτερ  Ιωάννης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  κάνω  μια  τοποθέτηση  σύντομη  γιατί  θα  

διαφωνήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσανε  οι  ερωτήσεις  κ .  Γρηγοριάδη .  Αυτοί  που  ήθελαν  να  

ρωτήσουν  σηκώσανε  το  χέρι  και  ρωτήσανε .  Τοποθέτηση .  Ποιος  θέλει  

να  κάνει  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  σε  ρωτήσω ,  επειδή  ξέρω  ότι  χρησιμοποιεί  τον  χώρο  η  

Εκκλησία ,  εάν  δοθεί  στον  Σύλλογο  προτίθεται  κάποια  στιγμή  να  

εξυπηρετεί  και  την  Εκκλησία  με  την  εποπτεία  την  δική  σου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Εννοείται .  Την  προηγούμενη  εβδομάδα  είχε  μνημόσυνο  μέσα .  Δεν  

υπήρχε  κανένα  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ξέρεις  ότι  όταν  ερχόμαστε  πηγαίνουμε  εκεί  για  να  κεράσουμε  και  

τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  είναι  αρχηγός  στο  σχολείο  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  για  

να  διευθετεί  τα  θέματα  εκεί  μέσα .  Δηλαδή  και  τα  μνημόσυνα  να  

γίνονται  και  όλες  οι  εκδηλώσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άρα  η  Εκκλησία  θα  τα  χρησιμοποιεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Θα  τα  χρησιμοποιεί  αλλά  θέλω  να  είναι  το  αφεντικό  με  λίγα  λόγια  εδώ ,  

κυρίες  και  κύριοι ,  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  και  όχι  η  Εκκλησία ,  γιατί  

κλειδώνει  την  αίθουσα ,  λέει  ότι  είναι  δικό  μου  χωρίς  να  ξέρω  εγώ ,  να  

γνωρίζω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  δική  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Όχι ,  εμένα  με  παραθέτει  στην  άκρη .  Εγώ  είμαι  στην  άκρη .  Με  κάνουν  

στην  άκρη .  Κλειδώνει  την  αίθουσα ,  πετάει  τα  τραπέζια  έξω  και  

δημιουργεί  θέματα  και  έχω  πρόβλημα  και  εγώ  με  τους  κατοίκους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  ούτως  ή  άλλως ,  μετά  από  αυτή  την  απόφαση  θα  έρθει  η  σύμβαση .  

Μέσα  στην  σύμβαση  μπορούμε  να  βάλουμε  και  αυτόν  τον  όρο  που  λέει  

ο  Πρόεδρος  για  την  Εκκλησία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε  να  προσθέσω  σε  αυτό  το  οποίο  είπε  ο  κ .  Αγγελίδης ,  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  ως  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων ,  όπου  μπορεί ,  

βέβαια ,  να  στεγάζεται  και  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  αλλά  και  

οποιαδήποτε  άλλη  εκδήλωση  της  Κοινότητας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  όταν  θα  υπογραφεί  η  σύμβαση  παραχώρησης  τότε  θα  δείτε  και  

τους  όρους .  Τοποθετήσεις .  Ποιος  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Αντώνης  

Αναστασιάδης ,  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Χρήστος  Γρηγοριάδης .  Εσείς ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι  είπα .  Πρώτος  το  είπα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χασαπίδης .  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης .  Λοιπόν ,  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Με  την  σειρά .  Δυο  λεπτά .  Μικρόφωνο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  να  έχει  τον  πρώτο  λόγο .  Τελείωσε .  Δεν  

μπορεί  η  Εκκλησία  να  κάνει  τέτοια  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  η  Κοινότητα  είναι  μικρή  και  ο  πληθυσμός  είναι  λίγο ,  οι  χώροι  

είναι  ελάχιστοι  μέχρι  σχεδόν  ανύπαρκτοι   θα  μπορούσα  να  πω ,  κρίνω  

και  αυτό  θα  πρέπει  να  ληφθεί  σοβαρά  υπόψη ,  ο  χώρος  εκείνος  να  είναι  

σε  κοινή  χρήση ,  όχι  μόνο  της  Εκκλησίας  και  του  Πολιτιστικού  

Συλλόγου  αλλά  για  κάθε  εκδήλωση  της  Κοινότητας  με  εποπτεία  του  

Δ .Σ .  της  Τοπικής  Κοινότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρήστο  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ένας  πρέπει  να  κάνει  κουμάντο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χρήστο  Γρηγοριάδη  είπε ,  δεν  είπε  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

156

Λάθος ,  με  συγχωρείτε .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  δική  μου  άποψη  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  δοθεί  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  και  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  σύμφωνα  με  τα  

λεγόμενα  του  Προέδρου  εξυπηρετεί  την  Εκκλησία .  Η  αίθουσα  

πολλαπλών  χρήσεων  ξεφεύγει .  Δεν  θα  είναι  κανένας  εκεί  αυτός  που  θα  

είναι  ο  υπεύθυνος .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χασαπίδης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχω  την  αίσθηση  ότι  εδώ  από  την  τοποθέτηση  το  Προέδρου  της  

Τοπικής  Κοινότητας  διαφαίνεται  μια  αντιπαλότητα  ανάμεσα  στην  

Εκκλησία  και  στην  διοίκηση  του  χωριού .  Μια  τόσο  μικρή  κοινωνία  

έχει  ανάγκη  και  τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  αλλά  έχει  ανάγκη  και  την  

Εκκλησία .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  βρεθεί  μια  φόρμουλα  τέτοια ,  ώστε  να  

συνυπάρξουνε  εκεί .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  γίνει  μέσα  από  την  σύμβαση  ή  

από  κάποιο  άλλο  θεσμό .   

 Όσο  για  την  δυνατότητα  της  Ενορίας ,  αυτές  οι  μικρές  Ενορίες  

δεν  μπορούν  ούτε  τα  λειτουργικά  τους  έξοδα  τα  δικά  τους  να  

καλύψουν ,  πόσω  μάλλον  να  κάνουν  και  επενδύσεις  και  να  βελτιώσουν  

χώρους .  Ήταν  υποχρέωση  του  Δήμου  να  ανακαινίσει  το  κτήριο  και  από  

εκεί  και  ύστερα ,  σε  μια  τέτοια  μικρή  κοινωνία  η  τοπική  διοίκηση  

οφείλει  να  συμφιλιώνει  τους  φορείς .  Πολιτιστικός  Σύλλογος  με  το  

όνομα  Ιωάννης  Θεολόγος ,  δεν  μπορεί  να  έρχεται  σε  αντιπαράθεση  με  

την  Εκκλησία .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Παναγιώτης  Γρηγοριάδης .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα  λεγόμενα  του  Προέδρου  με  κάλυψαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μπορεί  σε  μια  Κοινότητα  δυο  φορείς  να  είναι  αντίθετοι .  Και  οι  δυο  

φορείς  και  η  Εκκλησία  και  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  ότι  δράσεις  

κάνουν ,  τις  κάνουν  για  την  Κοινότητα  Κωνσταντινάτου .  Γι '  αυτό  λέω  

από  την  στιγμή  που  ο  στόχος  είναι  κοινός ,  σίγουρα  θα  πρέπει  να  έχουν  

και  οι  δυο  να  έχουν  έναν  χώρο  να  μπορέσουν  να  κάνουν  τις  

εκδηλώσεις  τις  κοινές  για  το  Κωνσταντινάτο  και  την  κοινότητα .  

Απαραίτητη  προϋπόθεση  όμως  είναι  και  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  

Χαρίτο  τον  Αντιδήμαρχο ,  θα  πρέπει  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  να  είναι  

ο  διαχειριστής  και  στην  συνέχεια  να  παραχωρεί  το  κτήριο ,  τον  χώρο  

όταν  τον  χρειάζεται  η  Εκκλησία  και  εάν  τον  χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δυο  λόγια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Ξέχασα  να  πω ,  κύριε  Χασαπίδη ,  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Όχι ,  όχι  για  όνομα  του  Θεού ,  να  πω  σε  όλους  τους  κυρίους  συμβούλους  

εδώ  ότι  η  Εκκλησία  έχει  ήδη  δικό  της  χώρο  αλλά  δεν  τον  χρησιμοποιεί  

διότι  θέλει  τον  έτοιμο  χώρο .  Έχει  δικό  της  χώρο .  Δίπλα  ακριβώς  από  
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την  εκκλησία  υπάρχει  μια  αίθουσα ,  ένα  σπιτάκι ,  ένα  σπίτι  που  μπορεί  

να  το  χρησιμοποιεί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  θα  κάνει  εκεί  πέρα  μνημόσυνα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  σου  αρέσει  η  κουβέντα ,  σου  αρέσει  η  

κουβέντα  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Κύριε  Αναστασιάδη   μέχρι  που  να  την  κάνουμε  την  αίθουσα  δεν  

γινόταν  εκεί  μνημόσυνα .  Μόλις  έγινε  η  αίθουσα  γίνονται  εκεί  

μνημόσυνα .  Το  θέμα  μας  ποιο  είναι ;  Το  θέμα  μας  είναι  ότι  θέλει  να  

γίνει  ο  διαχειριστής  εκεί  και  να  παίρνει  το  κλειδί  και  να  κλειδώνει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  παρακαλώ  κύριε  Αντώνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Το  θέμα  μας  είναι .  Κύριε  Χρυσανθίδη  λίγο  να  πω .  Κύριε  Πρόεδρε ,   

λίγο .  Το  θέμα  μας  είναι  ότι  και  εγώ  ως  Πρόεδρος  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  πρέπει  να  μας  ρωτάνε .  Δεν  μας  έγινε  καμία  πρόταση .  Και  

εάν  ρωτήσετε  και  την  Επιτροπή  της  Εκκλησίας ,  η  Επιτροπή  της  

Εκκλησίας  μου  είπε  ότι  μην  δίνετε  στην  Εκκλησία .  Η  Επιτροπή .  Ήρθα  

εδώ  να  πω  ψέματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη ;  Καλυφθήκατε .  Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα  δεν  χρειάζεται  να  μιλάτε .  Δεν  χρειάζεται  να  πείτε  τίποτα  

άλλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  δυο  λόγια  να  πω .  Το  σχολείο  δεν  μπορεί  να  δοθεί  σε  δυο  

φορείς .  Σε  έναν  θα  δοθεί  εκ  των  πραγμάτων .  Δεν  μπορεί  να  δοθεί  σε  

δυο ,  σε  έναν .  Λοιπόν ,  μια  είναι  η  αίθουσα .  Δεν  υπάρχει  αντιπαλότητα  

γιατί  το  είδα  εγώ  το  όλο  θέμα  από  την  πρώτη  στιγμή  και  με  τα  μάτια  

μου .  Ήρθε  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  με  τον  Πρόεδρο ,  μου  είπαν  ότι  

θέλουμε  το  σχολείο  για  να  στεγαστούμε ,  πήγαμε  το  είδαμε  εκεί  επί  

τόπου .  Πράγματι ,  το  σχολείο  κατέρρεε .  Δεν  χρησιμοποιούνταν .  Ήταν  

σε  άθλια  κατάσταση .   

 Η  φιλοσοφία  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  ότι  κτήριο  υπάρχει  σε  

ένα  χωριό  και  το  ζητάνε  οι  τοπικοί  φορείς ,  να  δίδεται  το  κτήριο  αυτό  

στους  τοπικούς  φορείς .   

 Μόλις  είδα  το  μεράκι  αυτών  των  γυναικών  είπα  ότι  βεβαίως  θα  

το  πάρετε .  Έβαλαν  πολύ  προσωπική  δουλειά ,  βοηθήσαμε  και  εμείς  και  

πράγματι ,  το  ανακαίνισαν  και  το  κάνανε  κόσμημα .  Μετά ,  εφόσον  

ανακαινίστηκε  και  έγινε  κόσμημα ,  υπήρχε  και  ξέρω  εγώ ,  το  ενδιαφέρον  

από  την  πλευρά  της  Εκκλησίας .   

 Νομίζω  ότι  το  δίκαιο  είναι  να  δοθεί  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  

και  όταν  είναι  να  περάσει  η  σύμβαση ,  μπορεί  να  μπει  ένας  όρος  που  να  

δίνει  την  δυνατότητα  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  να  παραχωρεί  την  

αίθουσα  και  να  διευκολύνει  και  την  Εκκλησία .  Αλίμονο ,  θα  

συνυπάρξουν .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  συνυπάρξουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν  το  θέμα  ολοκληρώθηκε  και  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Να  το  βάλω  

ή  ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρότασή  μου  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  είναι  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .  Ωραία .  Γιατί  για  το  Α  

συμφωνήσαμε  όλοι  ομόφωνα .  Για  το  Β  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  Β  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Ιωάννης  Θεολόγος .  Ή  όχι .  Ως  έχει  η  

εισήγηση  λοιπόν .  Ο  κ .  Χράπας ,  το  ίδιο ,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  Πρόεδρε .  Στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  με  την  προϋπόθεση  αυτό  να  

διασφαλιστεί  ότι  θα  καλύπτονται  και  οι  ανάγκες  της  Εκκλησίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γάτσιο ;  Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  αυτό  που  λες  εσύ  θα  συμφωνήσω  απόλυτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τέλος  πάντων .  Στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο ,  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .  

Κυρία  Καλώτα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  προτείνει  ο  κ .  Χασαπίδης .  Συμφωνείτε  με  την  άποψη  του  κ .  

Χασαπίδη .  Το  ίδιο  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  το  ίδιο  και  ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ;  Στον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο .  Στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  και  ο  κ .  Καρύδας .  Στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  ο  κ .  Γιαννακίδης  και  η  κυρία  Γεωργούλα .  Ότι  

προτείνει  η  Τοπική  Κοινότητα .  Άρα  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .  Όλη  η  

παράταξη  νομίζω .  Το  ίδιο ,  το  ίδιο  και  Πρόεδρος .  Να  καταγραφεί  η  

ψήφος  του  Προέδρου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κωνσταντινάτου .  Το  

ίδιο  κ .  Γκότσης ,  ο  γραμματέας  και  ο  Πρόεδρος .  

 

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

του  κτηρίου  του  πρώην  Αστυνομικού  Σταθμού  και  μετά   

Αγρονομικού  Σταθμού  Σκουτάρεως ,  στην  Δ .Κ .  του  Δήμου  Σερρών   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  151/2017 )  

………………………… 

 

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Κωνσταντινάτου ,  στον  

 Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨ Ιωάννης  Θεολόγος¨  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  152/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  ανάκλησης  όλων  των  κοινοποιήσεων  της  πράξης  

 επιβολής  μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στην  περιοχή   

Άνω  Καμενίκια  και  Ιμαρέτ  του  Δήμου  Σερρών  καθώς  

 και  της  αριθμ .  721/2012 Α .  Δ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι ,  το  

συγκεκριμένο  θέμα  που  θα  μας  απασχολήσει ,  νομίζω  ότι  δεν  επιδέχεται  

πολιτικές  αντιπαραθέσεις .  Είναι  κάτι  είναι  κάτι  που  έκανε  η  υπηρεσία  

με  έναν  τρόπο  που  θεωρούσε  ότι  ήταν  σωστός .  Τελικά  αποδείχθηκε  

όμως  ότι  δεν  ακολούθησε  τον  ορθό  δρόμο  και  σήμερα  μας  καλεί  να  

ανακαλέσουμε  την  απόφαση  72/2012 καθώς  και  όλες  τις  κοινοποιήσεις  

της  πράξης  της  επιβολής  μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στην  

περιοχή  Άνω  Καμενίκια  –Ιμαρέτ  του  Δήμου  Σερρών ,  ώστε  η  υπηρεσία  

να  κοινοποιήσει  εκ  νέου  τηρώντας  την  ορθή  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις  εάν  υπάρχουν ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Άλλος ;  Ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Αθανάσιος  Γάτσιος .   

 Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο  τι  συνίσταται  ακριβώς  το  σφάλμα  της  υπηρεσίας ;  Ποιο  είναι  το  

σφάλμα ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πιο  συγκεκριμένα  θέλω .  Ασφαλώς  αφορά  στο  ύψος  των  αποζημιώσεων .  

Και  αυτό  συνέβη  από  τους  δημότες  προς  τον  Δήμο ,  προφανώς  και  από  

τον  Δήμο  προς  τους  δημότες .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  έχουμε  βλάβη  δηλαδή ;  Δηλαδή  δεν  πρέπει  να  διορθώσουμε  και  

κάποιες  αποφάσεις ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Θα  διορθώσουμε .  Σύμφωνα  με  την  υπηρεσία  ακολούθησε  μια  

διαδικασία  λαμβάνοντας  υπόψη  την  τιμή  οικοπέδου  σε  συνάρτηση  με  

την  τιμή  ζώνης  και  τον  συντελεστή  αξιοποίησης  οικοπέδου .  Στην  

πορεία  όμως  ο  δήμος  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τις  εμπορικές  τιμές  

εκείνης  της  περιόδου ,  ακολουθώντας  τις  προβλεπόμενες  διαδικασίες  η  

εισφορά  γης  σε  χρήμα  στην  περιοχή  της  πράξης  εφαρμογής  

προσδιορίστηκε  στα  230  ευρώ .   

 Έγινε  όμως  μια  προσφυγή  από  έναν  ιδιοκτήτη  και  τότε  

διαπίστωσε  η  υπηρεσία  ότι  κακώς  προσδιορίστηκε  σε  αυτή  την  τιμή .  
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Αυτό  ζητάει  η  υπηρεσία  τώρα ,  να  ανακαλέσουμε  για  να  μπορέσει  να  

βγάλει  με  την  κανονική  διαδικασία  το  τίμημα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Στον  τρόπο  υπολογισμού .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  δηλαδή  στον  τρόπο  υπολογισμού ;  Εκεί  έχουμε… 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  έχω  να  πω  κάτι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

…έπρεπε  να  ακολουθήσει  την  διαδικασία  για  τον  προσδιορισμό  της  

αξίας  για  την  μετατροπή  εισφορών  γης  σε  χρήμα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  

12,  παράγραφος  13 του  Ν1337/83,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  

μέχρι  σήμερα .  Αυτό  έπρεπε  να  ακολουθήσει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  λέει  ο  νόμος  σε  αυτό  το  άρθρο ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά  τώρα  ούτε  και  εμείς  είμαστε  ειδικοί .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ακολούθησαν  αυτό  που  έλεγε  ο  νόμος ,  οπότε  παρόλο  που  

ρωτήσαμε  την  τότε  υπάλληλο  και  λέει  ότι  θεώρησαν  ότι  αυτός  ήταν  ο  

σωστός  τρόπος  προσδιορισμού  της  αξίας .  Και  μάλιστα  με  προφορική  

συναίνεση  της  αιρετής  Περιφέρειας .  Προφορική  συναίνεση .   

 Εκ  των  υστέρων  αποδείχθηκε  ότι  δεν  ακολουθήθηκε  η  σωστή  

διαδικασία .  Εδώ  το  υπογράφει  και  ο  προϊστάμενος  της  Πολεοδομίας  
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και  η  εισηγήτρια .  Οπότε  λέει  ότι  πρέπει  να  γίνει  η  ανάκληση  και  να  

γίνει  διορθωτική  πράξη .  Αυτό  είναι .  

 Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  τεχνοκρατικά  θέματα  δεν  μπορούμε  να  

σας  απαντήσουμε  εμείς .  Πρέπει  να  είναι  ο  υπάλληλος  ο  εισηγητής  για  

να  τα  απαντήσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  όλα  εξαρτιόνται  από  ποιο  ποσοστό  καλύψεως  γίνεται  στην  

περιοχή  αυτή ,  εάν  η  περιοχή  αυτή  είναι  πυκνοδομημένη  αυτά  πρέπει  να  

τα  εξετάσουν  και  να  έρθουν  εδώ  αυτοί  οι  υπάλληλοι  να  μας  εξηγήσουν  

τι  ανοησίες  κάνουν  αυτοί  οι  άνθρωποι ;  Είναι  κρίμα  να  μας  προσβάλουν  

και  να  μας  παρασύρουν  σε  ανόητα  πράγματα .   

Συντελεστής  δομήσεως  είναι  0,6.  Ο  χαμηλότερος .  Είναι  

πυκνοδομημένη .  Οι  δρόμοι  υπάρχουν ,  ο  φωτισμός  υπάρχει ,  οι  

υπόνομοι  υπάρχουν ,  ύδρευση  υπάρχει .  Για  ποιο  λόγο  βάζουν  εισφορά  

σε  χρήμα ;  Για  ποιο  λόγο ;  

Και  μετά  και  άλλο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εκεί  όπως  ξέρουμε  εμείς  όλο  

χαράδρες  είναι .  Δεν  υπάρχει  ένα  οικόπεδο  επίπεδο .  Να  το  αποσύρετε  

το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  όλα  παράγωνα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο .  Τώρα  συνεννοηθήκαμε .  Να  το  αποσύρετε  το  θέμα . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  αποσυρθεί  το  θέμα .  Θα  γίνει  διορθωτική  πράξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  έγινε  λάθος  υπολογισμός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Να  έρθουν  να  μας  εξηγήσουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  εξήγηση ,  διαβάστε  όλη  την  εισήγηση ,  εξηγούν .  Μα  υπογράφουν  οι  

άνθρωποι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρασύρουν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κύριε  Πρόεδρε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  υπογράφουν  οι  άνθρωποι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  κρίμα  αυτό  που  γίνεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  για  το  καλό  τους  γίνεται  η  διορθωτική  πράξη .  Για  το  καλό  του  

κόσμου  γίνεται .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  γίνει  μηδενική  αυτή .  Να  μην  δώσουν  χρήμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο  αυτό .  Όταν  θα  γίνεται  πάλι  θα  τους  πούμε ,  θα  το  κάνουμε  

μηδενική .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε  να  έρθουν  εδώ  οι  δικοί  σας  και  να  μας  πουν ,  να  μας  πουν  για  

ποιο  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  το  γράφουν  και  υπογράφουν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο  το  κάνανε  στην  αρχή  όμως ;  Οι  ίδιοι  δεν  ήταν  πάλι ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .  Δεν  ήταν  οι  ίδιοι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ήταν  οι  ίδιοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλαξε  ο  υπάλληλος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλαξαν  οι  υπάλληλοι  της  Πολεοδομίας .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  άλλαξαν .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  είμαστε  προσεκτικοί .  Είναι  κρίμα  ο  κόσμος ,  δεν  έχει  λεφτά ,  πεινάει  

και  κρίμα  είναι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί ,  κύριε  Δήμαρχε ,  επειδή  εσείς  παίρνετε  τον  μισθό  σας ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  γι '  αυτό  γίνεται  η  διορθωτική  πράξη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  να  έρθουν  οι  αρμόδιοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  για  το  Αλιμπέκιο  δεν  θέλατε  να  ακυρωθεί  και  να  γίνει  

διορθωτική  πράξη ;  Αυτό  γίνεται  τώρα  στο  Ιμαρέτ .  Δεν  το  θέλετε  και  

αυτό ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…για  τον  Άγιο  Αθανάσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  πάμε  στο  Άγιο  Αθανάσιο  πάλι .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  επειδή  είναι  πολλά  τα  λεφτά  κάνανε  λάθος  και  το  κάνουν  από  την  

αρχή  για  να  βοηθηθούν .  Μα  δεν  αποφασίζουμε  το  πόσο  θα  γίνει  τώρα .  

Η  διαδικασία  θα  το  αποφασίσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη .  Πέρυσι  και  φέτος  πάλι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  εμείς  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  ψήφισε  τιμή  μονάδος .  Ψήφισε  εδώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  τι  έκανε  η  Οικονομική  Επιτροπή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνεις  διάλογο  Ηλία ,  σε  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κάποιος  να  τοποθετηθεί  ή  να  το  κλείσουμε  το  θέμα ;  Τοποθέτηση  

ποιος  θέλει  να  κάνει ;  Ο  Σάκης  κάτι  ήθελε  να  ρωτήσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  συσχετίσω  το  πρώτο  θέμα  με  αυτό  το  θέμα  που  ειπώθηκε  

και  προηγουμένως ,  ότι  επειδή  βλέπω  ότι  μπορεί  να  γίνει  ανάκληση  της  

επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα ,  μήπως  μπορούμε  να  κάνουμε  και  το  

προηγούμενο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σάκη ,  εάν  υπάρχει  λάθος ,  τότε  γίνεται  ανάκληση  και  διόρθωση .  Στο  

Αλιμπέκιο  δεν  υπάρχει  λάθος .  Εκεί  όλα  καλά  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  υπάρχει  λάθος  στον  υπολογισμό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εδώ  έρχεται  η  υπηρεσία  η  ίδια  και  λέει  ότι  κάναμε  λάθος  και  το  

διορθώνουμε .  Το  αναγνωρίζει .  Παιδιά  διαβάστε  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  ψηφίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ακούω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριοι  συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση .  Άλλος  κανείς  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης  και  ο  κ .  Γαλάνης .  Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  το  συγκεκριμένο  θέμα  είναι  ένα  από  τα  θέματα  τα  

οποία  έρχονται  κωδικοποιημένα .  Είναι  εύλογο  εμείς  να  μην  

γνωρίζουμε  ακριβώς  τι  λέει  ο  νόμος  του  2001,  ο  οποίος  

τροποποιήθηκε ,  ο  οποίος  έχει  αυτό  το  άρθρο  και  τα  λοιπά  και  θεωρώ  

ότι  εδώ  υπάρχει  και  σήμερα  παράλειψη  από  την  υπηρεσία .   

 Έπρεπε  να  υπάρχει  μέσα  σε  παρένθεση  σαφέστατα  η  επεξήγηση .  

Αφορά  στο  ότι  είναι  χρήση  της  τιμής  μονάδος  κατά  την  κύρωση ;  Έγινε  

παρανόηση ,  παρεξήγηση  δηλαδή  αυτή  που  αναζητούσαμε  για  το  

Αλιμπέκιο ,  πήραμε  την  τιμή  μονάδος  εισφοράς  σε  χρήμα  και  την  

κάναμε  τιμή  για  την  τακτοποίηση  των  προσκυρώσεων ;  Τι  ακριβώς  

αφορά ;   

 Εμείς  θα  δεχθούμε  ότι  το  λάθος  βεβαίως  θα  το  διορθώσουμε  και  

μπράβο  εάν  άλλαξαν  οι  υπάλληλοι  και  κάποιος  παραδέχεται  το  λάθος  

του .  Αυτό  είναι  δύναμη .  Αυτά  όμως  τα  λάθη  μας  προβληματίζουν  ως  

παράταξη .  Είναι  δυνατόν  να  υπάρχουν  αποφάσεις  οι  οποίες  σαφέστατα  
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έχει  νομικό  πλαίσιο .  Τώρα  που  ασχοληθήκαμε  λίγο  είδαμε  ότι  υπάρχει  

πλαίσιο .  Γι '  αυτό  και  ρωτώ  και  ξανά  ρωτώ .  Ακριβώς  που  έγινε  το  

λάθος ;  Δεν  υπάρχει  ο  αρμόδιος  υπάλληλος .  Άρα  μένουμε  πάλι  στο  

σκοτάδι .  Δηλαδή  τι  ακριβώς  είχαν  σε  σύγχυση  αυτοί  οι  οποίοι  

επιβάλανε  τα  230 ευρώ  στο  μυαλό  τους ;  Που  υπήρξε  η  παρερμηνεία ;   

 Εμείς  θα  ψηφίσουμε ,  βεβαίως ,  διότι  όπως  εξήγησα  είναι  εύλογο  

να  προχωρήσουμε  στην  ανάκληση ,  αλλά  αυτό  μας  προβληματίζει .  

Μήπως  έχουμε  και  αλλού  λάθη ;  Και  εάν  έχουμε  λάθη  θα  πρέπει  να  τα  

ψάξουμε  εάν  έφεραν  βλάβη  και  εάν  έγινε  οτιδήποτε  να  εφαρμόσουμε  

παντού  τον  νόμο  προς  τους  δημότες  και  προς  τον  Δήμο  με  όμοιο  

τρόπο .   

 Να  γίνει  μια  έρευνα  από  τις  υπηρεσίες  για  να  υπάρξει  διόρθωση  

και  σε  αυτό  το  κομμάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καθώς  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  η  Καμενίκια  ήταν  

ανέκαθεν  η  πόλη  των  Σερρών .  Είναι  από  τα  πιο  σημαντικά  σημεία  της  

πόλεως .  Σύμφωνοι ;  Εκεί  ήταν  πάντα  η  πόλη  των  Σερρών  και  μετά  

επεκτάθηκε .  Άρα  δηλαδή  είναι  η  πιο  πυκνοδομημένη  περιοχή  των  

Σερρών  ανέκαθεν  και  εκεί  κατοικούσαν  οι  φτωχοί  Έλληνες .  Δεν  μπορεί  

αυτοί  να  βάζουν  230 ευρώ  εισφορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άντε  πάλι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  άντε  πάλι ;  Σταμάτα  λίγο  άσχετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  μίλησα  εγώ  κ .  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όποιος  μίλησε .  Είναι  κρίμα  αυτό  που  κάνετε .  Δολοφονείτε  τις  

κοινωνίες .  Να  ανακληθεί ,  να  έρθουν  οι  υπάλληλοι  εδώ  να  μας  

εξηγήσουν .  Γιατί  το  κάνανε  αυτό  το  πράγμα ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Αφού  το  

ξέρετε  ότι  εκεί  πάνω  είναι  όλο  χαράδρες .  Τι  θα  κάνουν ;  Έχει  κανένα  

οικόπεδο  επίπεδο ;  Κρίμα  δεν  είναι ;   

 Εγώ  δεν  λέω  όχι  να  μην  κατεβεί  η  τιμή .  ….να  το  μηδενίσεις  εάν  

μπορείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Εγώ  αυτό  που  έχω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  ότι  πολλές  φορές  συμβαίνει  να  τίθενται  

ζητήματα  ερμηνείας  στον  νόμο  και  η  συγκεκριμένη  υπάλληλος  είμαι  

πολύ  σίγουρος  για  να  ρωτήσει  την  αιρετή  Περιφέρεια  είχε  σε  αυτό  το  

σημείο  κάποια  ζητήματα  ερμηνείας .  Πήρε  κάποια  διαβεβαίωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφορική .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προφορική  φυσικά  ότι  σωστά  πράττει  και  προχώρησε  με  αυτόν  τον  

τρόπο .  Είναι  πολύ  ορθό ,  εφόσον  έχει  διαπιστωθεί  ότι  πρέπει  να  γίνει  

μια  διορθωτική  κίνηση ,  να  γίνει  η  διορθωτική  κίνηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προσθέσω  και  να  πω  ότι  θα  έρθουν  και  άλλες  ανακλήσεις .  Έγιναν  

και  σε  άλλες  περιοχές  λάθη .  Κοιτάξτε  τις  μελέτες  αυτές  τις  κάνουν  οι  

υπάλληλοι ,  δεν  τις  κάνουν  οι  αιρετοί .  Οι  υπάλληλοι  τις  κάνουν .  
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Βλέπετε ,  ρώτησαν  την  αιρετή  Περιφέρεια ,  προφορικά  τους  είπαν  ότι  

έτσι  κάντε  την ,  μετά  αποδείχθηκε  ότι  δεν  είναι  έτσι .  Παραδέχθηκε  η  

υπηρεσία  ότι  έγινε  λάθος ,  κάνουν  εισήγηση ,  τα  εξηγούν  όλα  και  

υπογράφουν  και  λέει  που  είναι  το  λάθος .   

 Που  είναι  το  λάθος ;  Η  διαδικασία  για  τον  προσδιορισμό  της  

αξίας  για  την  μετατροπή  εισφορών  γης  σε  χρήμα  δεν  έγινε  σύμφωνα  με  

το  τάδε  άρθρο .  Τώρα  τι  λέει  το  τάδε  άρθρο ,  εάν  θέλετε  πάτε  αύριο  να  

σας  τα  πουν  τι  ακριβώς  λέει  η  διαδικασία  κατά  γράμμα .  Αλλά  έγινε  

λάθος  στην  διαδικασία .  Δεν  έγινε  όπως  το  προσδιόριζε  ο  νόμος .  Το  

παραδέχονται  και  θα  έρθουν  και  άλλες  ανακλήσεις  και  σε  άλλες  

περιοχές  γιατί  έγινε  το  ίδιο  λάθος .   

 Τι  να  πούμε  τώρα ;  Δηλαδή  υπάρχουν  άνθρωποι  που  δεν  κάνουν  

λάθη ;  Κάνανε  λάθος  οι  άνθρωποι  και  όχι  σκόπιμο .  Μετά  από  εντολή  

της  Περιφέρειας  της  αιρετής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  το  θέμα ,  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ναι  υπέρ  της  ανάκλησης .  

Κύριε  Γρηγοριάδη .  Ως  έχει  η  εισήγηση .  Ναι ,  ναι .  Κύριε  

Χατζημαργαρίτη ;  Ναι .  Ναι .  Ναι ,  κ .  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  ξανά  έρθει  το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανάκληση .  Τι  να  ξανά  έρθει ;  Έγκριση  ανάκλησης  αυτών  των  

κοινοποιήσεων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ποια  τιμή ;  Πρέπει  να  προσδιοριστεί  ξανά .  Μετά  θα  έρθει .  Μα  αφού  

ανακαλούμε  αυτή  την  απόφαση ,  κ .  Αντώνη .   

 Παρακαλώ  κ .  Καρύδα .  Ναι .  Κύριε  Γάτσιο ;  Ναι .  Ναι ,  ναι  οι  

υπόλοιποι .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  153/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   32ο:  

Σχετικά  με  την  απομάκρυνση  ή  μη  αψίδας   

έμπροσθεν  του  Δημαρχείου  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Μια  αψίδα  όμορφη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητέ  Πρόεδρε  και  συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομος  σε  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  θέμα  που  φαίνεται  απλό  και  όμως  καλεστήκαμε  να  λύσουμε  ένα  

πρόβλημα  το  οποίο  ήταν  στον  αέρα  εδώ  και  δώδεκα  χρόνια .  Αυτή  είναι  

η  υπόθεση .   
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 Να  σας  πω  λίγο  το  ιστορικό .  Έγινε  καταγγελία  από  έναν  

συνδημότη  μας ,  ο  οποίος  ζητάει  την  οικοδομική  άδεια ,  ζητάει  την  

απομάκρυνση  και  ζητάει  να  υπάρχει  άδεια  συγκεκριμένης  αψίδας  και  

τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Επίσης ,  καταστηματάρχες  γύρω  που  είναι  πάλι ,  όχι  ο  μοναδικός  

δεν  είναι  και  άλλη  καταστηματάρχες  στην  Κελεφού  την  Αμαλία  πήγαν  

λοιπόν  εκεί  και  είπαν  να  απομακρυνθεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιοι  είναι  αυτοί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ονόματα  δεν  λέμε .  Δεν  έχει  σημασία .  Οι  καταστηματάρχες .  Η  κυρία  

Κελεφού  απαντάει  εδώ  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  λένε  για  

απομάκρυνση ,  διότι  ζήτησαν  την  παράταση  της  μίσθωσης  ενώ  υπήρχε  η  

αψίδα .  Άρα  λοιπόν  καταρρίπτεται  και  αυτό  που  ζητάνε .   

 Εγώ  λοιπόν  τι  έπρεπε  να  κάνω  τώρα ;  Έπρεπε  να  απευθυνθώ  σε  

όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  για  να  δω  την  άποψη .  Έστειλα  

λοιπόν  στην  Πολεοδομία  έγγραφο ,  συζητήσαμε .  Στην  αρχή  μας  έλεγε  

εάν  η  αψίδα  αυτή  υπάρχει  σε  κάποιο  έργο  της  τότε  Δημοτικής  Αρχής .  

Εάν  ήταν  ενταγμένη  σε  έργο .   

 Έψαξε  η  υπηρεσία ,  δεν  ήταν  ενταγμένο  σε  έργο .   

 Πάμε  παρακάτω .  Πήγαμε  στην  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή ,  στείλαμε  

έγγραφο .  Όλα  αυτά  χρειάζονται  χρόνο .  Η  αρχιτεκτονική  Επιτροπή  

λοιπόν  μας  απάντησε  ότι  είναι  αρνητική  στην  απομάκρυνση  της  αψίδας  

κατά  πλειοψηφία .   

 Το  πράσινο ,  απευθυνθήκαμε  και  στην  υπηρεσία  Πρασίνου  και  

λέει  ότι  για  να  απομακρυνθούν  τα  φυτά  αυτά  που  είναι  σε  κοινόχρηστο  
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χώρο  θα  πρέπει  να  πάρουμε  άδεια  από  το  Δασαρχείο  ή  να  αποφασίσει  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Λοιπόν ,  η  υπηρεσία  Δόμησης ,  αφού  είχαμε  μια  αλληλογραφία  

έχει  άδεια ,  δεν  έχει  και  τα  λοιπά ,  τελικά  μας  απαντάει  και  μας  λέει  το  

εξής :  ότι  δεν  απαιτείται ,  σε  κοινόχρηστους  χώρους  δεν  απαιτείται  

άδεια  αλλά  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  η  οποία  δεν  

υπήρχε  και  την  παίρνουμε  τώρα ,  μπορεί  να  είναι  νόμιμη .   

 Άρα  λοιπόν ,  σήμερα  εμείς  με  την  απόφαση  που  θα  πάρουμε  και  

με  την  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή  και  πάλι  με  απόφαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ότι  δεν  απομακρυνθεί  το  πράσινο  και  τα  λοιπά ,  μπορούμε  

να  διατηρήσουμε  την  αψίδα  αυτή .   

 Προέκυψε  ένα  άλλο  θέμα .  Έχει  κιτρινίσει  το  μισό .  Εμείς  δεν  το  

αφήσαμε  έτσι .  Σε  συνεργασία  με  τον  Αντιδήμαρχο  Πρασίνου  μιλήσαμε ,  

πήγαμε  κάτω  στην  υπηρεσία  οι  δυο  μας  και  έδωσε  εντολή  ο  

Αντιδήμαρχος  Πρασίνου ,  διότι  αυτός  είναι  υπεύθυνος ,  στην  υπάλληλο  

και  είπε  να  διερευνήσει  το  θέμα ,  γιατί  κιτρίνισαν  τα  φυτά  αυτά ,  γιατί  

έχουν  κιτρινίσει  και  εάν  χρειαστεί ,  εάν  υπάρχει  δόλος  να  γίνει  μήνυση  

κατά  αγνώστου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δολιοφθορά  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  θα  μας  το  πει  κατόπιν  των  ενεργειών  που  θα  κάνει .   

 Επίσης  έδωσε  εντολή ,  επαναλαμβάνω ,  μαζί  πήγαμε ,  έδωσε  

εντολή  ο  Αντιδήμαρχος  Πρασίνου  να  αντικατασταθεί  το  πράσινο .   

 Η  υπάλληλος  ρώτησε  εάν  έχουμε  προμήθεια  φυτών ;  Και  ο  

Αντιδήμαρχος  είπε  ότι  βεβαίως  μπορούμε ,  έχουμε  την  ευχέρεια  να  
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κάνουμε  την  προμήθεια  και  θα  αντικαταστήσουμε ,  θα  αντικαταστήσει ,  

βέβαια  ο  Αντιδήμαρχος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρία  ευρώ  η  ρίζα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  αντικαταστήσει  το  πράσινο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  αυτό  είναι ,  επαναλαμβάνω ,  αρμοδιότητα  της  

υπηρεσίας  Πρασίνου ,  η  οποία  έχει  έναν  Αντιδήμαρχο  και  έδωσε  τις  

εντολές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  πάμε  στο  δια  ταύτα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  δια  ταύτα .  Η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής ,  του  Δημάρχου ,  του  

Αντιδημάρχου  και  όλης  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  να  παραμείνει  και  

να  έρθει  στην  προτέρα  κατάσταση .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  το  θέμα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  εάν  δεν  υπάρχουν ;  Ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας  και  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Και  η  κυρία  Καλώτα .  Παρακαλώ  κυρία  Καλώτα .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  με  απόφαση  είχε  γνωμοδοτήσει  θετικά  

στην  απομάκρυνση  της  αψίδας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν  την  Αρχιτεκτονική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μαζέψτε  όλες  τις  ερωτήσεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  θα  το  απαντήσω .  Το  θέμα  ήρθε  χωρίς ,  βλέπετε  τώρα   δεν  υπήρχε  

άδεια ,  δεν  υπήρχε  τίποτα  από  όλα  αυτά  και  η  Επιτροπή  Ποιότητας  

Ζωής  προκειμένου  να  διαφυλάξει  το  σώμα  και  την  ασφάλεια ,  είπε  ότι  

εφόσον  δεν  έχει  άδεια ,  εφόσον  δεν  ξέρουμε  τίποτα  για  όλα  αυτά ,  να  

γίνει  απομάκρυνση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  κύριε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Μοσχολιό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπήρχε  η  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  τίποτα  δεν  υπήρχε .  Απλά  και  σε  συνεννόηση  που  είχα  εγώ ,  

θυμάστε  που  πήραμε  και  τηλέφωνα  επιτόπου  με  την  Πολεοδομία  μας  

είπε  ότι  είναι  αυθαίρετη  κατασκευή .  Άρα  λοιπόν  σωστά  εκείνη  την  ώρα  

χωρίς  να  έχουμε  τίποτα  άλλο ,  ένα  στοιχείο  πήρε  αυτή  την  απόφαση .  

Γνωμοδότησε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι ,  αλλά  έτσι  όπως  το  φέρνετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Καρύδα .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μήπως  πρέπει  να  ανακληθεί ;  Όπως  το  φέρνετε  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  καμία  ανάκληση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται .  Γνωμοδοτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  απόφαση  θα  πάρουμε  εάν  θα  την  γκρεμίσουμε  ή  θα  την  

διατηρήσουμε .  Κύριε  Καρύδα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  απόφαση  η  δική  μας  μετράει .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .  Προκαταβολικά  θα  ψηφίσω  και  εγώ  να  μην  απομακρυνθεί ,  

απλά  θέλω  να  κάνω  μια  διευκρινιστική  ερώτηση  σε  περίπτωση  που ,  ας  

πούμε ,  ο  αντίδικος  θελήσει  να  το  τραβήξει .  Είπαμε  προηγουμένως  ότι  

δεν  υπάρχει  κάποια  ειδική  άδεια  και  τα  λοιπά .  Αυτό  είναι  απόφαση  

δική  μας ,  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Σε  περίπτωση  που  

υπάρξει  ένα  ακραίο  καιρικό  φαινόμενο  έχουμε  κάτι  στα  χέρια  μας  που  

να  μας  δίνει  ότι  υπάρχει  στατική  επάρκεια ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  έχουμε  

κάποιο  παραθυράκι  από  τον  άλλο  να  μας  πει  στην  περίπτωση  αυτή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  ένα  επιχείρημα  που  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  εδώ  είναι  η  

κυρία  Δρίγκα ,  που  είπε ,  άλλη  μια  παράμετρος  που  ακριβώς  αυτό  που  

είπατε  και  είπαμε  μέσα ,  ίσως  και  λάθος  επειδή  δεν  είμαστε  και  ειδικοί ,  
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το  είπαμε  και  αυτό  ότι  δεν  έχει  στατική  επάρκεια .  Δεν  εννοούμε  αυτό .  

Εννοούσαμε  ότι  ήταν  επικίνδυνη ,  διότι  πέρυσι ,  εάν  θυμούμαι  καλά ,  ο  

Πρόεδρος  10:00΄  η  ώρα  ήρθε  και  μας  λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  10:00΄ ,  8:30΄  η  ώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγειρε  η  αψίδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  είχα  βρει  να  γέρνει .  Τριάντα  μοίρες  κλίση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  αμέσως  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απέκλεισα  τον  δρόμο  και  φώναξα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  με  αυτεπιστασία ,  όλα  αυτά  μας  οδήγησαν  εκεί ,  

κυρία  Καλώτα ,  με  αυτεπιστασία  την  στερεώσαμε ,  βάλαμε  σιδεριές  και  

τα  λοιπά  γι '  αυτό  εμείς  είπαμε  ότι  δεν  έχει  στατική  επάρκεια .  Κακώς  η  

λέξη  στατική  επάρκεια ,  γιατί  είμαστε  και  ειδικοί .   

 Όμως  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό ,  βεβαίως  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  θα  φροντίσετε  ώστε  να  διατηρηθεί… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως  λέει  η  Πολεοδομία ,  η  υπηρεσία  Δόμησης  ότι  δεν  απαιτείται  

οικοδομική  άδεια  ή  άδεια  δόμησης  αλλά  έγκρισης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   
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 Έρχεται  το  άλλο  τώρα  που  λέτε  εσείς ,  εντάξει  εμείς  παίρνουμε  

μια  απόφαση ,  έχει  στατική  επάρκεια ;  Έδωσα  εντολή  στην  υπηρεσία  να  

κάνουν  μελέτη  στατικής  επάρκειας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βλέπετε  πόσο  περίπλοκο  είναι  το  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι  αρχιτέκτονες  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  μιλάνε  για  επάρκεια  στατική .  

Μόνοι  οι  μηχανικοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  δεν  μιλάνε  για  επάρκεια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ ,  άφησέ  με  να  μιλήσω  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  τώρα  άλλο  πράγμα  λέτε  εσείς  τώρα .  Άλλο  πράγμα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άφησέ  με  σε  παρακαλώ .  Υπάρχει  από  μηχανικό ,  έστω  του  Δήμου ,  ότι  

ναι  είναι  σταθερό ,  έχει  στατική  επάρκεια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προκύψει  στο  μέλλον .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  στο  μέλλον ,  τώρα .  Προτού  ψηφίσουμε .  Εδώ  σκοτώθηκαν  

άνθρωποι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή  την  παίρνουμε  απόφαση  να  παραμείνει .  Παράλληλα  η  υπηρεσία  

θα  κάνει  την  μελέτη  στατικής  επάρκειας .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Η  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή  άλλο  εξετάζει .  Εξετάζει  τον  χώρο ,  την  

ομορφιά .  Αυτά  εξετάζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επίσης ,  βάλτε  καμία  κάμερα  γιατί  θα  ξανά  ποτιστούν  τα  φυτά .  

Κάμερα ,  κάμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα ,  συνάδελφοι ,  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  διότι  δυο  πολίτες  

καταγγέλλουν  την  ύπαρξη  αυτής  της  αψίδας .  Επικαλούνται  λόγους  

στατικής  επάρκειας  και  το  Α  και  το  Β  και  το  Γ  και  το  Δ .  Κοντολογίς  

τους  ενοχλεί .  Τους  ενοχλεί .  Όπως  σας  το  λέω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  τα  τραπεζάκια  μας  που  θα  τα  βάλουμε  Πρόεδρε ;  Για  πες  μου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο .  Και  εφόσον  κάνανε  αυτή  την  κίνηση  οι  συμπολίτες  μας ,  

οφείλαμε  να  φέρουμε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Και  σωστά  

ήρθε .  Γι '  αυτό  μην  απορείτε  γιατί  ήρθε  το  θέμα .  

 Ας  τηρήσουμε  την  διαδικασία .  Η  κυρία  Γεωργούλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις ;   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Ερώτηση .  Ερώτηση .  Που  προέκυψαν  από  τα  συνημμένα .  Στα  

συνημμένα  υπάρχουν  κάποιες  αναφορές  και  κάποια  έγγραφα ,  κάποια  

αλληλογραφία  από  τον  Μάιο .  Μια  από  την  Μάιο  και  μια  από  την  

Ιούνιο  και  αναφέρεται  σε  μια  καταγγελία  δημότη  αλλά  εμείς  έχουμε  
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μόνο  την  καταγγελία  από  20 Σεπτέμβρη .  Από  πότε  ξεκίνησε  το  όλο  

ζήτημα  να  διερευνάται  θέλω  να  ρωτήσω ;   

 Δυο  έγγραφα  είναι  9 Μαΐου ,  νομίζω  και  16 Ιουνίου  του  ΄16. 

Δηλαδή  προγενέστερα  από  την  καταγγελία  η  οποία  υπάρχει  ως  

συνημμένο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

20/9ου  είναι  η  καταγγελία .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Ναι ,  υπήρχε  και  άλλη  προγενέστερη  που  δεν  την  έχουμε  σε  έγγραφο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  κυρία  Κελεφού  μου  έδωσε  μόνο ,  μου  είπε  το  εξής  η  κυρία  Κελεφού .  

Μου  λέει  ότι  …το  τάδε  και  τα  λοιπά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  την  οποία  ζητούν  την  απομάκρυνση  της  αψίδας .  Αυτό  είναι ,  δεν  

λέει  ακριβώς  πότε .  Δεν  λέει  πότε ,  απλά  λέει  ότι  έχουν  ζητήσει  την  

παράταση  της  μίσθωσης .  Άρα  λέει  το  ήξεραν  αυτό .  Μπορείς  όμως  να  

πας  στην  κυρία  Κελεφού  και  να  δεις  αυτοί  οι  καταστηματάρχες  οι  

πέντε ,  οι  έξι  πότε  κάνανε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  τοποθετήσεις  συνάδελφοι .  

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Και  μια  ακόμη  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  
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Το  πρακτικό  της  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  η  απόφαση  η  114/16… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Δεν  είναι  απόφαση ,  γνωμοδότηση .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Γνωμοδότηση ,  ωραία .  Έχω  μόνο  αυτή  την  σελίδα  και  μετά  είναι  η  

σελίδα  με  τα  ονόματα .  Δεν  υπάρχει  δηλαδή  και  εδώ  αναφέρθηκε  ότι  

ελήφθη  κατά  πλειοψηφία ,  δεν  υπάρχει  το  σκεπτικό ,  δεν  υπάρχει  αυτό .  

Δεν  ξέρω ,  είναι  λάθος  της  εκτύπωσης  των  συνημμένων  που  λάβαμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει  τίποτα .  

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Δεν  υπάρχει  το  σκεπτικό  δηλαδή  της  Επιτροπής .   Και  μόνο  μετά  

συνοδεύεται  από  ένα  έγγραφο  που  λέει  ότι  γνωμοδοτεί  υπέρ .  Αυτό .  

Υπέρ  της  απομάκρυνσης .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  λέει  και  γιατί .  Το  λέει  γιατί .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Σε  αυτά  που  πήραμε  από  τον  Δήμο ,  όχι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα  λέει  γιατί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  σελίδα  από  το  e-mail  που  σας  ήρθε .  Εσείς  το  βρήκατε  μέσα  στον  

φάκελο  που  ήρθατε  και  το  είδατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συνάδελφοι  τοποθετήσεις .  Ποιος  θέλει  να  τοποθετηθεί  επί  του  

θέματος ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Ξεκινάμε  από  εσάς ,  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  στο  τμήμα  του  αστικού  χώρου ,  όπου  δούλεψε  η  

μελέτη  των  βιοκλιματικών  αναπλάσεων ,  υπάρχει  ως  στοιχείο  πλέον  

μέσα  στο  αστικό  περιβάλλον  αυτή  η  βαριά  κατασκευή  της  πέργολας .  

Είναι  εδώ  παρά  δίπλα  στο  παρκάκι ,  είναι  μπροστά  στην  Βιβλιοθήκη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει  πολλές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει  πολλές .  Αυτό  το  στοιχείο  λοιπόν  εμείς  το  χαιρετίζουμε ,  μας  

αρέσει  και  θεωρούμε ,  βεβαίως ,  ότι  το  αναρριχώμενο  που  θα  φυτευτεί  

δίπλα  κάποια  στιγμή  θα  δημιουργήσει  ένα  φυσικό  σκίαστρο ,  δηλαδή  

μια  σκιά  για  την  ανακούφιση .   

 Εμείς  λέμε  ότι  στον  συγκεκριμένο  χώρο  για  την  ομοιομορφία  του  

αστικού  χώρου  να  γίνει  μια  τέτοια  κατασκευή  εκεί  στον  συγκεκριμένο  

χώρο  για  να  απαντηθούν  και  αυτές  οι  ερωτήσεις  που  έβαλε  ο  

συνάδελφος ,  να  γίνει  λοιπόν  μια  κατασκευή ,  η  οποία  θα  έχει  τα  

στοιχεία  τα  συγκεκριμένα  που  είναι  εγκεκριμένα ,  θα  είναι  ομοιόμορφο  

αυτό  το  στοιχείο ,  θα  το  συναντούμε  παντού ,  θα  το  έχουμε  και  μπροστά  

στο  Δημαρχείο .   

Να  κουρευτούν  οι  πρασιές  και  τα  φυτά ,  τα  οποία  φυτά  τα  

αφήσαμε  και  χαμηλά  εκεί  έχει  γίνει ,  να  κουρευτούν  και  εκεί  εμείς  

προτείνουμε  να  είναι  πραγματικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ας  μην  απομακρυνόμαστε  από  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο  θέμα  μας  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  οι  ξύλινες  κατασκευές  και  τα  λοιπά  είναι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ ,  δεν  θέλω  να  με  διακόπτετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  δεν  θα  σας  διακόπτω ,  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ταιριάζει  να  με  διακόπτετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ταιριάζει  μια  χαρά .  Όταν  δεν  είστε  εντός  θέματος .  Εντάξει ,  καλή  η  

πρότασή  σας  αλλά  είναι  άλλο  θέμα  τώρα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κάνω  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  θέμα .  Εδώ  μιλάμε  για  απομάκρυνση  ή  μη  της  αψίδας .  Ναι  ή  όχι .  

Δεν  κάνουμε  προτάσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  δεν  είναι  έτσι ;  Έτσι  είναι  το  θέμα ,  εάν  δεν  μας  αρέσει  άλλο  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λοιπόν  στο  θέμα  αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  περιοριστείτε  στο  θέμα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είμαι  επί  του  θέματος  απολύτως .  Απολύτως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είστε .  Τέλος  πάντων  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απαντούν  και  για  την  αγωνίας  της  στατικής  επάρκειας  και  για  την  

γενική  αισθητική  και  για  την  διατήρηση  του  πράσινου .  Λοιπόν ,  η  

πρότασή  μας  είναι  αυτή .  Η  συγκεκριμένη  αψίδα  να  διαμορφωθεί  σε  

πέργκολα  όπως  την  έχουμε  επιλέξει  σαν  στοιχείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  να  φύγει… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όχι  βέβαια .  Είμαι  σαφής .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απομάκρυνση  δηλαδή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είμαι  σαφής .  Όχι  βέβαια  λέω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντικατάσταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντικατάσταση  τότε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  πράσινο  να  διατηρηθεί .  Και  αυτό  το  οποίο  είναι  καλυμμένο  κάτω  

από  το  πράσινο  να  γίνει  μια  κατασκευή  για  να  έχουμε  ομοιομορφία ,  να  

είναι  καινούργια ,  να  έχει  στατική  επάρκεια  και  να  είναι  εγκεκριμένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα  κ .  Φωτιάδη  ξέρετε ,  δηλαδή  για  να  τα  κάνουμε  λιανά  τα  πράγματα ,  

μισό  λεπτάκι ,  για  να  γίνει .  Κύριε  Φωτιάδη  σε  σας  απευθύνομαι .  

Μιλάτε  για  ξύλινη  κατασκευή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μιλώ  για  μια  κατασκευή  η  οποία  θα  είναι  συμβατή  με  την  άλλη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  των  βιοκλιματικών  αναπλάσεων .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  είναι  και  ξύλινη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  γίνει  αυτό  το  οποίο  λέτε  σημαίνει  κοντολογίς  ότι  ξηλώνουμε  

αυτή  την  κατασκευή ,  Ξανά  φυτεύουμε  τα  ίδια  φυτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  δεν  γίνεται  αλλιώς  κ .  Φωτιάδη .  Δεν  γίνεται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θέλετε  την  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται .  Πρακτικά  είναι  αδύνατο  αυτό  που  λέτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  μιλάμε  για  απομάκρυνση  ή  μη  της  αψίδας .  Τίποτα  παραπάνω  και  

τίποτα  λιγότερο .  Η  πρότασή  σας  πολύ  καλή ,  πάρα  πολύ  καλή  αλλά  

πρέπει  να  ξηλωθεί  όλη  αυτή  η  αψίδα  για  να  γίνει  η  πρότασή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Να  παραμείνει  λοιπόν .  Εμείς  είχαμε  μια  πρόταση  για  να  μην  

έχουμε….Εμείς  έχουμε  όμως  ένα  όραμα  και  το  κατέθεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Σαφές  και  το  όραμα  κατανοητό  αλλά  εδώ  ψηφίζουμε  να  μείνει  

ή  να  φύγει  η  αψίδα  η  υπάρχουσα .  Τελεία  και  παύλα .  Το  θέμα ,  νομίζω ,  

ολοκληρώθηκε  και  χρονοτριβούμε .  

 Η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  και  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Παρακαλώ .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εμείς  ως  παράταξη  θα  ψηφίσουμε  φυσικά  να  παραμείνει  η  αψίδα  γιατί  

πραγματικά  κάθε  σημείο  πρασίνου  είναι  πολύ  σημαντικό  για  την  πόλη  

και  για  τον  καλλωπισμό  της  πόλης  ειδικά .  Όμως  θα  πρέπει  και  εμείς  να  

συμμορφωθούμε .  Ότι  έκανε  η  συμπολίτισσά  μας  που  την  άλλη  μέρα  

έφερε  μαστόρους  και  κατέβασαν  εκείνη  την  πινακίδα .  Εμείς  πρέπει  να  

κάνουμε  το  αντίθετο .  Ήδη  από  αύριο  πρέπει  να  κατοχυρώσουμε  την  

στατικότητα  αυτής  της  κατασκευής ,  από  αύριο  το  πρωί  γιατί  

πραγματικά  δεν  έπρεπε  να  έχει  έρθει  αυτή  εισήγηση  όπως  ήρθε  που  να  

αναφέρει  και  τις  αποφάσεις  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  γιατί  βάζει  

σε  δίλημμα  έναν  που  θα  το  διαβάσει  έτσι  κάπως  βιαστικά .   

 Αυτά  τα  θέματα  θα  έπρεπε  να  έχουν  λυθεί  και  να  μην  τίθενται  

θέματα  από  πολίτες ,  έστω  υποψία  επάρκειας  κατασκευών .  Και  θα  

τονίσω  επίσης  να  μην  έχουμε  όμως  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά ,  γιατί  

πραγματικά  διαπιστώνουμε  ότι  μέσα  στην  πόλη ,  εμείς  ως  παράταξη  

ξέρετε  ότι  κάνουμε  φασαρία  και  για  τα  δέντρα  και  για  αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  πάμε  αλλού .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Κλείνω .  Σε  άλλες  περιοχές  βέβαια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τις  άλλες  περιοχές .  Ήσασταν  σαφέστατη .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα  μικρό  σχόλιο .  Πάντως  για  να  λέμε  την  αλήθεια ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  όταν  το  είχε  φέρει  η  Διάβαση  Πεζών  πριν  από  κάποιο  

χρονικό  διάστημα  αυτό  το  θέμα  η  πολιτική  βούληση  και  η  δική  σας  και  

την  Δημοτικής  Αρχής  ήταν  εντελώς  διαφορετική  και  εάν  δεν  υπήρχαν  

οι  γενικευμένες  αντιδράσεις  το  φυτό  θα  το  είχατε  πάρει  κεφάλι  τώρα  

δεκαπέντε  φορές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  γενικεύετε  προσωπικά  το  θέμα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  προσωπική  μου  εκτίμηση .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  έστω  και  

τώρα ,  έστω  και  αργά  χαίρομαι  που  θα  διατηρηθεί  το  καημένο  το  φυτό  

στην  θέση  του .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής ,  ωραία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  προσωπική  μου  εκτίμηση  και  ολοκληρώνω .  Αυτό  που  

πήγε  να  πει  η  κυρία  Καλώτα ,  δεν  ξέρω  εάν  το  αντιλήφθηκα  σωστά ,  

μπορεί  να  είναι  άλλο  θέμα  αλλά  νομίζω  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  θα  

πρέπει  να  δείξει  την  πυγμή  της  σε  όλα  αυτά  τα  καταστήματα  που  

εντελώς  αυθαίρετα  κλαδεύουν  ή  κουρεύουν  εντελώς  τα  δέντρα .  Θα  

πρέπει  να  το  δείτε  αυτό  προσεκτικά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γκότση  σύντομος  σε  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε  κυρία  Καλώτα .  Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορεί  να  λέγονται  εδώ  

ότι  η  άποψή  μου  είναι  αυτή .  Είπαμε  εμείς  τίποτα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  ακούσατε  τίποτα  κ .  Γιαννακίδη  ότι  θέλουμε  να  την  

απομακρύνουμε ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  άλλα  λέγατε  όμως  τότε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλω  διάλογο  να  κάνετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  έλεγα ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  τοποθέτηση  και  αφήστε  τους  διαλόγους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Τι  έλεγα ;  Τι  έλεγα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  και  αφήστε  τους  διαλόγους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει .  Δεν  ειπώθηκε  τίποτα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ο  καθένας  μπορεί  να  υποθέτει  ότι  θέλει .  Εγώ  

μπορεί  να  πω  μια  λέξη  για  έναν  ψηλό  και  να  ψαχτούν  όλοι  οι  ψηλοί .  

Δεν  είναι  δυνατόν  να  λέμε  υποψιάζομαι .  Σας  παρακαλώ .  Όσον  αφορά ,  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

191

κυρία  Καλώτα ,  δεν  μπορούσαμε  εμείς  προτού ,  γιατί  δεν  υπήρχε  άδεια ,  

δηλαδή  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα ,  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  τινά .  Κοιτάξτε ,  να  τα  διευκρινίσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  κάνε ,  μην  κάνεις  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  τινά  μπορούσαν  να  συμβούν .  Ένα  είναι  να  το  φέρουμε  εδώ  και  με  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  την  διατηρήσουμε  και  το  

δεύτερο  είναι  να  στείλω  εγώ  στην  πολεοδομία  και  να  την  βγάλει  

αυθαίρετη  κατασκευή  και  να  την  ξηλώσουμε .  Αυτά  ήταν  τα  δυο  τινά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  έπρεπε  να  έρθει  το  θέμα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  πάρω  όλα  αυτά  τα  έγγραφα .  Βεβαίως ,  βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Γκότση ,  κύριε  Γιαννακίδη .  Κύριε  

Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γνωμοδότηση  κάναμε  διότι  δεν  είχαμε  τίποτα  στα  χέρια  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σαφής ,  τελειώσαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  λέμε  και  στον  καθένα  στο  αφτί  τι  θα  κάνουμε .  Και  εν  πάση  

περιπτώσει ,  κύριε  Γιαννακίδη  λέτε  για  Δημοτική  Αρχή  και  για  μένα .  

Μόνο  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εγώ  είμαι ;  Η  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη  εκεί  δεν  ήταν ;  Λοιπόν ,  πως  στοχοποιείτε  εσείς  εμάς .  Πως  

στοχοποιείτε  εμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  διά  ταύτα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  δια  ταύτα .  Μετά  από  όλες  αυτές  τις  ενέργειες ,  μετά  από  όλες  

αυτές  τις  ενέργειες ,  επαναλαμβάνω ,  οι  οποίες  είναι  χρονοβόρες ,  μετά  

από  όλες  αυτές  τις  ενέργειες ,  διότι  οι  υπηρεσίες  δεν  έχουμε  μόνο  ένα  

θέμα ,  έχουν  χίλια  θέματα ,  η  αψίδα  μετά  από  την  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  παραμένει  και  την  στερεοποιούμε  την  κάνουμε  

ασφαλή  για  να  μην  έχουμε  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  να  κλείσουμε  το  θέμα .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ποιο  είναι  το  επί  προσωπικού ;  Δεν  έχει  σημασία  εάν  ζητάτε  κυρία  

Δρίγκα .  Όχι .  Όχι .  Σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  ξεφτιλίζετε  την  λέξη  αψίδα .  Την  ξεφτιλίζετε .  Οι  

Ρωμαίοι  κάνανε  αψίδες  που  ήταν  τεράστιες  και  περνούσαν  από  εκεί  οι  

αυτοκράτορες .  Δεν  φτιάχνανε  με  σιδεράκια  και  την  ονομάζανε  αψίδα .  

Πρώτο  κ .  Πρόεδρε  ξεφτιλίζει  την  έννοια  της  αψίδας .   

 Δεύτερον .  Η  πλατεία  του  Δημαρχείου  είναι  μια  πιθανή .  Εγώ  

κύριοι  όταν  έγινα  Αντιδήμαρχος  την  γκρέμισα ,  είχαν  βάλει  κάτι  σίδερα  

τότε  αυτοί  οι  άνθρωποι ,  κάποια  σίδερα  και  κάποια  φυτά .  Εγώ  την  

γκρέμισα  και  έριξα  όλα  τα  καλαθάκια  που  ήταν  εκεί  και  κάνανε  αυτό ,  

άνοιξα  την  πλατειούλα  και  ήθελα  να  γκρεμίσω  και  όλα  τα  κηπάρια  για  

να  κάνουμε  μια  όμορφη  πλατεία  μπροστά  στο  Δημαρχείο .   

 Ποια  αψίδα ;  Αυτή  αψίδα  είναι ;  Είναι  ντροπή  για  μας  να  λέμε  

αυτή  την  λέξη  αψίδα .  Οι  καμάρες  για  την  Θεσσαλονίκη  είναι  αψίδα .  

Είναι  η  Αψίδα  του  Θριάμβου  στο  Παρίσι .  Στο  Βερολίνο .  Αυτές  είναι  

αψίδες ,  όχι  με  πέντε  σιδεράκια  να  κάνετε  και  αψίδα .  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ντροπή .  Κρίμα .  Είναι  ντροπή .  Να  το  λέτε  

και  αψίδα  τουλάχιστον .  Να  γκρεμιστούν .  Κυρία  Ιλανίδου  να  

γκρεμιστούν  και  όλα  τα  κηπάρια  δίπλα  και  να  κάνουμε  μια…. 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε .  Να  γίνει  μια  πλατεία  για  το  Δημαρχείο  μας  με  ευπρέπεια ,  με  

ωραία  δομικά  υλικά  που  να  δείχνει  και  το  κύρος  ότι  είναι  αυτό  

δημοτικό  μέγαρο .  Ακούτε ;  Και  όχι  αυτές  τις  αηδίες  που  την  έχετε  

κάνει  μια  πιθαμή  την  πλατειούλα .  Να  γκρεμιστούν .  Πλατεία  έχουμε  
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εμείς  στο  Δημαρχείο  μπροστά ;  Τι  είναι ;  Μια  πιθαμή  είναι .  

Επιτρέπεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  ένα  λεπτό  τον  λόγο  σας  παρακαλώ  επί  προσωπικού .  

Ήθελα  να  διευκρινίσω  ότι  σήμερα  συζητάμε  για  την  απομάκρυνση  ή  μη  

της  αψίδας  με  άλλα  δεδομένα ,  γιατί  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

ξέρατε  ότι  χρειαζόταν  άδεια  οικοδομική  και  ελέγχθηκε  ότι  για  την  

πάρουμε  αυτή  την  άδεια  χρειάζεται  πολύ  μεγάλο  χρονικό  διάστημα ,  

ένα  με  δυο  χρόνια  και  σαν  βάση  ξεκινήσαμε  ότι  ήταν  πάρα  πολύ  

επικίνδυνη  και  δεν  είχε  καμία  στατική  επάρκεια .  Ούτε  τις  αιτήσεις  

είχαμε  των  καταστηματαρχών ,  ούτε  τίποτα .  Η  μόνη  μας  αγωνία  ήταν  η  

στατικότητα  της  αψίδας .  Και  αβασάνιστα  δεν  την  πήραμε  αυτή  την  

απόφαση .  Το  συζητήσαμε  πάρα  πολύ  και  είπαμε  ότι  θα  λειτουργήσουμε  

περαιτέρω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  προϋπόθεση  ότι  είχε  πέσει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  σήμερα ,  εφόσον  υπάρχουν  όλα  αυτά  τα  διευκρινιστικά  και  όλα  τα  

καινούργια  δεδομένα  αλλάζει ,  φυσικά  και  η  απόφαση  η  γνωμοδότησή  

μας .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  τελείωσαν  οι  τοποθετήσεις .  Ψηφίζουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  να  παραμείνει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

Ψηφίζουμε  ναι  να  παραμείνει .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Κύριε  Δούκα ;  Ναι .   

Αντώνης  Αναστασιάδης ,  όχι .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  να  μεγαλώσει  η  πλατεία  του  Δημαρχείου .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  ναι ,  η  κυρία  Γεωργούλα  ναι ,  κύριε  Γάτσιο  ναι ,  ναι .  

Ναι  ο  Πρόεδρος  ναι  και  εγώ  και  ο  κ .  Χασαπίδης  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  154/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριακοστό  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας  

 ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου:  

α)  στην  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

β)  στην  Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών ,  

γ)  στην  Δ .Ε .  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών  και  στις   

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

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

196

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  ποιος  είστε  κύριε ;  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  κάνω  τοποθέτηση  και  πολύ  σύντομα  μάλιστα .  Τα  ποσά  τα  οποία  

αναφέρονται  στις  εισηγήσεις  κατά  την  άποψή  μου ,  είναι  αρκετά  

μεγάλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  δώσουν  έκπτωση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  με  ενδιαφέρει  εάν  θα  δώσουν  έκπτωση  και  πόση  έκπτωση .  Εμείς  

καλούμαστε  εδώ  πέρα  να  εγκρίνουμε  αυτά  τα  ποσά  και  επ’  αυτών  των  

ποσών  θα  μιλήσω .  Εάν  δώσει  90% ή  100% έκπτωση  ποσώς  ενδιαφέρει  

το  σώμα  αυτή  την  στιγμή .  Είναι  κάτι  που  θα   γίνει  μετέπειτα .    

 Άρα  λοιπόν  εμείς  τοποθετούμαστε  με  βάση  τα  υπάρχοντα  ποσά .  

Ένα  και  μόνο  θα  σας  πω .  Για  την  περιοχή  του  Λευκώνα ,  Ορεινής  και  

Βροντούς  μηνιαίο  μίσθωμα  είναι  8.500.  Μηνιαίο  μίσθωμα .  Για  παροχή  

υπηρεσιών .  Για  τον  Δήμο  Σκουτάρεως  είναι  περίπου  5.000,  5.500 και  

για  τον  δικό  σας  τον  Δήμο  είναι  περίπου  4.500 μηνιαίο .  Κρίνουμε  ότι  

είναι  πολλά  τα  χρήματα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κρίνουμε  ότι  είναι  πολλά ,  γι '  αυτό  εξάλλου  και  δεν  το  ψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Άλλος  κανείς .  Λοιπόν ,  οι  υπόλοιποι  ναι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι ;  Μήπως  μπορούμε  να  βρούμε  μια  

φόρμουλα  αυτούς  τους  συνεργάτες  του  Δήμου  να  τους  έχουμε  εκ  

περιτροπής  να  καθαρίζουν  …τον  περιβάλλοντα  χώρο  του  νοσοκομείου ;  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  το  Υπουργείο  Υγείας  τι  κάνει  κ .  Φωτιάδη  άμα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνει  περικοπές  δαπανών  και  ο  δήμος  θα  δαπανά  για  ποιο  πράγμα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  εγώ  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ανοίξουμε  αυτόν  τον  ασκό  του  Αιόλου ,  καλή  η  πρότασή  σας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  υπολογιστές  δεν  δίνει  στους  αγροτικούς  γιατρούς  το  

Υπουργείο  Υγείας .  Πράσινο  δεν  δίνει  να  κουρεύεται  και  να  είναι  

ευπρεπές  το  νοσοκομείο .  Έλεος  δηλαδή .  Δηλαδή  εκεί  τι  θα  κάνει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  τις  περικοπές ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μετά  περικοπές .  Βαμβάκια  δεν  έχουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έχουμε  αναλάβει  το  σέρβις  για  το  ασθενοφόρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  μην  ξηλώνουμε .  Αιμορραγούμε  τον  Δήμο .  Εθελοντικά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  καταλαβαίνω  και  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μου  αρέσει  η  εικόνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμένα ,  κ .  Φωτιάδη  δεν  μου  αρέσει  αλλά  να  ξέρετε  ότι  το  

νοσοκομείο  έχει  χλοοκοπτικό  αυτοκινητάκι ,  το  οποίο  οι  κύριοι  αυτοί  

οι  διοικούντες ,  το  λέω  ευθαρσώς ,  δεν ,  ντρέπεται  κάποιος  να  ανεβεί  σε  

αυτό  το  αυτοκινητάκι  και  να  κουρεύει  εκεί  μέσα .  Τόσο  δύσκολο  είναι ;  

Έχει  πενήντα  οδηγούς  εκεί  μέσα .  Έλεος  δηλαδή .  Έλεος ,  όλα  από  τον  

Δήμο .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  να  ανταποκρίνεται  έτσι .  Δηλαδή  δίνουμε  ένα  

κακό  παράδειγμα ,  καταλάβατε ;  Καλόπιστα  και  καλοπροαίρετα  το  λέω .  

Όπως  το  πονάτε  το  νοσοκομείο  έτσι  το  πονάμε  όλοι  μας ,  πραγματικά .  

Αλλά  δεν  θέλω  να  ανοίξουμε  ασκό  Αιόλου  προς  τα  εκεί .    

 Και  καλά  κάνατε  και  μπορούσατε  τότε .  Η  εποχή  είναι… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  άλλες  εποχές  πάντοτε .  Τώρα  τι  να  σας  πω  ότι  το  τρακτέρ  που  

δουλεύει  ο  κ .  Δούκας ,  όταν  το  πήραμε  στην  Νομαρχία  με  τον  

καταστροφέα  δεν  είχε  καμία  Νομαρχία .  Άσχημα  κάναμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  τότε  γινόντουσαν  δημοπρασίες  και  καθαρίζαμε  τον  περιφερειακό  

δρόμο .  Δεν  κάναμε  άσχημα .  Σήμερα  έμεινε  εξοπλισμός  στον  Νομό .  

Έτσι  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  καλά  κάνατε  πραγματικά .  Άλλη  εποχή  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  καλοπροαίρετη  συζήτηση  κάνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  δίκαιο ,  είναι  απαράδεκτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μα  εκείνο  τον  μεγάλο  χώρο  του  νοσοκομείου  εγώ  τον  

κάνω  με  τον  καταστροφέα  που  εσείς  κάποτε  αγοράσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βοηθάει  ο  κ .  Δούκας ,  μην  νομίζετε  ότι  το  αφήνει  έτσι  το  νοσοκομείο .  

Και  μάρτυρας  ο  κ .  Μηλίδης  γι '  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  δεν  λέμε  όχι .  Να  δείτε  ότι  βοηθάνε  το  νοσοκομείο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  αλήθεια  είναι  ότι  και  άλλοι  δήμοι  ήρθαν  και  κάνανε  εθελοντικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  εθελοντικά  μόνο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  κατάσταση  είναι  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι  για  το  θέμα  αυτό  εκτός  από  τον  κύριο  Ηλία  

Αναστασιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Μηλίδης  και  η  κυρία  Καλώτα ,  όχι .  

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας   

¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου:  

στην  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  155/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας  ¨  

Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου:   

στην  Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών ,  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  156/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας   

¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου:   

στην  Δ .Ε .  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών  και  στις   

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

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  157/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  υποκατάστασης  αναδόχου  του  έργου:  ¨Συντήρηση   

και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  158/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τριακοστό  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  παράτασης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .  .Α .Χ .  του  

υπάρχοντος   

προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος  από  29-04-2017 έως  και  28-04-2018 

λόγω   
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ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης   

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική   

Μακεδονία  (άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  προώθηση  της  

κοινωνικής   

ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ)  

χρηματοδοτούμενο   

από  πόρους  του  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγήτρια:  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τριακοστό  πέμπτο  θέμα  το  συζητήσαμε .   

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  υπηρεσίας  ¨Βελτίωση  της  ασφάλειας   

των  μετρητικών  διατάξεων  παραγωγής  και  κατανάλωσης  

ηλεκτρικής  

 ενέργειας  των  σχολικών  κτηρίων¨  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  τι  συνίσταται  αυτό  το  θέμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το  έχουμε  ξαναπεί  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  φτιάχνουμε  εδώ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βάζουμε  καλύμματα  γιατί  πάνε  τα  παιδιά  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ακουμπάνε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  μετά  από  αιτήματα  του  Διευθυντή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  δασκάλου .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του  δασκάλου  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  160/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  3ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  και  εξέταση  

εξαίρεσης  

 διάνοιξης  του  πεζόδρομου  μεταξύ  των  Ο .Τ .  858 και  859 του  έργου:   
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¨Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  Π .Ε .  Σιγής  έτους  

2013¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτη  παράταση  προθεσμίας .  Θέλετε  να  πείτε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ,  τι  όχι ,  όχι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παιδιά  έχουμε  ένα  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πες  το  θέμα  άμα  έχεις  θέμα .  Ορίστε .  Σε  ακούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  τριάντα  επτά  δεν  είμαστε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  υπάρχει ,  ο  Σάκης  ο  Γάτσιος ;  Εδώ  είσαι .  Πώς  το  περνάμε  έτσι ;  

Υπάρχει  ένα  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  ένας  πεζόδρομος  στης  Σιγής  εκεί  στο  άκρο  πολύ ,  σε  απόμερο  

μέρος .  Έχω  εδώ  όλες  τις  φωτογραφίες  και  τα  λοιπά .  Δυο ,  τρία  σπίτια  

είναι  μόνο .  Είναι  πεζόδρομος  τέσσερα  μέτρα .  Η  μελέτη  προβλέπει  

οκτώ  μέτρα .  Η  μελέτη .  Εάν  πάμε  εμείς  να  κάνουμε  τα  οκτώ  μέτρα ,  

πρέπει  2,5 μέτρα  από  εδώ  και  κάπου  1,5 από  την  άλλη  μεριά ,  

παίρνουμε  το  σπίτι ,  δυο  σπίτια .  Το  ένα  στην  μέση  του  Ιχτιάρη ,  γιατί  

εδώ  υπάρχει  η  εισήγηση  του  Ιχτιάρη  και  ένα  άλλο  σπίτι .  Άμα  πάρουμε  

μπαλκόνια  και  αυτά  υπάρχει  περίπτωση  να  ρίξουμε  και  όλο  το  σπίτι .   

 Η  μελέτη ,  βέβαια ,  λέει  εδώ  ότι  η  τεχνική  έκθεση  της  υπ '  αριθμό  

34/2014 μελέτη  αναφέρει  ότι  η  διανοίξεις  των  οδών  θα  γίνουν  όπου  

δεν  εκκρεμούν  αποζημιώσεις  από  επικείμενες  κατασκευές  και  οφειλές  

μετά  την  αφαίρεση  εισφοράς  σε  γη  και  όπου  κατασκευαστικά  είναι  

εφικτό  από  την  άποψη  συνθηκών  υφιστάμενων  κατασκευών .   

 Δηλαδή  η  μελέτη  λέει  ότι  μπορούμε  να  αφήσουμε  έτσι  τα  

τέσσερα  μέτρα ,  χωρίς  να  επεκτείνουμε  άλλα  δυο  κενά ,  ρίξουμε  τα  

μπαλκόνια  και  τις  πέργκολες  του  ανθρώπου ,  το  προβλέπει  και  είμαστε  

νόμιμοι  αρκεί  να  πάρουμε  απόφαση  εμείς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

άρα  θα  παραμείνει  έτσι  το  σπίτι  του  ανθρώπου  αυτό .    

Το  προβλέπει  και  λέει  ότι  όταν  το  επιτρέπουν  οι  υφιστάμενες  

καταστάσεις  και  λόγω  του  ότι  ζούμε  σε  μια  εποχή ,  όλοι  το  λέτε  αυτό ,  

είναι  δυνατόν  τώρα  να  ρίξουμε  το  σπίτι  του  ανθρώπου ,  τα  μπαλκόνια  

και  τα  λοιπά ;    

Άρα  λοιπόν  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

206

Αυτό  λέει  η  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί .  Με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  ρωτάω .  Με  απόφαση  είμαστε  καλυμμένοι  νομικά ;  Ναι  μου  λέει ,  

το  έχει  η  μελέτη .  Το  έχει  η  μελέτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία  το  εξήγησες  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  161/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  οκτώ .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  τουέργου:  ¨Τσιμεντοστρώσεις  – συντηρήσεις   

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2014¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  προσαρτήματος  Ι  της  αρ .  πρωτοκόλλου  2175/2016 

 σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δ .Ε .Δ .Α .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  163/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα .   
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ΘΕΜΑ  40ο:  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα   

στην  κ .  Καϊνλή  Αθανασία  του  Ευριπίδη  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  164/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στον  κ .  Γπάλα  Αθανάσιο  του  Ευστρατίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  165/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στις  κ .κ .  Γαβριηλίδου-

Σαμαρτζίδου   

Αικατερίνη  και  Φιδάνη  Τασούλα ,  πρώην  δημοτικών  υπαλλήλων  

λόγω  συνταξιοδότησης .  
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Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στις  κ .κ .  Γαβριηλίδου-

Σαμαρτζίδου   

Αικατερίνη  πρώην  δημοτικών  υπαλλήλων  λόγω  συνταξιοδότησης .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  166/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην   Φιδάνη  Τασούλα  του  Θεοφάνη  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  167/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  λειτουργίας  υπηρεσιών  διαδικτύου   

στον  κ .  Λιούρο  Νικόλαο  του  Ευθυμίου ,  στην  Τ .Κ .  Αγίας  Ελένης .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  Πρόεδρος ,  οι  υπόλοιποι  ναι ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  και  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  168/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  της  αντιδημάρχου  κ .  Αγιαννίδου  

 Σταυρούλας  και  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χράπα  

Παντελή ,   

για  τον  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δυο  λεπτά  υπομονή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μισό  λεπτό  καθίστε  παιδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  και  άλλες  μετακινήσεις .  Είναι  μέσα  στον  φάκελο  κ .  Γαλάνη ;   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μετακίνηση  του  κ .  Δημάρχου .  Ημερομηνίες  είναι  7 έως  8 

Μαρτίου  καθώς  επίσης  και  του  κ .  Καρπουχτσή  Κωσταντίνου  για  

ημερομηνίες  21 έως  23 Μαρτίου  του  ΄17.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  Μάλτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  Μάλτα ,  ναι .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  της  αντιδημάρχου  

 κ .  Αγιαννίδου  Σταυρούλας  στις  2 Μαρτίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  169/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  

 κ .  Χράπα  Παντελή  από  2 έως  2 Μαρτίου .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  170/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  Δημάρχου  από  7 έως  8 Μαρτίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  171/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  Δήμ .  Συμβούλου  

 κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  από  21 έως  23 Μαρτίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  172/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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 .  

 

 

111-2017: Συγκρότηση  επιτροπής  δια  συμβιβασμού  επίλυσης  

φορολογικών  διαφορών    για  το  έτος  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

213

112-2017: Ορισμός  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών)  για  τη  

συγκρότηση  νέου    Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών     (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

113-2017: Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

της  Δημοτικής    Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  

Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχο  

 

114-2017: Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

του  Ν .Π .  με  την    επωνυμία :  ¨Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής ,  

Κοινωνικής  Πολιτικής  και    Αθλητισμού  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

115-2017: Ορισμός  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ¨Δ .Ε .Υ .Α .Σ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

116-2017: Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  του  

άρθρου  3 του     Ν .2734/1999 περί  εκδιδόμενων  με  αμοιβή  

προσώπων .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

17-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Εργασίες  βελτίωσης  του  δικτύου  

οριζόντιας  οδικής  σήμανσης  διαβάσεων  και  

προσβασιμότητας  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2014 
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118-2017: Ομοίως  του  έργου :   Κατασκευή  -  ανακατασκευή  

τσιμενταυλάκων  έδρας ,  πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

 

119-2017: Ομοίως  του  έργου :   Αναβάθμιση  χώρων  μαζικού  

αθλητισμού  αντισφαίρισης  

 

1201-2017: Ομοίως  του  έργου :   Τσιμεντοστρώσεις  συντηρήσεις  

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014 Δ .Ε .  Λευκώνα  

 

121-2017: Ομοίως  του  έργου :   Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  έτους  2014  

 

122-2017: Ομοίως  του  έργου :   Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  κεντρικές  

οδούς  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

123-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εθελοντική     Καμπάνια  Let’s  do i t  Greece 2017 – 

καθαρίζουμε  την  Ελλάδα  σε  μία  μέρα .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

124-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εκστρατεία  της    WWF η  ώρα  της  γης ,  για  το  έτος  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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125-2017: Έγκριση  υπογραφής  μνημονίου  συνεργασίας  μεταξύ  του  

Δήμου  Σερρών  και    του  Δήμου  Νις  της  Σερβίας .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

126-2017: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  ¨Διοργάνωση  της  

Πανεπιστημιάδας    Θεάτρου  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  

του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία     (άξονας  προτεραιότητας  

ΑΞ06 προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση    της  

αποδοτικότητας  των  πόρων)  ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται  από  το  

ΕΤΠΑ    με  τίτλο :  ¨Υποστήριξη  εκδηλώσεων  σύγχρονου  

πολιτισμού¨ .  

  Εισηγητές :  Η  πρόεδρος  του  ΔΗ .Π .ΕΘΕ .  κ .  Μπιτζίδου  Σ .   

και  Ο  εντεταλμένος    Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

127-2017: Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

128-2017: Κατάργηση  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

129-2017: Επιβολή  ή  μη  προστίμου  για  τοποθέτηση  φωτεινής  

διαφημιστικής  πινακίδας    σε  ιδιωτικό  χώρο .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  
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130-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  πρόσληψη  έκτακτου  

προσωπικού  για    τις  ανάγκες  της  Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας ,  

Υγείας ,  Παιδείας  και     Πολιτισμού .  

  Εισηγήτρια :  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

131-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 για  τη  

συνέχιση  της     προμήθειας  και  τοποθέτησης  συστημάτων  

ασφαλείας  και  παρακολούθησης    στο  πάρκινγκ  βαρέων  

οχημάτων  και  στο  αμαξοστάσιο  της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

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

 

132-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 και  

ψήφιση  συνεχιζόμενης    πίστωσης  που  αφορά  τη  συμμετοχή  

του  Δήμου  Σερρών  στο  κεφάλαιο  της     Αστικής  μη  

Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  ¨Δίκτυο  Γεύσεων    

 Ελλήνων  Εκλεκτών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

133-2017: Τροποποίηση  της  αρ .  37/2017 ΑΔΣ  ως  προς  το  πρώτο  μέρος  

αυτής  για  την    μίσθωση  ακινήτου  (αποθηκευτικού  χώρου)  για  

τις  ανάγκες  του  Ε .Π .     επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής  

συνδρομής  που  χρηματοδοτείται  από  το     ΤΕΒΑ .  

  Εισηγήτρια :  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

134-2017: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  Έτους  

2017 που  αφορά  επικαιροποίηση  δαπανών  υπηρεσιών  και  

προμηθειών  ΔΤΥ  (Αναμ .  29η  )    
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3954 9/3/2017 

 

135-2017: Ομοίως  για  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  και  πληρωμή  εξόδων  ΠΟΕ  

(Αναμ .  30η  )   

3746 

14/3/2017 

 

136-2017: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  για  δικαστικά  

έξοδα   

                         (Αναμ .  31η  )        3762  

7/7/2017 

 

137-2017: Ομοίως  που  αφορά  το  κληροδότημα  ‘Ι .  Αποστολίδη’  (Αναμ .  

32η  )    

4429 20/3/2017 

 

138-2017: Ομοίως  που  αφορά  το  κληροδότημα  ‘Μητσάκου  

Εμφιετζόγλου’   

(Αναμ .  33η  )        4428 

20/3/2017 

 

139-2017: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  για  

δικαστικά  έξοδα   

(Αναμ  36η)          3761 7/7/17 
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140-2017: Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  

κληροδοτήματος :  ¨Μητσάκου  –  

  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨   

 

141-2017: Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  

κληροδοτήματος :  ¨Αποστολίδη   

Ιωάννη¨ ,  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που  επιλέχθηκε  για  

συνεργασία  από  το  Δήμο  Σερρών .  

 

142-2017: Έγκριση  δαπάνης  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 που  

αφορά  το  έργο :     ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

143-2017: Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

144-2017: Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης  

έργου  στο  πλαίσιο    του  προγραμματισμού  προσλήψεων  

έκτακτου  προσωπικού  έτους  2017 στο    Δήμο  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

145-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  σημαιών  για  το  

σημαιοστολισμό  των     Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  

του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  
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146-2017: Γνωμοδότηση  για  συμπληρωματική  αναγραφή  ονομάτων  

Δημάρχων  της     πόλης  των  Σερρών  στον  πίνακα  των  

Δημάρχων  της  πόλης  των  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

147-2017: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  3811     αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στιγμή  

 

148-2017: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  του  

οικισμού  Κρίνου    της  Δ .Κ .  Σερρών ,  της  Τ .Κ .  Ελαιώνα  και  

της  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

149-2017: Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  

κυνοκόμων  για  τις  ανάγκες    του  κυνοκομείου  του  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Χ .  

 

150-2017: Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  σε  οικόπεδο  

στην  περιοχή  Ιμαρέτ    – Άνω  Καμενίκια .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  
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151-2017: Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  κτηρίου  του  

πρώην  Αστυνομικού  Σταθμού  και  μετά  Αγρονομικού  

Σταθμού  Σκουτάρεως ,  στην  Δ .Κ .  του  Δήμου  Σερρών   

 

152-2017: Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

ου  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Κωνσταντινάτου ,  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨ Ιωάννης  Θεολόγος¨  

Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

153-2017: Έγκριση  ανάκλησης  όλων  των  κοινοποιήσεων  της  πράξης  

επιβολής     μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στην  

περιοχή  Άνω  Καμενίκια  και  Ιμαρέτ    του  Δήμου  Σερρών  καθώς  

και  της  αριθμ .  721/2012 Α .  Δ .Σ .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

154-2017: Σχετικά  με  την  απομάκρυνση  ή  μη  αψίδας  έμπροσθεν  του  

Δημαρχείου  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

155-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας  

¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου :  στην  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών   

 

156-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας  

¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου :  στην  Δ .Ε .  

Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  
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157-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  παροχής  υπηρεσίας  

¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου :  στην  Δ .Ε .  

Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών  και  στις  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

158-2017: Έγκριση  υποκατάστασης  αναδόχου  του  έργου :  ¨Συντήρηση  

και  βελτίωση     αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  

Λευκώνα .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .    

 

159-2017: Έγκριση  παράτασης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Α .Χ .  του  

υπάρχοντος     προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος  από  29-04-

2017 έως  και  28-04-2018 λόγω     ένταξης  της  πράξης  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης   

 Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική    Μακεδονία  (άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  

προώθηση  της  κοινωνικής     ένταξης  και  καταπολέμησης  

της  φτώχειας  -  ΕΚΤ)  χρηματοδοτούμενο  από     πόρους  του  

ΕΣΠΑ  2014-2020. 

  Εισηγήτρια :  Η  Αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

160-2017: Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  υπηρεσίας  ¨Βελτίωση  της  

ασφάλειας  των     μετρητικών  διατάξεων  παραγωγής  και  

κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας    των  σχολικών  κτηρίων¨  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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161-2017: Έγκριση  3ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  και  εξέταση  

εξαίρεσης     διάνοιξης  του  πεζόδρομου  μεταξύ  των  Ο .Τ .  858 

και  859 του  έργου :     ¨Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  

περιοχή  της  Π .Ε .  Σιγής  έτους  2013¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

162-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  

  έργου :  ¨Τσιμεντοστρώσεις  – συντηρήσεις  

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  Δ .Ε .    Σκουτάρεως  έτους  2014¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

163-2017: Έγκριση  προσαρτήματος  Ι  της  αρ .  πρωτοκόλλου  2175/2016 

σύμβασης  μεταξύ    του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δ .Ε .Δ .Α .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

164-2017: Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  στην  

κ .  Καϊνλή  Αθανασία  του  Ευριπίδη   

 

165-2017: Ομοίως  στον  κ .  Γπάλα  Αθανάσιο  του  Ευστρατίου   

 

166-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στις  κ .κ .  Γαβριηλίδου-

Σαμαρτζίδου  Αικατερίνη  πρώην  δημοτικών  υπαλλήλων  

λόγω  συνταξιοδότησης .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

223

167-2017: Ομοίως  στην   Φιδάνη  Τασούλα  του  Θεοφάνη   

 

168-2017: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  λειτουργίας  υπηρεσιών  διαδικτύου  

στον  κ .  Λιούρο    Νικόλαο  του  Ευθυμίου ,  στην  Τ .Κ .  Αγίας  

Ελένης .  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

169-2017: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  της  αντιδημάρχου  κ .  

Αγιαννίδου  Σταυρούλας  στις  2 Μαρτίου  2017 

 

170-2017: Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χράπα  

Παντελή  από  2 έως  2 Μαρτίου .  

 

171-2017: Ομοίως  του  Δημάρχου  από  7 έως  8 Μαρτίου  2017  

 

172-2017: Ομοίως  του  εντεταλμένου  Δήμ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  

Κων /νου  από  21 έως  23 Μαρτίου   

 

173-2017: Υποβολή  προτάσεων  για  νομοθετική  ρύθμιση  των  εισφορών   

σε  χρήμα  των   

ΚΑΤ  πράξεων  εφαρμογής  

 

 

 

…………………………………. 

……………………. 
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 Με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος ,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

6ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης ,  συζητήθηκαν  τα  15ο ,  18ο  και  35ο  

θέματα  και  κατόπιν  ακολουθήθηκε  η  κανονική  σειρά  των  θεμάτων  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

 Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Τσαλίκογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  6ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  31ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  32ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Αγιαννίδου  Σταυρούλα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  35ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

…………………………………..…………. 

…………………………. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ    

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………… 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………… 
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 
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