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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22α του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 7/16-03-2017 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 39, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 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 δεν ήταν 

κανείς. 

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που 

κλήθηκε σύμφωνα 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 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

  έως 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του 

  Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου   

  Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή το 

  έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Ορεινής¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 77/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με   

  αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου και εκπροσώπου στις Γενικές 

  Συνελεύσεις της εταιρείας ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στο Συμβούλιο Κοινωνικού  

  Ελέγχου (Σ.Κ.Ε.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους και αντιπροέδρου του Δ.Σ 

  της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική  

  Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία  

  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ  

  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ¨ΟΑΣΙΣ¨». 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός μέλους κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής  

  Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ.Α. και Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

  816/2016 Α. .Σ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση διοργάνωσης της 13ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 830/2016 Α. .Σ.: ¨Έγκριση ετήσιου  

  προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και  

  εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2017¨. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

  Σερρών περί ¨έγκρισης Καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου από 

  τον Οκτώβριο του 2015 έως το τέλος του 2016 και οικονομικού απολογισμού 

  του έτους 2016¨. 

   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Π.ΕΘΕ. κ. Τσαλίκογλου. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου  

   Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του 

   Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

   Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. και Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. 

   Τσαλίκογλου. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ 

   του Δήμου Σερρών και του Δήμου Σιντικής για την άσκηση εποπτείας και  

   ελέγχου σε ότι αφορά την ορθή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του  

   Δήμου  Σιντικής. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 
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ΘΕΜΑ 14ο:  Λήψη απόφασης για δωρεάν ή μη ενταφιασμό, τιμής ένεκεν, σε τάφο Α’  

   κατηγορίας της θανούσας Μαρίας Ζαπάρα (Μαίρη Βρεττανίδου Ζαπάρα). 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση για σύσταση τάφου και για δωρεάν 

   ή μη ενταφιασμό, τιμής ένεκεν, σε τάφο Β’ κατηγορίας του θανόντος  

   Τσιντσάρη Ιωάννη. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο :  Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Σερρών έτους 2017. 

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

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. 

  έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και δημιουργία Κ.Α. εσόδου 

  και εξόδου για την επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής 

  ζώων συντροφιάς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο:  

  ¨Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών¨ 

  Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. και Ο εντεταλμένος Δημ.  

  Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

  α) υλικών για την κατασκευή ερμαρίων και ραφιών των χώρων των  

  υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017 και 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

8

  β) τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 

  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α., γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών 

  και ειδών για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών, έτους 2017-2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών των βελτιωμένων εκδόσεων  

  (releases) των προγραμμάτων του Δήμου Σερρών έτους 2017. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων: α) του αγροκτήματος 

  Κωνσταντινάτου και β) του αγροκτήματος Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 22 καταστήματος του Δημ.  

  Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των ιδιωτών 

  προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην πόλη των Σερρών για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 17.586 τ.μ. εντός του Αθλητικού 

  Πάρκου Ομόνοιας από το με αρ. 3777 τεμάχιο αγροκτήματος Σερρών στον 

  ¨Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 612, 613, 614 και 856/2016 Α. .Σ. περί   

  τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με  τον 

  αποχαρακτηρισμό  τμημάτων  του Κεντρικού  Πάρκου από ¨Πάρκο πόλης¨ 

  και τον επαναχαρακτηρισμό των ίδιων τμημάτων σε ¨Πάρκο Πόλης¨. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου. 
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ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων: α) Έξοδα συντήρησης ακίνητης 

  περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη, β) Αναβάθμιση παιδικών χαρών .Ε. 

  Σερρών έτους 2017  και γ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 

  2017.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση και παραλαβή επιμέρους μελετών και συνολικής μελέτης με τίτλο: 

   ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και  

   δημιουργία Μουσείου Ξενάκη¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της ¨παροχής υπηρεσιών   

  τηλεπισκόπησης και αυτοματισμού δικτύου φωτεινής σηματοδότησης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων : 

  Α) Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Σερρών έτους 2015β 

  Β) Κατασκευή  τοίχου περίφραξης στο νηπιαγωγείο Οινούσας  του Δήμου 

  Σερρών  

  Γ) Βελτίωση αγροτικής οδού στο Δ.Δ. Οινούσας Δήμου Σερρών και 

  Δ) Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμ. Παπά. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού 

   δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων έτους 2017. 

   Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Μάρτιο. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

10

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, του  

   αντιδημάρχου κ. Χράπα Παντελή και της εντεταλμένης Δημ. Συμβούλου κ. 

   Αγιαννίδου Σταυρούλας για το μήνα Μάρτιο. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Έκθεση Πολιτιστικού 

Τουρισμού στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο της Βουλγαρίας από 6 έως 8 Απριλίου 

2017. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 
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7Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τους  συναδέλφους  που  βρίσκονται  απέξω  να  ξεκινήσουμε .   

Είναι  γνωστή  η  διαδικασία  θα  ξεκινήσουμε  με  ανακοινώσεις  ή  και  σε  

θέματα  ενημέρωσης  και  σε  κάποιες  απόψεις .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  να  ανακοινώσει  στο  σώμα  κάποια  θέματα  και  

στην  συνέχεια ,  κύριοι  συνάδελφοι  ενημερώστε  μας  ποιοι  θέλουν  να  

πάρουν  τον  λόγο .  Με  ερωτήσεις  και  τοποθετήσεις  εάν  θέλετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα  κάποιες  ανακοινώσεις  να  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε  και  κυρίες  και  

κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι .   

 Η  πρώτη  ανακοίνωση  έχει  σχέση  με  την  επιβολή  εισφοράς  σε  

χρήμα  των  πράξεων  εφαρμογής  για  ένα  θέμα  που  συζητήσαμε  και  

πήραμε  μια  απόφαση  και  την  πήγαμε  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος .   

 Έγιναν  δυο  συναντήσεις  με  την  σύμβουλο  του  υπουργού  

Περιβάλλοντος ,  την  κυρία  Ζήκου .  Η  πρόταση  συνάντηση  στις  8 

Μαρτίου  και  η  δεύτερη  συνάντηση  στις  17 Μαρτίου .  Στις  17 Μαρτίου  

συμμετείχε  και  ένα  μεγαλο-στέλεχος  υπηρεσιακό  του  Υπουργείου  

Περιβάλλοντος  και  αφού  εξέτασαν  την  πρόταση  που  τους  στείλαμε ,  

μου  είπαν  ότι  η  πρόταση  αυτή  της  Επιτροπής  για  ακύρωση ,  ας  πούμε ,  

την  τιμής  που  όρισε  η  Επιτροπή  το  2008,  . .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν  λέω  ακύρωση  το  λέω ,  κ .  Αναστασιάδη  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  συντομία  του  χρόνου .  Να  μην  πω  όλη  την  πρόταση  ότι  αφού  

πέρασε  18μηνο  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  να  ακυρωθεί .  Αυτό  έλεγε  η  

πρόταση .   

 Αφού  πέρασε  18μηνο  από  την  στιγμή  που  πάρθηκε  η  απόφαση  

και  έγινε  κοινοποίηση ,  να  ξανά  επανέλθει  η  Επιτροπή .  Αυτό  έλεγε  και  

να  ορίσει  νέα  τιμή .   

 Δηλαδή  τι  να  πω ,  επαναστάτης  χωρίς  αιτία  πολλές  φορές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ  μην  διακόπτετε .  Μην  διακόπτετε .  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .  Μα  καλά  τι  συμπεριφορά  είναι  αυτή  τώρα ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναστάτης  χωρίς  αντικείμενο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θεωρείτε  σωστό  να  φωνάζετε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  προσλάβει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  πάρετε  τον  λόγο  εάν  τον  ζητήσετε .  Μην  διακόπτετε  σας  

παρακαλώ .  Μην  διακόπτετε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Επειδή  έχει  το  δικαίωμα  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θεωρείτε  σωστό  αυτό  που  κάνετε ;  Το  θεωρείτε  σωστό ;  Σας  

παρακαλώ .  Σταματήστε  επιτέλους .   Σταματήστε  σας  παρακαλώ .  Μα  θα  

σταματήσει  ο  Δήμαρχος  για  να  μιλάτε  εσείς ;  Είναι  σοβαρά  πράγματα  

αυτά ;  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

 Συνεχίστε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σας  παρακαλώ .  Ησυχία ,  σας  

παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρόταση  της  Επιτροπής  δεν  γίνεται  αποδεκτή  από  το  Υπουργείο .  

Γιατί ;  Γιατί  λένε  δεν  είναι  νόμιμη  και  δεν  είναι  νόμιμη  γιατί  

προσκρούει  στην  αρχή  της  ισότητας .  Αυτό  το  πρόβλημα  δεν  το  έχουμε  

μόνο  εμείς  στον  Δήμο  Σερρών ,  το  έχουν  πολλοί  δήμοι  σε  όλη  την  

Ελλάδα .   

 Κάποιοι  πολίτες  ήδη  έχουν  πληρώσει  με  αυτές  τις  τιμές .  Δεν  

είναι  δυνατόν  τώρα  να  αλλάξουν .  Σας  μεταφέρω  αυτά  που  μου  είπαν  

και  θα  τα  στείλουν  και  εγγράφως .  Εντάξει ;  Περιμέναμε  μάλιστα ,  

επειδή  εγώ  τους  είπα  ότι  έχουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο  σήμερα ,  εάν  

είναι  δυνατόν  να  τα  στέλνανε  μέχρι  σήμερα ,  μέχρι  σήμερα  να  στέλνανε  

το  έγγραφο .  Δεν  προλάβανε .  Θα  το  στείλουν .  Θα  έρθει  και  εγγράφως .   

 Προσκρούει  στην  αρχή  της  ισότητας  και  δεν  γίνεται  αποδεκτή  

αυτή  η  πρόταση  που  αποφάσισε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Τι  διερευνούν ;  Διερευνούν  την  επιμήκυνση  των  δόσεων .  Αυτό  

λένε  ότι  είναι  νόμιμο ,  το  διερευνούν  και  θα  μας  απαντήσουν  με  μια  

συγκεκριμένη  πρόταση .   

Επίσης ,  διερευνούν  αλλά  λένε  ότι  είναι  πολύ  δύσκολο  και  αυτό ,  

μάλλον  δεν  είναι  νόμιμο ,  την  μείωση  του  ποσού  κατά  20% και  να  γίνει  
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ένας  συνδυασμός  επιμήκυνσης  των  δόσεων  και  μείωση  του  ποσού  κατά  

20%. Το  πιο  πιθανό  όμως  είναι  η  επιμήκυνση  των  δόσεων .  

Επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  σας  λέω  τι  μου  είπαν .  Και  θα  τα  

στείλουν  και  εγγράφως .  Και  όταν  μας  απαντήσουν  εγγράφως ,  ασφαλώς  

δεν  θα  σταματήσει  το  θέμα  εδώ ,  θα  γίνει  και  άλλη ,  θα  το  συζητήσουμε  

εδώ  το  έγγραφο  που  θα  έρθει  και  ενδεχομένως  να  γίνει  και  άλλη  

συνάντηση  και  σε  αυτή  την  συνάντηση  να  ζητήσουμε  να  είναι  

οπωσδήποτε  και  ο  υπουργός .   

Αλλά  να  ξέρετε  πολύ  καλά ,  τα  ξέρετε  άλλωστε ,  συνήθως  οι  

υπουργοί  λαμβάνουν  πολύ  σοβαρά  τις  εισηγήσεις  των  υπηρεσιακών  

παραγόντων  και  μάλιστα ,  όταν  μια  εισήγηση  ενός  υπηρεσιακού  

παράγοντα  λέει  ότι  ξέρεις ,  αυτό  δεν  είναι  νόμιμο .   

Αυτά  έχω  να  σας  πω  ως  προς  αυτό .  Τώρα  δεν  κάνουμε  συζήτηση  

πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .  Ευχαρίστως  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

εάν  θέλετε  να  το  συζητήσουμε .  Τώρα  σας  ανακοινώνω  αυτά  που  μου  

είπαν .  

Και  δυο  άλλες  ανακοινώσεις  που  έχω  να  κάνω .   

Καταθέσαμε  μία  πρόταση  για  το  πρόγραμμα  Βιώσιμη  Αστική  

Ανάπτυξη  στις  αρχές  Ιανουαρίου  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας .  Η  πρότασή  μας  αυτή  αξιολογήθηκε  θετικά  στο  πρώτο  

στάδιο  και  μάλιστα  ήρθε  πρώτη  στην  σειρά ,  αξιολογήθηκε  πρώτη  κατά  

σειρά  με  4.700.000 ευρώ .  Θα  ακολουθήσει  και  το  δεύτερο  στάδιο  της  

οριστικής  ένταξης .  Θα  μας  ζητήσουν  και  κάποια  άλλα  πράγματα .   

Τώρα  σας  τα  λέω  πολύ  επιγραμματικά ,  δεν  χρειάζεται ,  θα  

έρθουν ,  άλλωστε ,  τα  θέματα  αυτά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Επίσης  εγκρίθηκε  εδώ ,  όχι  αξιολογήθηκε  θετικά ,  εγκρίθηκε  η  

πρόταση  που  καταθέσαμε  τον  Απρίλιο  του  ΄16 στο  πρόγραμμα  
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INTERREG ΙΙΙ ,  Ελλάδα-Βουλγαρία ,  μια  πρόταση  για  την  δημιουργία  

του  μουσείου  Ξενάκη .  Εγκρίθηκε  και  αυτή .  Προϋπολογισμού  600.000 

ευρώ .   

 Δεν  είναι  γνωστό  εάν  τα  600 χιλιάρικα  που  ζητάμε ,  που  είναι  ο  

προϋπολογισμός  εάν  παραμείνουν  ή  εάν  θα  μειωθούν  ή  θα  μειωθούν  

κατά  λίγο .   

 Επίσης ,  εγκρίθηκε  ακόμα  μια  πρόταση  στο  ίδιο  πρόγραμμα  

INTERREG Ελλάδα  –Βουλγαρία ,  το  πρόγραμμα  Πράσινες  Θέσεις  

Εργασίας  στην  Διαχείριση  Βιο-αποβλήτων .  Ένα  πρόβλημα  150.000 

ευρώ  προϋπολογισμός  και  εδώ  δεν  ξέρουμε  εάν  τυχόν  θα  υπάρξει  

περικοπή .  Θα  ξέρουμε  σύντομα  τα  ακριβή  ποσά .   

 Άρα  έχουμε  δυο  τελικές  εγκρίσεις  Μουσείο  Ξενάκη  και  αυτή  η  

πρόταση  Πράσινες  Θέσεις  Εργασίας  στην  Διαχείριση  Βιο-αποβλήτων  

και  στο  πρόγραμμα  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη  με  4.700.000 ευρώ .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  και  να  ευχαριστήσω  όλους  όσους  

εργάστηκαν  για  να  έχουμε  αυτή  την  αίσια  κατάληξη  στην  κατάθεση  

αυτών  των  προτάσεων .  Στα  συγκεκριμένα  αυτά  προγράμματα .  Δηλαδή ,  

να  ευχαριστήσω  το  Τμήμα  Προγραμματισμού ,  τον  εντεταλμένο  

δημοτικό  σύμβουλο  στον  τομέα  Προγραμματισμού  τον  κ .  Καρπουχτσή ,  

τους  υπαλλήλους  του  τμήματος  Προγραμματισμού .    

Επίσης ,  τους  Αντιδημάρχους  που  συνεργάστηκαν  και  βοήθησαν  

στο  να  έχουμε  αυτή  την  θετική  κατάληξη  με  τις  προτάσεις  που  

καταθέσαμε .  Δηλαδή ,  τον  Αντιδήμαρχο  κ .  Γκότση ,  τον  Αντιδήμαρχο  κ .  

Χράπα ,  την  πρώην  Αντιδήμαρχο  την  κυρία  Αγιαννίδου  Σταυρούλα ,  τον  

Αντιδήμαρχο  κ .  Γαλάνη  με  το  τμήμα  της  Πληροφορικής  και  όλους  τους  

υπαλλήλους  αυτών  των  Διευθύνσεων .  Δηλαδή  Διεύθυνση  Τεχνικών  
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Υπηρεσιών ,  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Μέριμνας ,  Διεύθυνση  Διοίκησης  

και  Διεύθυνση  Καθαριότητας .   

Αυτές  τις  ανακοινώσεις  είχα  να  κάνω .  Πολύ  επιγραμματικά .  

Άλλωστε ,  θα  έρθουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  μεγαλύτερη  ανάλυση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Κάποιος  από  τους  συναδέλφους ;  

Ανακοινώσεις  ή  πάνω  σε  θέματα  που  άπτονται  της  λειτουργίας  μας .  ο  

κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Αγγελίδη  μας  αναφέρετε  ποια  είναι  η  τύχη  

της  παρέμβασης  που  ζητήσαμε  ως  αντιπολίτευση ,  της  Επιτροπής  και  

γενικότερα  . .  Θα  ζητηθεί  το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  την  αρίθμηση  

38.  Θα  κάνουμε  τότε  τις  ανάλογες  ερωτήσεις .  Για  την  οικονομία  του  

χρόνια  όμως  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση .   

 Που  βρίσκεται  η  πορεία  της  παραχώρησης  των  στρατοπέδων ;  Δεν  

έγινε  καμία  αναφορά .  Επειδή  υπήρξε  μια  εξέλιξη  σε  άλλο  Δήμο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαρίστως  εάν  και  τα  έχουμε  πει .  Καταρχήν  η  εξέλιξη  στον  άλλο  

Δήμο  είναι  μια  εξαγγελία  του  Πρωθυπουργού .  Δεν  ξεκίνησε  τίποτα  

ακόμα  στον  Παύλο  Μελά .  Τίποτα ,  καμία  διαδικασία .  Εξήγγειλε  ο  

Πρωθυπουργός  αυτή  την  πρόθεσή  του  και  ευχόμαστε  να  πάνε  όλα  καλά  

τα  πράγματα  και  να  ολοκληρωθούν  οι  διαδικασίες .  Έχουν  πάρα  πολύ  

μεγάλο  δρόμο .   

 Όσον  αφορά  την  δική  μας  υπόθεση ,  γνωρίζετε  πολύ  καλά  είναι  

πλέον  στο  τελικό ,  τελικό  στάδιο .  Και  ποιο  είναι  το  τελικό  στάδιο ;  Η  
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εισήγηση  που  έχει  κάνει  το  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας  στην  Διοικούσα  

Επιτροπή ,  για  να  πάρει  υπογραφές  και  να  λήξει  το  θέμα .   

 Θα  υπογράψουν  τέσσερις .  Είναι  ο  αρχηγός  του  Γ .Ε .Σ . ,  ο  αρχηγός  

Γ .Ε .ΕΘ .Α . ,  ο  υπουργός  Οικονομικών  και  ο  υπουργός  Εθνικής  Άμυνας .  

Εκεί  βρίσκεται  το  θέμα ,  δηλαδή  στις  υπογραφές ,  να  πέσουν  οι  

υπογραφές  και  ολοκληρώνεται  το  θέμα .   

Ας  ελπίσουμε  να  πάνε  όλα  καλά ,  να  υπογράψουν  και  θα  είμαστε  

ο  πρώτος  Δήμος  που  θα  έχει  ολοκληρώσει  την  διαδικασία  της  

παραχώρησης  στρατοπέδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε  το  πρώτο  ερώτημά  μου  δώσατε  εξήγηση  τι  έγινε  στην  

Αθήνα ,  γιατί  είναι ,  θεωρώ ,  κακή  εξέλιξη  αυτή .  Πιστεύω  ότι  πρέπει  να  

έρθει  στο  συμβούλιο  και  θα  έρθει ,  να  το  συζητήσουμε  και  εκεί  

μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  καλύτερο ,  γιατί  η  πρόταση  νομίζω  ήταν  

διαφορετική ,  ήταν  για  προσθήκη  στο  νόμο .    

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  όταν  θα  έρθει  το  θέμα  θα  το  συζητήσουμε .  

Αυτό  που  λέει  . . ίσο  τίποτα .  Δεν  λύνει  κανένα  πρόβλημα ,  μπορώ  να  πω  

ότι  το  χειροτερεύει ,  δεν  κάνει  τίποτα .   

 Η  δεύτερη  ερώτηση ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  η  εξής :  χθες  σας  

παρακολούθησα  στην  ΕΡΤ3. Καλά  κάνατε  και  πήγατε .  Για  τα  

στρατόπεδα .  Βλέποντας ,  λοιπόν ,  εκεί  την  συζήτηση  ήθελα  να  ρωτήσω ,  

είστε  ευχαριστημένος  από  την  συμφωνία  που  έχετε  κάνει  εσείς  ως  

Δημοτική  Αρχή ,  ως  Δήμος  Σερρών ;   

 Παρατηρώντας  ότι  ο  μεν  Δήμαρχος   Μενεμένης  Αμπελοκήπων ,  ο  

κ .  Κυρίζογλου ,  από  ότι  κατάλαβα  . .  τίποτα  απολύτως .  Τουλάχιστον ,  
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μέσα  στο  στρατόπεδο  εκείνο ,  δεν  θυμάμαι  το  όνομα  του  στρατοπέδου  

της  Μενεμένης .  Ως  προς  το  Παύλου   Μελά ,  που  λέτε  ότι  είναι  μια  

εξαγγελία ,  εξαγγελία  πρωθυπουργική  όμως .  Εξαγγελία  όχι  κάποιου  

τυχαίου ,  του  Πρωθυπουργού ,  που  σημαίνει  ότι  θα  το  εφαρμόσει .   

 Εκεί  λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κατάλαβα  το  πρώτο  και  σημαντικό  

είναι  ότι  από  τα  52 στρέμματα  μέσα  στον  ιστό  του  στρατοπέδου  δεν  

δίνουν  τίποτα  απολύτως .  Δίνουν  83 διαμερίσματα .  Είναι  τελείως  

διαφορετικό  πράγμα .  Ούτε  μεζονέτες ,  ούτε  τίποτα .   

 Άρα ,  επειδή  λέτε  ότι  είμαι  ευχαριστημένος  επειδή  θα  πέσουν  οι  

υπογραφές ,  επειδή  δίνεται  μια  λύση  και  τα  λοιπά ,  τα  έχουμε  πει  πολλές  

φορές ,  όμως  εγώ  σαν  δημότης  Σερρών  και  σαν  εκπρόσωπος  παράταξης ,  

δεν  ένοιωσα  καλά  και  είδα  ότι  και  εσείς ,  από  το  ύφος  σας  ότι  

αισθανόσασταν  άβολα .   

Πραγματικά ,  αισθανόσασταν  άβολα  γιατί  και  για  το  10% δεν  

ήμασταν  καλά ,  οι  άλλοι  το  θεώρησαν  σημαντικό  ότι  πρέπει  5% και  να  

δούμε  εάν  θα  παίρνει  από  τα  κέρδη  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  και  

εμείς ,  εκεί  είπατε  ότι  για  να  δούμε  τι  θα  βγάλουμε  κέρδη ,  αυτό  που  

λέτε  πάντοτε ,  αλλά  το  σημαντικότερο  για  μένα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  

ότι  σε  αυτά  τα  στρατόπεδα  που  τα  θεωρούν  μητροπολιτικά ,  που  θα  

θεωρούν  οάσεις ,  πνεύμονες  πρασίνου ,  κανείς  μα  κανείς  δεν  έχει  

εντάξει  πολεοδόμηση  και  μάλιστα  μεζονέτες .  Λέει  ότι  κύριοι ,  πάρτε  

αυτά  τα  διαμερίσματα ,  τα  οποία  δεν  είναι  και  μεγάλης  αξίας  γιατί  

είναι  15,  20 ετών  παλαιά  και  μικρά  και  τα  λοιπά  και  αφήστε  όλου  του  

Παύλου  Μελά  ελεύθερο .   

 Αυτή  είναι  η  εξαγγελία  που  την  λέτε .  Εγώ  νομίζω ,  όμως  ότι  έτσι  

θα  προχωρήσουμε .  Άρα  εσείς  είστε  ευχαριστημένος  από  την  δική  μας  

συμφωνία ;  Εγώ  δεν  είμαι .  Θα  ήθελα  μια  διευκρίνιση .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακούστε  κ .  Μηλίδη .  Εγώ  θα  σας  απαντήσω  πολύ  σύντομα  αλλά  εδώ  

ξανά  φέρνετε  το  θέμα  των  στρατοπέδων .  Εάν  θέλετε  να  το  ξαναφέρετε  

με  μεγάλη  χαρά  να  το  ξανά  συζητήσουμε .  Με  μεγάλη  χαρά .  Με  μεγάλη  

χαρά  να  το  ξανά  συζητήσουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:    

Θα  το  φέρουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά  εδώ  τώρα .  Εάν  θέλετε  να  το  φέρετε ,  ξανά  φέρτε  το .  Όμως  

κοιτάξτε  τώρα  εδώ .  Μια  στιγμή .  Απάντηση  δεν  θέλετε ;  Απάντηση  θα  

πάρετε .  Εγώ  σας  άκουσα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καθόλου  άβολα .  Έτσι  θέλατε  να  με  δείτε .  Αισθανόμουν  πάρα  πολύ  

ευχάριστα ,  πάρα  πολύ  ευχάριστα  και  ήμουν  πάρα  πολύ  χαρούμενος  

διότι  είμαστε  ο  μοναδικός  Δήμος  σε  όλη  την  Ελλάδα  που  προχώρησε  

και  ολοκληρώνει  συμφωνία .  Είδατε  βγήκε  ο  Δήμαρχος  από  την  

Καλαμαριά ,  βγήκε  ο  άλλος  Δήμαρχος  από  την  Έδεσσα  και  λέει  ότι  μας  

ζητούσαν  εμάς  το  50% να  πολεοδομήσουμε  και  δεν  τα  βρήκε  κανένας  

Δήμος .  Κανένας  δεν  έκανε  τίποτα .  Μα  κανένας  απολύτως .  Ούτε  ο  

Δήμος  Παύλου  Μελά  έχει  κάνει  τίποτα  μέχρι  τώρα .  Πάρα  πολύ  

ευχάριστα  και  υπερήφανα  αισθανόμουνα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  Σας  παρακαλώ .  Πάρα  πολύ  ευχάριστα .   
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 Όσον  αφορά  το  στρατόπεδο  που  λέτε ,  βλέπετε  δεν  τα  

παρακολουθήσατε  καλά .  Που  είπε  ο  κ .  . .  εκείνο  το  στρατόπεδο  δεν  

ανήκει  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας .  Εκείνο  το  στρατόπεδο  ανήκει  

στην  Κτηματική  Εταιρεία  του  Δημοσίου .  Άλλη  συμφωνία  γίνεται  για  

εκείνα  που  ανήκουν  στην  Κτηματική  Εταιρεία  του  Δημοσίου ,  άλλο  για  

τα  στρατόπεδα  που  ανήκουν  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας .   

 Είμαι  πάρα  πολύ  υπερήφανος  για  την  συμφωνία .  Πιστεύω  όλα  θα  

πάνε  καλά .  Θα  ολοκληρωθεί  η  συμφωνία .  Είναι  προς   όφελος  των  

Σερραίων  δημοτών ,  των  επερχόμενων  γενεών ,  θα  μας  ευγνωμονούν  οι  

επερχόμενες  γενεές  και  όταν  θα  διαβάζουν  μετά  από  είκοσι  και  τριάντα  

και  σαράντα  χρόνια  αυτά  τα  πρακτικά  θα  δικαιώνουν  εμάς ,  διότι  θα  

δώσουν  240 στρέμματα  προς  χρήση  στην  τοπική  κοινωνία  με  κτήρια .   

Είμαστε  ο  μόνος  δήμος  που  εντάχθηκε .  Ορίστε  το  μουσείο  

Ξενάκη  θα  ξεκινήσει .  Ο  μόνος  Δήμος  που  είμαστε  σε  πρόγραμμα  στο  

MAPS σε  όλη  την  Ελλάδα   με  άλλους  οκτώ  δήμους  από  όλη  την  Ε .Ε .  

και  έρχεστε  ακόμα  να  πείτε  τι ;  Τι  να  πείτε ;   

Αυτό  το  θέμα  το  οποίο  το  συζητάμε ,  έχει  κουραστεί  η  σερραϊκή  

κοινωνία ,  έχουν  παρθεί  τόσες  αποφάσεις  και  έρχεστε  να  το  ξανά  

συζητήσετε .  Ευχαρίστως  να  το  ξανά  συζητήσουμε  άμα  θέλετε .  

Ευχαρίστως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Αναστασιάδη  αλλά  νομίζω  το  θέμα  των  

στρατοπέδων  δεν  είναι  να  το  κουβεντιάσουμε  τώρα .  Κύριε  

Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  την  διαδικασία ,  δεν  κάνουμε  συζήτηση  

για  τα  στρατόπεδα  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  θα  επιτρέψω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φέρτε  το  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  επιτρέψω  την  συζήτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  είναι  τρόπος  αυτός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θα  σας  παρακαλέσω  για  ένα  λεπτό ,  ήδη  έχουμε  

καθυστερήσει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Να  το  αποφασίσουμε .  Όπως  είπε  

ο  κ .  Αγγελίδης  θα  ήθελα  στο  επόμενο  ή  θα  προτιμούσε  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  συζητήσουμε  το  θέμα  της  εισφοράς  σε  χρήμα  

για  το  Αλιμπέκιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βάλτε  το  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Στο  επόμενο  πρώτο  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτο  θέμα  στο  επόμενο  συμβούλιο .  Όσο  δε  για  την  συζήτηση  για  τα  

στρατόπεδα ,  εάν  θέλετε  για  να  μην   φέρνουμε  αιτήσεις ,  αλλιώς  θα  

φέρουμε  αίτηση ,  θα  ήθελα  πάλι  να  μπει  θέμα ,  εφόσον  το  προτείνει  ο  

κύριος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  θα  φέρετε  θέμα .  Το  συζητήσαμε  εκατό  φορές .  Έλεος  πια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μαζέψτε  υπογραφές  και  φέρτε  το .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  πρώτο  θέμα  θα  το  βάλετε  κύριε  Πρόεδρε ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκατό  τοις  εκατό  το  βάζω .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία  και  για  το  θέμα  των  στρατοπέδων  θα  σας  φέρουμε  αίτηση  εμείς  

για  συζήτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κλείσει  ο  κύκλος  πλέον .  Πήρατε  τον  λόγο ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  για  

δεύτερη  φορά .  Όχι  δεν  επανέρχομαι ,  έχει  περάσει  η  ώρα ,  σας  

παρακαλώ .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  επιτρέψτε  μου  να  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία .  Κύριοι  

συνάδελφοι  θα  ήθελα  να  ας  διαβεβαιώσω ,  την  προσοχή  σας  σας  

παρακαλώ ,  θέλω  στο  μέλλον  να  αποφεύγω  τα  θέματα  προ  ημερησίας .   

Ξέρω  ότι  μας  ταλαιπωρούν  όλους  αλλά  με  την  ανοχή  σας  και  την  

κατανόησή  σας  είχα  από  τον  κ .  Γρηγοριάδη  τον  Παναγιώτη  ένα  θέμα  

επειδή  επείγει  και  αφορά  την  έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  

Βελίκο  Τίρνοβο  και  οι  ημερομηνίες  τρέχουν  και  δεν  θα  καλύψει  το  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θα  το  κάνουμε  από  ότι  υπολογίζω  10 

του  μηνός ,  με  την  έγκρισή  σας  να  το  εισηγηθεί .  Είναι  θέμα  καθαρά  που  

πρέπει  να  το  προχωρήσουμε .  Εάν  συμφωνείτε  μια  τοποθέτηση  από  τον  

κ .  Γρηγοριάδη  και  να  προχωρήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  Κύριε  Γρηγοριάδη  σύντομα ,  σας  παρακαλώ ,  για  το  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Έκθεση  Πολιτιστικού   

Τουρισμού  στην  πόλη  Βελίκο  Τίρνοβο  της  Βουλγαρίας   

από  6 έως  8 Απριλίου  2017.  

 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Όπως  γνωρίζετε  με  το  . .είμαστε  αδελφοποιημένοι .  Μας  καλούν  σε  μια  

συγκεκριμένη  έκθεση  πολιτιστικού  τουρισμού .  Μας  διαθέτουν  ένα  

περίπτερο  πολύ  μικρό  για  να  προβάλουμε  τον  Δήμο  μας .  Πιστεύω  ότι  

μια  καλή  ευκαιρία  αυτή  η  πλευρά  της  Βουλγαρίας  και  όχι  μόνο .  

Συμμετέχουν  αρκετές  αντιπροσωπείες ,  οπότε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Φυσικά  πάντα  συμμετέχει .  Οπότε  αυτό  είναι  

το  θέμα ,  το  γνωρίζετε ,  δεν  κάτι  το  ιδιαίτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  από  αυτή  την  παρουσία  σας  στην  συγκεκριμένη  

έκθεση  έχετε  να  μας  παρουσιάσετε  κάποια  συγκεκριμένα  οφέλη ;  Έχει  

γράψει  η  πόλη ,  ο  νομός  ωφέλεια  από  αυτή  την  παρουσία  μας ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  εκεί  φιλοξενούμαστε .  Ούτε  τα  έξοδα  είναι  

ιδιαίτερα ,  ούτε  τίποτα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  θα  σας  τα  πω  τώρα .  Με  τα  χαράς  κάποια  στιγμή  βεβαίως ,  γιατί  

όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  τιμητικό  που  μας  καλούν  οι  άνθρωποι  κάθε  χρόνο  και  εμάς  και  

πάρα  πολλούς  δήμους  από  την  Βουλγαρία  και  από  τα  όμορα  κράτη ,  

οπότε  η  παρουσία  μας  νομίζω  ότι  παίζει  κάποιο  ρόλο .  Μας  μαθαίνουν ,  

προβαλλόμαστε ,  γίνονται  συναντήσεις ,  οπότε  μόνο  όφελος  έχουμε  από  

αυτή  την  ιστορία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  άλλα  ρώτησα .  Εάν  έχετε  να  μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  που  

κάνω  κατάχρηση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγκεκριμένα  σήμερα  εάν  έχουμε  ήδη  αποκομίσει… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα  όμως  εγώ  δεν  ήρθα  για  να  κάνω  απολογισμό .  Κάποια  άλλη  

στιγμή  θα  σας  καταθέσω .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει  βάθος .  Έχει  βάθος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κάποια  άλλη  στιγμή  θα  σας  καταθέσω .  Το  ξέρω .  Βάθος  και  από  τις  

προηγούμενες  δημοτικές  αρχές ,  όχι  μόνο  από  εμάς .  Το  ξέρετε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην  στιγμή  που  δεν  κοστίζουν  στον  Δήμο  και  μόνο  όφελος  έχει ,  δεν  

νομίζω  να  υπάρχει  τέτοιο  πρόβλημα .  Αντιθέτως  υπήρχαν  στο  παρελθόν  

παρουσιάσεις  που  κόστιζαν  πάρα  πολλές  χιλιάδες  ευρώ  και  το  ξέρετε  

καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  το  θέμα  και  η  ερώτηση  ήταν  ξεκάθαρη  νομίζω .  Απαντήθηκε .  

Κάποιος  από  τους  συναδέλφους  έχει  να  κάνει  κάποια  ερώτηση ;   Να  

προχωρήσουμε .  Σε  ψηφοφορία  κύριοι .  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  228/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  κανονικά  μας  θέματα  λοιπόν  το  θέμα  14 και  29 για  να  μην  

κάθονται  και  ταλαιπωρούμε  τους  δημότες ,  εάν  συμφωνείτε  να  τα  

συζητήσουμε  με  προτεραιότητα .  

 Το  29 το  θέμα  αφορά  την  δωρεάν  παραχώρηση ,  αφορά  τον  

Πανσερραϊκό  και  το  νούμερο  14 της  ημερήσιας  αφορά  μια  λήψη  

απόφασης  για  δωρεάν  ενταφιασμό .  Αφορά  την  θανούσα  στην  Μαρία  

Ζαπάρα .  Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι  να  τα  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Γκότσης .  Το  δέκα  τέσσερα  κύριε  Γκότση .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Λήψη  απόφασης  για  δωρεάν  ή  μη  ενταφιασμό ,  τιμής  ένεκεν ,   

σε  τάφο  Α’  κατηγορίας  της  θανούσας  Μαρίας  Ζαπάρα  

 (Μαίρη  Βρεττανίδου  Ζαπάρα) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  δέκα  τέσσερα  τον  ενταφιασμό  της  Μαρίας  Ζαπάρας  

συμφωνούμε  ή  θέλετε  να  ακούσετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  την  εισήγηση .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  οι  συνάδελφοι  ζητούν  να  γίνει  εισήγηση  στο  θέμα .  

Κύριε  Γκότση  το  νούμερο  δέκα  τέσσερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  το  έχει ;  Ναι ,  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

28

Το  θέμα  είναι :  Λήψη  απόφασης  για  δωρεάν  ή  μη  ενταφιασμό ,  τιμής  

ένεκεν ,  σε  τάφο  Α’  κατηγορίας  της  θανούσας  Μαρίας  Ζαπάρα  (Μαίρη  

Βρεττανίδου  Ζαπάρα) .  

  Το  βιογραφικό  το  έχετε  μέσα ,  πιστεύω  το  γνωρίζετε  όλοι .  Ο  

τάφος  που  έχει  ενταφιαστεί  είναι  δικό  τους ,  της  οικογένειας  είναι ,  

οπότε  δεν  είναι  θέμα  δηλαδή  για  έξοδα ,  απλώς  είναι  τιμής  ένεκεν ,  

είναι  αυτά  τα  οποία  πληρώνονται  στον  Δήμο .  Το  λέω  τελείως  απλά .  

200 ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .  Ολοκληρώστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τι  είπατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  αυτό  είναι .  Λήψη  απόφασης .  Είναι  τιμής  ένεκεν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχουμε  ερωτήσεις ;  Εκτός  από  τον  κ .  Μυστακίδη  η  κυρία  

Ιλανίδου .   Και  κ .  Μηλίδη  σηκώσατε  το  χέρι  σας ;  Όχι .  Ο  κ .  

Μυστακίδης .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή  πραγματικά  δεν  το  διάβασα  το  θέμα ,  να  μας  ενημερώσετε  

σχετικά  με  τα  ιδιαίτερα  στοιχεία  τα  οποία  μας  οδήγησαν  εδώ .  Δηλαδή  

γιατί  για  την  κυρία  Ζαπάρα  κάνουμε  αυτή  την  τιμή ;  Πραγματικά  δεν  

γνωρίζω ,  το  ρωτάω  καλοπροαίρετα .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  κυρία  Ζαπάρα  δεν  έχω  μπροστά  μου  το  βιογραφικό ,  ξεκίνησε ,  ήταν ,  

νομίζω ,  η  πρώτη  δημοτική  σύμβουλος  επί  Ανδρέου  το  ΄86, εάν  θυμάμαι  

καλά  και  διατέλεσε  για  15 χρόνια  σε  διάφορες  θέσεις  του  Δήμου .   

 Γεννηθείς  το  1944 και  υπάλληλος  του  Ο .Τ .Ε . ,  εάν  θυμάμαι  σε  

γενικές  γραμμές  το  βιογραφικό .  Μετά  αντιδήμαρχος .  Δυο  φορές  

αντιδήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  το  βιογραφικό  κ .  Αντιδήμαρχε ,  μπορείτε ,  εάν  θέλετε ,  να  το  

διαβάσετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εκλέχθηκε  δημοτική  σύμβουλος   το  1986 επί  θητείας  Ανδρέα  Ανδρέου  

σε  μια  περίοδο  που  λίγες  γυναίκες  τολμούσαν  να  εκτεθούν  στον  

πολιτικό  στίβο .   

 Από  το  ΄86 μέχρι  το  ΄90 αντιπρόεδρος  του  Πνευματικού  Κέντρου  

του  Δήμου  Σερρών .   

 ΄89-΄90 Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού ,  Κοινωνικής  Μέριμνας  και  ως  

πρόεδρος  του  Πολιτιστικού  και  Πνευματικού  Κέντρου  του  Δήμου  

Σερρών .   

 Επί  θητείας  Ιωάννη  Βλάχου  ΄95-΄98 Πρόεδρος  Παιδικών  

Σταθμών ,  η  πρώτη  Πρόεδρος  Παιδικών  Σταθμών  αλλά  και  

Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Διοίκησης .   Δημιούργησε  το  

Γραφείο  Κοινωνικής  Μέριμνας  και  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  και  

Κοινωνικής  Πολιτικής .  

 Τα  διαστήματα  ΄90-΄94, ΄99-΄02 υπηρέτησε  την  Σερραϊκή  

κοινωνία  από  την  θέση  του  δημοτικού  συμβούλου  της  αντιπολίτευσης .  
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 Δραστήρια  γυναίκα ,  ανέπτυξε  δράσεις  στις  ευαίσθητες  

κοινωνικές  ομάδες ,  ενώ  ενεργή  συμμετοχή  είχε  ως  Πρόεδρος  και  μέλος  

του  ΚΑΑΜΕΑ  Σερρών .   

 Αυτά  είναι  σε  γενικές  γραμμές  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  ερώτησα  αυτό  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Μυστακίδη .  Τι  ακριβώς  θέλουμε ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ρώτησα  ποια  είναι  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά ,  οι  ιδιαίτερες  δράσεις ,  

γιατί  αυτό  θα  ισχύσει  και  για  τους  άλλους  Αντιδημάρχους ;  Εάν  

υπολογίσουμε ,  ας  πούμε ,  όλα  αυτά  τα  χρόνια  ανά  τετραετία  θα  έχουμε  

40 επί  αρκετές  τετραετίες .  Θα  γίνει  και  για  τους  άλλους  

Αντιδημάρχους  αυτό ;  Αυτό  ρωτάω .   

 Εάν  έχει  κάνει  κάτι  το  ιδιαίτερο  που  να  εξαιρείται  και  να  την  

χαρακτηρίζει ,  ΟΚ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κατανοητό .  Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Περισσότερο  είναι  συναισθηματικό  το  θέμα .  Με  την  κυρία  

Ζαπάρα  πολλοί  από  εμάς  ήμασταν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  πολλές  

τετραετίες .  Την  γνωρίζαμε  από  κοντά ,  ξέραμε  την  μαχητικότητά  της ,  

ασφαλώς  υπήρξαν  και  διαφωνίες  και  λόγω  αυτού  του  

συναισθηματισμού ,  επειδή  την  ζήσαμε  θεωρήσαμε  σαν  ένδειξη  

ελάχιστης  τιμής  να  δωρίσουμε  αυτά  τα  200 ευρώ  που  αντιστοιχούν  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  κάνουν  ερώτηση  να  μην  απαντήσουμε ;  Εγώ  το  εισηγήθηκα  και  

λέω  ότι  επειδή  υπάρχει  αυτή  η  συναισθηματική  φόρτιση ,  ζήσαμε  μαζί  

μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αρκετές  τετραετίες  και  τα  λοιπά ,  ας  

αποδώσουμε  αυτόν  τον  φόρο  τιμής .  Αυτό  είναι .  Τίποτα  περισσότερο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος  πάντων ,   εγώ  γνωρίζω  ότι  έχει  ξανά  έρθει  το  θέμα  στο  

παρελθόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  συγνώμη ,  νομίζω  ότι  καλυφθήκατε .  Η  κυρία  

Ιλανίδου  θα   πάρει  τον  λόγο .  κύριε  Δήμαρχε  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  η  

κυρία  Ιλανίδου .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  το  απαντήσαμε  κύριε  Δήμαρχε .  Συγνώμη  κ .  Γκότση ,  έχετε  να  

προσθέσετε  κάτι  άλλο  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Κύριε  Γκότση  ερωτήσεις  κάνουμε ,  είμαστε  στην  φάση  των  

ερωτήσεων .  Ερωτήσεις  έχουμε ;  Δεν  έχουμε  άλλες  ερωτήσεις .  

Τοποθετήσεις  έχουμε  να  κάνουμε ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Μυστακίδης  και  

ο  κ .  Φωτιάδης .   

 Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούω .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  λόγω  του  

ότι  το  θέμα  είναι  ένα  λεπτό  θέμα ,  ας  είμαστε  σύντομοι  για  να  το  

προχωρήσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομος  θα  είμαι .  Κύριοι  συνάδελφοι  σήμερα  έρχεται  θέμα ,  το  

οποίο  είναι  άβολο  για  όλους  μας  εκτιμώ ,  αυθαίρετα  ίσως .  Θεωρώ  ότι  

όπως  μπήκε  από  τον  κ .  Αγγελίδη  δεν  μπήκε  σωστά .  Δηλαδή  εμείς  που  

δεν  συνεργαστήκαμε  με  την  εκλιπούσα  δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  να  

έχουμε  συνθηματικό  φορτίο ;  Αυτό  λοιπόν  δεν  είναι  επιχείρημα .   

 Η  άποψή  μου  και  ως  παράταξη  διατυπώνουμε  μια  άποψη ,  η  οποία  

νομίζω  θα  είναι ,  όχι  Σολομώντεια  αλλά  θα  είναι  λογική ,  εφόσον  το  

ποσό  είναι  πάρα  πολύ  μικρό ,  να  δώσουμε  το  ψήφισμα ,  να  

προχωρήσουμε  σε  αυτό  που  είπε  η  κυρία  Ιλανίδου  ίσως ,  αλλά  να  μην  

πάμε  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  γιατί  θα  μας  έρθουν  και  άλλες  αιτήσεις  

και  νομίζω  ότι  μετά  θα  είναι  άσχημο  για  μας  και  πολύ  άβολο .   

 Για  την  εκλιπούσα  που  εγώ  με  πολύ  σεβασμό  μιλώ  και  όπως  όλοι  

μας ,  θεωρώ  ότι  η  τιμητική  αυτή  αναφορά  ικανοποιεί  την  οικογένεια  

και  το  όνομά  της  στο  διηνεκές .  Αιωνία  της  η  μνήμη  αλλά  να  μην  πάμε  

στο  ποσό .  Σας  παρακαλώ  τουλάχιστον ,  το  βάζω  ως  ικεσία ,  διότι  θα  

είναι  άσχημο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητέ  συνάδελφε  επειδή  εγώ ,  ο  Αντώνης  ο  Αναστασιάδης ,  ο  

Δήμαρχος  και  η  κυρία  Ιλανίδου  είχαμε  την  τιμή ,  ας  το  πω ,  να  είμαστε  
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στα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  έχει  δείξει  έντονη  δράση  όπως  και  η  κυρία  

Ιλανίδου  και  τα  λοιπά .  Δεν  μπορεί  να  το  αμφισβητήσει  κανένας .  Και  

μάλιστα  ήταν  αυτή  η  οποία  δημιούργησε  τους  Παιδικούς  Σταθμούς .  

Αυτή  δημιούργησε  τους  Παιδικούς  Σταθμούς  και  ήταν  και  Πρόεδρος .  

Μετά  ήταν  και  η  κυρία  Ιλανίδου .  Αλλά  δημιούργησε  θεσμούς  

σταθμούς .   

 Νομίζω  ότι  ο  Δήμαρχος  σκέφτηκε  και  επικοινώνησε  ότι  τιμής  

ένεκεν ,  ένας  φόρος  τιμής  δηλαδή ,  δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  τίποτα  

περισσότερο  ούτε  να  δώσουμε  ονοματοδοσία  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά ,  απλά  είπαμε  αυτά  τα  έξοδα ,  όχι  ότι  το  ποσό  έχουν  ανάγκη  οι  

άνθρωποι ,  αλίμονο  τώρα  για  200 ευρώ ,  απλά  σαν  φόρο  τιμής  λέμε  τι  

άλλο  να  πούμε ,  δεν  θα  πληρώστε  αυτά .  Είναι  ντροπή  δηλαδή  να  το  

λέμε .   

 Μια  κίνηση  είναι  προς  την  οικογένεια .  Νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να  

το  συζητήσουμε  και  πρέπει  να  το  δεχθούμε  όλοι  αυτό ,  διότι  ήταν  η  

πρώτη  γυναίκα  δημοτική  σύμβουλος ,  ήταν  μαχητής ,  είχε  επίσης  πάρα  

πολύ  συνδεθεί  με  τα  παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες  αλλά  με  ιδιαιτερότητες ,  

ας  πούμε ,  οι  οποίες  ήταν ,  είχε  και  την  κόρη  της  και  είχε  δώσει  την  

ψυχή  της  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .  Καλυφθήκατε ;  Ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  νομίζω  ότι  τίθεται  θέμα  για  το  ποσό .  Γνωρίζουμε  την  εκλιπούσα  

και  το  έργο  και  τα  λοιπά .  Τι  θα  κάνουμε  με  τον  επόμενο  δημοτικό  

σύμβουλο  ή  Αντιδήμαρχο  που  έχει  προσφέρει  ανάλογα  όταν  θα  έρθει  

στο  επόμενο  θέμα  ή  στο  παρά  επόμενο  θέμα ;  Σε  ένα  μήνα ,  σε  δυο  

μήνες .  Αυτό  είναι  το  ερώτημα  και  ούτε  τίθεται  για  τα  200 ή  για  τα  100  

ευρώ .  και  να  μην  προσπαθούν  κάποιοι  να  επιβάλουν  την  άποψή  τους  

ούτε  να  δυσανασχετούν  όταν  γίνεται  μια  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης .  Νομίζω  ότι  καλυφθήκαμε .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  

λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  είναι  ο  ελάχιστος ,  ο  ελαχιστότατος  φόρος  τιμής  για  έναν  

άνθρωπο  με  τον  οποίο  ζήσαμε  πολλές  τετραετίες  στα  Δημοτικά  

Συμβούλια .   

 Αυτό  που  λέτε  να  μπει  το  όνομα  σε  μια  πλατεία  ή  σε  μια  οδό ,  

είναι  πάρα  πολύ  μεγάλη  τιμή .  Δεν  είναι  τόσο  εύκολο  να  δίνουμε  

ονόματα  σε  πλατείες  και  οδούς .  Σε  πλατείες  και  οδούς  πρέπει  να  

δίνουμε  ονόματα  ανθρώπων  που  κάνανε  κάτι  πάρα  πολύ  ξεχωριστό .  

Αυτό  το  να  δώσουμε  τώρα  200 ευρώ  σαν  ελάχιστο ,  ελαχιστότατο  φόρο  

τιμής  είναι  το  πιο  απλό  και  το  πιο  εύκολο .  Για  όνομα  του  Θεού ,  όχι  

τόσο  εύκολα  να  δίνουμε  ονόματα  σε  πλατείες  είτε  δημάρχων  είτε  

δημοτικών  συμβούλων  είτε  αντιδημάρχων .   

 Θέλει  πολύ  μεγάλη  προσοχή  και  πρέπει  να  περάσουν  πολλά  

χρόνια  από  την  στιγμή  που  πέθανε  κάποιος  για  να  αποδώσουμε  την  

κατάλληλη  τιμή .  Είναι  ο  ελαχιστότατος  φόρος   τιμής  για  μια  

συνάδελφο  με  την  οποία  ζήσαμε  για  πολλές  τετραετίες  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Αυτό  είναι  όλο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε  το  θέμα  και  ολοκληρώθηκε .  Πάμε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας .  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  δεν  συμφωνεί .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  συμφωνώ  διότι  ρώτησα  συγκεκριμένα  πράγματα  που  θα  με  

βοηθούσαν  να  συμφωνήσω  αλλά  δεν  πήρα  καμία  απολύτως  απάντηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;  Και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

είναι  αρνητικός .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  191/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα  το  29 κύριε  Γκότση .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  έκτασης  17.586 τ .μ .  εντός  του   

Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  από  το  με  αρ .  3777 τεμάχιο   
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αγροκτήματος  Σερρών  στον  ¨Μ .Γ .Σ .  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  θεωρώ  ότι  δεν  είμαστε  το  αρμόδιο  

όργανο  για  να  πάρουμε  την  απόφαση  αυτή ,  διότι  εάν  διαβάσετε  το  

ΦΕΚ  με  το  οποίο  συστάθηκε  ο  Αθλητικός  Οργανισμός  και  μετά  

συγχωνεύτηκε  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  λέει  μέσα  ότι  η  χρήση ,  η  διαχείριση  

και  η  συντήρηση  του  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοια  καθώς  επίσης  και  η  

κυριότητα  περιέρχεται  στο  νέο  νομικό  πρόσωπο .   

Αυτό ,  συγνώμη ,  το  λέει  το  ΦΕΚ .  Σας  το  λέω  για  να  μην  πάρουμε  

μια  απόφαση  η  οποίο  θα  πάει  στην  Αποκεντρωμένη  οπωσδήποτε  για  

έλεγχο ,  γιατί  είναι  παραχώρηση  και  βγει  άκυρη  και  επανερχόμαστε .  Το  

έχω  συζητήσει  και  με  τον  γενικό  γραμματέα ,  όχι  για  το  συγκεκριμένο  

θέμα ,  για  το  θέμα  της  ΕΠΣ  που  είναι  κάτω .  Γι '  αυτό  το  ξέρω .  Και  

ασχοληθήκαμε  και  με  την  Αποκεντρωμένη .  Σας  το  λέω  να  το  δείτε  για  

να  μην  λέτε  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  το  αιτιολογήσει  ο  κ .  Γκότσης .  Λαμβάνουμε  σοβαρά  τις  

παρατηρήσεις  σας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  θέμα  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  η  παραχώρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  ενημερώσει  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  οποίος  το  γνωρίζει  το  θέμα  και  

νομίζω  θα  ήταν  καλό  στην  πορεία  και  οι  εκπρόσωποι  από  τον  

Πανσερραϊκό  να  τοποθετηθούν .  Ο  κ .  Σιδέρης  μας  κάνει  την  τιμή  να  
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παρευρίσκεται .  Κάποια  στιγμή  μόλις  ολοκληρωθούν  οι  διαδικασίες  θα  

πάρετε  τον  λόγο  κ .  Σιδέρη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  κύριε  Χρυσανθίδη ,  το  ψάξαμε  με  το  τμήμα  

διαχείρισης  της  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου .  Δεν  έχε  περιέλθει  

στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Δεν  έχει  περιέλθει .  Άρα  λοιπόν  εφόσον  ανήκει  

στον  Δήμο  και  εφόσον  ανήκει  στον  Δήμο  το  ψάξαμε ,  έχουμε  το  

δικαίωμα  της  παραχώρησης .  Είναι  σωστό  αυτό  που  λέτε  αλλά  τα  

στρέμματα  αυτά  δεν  έχουν  περιέλθει  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Μπορεί  

βέβαια ,  κ .  Χρυσανθίδη  να  το  διαβεβαιώσει  και  ο  Πρόεδρος  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  αυτό .   

 Τώρα  εάν  θέλετε  να  κάνω  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συνεχίσω  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  συνεχίστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Μουσικός  Γυμναστικός  Σύλλογος  Πανσερραϊκός ,  τον  γνωρίζουμε  

όλη  με  την  πολύ  δράση  που  έχει ,  την  πολλαπλή  και  την  διευρυμένη ,  

διότι  έχει  ότι  υπάρχει  στον  αθλητισμό  εκτός  από  ποδόσφαιρο ,  τένις ,  

κολύμβηση ,  χάντμπολ ,  πόλο ,  ότι  υπάρχει  αυτό  ο  Σύλλογος  το  έχει .  

 Ζητάει  την  παραχώρηση  αυτών  των  στρεμμάτων… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κατά  χρήση  για  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  τελειώσω  σε  δυο  λεπτά .  Για  25 χρόνια .  Εάν  στην  πενταετία  δεν  

εκπληρώσει  τον  σκοπό  για  τον  οποίο  τα  ζητά ,  θα  περιέλθουν  πάλι  στον  

Δήμο .   

 Τώρα  θα  κάνει  εγκαταστάσεις ,  θα  μπει  σε  προγράμματα ,  ξέρω  

εγώ ,  αυτοί  τα  ξέρουν ,  θα  μας  μιλήσει  και  ο  κ .  Πρόεδρος  από  εκεί ,  θα  

μπει  σε  προγράμματα  και  θα  κάνει  εγκαταστάσεις ,  όποιος  

εγκαταστάσεις  κάνει .   

 Το  ζητάει  για  είκοσι  πέντε  χρόνια .  Στο  τέλος  της  

εικοσιπενταετίας  ότι  υπάρχει  ότι  οικοδόμημα  υπάρχει  θα  περιέλθει  

στον  Δήμο .  Μετά  την  εικοσιπενταετία .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Κυρία  Ιλανίδου  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  

Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  πω .  Θα  υπάρχει  όμως .  Στο  ενδιάμεσο  της  εικοσιπενταετίας  

μπορούμε  εμείς  να  κάνουμε  ανάκληση  εάν  ο  Δήμος  χρειάζεται  αυτά  τα  

οικόπεδα ,  αυτά  τα  στρέμματα .  Μπορούμε  να  κάνουμε  την  ανάκληση  να  

περιέλθουν  πάλι  στον  Δήμο .   

 Μετά  την  εικοσιπενταετία  θα  μπορούν ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  

ζητήσουν  δέκα  χρόνια  παράταση .  Τότε ,  η  παράταση  πρέπει  να  δοθεί  με  
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μίσθωση  πλέον ,  που  το  τίμημα  θα  το  προσδιορίσει  ο  Δήμος ,  δηλαδή  το  

τότε  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Με  άλλα  λόγια ,  εάν  δεν  θέλει  να  τα  παραχωρήσει ,  θα  βάλει  ένα  

τίμημα  πολύ  υψηλό  που  δεν  θα  μπορεί  να  ανταποκριθεί ,  επομένως . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  δεν  θα  είμαστε  τότε ,  θα  είναι  κάποιοι  άλλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα .  Στην  πενταετία  εάν  δεν  πληρώσουν .  Ελπίζω  

στο  ενδιάμεσο  της  25τιας  εάν  θέλουμε  εμείς  μπορούμε  να  το  πάρουμε  

πίσω .  Στα  είκοσι  πέντε  χρόνια  ότι  δημιουργήσουν ,  οικοδόμημα  και  τα  

λοιπά ,  όλες  οι  εγκαταστάσεις  περιέρχονται  στον  Δήμο .  Δέκα  χρόνια  

παράταση  με  μίσθωση  και  το  τίμημα  θα  το  βάλει  το  τότε  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος  ερωτήσεων .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Μυστακίδης .  Κύριε  Μηλίδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Όχι .  

Θα  ξεκινήσουμε  από  την  πλευρά  του ,  τον  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καταρχήν  η  άποψή  μου  εμένα  είναι  διαφορετική ,  ότι  πρέπει  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  έχει  τον  κύριο  λόγο  για  την  παραχώρηση .  Παρόλα  

αυτά  όμως  θα  κάνω  κάποιες  ερωτήσεις .  Εντάξει ,  δεν  θα  διαφωνήσουμε .  

Άποψη  εκφράζετε  και  άποψη  εκφράζουμε .   

 Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

40

 Πρώτη .  Σας  έχουν  ενημερώσει ,  σας  έχουν  καταθέσει  κάποιο  

σχέδιο  το  τι  θέλουν  να  κάνουν  εκεί ;  Τι  εγκαταστάσεις ;  Για  ποια  

αθλήματα ;  Πρώτον .  

 Δεύτερον .  Γνωρίζετε  στο  αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας  πόσες  άλλες  

εκτάσεις ,  γήπεδα  έχουν  παραχωρηθεί  και  γίνεται  αποκλειστική  χρήση ;   

 Τρίτον .  Ως  Δημοτική  Αρχή  δεν  θα  θέλατε  να  αξιοποιήσετε  τον  

χώρο  αυτόν  και  να  βοηθήσετε  και  άλλους  Συλλόγους ,  διότι  εάν  

επισκεφτείτε  την  Ομόνοια  θα  δείτε  ότι  υπάρχουν  πολλές  

αποκλειστικότητες  εκεί  και  βάζουμε  άλλη  μια  αποκλειστικότητα  για  

χρήση  και  δεν  ξέρουμε  την  χρήση ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το  ερώτημα  μου  σχετίζεται  κάπως  με  του  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  

Γκότση  από  όσο  γνωρίζουμε  στην  εν  λόγω  περιοχή  

δραστηριοποιούνται ,  υπάρχουν ,  υφίστανται  κάποιοι  ερασιτεχνικοί  

σύλλογοι ,  αθλητικοί  σύλλογοι .  Θα  θέλαμε  να  ρωτήσουμε ,  τι  θα  

απογίνουν  αυτοί ;  Που  θα  βρουν  στέγη ,  χώρο  να  το  πω ,  ώστε  να  

εξακολουθούν  να  δραστηριοποιούνται ;   Γιατί  η  εισήγηση  δεν  αναφέρει  

κάτι  σχετικό .   

 Ευχαριστώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  εκείνο  που  έχω  να  πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  πάρετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  λιγάκι  επί  της  διαδικασίας .  Θέλετε  να  απαντήσετε  σε  

όλες  τις  ερωτήσεις  ή  μεμονωμένα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  μεμονωμένα .  Ότι ,  γιατί  είπε  άλλοι  Σύλλογοι  και  τα  λοιπά .  Αίτημα  

στον  Δήμο  γραπτώς  και  τα  λοιπά ,  έχει  κάνει  μόνο  ο  Πανσερραϊκός .  Ο  

Μουσικός  Γυμναστικός  Σύλλογος .   Μόνο  αυτός  έχει  κάνει ,  δεν  έχει  

κάνει  άλλος  Σύλλογος .  Δεν  μας  έχει ,  δεν  ζήτησε  άλλος  Σύλλογος  

γραπτώς  να  πρωτοκολληθεί  και  τα  λοιπά .  Είναι  ο  μόνος  Σύλλογος .   

 Αυτό  θέλω  να  απαντήσω  μόνο .  Τα  υπόλοιπα  δώστε  τον  λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  και  εάν  μου  επιτρέπουν  οι  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  να  

βοηθήσω  και  την  διαδικασία ,  να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  τον  

κ .  Σιδέρη .  

 Κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  πρώτα ,  τι  δημιουργία  αθλητικών  εγκαταστάσεων  θα  

κάνουν ;  Αυτό  που  το  ρώτησε  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  περιμένω  

απάντηση .   

 Δεύτερον ,  είχε  παραχωρηθεί  ένας  χώρος  εκεί  κάτω  στον  Λευκώνα  

στην  Λίμνη ,  εάν  κάνω  λάθος  150 στρέμματα  παλαιά ,  για  να  γίνει  

γήπεδο  Πανσερραϊκού .  Εκεί  τέσσερα  γήπεδα  που  τα  έκανε  εξ  ιδίων  ο  

Μέγκλας ,  τα  πότιζε ,  τα  κούρευε ,  τι  τα  έκανε ,  είχε  βοηθήσει  πάρα  πολύ .  

Και  ο  κ .  Δούκας  για  να  διαμορφωθούν  και  ο  κ .  Μυστακίδης .   

 Διαμορφώθηκαν  τα  τέσσερα  γήπεδα  και  ήταν  εξαιρετικά ,  τα  

οποία ,  βέβαια ,  αφέθηκαν  στο  τέλος  στο  έλεος  του  Θεού .  Μήπως  

εξυπηρετούσε  αυτός  ο  χώρος ,  ώστε  να  μας  μείνει  ελεύθερος  εδώ  στο  
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Αθλητικό  Πάρκο  για  άλλες  δραστηριότητες ;  Γιατί  νομίζω  πολλοί  θα  

μαζευτούν  και  να  αξιοποιηθεί  και  εκείνος  ο  χώρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  νομίζω  ότι  δεν   το  θέμα  μας  αυτό .  Σας  ακούσαμε  με  προσοχή .  

Ο  κ .  Μυστακίδης  να  πάρει  τον  λόγο .  Κύριε  Σιδέρη  αφού  ολοκληρώσω  

με  τον  κ .  Μυστακίδη  τις  ερωτήσεις  θα  πάρετε  τον  λόγο .  Ελάτε  κάπου ,  

καθίστε ,  μην  στέκεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Γκότση ,  εάν  γνωρίζει  πόσος  χώρος  

ελεύθερος  υπάρχει  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ;  Γιατί  τα  17 

στρέμματα  είναι  μεγάλη  έκταση .  Και  εάν  από  το  τοπογραφικό  

οροθετείται  ένας  χώρος  που  δεν  έχει  τίποτα  σήμερα  σε  λειτουργία ,  

δηλαδή  γήπεδο  ποδοσφαίρου ,  μπάσκετ  ή  εάν  είναι  ένα  χέρσο  κομμάτι ,  

ας  πούμε ;  

 Αυτό  θέλω  να  δω  και  επίσης  εάν  σε  αυτό  που  προτείνουν  θα  

αναλάβουν  τις  δαπάνες  για  τους  προβολείς ,  το  νερό .  Αυτά .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Σιδέρη .  Κύριε  Σιδέρη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Να  απαντήσει  ο  κ .  Γκότσης  πρώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε  να  απαντήσετε  στα  ερωτήματα  των  συναδέλφων  και  μετά  να  

δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Σιδέρη ;  Ναι ,  ναι  πάρετε  τον  λόγο .  τον  λόγο  

έχετε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  έκταση  αυτή  βρίσκεται  δίπλα  στο  κολυμβητήριο  αυτό  το  οποίο  

θέλουμε  να  κάνουμε .   Τα  έξοδα  και  όλα  αυτά  και  τα  λοιπά ,  νομίζω  ότι  

θα  σας  απαντήσει  ο  Πρόεδρος  και  εννοείται  ότι  όταν  παίρνουν  κατά  

χρήση ,  τα  πάντα  θα  τα  κάνει  ο  Σύλλογος  και  δεν  έχει  καμία  υποχρέωση  

ο  Δήμος  σε  ένα  Σύλλογο ,  ο  οποίος  δραστηριοποιείται  εκεί  και  ο  οποίος  

αναλαμβάνει  και  κάνει  και  εγκαταστάσεις ,  τις  οποίες  θα  μας  πει .  Δεν  

έχω  κανένα  λόγο  και  καμία  υποχρέωση  ο  Δήμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  λέει  ότι  είναι  δίπλα  στο  κολυμβητήριο .  Δυτικά  από  το  

κολυμβητήριο  είχαμε  διαμορφώσει  έναν  χώρο ,  τον  οποίο  τον  

χρησιμοποιούσε  η  ομάδα ,  ο  Ηρακλής .  Μήπως  είναι  εκεί  μέσα  και  θα  

έχουμε  αυτή  την  σύγκρουση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Σιδέρη .  Κύριε  Σιδέρη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Πρώτα  –πρώτα  ότι  δεν  είμαι  Πρόεδρος  του  

Πανσερραϊκού .  Έχω  φύγει  από  τον  Πανσερραϊκό  εδώ  και  αρκετά  

χρόνια .  Τουλάχιστον  πέντε  με  έξι  χρόνια .  Είμαι  τέως  Πρόεδρος ,  απλώς  

είμαι  επίτιμος  Πρόεδρος  του  Πανσερραϊκού ,  επίτιμος  και  εδώ  είναι  και  

ο  κ .  Γάτσιος  που  είναι  γραμματέας  του  Συλλόγου  και  ο  κ .  Πρόεδρος  

έχει  μια  υποχρέωση ,  ο  Πρόεδρος  ο  σημερινό  και  θα  έρθει  και  αυτός .  
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Εγώ  όμως  είναι  εξουσιοδοτημένος  από  τον  Πανσερραϊκό  να  πω  εδώ  τις  

απόψεις  του  Πανσερραϊκού .   

 Ο  Πανσερραϊκός  ζητάει  έναν  χώρο ,  ο  οποίος  βρίσκεται  στην  

γωνία  του  Πάρκου  της  Ομόνοιας ,  εκεί  που  πριν  από  χρόνια  είχε  ξανά  

ζητήσει  μια  έκταση ,  την  ίδια  έκταση  είχε  ζητήσει ,  την  οποία  ο  Δήμος  

τότε  του  την  παραχώρησε  για  χρήση  και  τα  λοιπά ,  θα  σας  πω  και  τους  

όρους  πως  είναι  και  τότε  επειδή  ο  Πανσερραϊκός  μέσα  στα  πέντε  

χρόνια  δεν  μπόρεσε  να  αξιοποιήσει  αυτή  την  έκταση ,  επέστρεψε  πάλι  

στον  Δήμο .   

 Πρώτα  –πρώτα  να  πω  κάτι  για  μένα  προσωπικά ,  ότι  εγώ  ήμουνα  

είκοσι  χρόνια  στον  Δήμο  Σερρών  και  τον  Δήμο  Σερρών  και  τα  

δημοτικά  πράγματα  και  την  περιουσία  της  πόλης  την  σέβομαι  

περισσότερα  από  πάρα  πολλούς ,  όχι  εδώ  μέσα  από  εσάς ,  από  πάρα  

πολλούς  ανθρώπους  μέσα  στην  πόλη  και  στον  Νομό  γενικότερα .  

 Ο  Πανσερραϊκός  δεν  θέλει  ούτε  να  ξεγελάσει  κανέναν  ούτε  να  

φάει  την  περιουσία  κανενός .  Να  είμαστε  ξεκαθαρισμένοι .  Ζητάει  αυτή  

την  έκταση  για  25 χρόνια .  Στα  πρώτα  πέντε  χρόνια  εάν  δεν  κάνει  

τίποτα ,  δεν  ξεκινήσει  το  έργο  δηλαδή ,  επιστρέφει  αυτομάτως  στον  

Δήμο  εκτός  πια  εάν  ο  Δήμος  επιθυμεί  να  του  δώσει  ένα  περιθώριο  ενός  

χρόνου ,  δηλαδή  μήπως  και  γίνει  κάτι ,  ξεκινάει  κάτι  εκείνη  την  ώρα .  

Αυτό  όμως  είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  του  Δήμου .  Σε  πέντε  χρόνια  

η  έκταση  θα  είναι  πάλι  στον  Δήμο .   

 Επίσης ,  ο  Πανσερραϊκός  θα  κατασκευάσει  αθλητικά  έργα ,  θα  πω  

αυτά  που  προτάθηκαν  αθλητικά  έργα ,  τα  οποία  θα  είναι  στην  δική  του  

κυριότητα  μέχρι  25 χρόνια .  Αυτός  θα  τα  κάνει ,  αυτός  θα  τα  συντηρεί ,  

αυτός  θα  τα  κάνει  όλα .   
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Μετά  από  τα  25 χρόνια ,  ότι  κατασκευή  υπάρχει  εκεί  και  τα  

λοιπά ,  επιστρέφει  στον  Δήμο ,  την  οποία  είπαμε  δεν  θέλουμε  να  

κάνουμε  κάτι  παράξενο ,  ας  πούμε ,  επιστρέφει  στον  Δήμο  και  απλώς  να  

έχει  το  δικαίωμα  ο  Πανσερραϊκός ,  μετά  τα  25 χρόνια  να  ζητήσει  μέσα  

από  τον  Δήμο ,  αλλά  πρέπει  να  είναι  μέσα  στην  απόφασή  σας ,  να  

ζητήσει  να  τα  χρησιμοποιήσει  για  άλλα  δέκα  χρόνια ,  πληρώνοντας  

όμως  από  εκεί  και  πέρα  ένα  τίμημα  το  οποίο  θα  καθορίσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Διότι  και  εγώ  εάν  ήμουν  σύμβουλος  εδώ ,  αυτό  θα  έφτιαχνα  

από  την  δική  σας  πλευρά .   

 Αυτό  που  ζητάει  ο  Πανσερραϊκός  εγώ ,  τουλάχιστον ,  έτσι  το  

κρίνω ,  εάν  ήμουν  εγώ  που  ήμουν  είκοσι  χρόνια  εδώ  πάνω ,  αυτό  θα  

ζητούσα  από  τον  Χ  Πανσερραϊκό  ή  από  οποιονδήποτε  άλλο  Σύλλογο .   

 Αυτό  είναι  το  θέμα .   

Τώρα  το  τι  ακριβώς  θα  κάνουμε ,  είναι  πραγματικά  ένα  ερώτημα .  

Δεν  μπορούμε  να  απαντήσουμε  σε  αυτό  συγκεκριμένα  και  να  σας  πω  

τον  λόγο .  Επειδή ,  όπως  είπε  και  κάποιος  σύμβουλος ,  νομίζω  η  κυρία  

Ιλανίδου ,  θα  μπούμε  σε  κάποια  προγράμματα ,  έχουνε  ήδη  ξεκινήσει  

κάποια  προγράμματα ,  επειδή  δεν  ξέρουμε ,  ο  Πανσερραϊκός  έχει  πολλές  

δραστηριότητες .  Μπορεί  δηλαδή  να  κάνει  κλειστό  μπάσκετ ,  μπορεί  να  

κάνει  ένα  κλειστό  χόκεϊ .  Έχουμε  ομάδα  χόκεϊ .  Να  κάνει  ένα  κλειστό  

για  να  γυμνάζονται  στο  χόκεϊ .   

Ανάλογα  με  τι  προγράμματα  θα  ενταχθούμε  και  τι  βολεύει  στο  

πρόγραμμα  να  εντάξουμε ,  αυτό  και  θα  εντάξουμε .  Έχουμε  πολλά  

τμήματα  και  πολλές  δραστηριότητες  και  ανάλογα  με  το  πρόγραμμα  που  

θα  πέσουμε  εκείνη  την  περίοδο ,  έχουμε  ήδη  προχωρήσει  με  κάποιες  

άλλες  υπηρεσίες ,  έχουμε  μιλήσει  και  με  τράπεζες ,  γιατί  μπορεί  να  

μπεις  σε  ένα  προγράμματα  αλλά  πρέπει  να  βάλεις  και  ίδια  συμμετοχή .   
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Δηλαδή  αντιλαμβάνεστε  ότι  εάν  ένα  πράγμα  κάνει  ένα  

εκατομμύριο ,  θα  πρέπει  να  βάλουμε  εμείς  400 τουλάχιστον  χιλιάδες .  

Δεν  είναι  τα  πράγματα  έτσι  τόσο  απλά  και  εύκολα ,  ότι  παίρνεις  έναν  

χώρο  και  εντάξει ,  λύνεται .  Αυτά  είναι .   

Εμείς  αυτά  είναι  που  ζητάμε  και  αυτά  θέλουμε  να  ψηφίσετε .   

Τώρα  για  το  άλλο  θέμα  που  έβαλε  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  αυτό  δεν  

αφορά  εμάς ,  αφορά  εσάς ,  εσείς  το  ξέρετε  αυτό .  Δεν  θέλω  να  

υπεισέλθω .   

 Τώρα  εάν  υπάρχει  κάτι  άλλο  που  μπορώ  να  απαντήσω ,  εδώ  

είμαστε .  Ο  Πανσερραϊκός  να  ξέρετε  ότι  με  τα  δεκατέσσερα  τμήματα  τα  

οποία  έχει ,  έχει  πάρα  πολλά  τμήματα ,  δεν  μπορώ  να  τα  απαριθμήσω  

όλα ,  γυμνάζει  και  δεν  είναι  θέμα  τώρα  εδώ  κατηγοριών ,  σε  ποια  

κατηγορία  παίζουν  οι  διάφορες  ομάδες ,  όλα  μαζί  τα  τμήματα  και  

ακαδημίες  ποδοσφαίρου  μέχρι  το  χόκεϊ  και  τα  λοιπά ,  γυμνάζει  πάνω  

από  1.200 αθλητές .   

 Δεν  ζητάμε  κάτι  άλλο .  Της  πόλης  θα  είναι  ότι  κάνουμε .  Το  θέμα  

είναι  μακάρι  να  μπορέσουμε  να  τα  κάνουμε .  Όχι  εγώ  πλέον  οι  άλλοι  

που  είναι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Του  Δήμου  μας .  συγνώμη ,  εγώ  επειδή  είμαι  πολύ  παλαιός  εννοούσα  για  

την  πόλη .  Του  Δήμου  μας .  Εγώ  είχα  κολλήσει  τότε  στην  πόλη ,  γι '  αυτό .  

Θα  είναι  του  Νομού ,  να  πούμε ,  της  περιοχής  ολόκληρης  και  θα  είναι  

καλό .  Μακάρι  να  μπορέσουμε  να  τα  κάνουμε  και  μακάρι  να  μπορούν  

και  άλλοι  φορείς  να  κάνουν  τέτοιες  ενέργειες  και  να  τις  

αξιοποιήσουμε .  Δεν  ζητάμε  τίποτα  παράξενο .  Αυτό .   
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 Εάν  κάποιος  κάτι  θέλει  να  ρωτήσει ,  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  κάνετε  κάποιες  άλλες  ερωτήσεις  από  τους  συναδέλφους ;  Ο  κ .  

Μυστακίδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Και  ο  κ .  Τερζής .   

κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Σιδέρη  αυτή  την  στιγμή  δηλαδή  εσείς  ζητάτε  μόνο  τον  χώρο .  

Δεν  έχετε  κάποιο  πλάνο ,  δεν  έχετε  κάποιο  σχέδιο  το  τι  θα  κάνετε  να  το  

καταθέσετε .  Δεν  μας  καταθέσατε  κάποιο  σχέδιο  ότι  εδώ  θα  κάνουμε  

δυο  γήπεδα ,  εκεί  θα  κάνουμε  ένα  γήπεδο  μπάσκετ  και  τα  λοιπά .  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Ξέχασε  να  σας  πω  ότι  οτιδήποτε ,  το  έχουμε  γράψει  μέσα  στην  

εισήγησή  μας ,  εγώ  ξέχασα  να  το  πω ,  οτιδήποτε  έργο  πάει  να  κάνει . .  

εκεί ,  θα  τελεί  υπό  την  έγκριση  και  την  επίβλεψη  του  Δήμου ,  της  

τεχνικής  υπηρεσίας ,  για  το  πως  θα  γίνει ,  εάν  είναι  ψηλό ,  χαμηλό ,  αυτά  

τα  αθλητικά  έργα .  Δεν  θα  κάνουμε  κάτι  έξω  από  τα  αθλητικά  έργα .  Και  

ότι  είναι  θα  τελεί  υπό  την  έγκριση  της  τεχνικής  υπηρεσίας  του  Δήμου .   

 Εμείς  κατασκευάσαμε  έργα  και  παλαιότερα .  Κάποια  γήπεδα  στον  

. .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Στο  Κέντρο  της  Ομόνοιας .  Εντάξει .  Αντώνη  είμαι  παλαιός  και  εγώ ,  γι '  

αυτό .  Στο  Πάρκο  της  Ομονοίας  κάποια  γήπεδα  από  εκεί  τα  κάναμε  ο  

Πανσερραϊκός  με  χρήματα  της  γραμματείας ,  εμείς  τα  βγάλαμε  και  τα  

κάναμε  τα  γήπεδα  εκεί .  υπάρχουν  γήπεδα  τα  οποία  τα  έκανε  ο  

Πανσερραϊκός  από  το  σκάψιμο  μέχρι  το  χόρτο .    
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 Και  οτιδήποτε  κάναμε  εκεί  ζητήσαμε  πάντα  και  μάλιστα  τότε  τα  

έργα  μας  όλα  τα  ενέκρινε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  τα  

παραλάμβανε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  για  την  αξιοπιστία  του  

έργου  ότι  είναι  σωστό  και  τα  λοιπά .  Δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  

 Επομένως  δηλαδή  οτιδήποτε  γίνει  εκεί  θα  τελεί  υπό  την  έκκριση  

της  υπηρεσίας  του  Δήμου  ή  για  να  μην  βλάψει  το  περιβάλλον  και  όλα  

αυτά .   

 Το  ότι  δεν  έχουμε  κάτι  συγκεκριμένο  που  λέτε ,  συγκεκριμένο ,  

εμείς  έχουμε  σκέψεις  πολλές .  Σας  εξήγησα .  Έχουμε  δεκατέσσερα  

τμήματα ,  έχουμε  προχωρήσει . .  Τώρα  δεν  είναι  σήμερα  να  εξηγήσω  με  

λεπτομέρειες  κάποια  πράγματα ,  διότι  καταλαβαίνετε  κάποια  πράγματα  

δεν  πρέπει  να  λέγονται  πριν  υλοποιηθούν .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  θα  συμφωνούσα  αλλά  με  αυτή  την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  ένα  

πλάνο ,  διότι  κοιτάξτε  εδώ  θα  πέσουμε  πραγματικά  σε  μεγάλη  πλάνη  

και  σε  δυσχέρεια ,  διότι  πείτε  ότι  το  παίρνετε  εσείς  17,5 στρέμματα  και  

στους  όρους  λέμε  ότι  εάν  δεν  κάνετε  τίποτα  θα  το  επιστρέψετε .  Και  

βάζετε  ένα  γκρέιντερ ,  του  δίνετε  150 ευρώ  και  κάνει  μια  διαμόρφωση .  

Είναι  εργασία  αυτή  η  οποία  θα  αποτρέψει  την  επιστροφή  του  γηπέδου ;  

Είναι  μια  εργασία  αξίας  150 ευρώ ,  αλλά  εσείς  μπορείτε  να  

ισχυριστείτε  ότι  ναι ,  ορίστε  κάναμε  εργασία ,  άρα  δεν  το  επιστρέφουμε .  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Νομίζω  ότι  είναι… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πως  θα  αξιολογηθεί  αυτό ;   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Να  πω  κάτι .   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πώς  θα  αξιολογηθεί ;   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Νομίζω  ότι  είμαστε  γνώστες  της  ελληνικής  γλώσσας  όλοι  μας  πολύ  

καλά  και  μιλάμε  για  αθλητικά  έργα  και  όχι  να  βάλουμε  ένα  γκρέιντερ  

ότι  ξεκίνησε  το  έργο .  Αυτό  νομίζω  ότι  είναι  κατανοητό  και  φανερό .  

Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Εάν  ξεκινήσουμε  να  κάνουμε  ένα  στάδιο  και  μείνουμε  στην  μέση ,   

αυτό  λέτε  τώρα ,  δεν  έχουμε  σκοπό  εμείς  να  κάνουμε  κάτι  για  να  

ξεγελάσουμε  τον  Δήμο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας  είπα  ότι  συμφωνώ  αλλά  δεν  είναι  πιο  σωστό  να  έχουμε  το  πλάνο  

και  με  βάση  αυτό  το  πλάνο ;  Το  οποίο  μπορεί  να  τροποποιηθεί .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Γιατί  δεν  μπορούμε ,  άμα  δεν  έχουμε  δικό  μας  οικόπεδο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριοι .  Κύριοι .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Εάν  δεν  έχουμε  δικό  μας  οικόπεδο  για  δική  μας  χρήση ,  δεν  μπορούμε  

ούτε  συζήτηση  να  κάνουμε .  Κάναμε  εξω-υπηρεσιακά  συζητήσεις  με  

διάφορους  φορείς  κρατικούς ,  έχουμε  την  έγκρισή  τους  λεκτικά ,  αλλά  

πρέπει  όμως  να  πάμε  με  ένα  γήπεδο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα  που  έθεσα  στον  κ .  Γκότση  και  θεωρώ  ότι  δεν  πήρα  

απάντηση .  Δεν  ξέρω  εάν  στην  συνέχεια ,  εάν  έχει  πρόθεση  να  

απαντήσει .   Τι  θα  γίνει  με  τους  Συλλόγους  που  ήδη  

δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  την  συγκεκριμένη ;   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Να  πω  κάτι ,  εγώ  δεν  μπορώ  να  απαντήσω ,  γιατί  αυτό  αφορά  …. 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  ρώτησα  τον  κ .  Γκότση .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Αλλά  όμως  να  πω  σε  αυτό  το  κομμάτι  εκεί  δεν  δραστηριοποιείται  

κανένας .  Σε  αυτό  που  συζητάμε .  Και  μάλιστα  εμείς  βάλαμε  μια  γραμμή  

εκεί  που  δεν  θίγει  ούτε  το  οικόπεδο  στο  οποίο  είναι  κτισμένο  το  

κολυμβητήριο  και  ούτε  θίγει  κάτι  παλαιά  γήπεδα  τένις  και  ένα  γήπεδο  

μπάσκετ ,  το  οποίο  υπάρχει  παραδίπλα .  Είμαστε  έξω  από  εκεί  και  δεν  

θίγουμε  κανέναν .  Δεν  υπάρχει  τίποτα  άλλο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  δεν  ζητήσατε  τον  λόγο ,  με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  να  ολοκληρωθεί  λίγο  ο  κύκλος .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  
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Κύριε  Μυστακίδη ,  όχι ,  όχι .  Εάν  έγινε  τέτοια  σκέψη  από  κάποιον  ζητώ  

συγνώμη ,  δεν  εννοούσα  αυτό .   Είπα  ότι  … 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Κακώς  το  είπα ,  δεν  είναι  ακριβώς  έτσι .  Εγώ  άλλο  εννοούσα ,  άλλο  

εσείς .  Δεν  καταλαβαίνω  για  ποιο  λόγο .  Εγώ  είπα  ότι  επειδή  

καταλαβαίνουμε  όλοι  ελληνικά ,  ότι  είναι  ευνόητο  δηλαδή  ότι  μια  

εκσκαφή  των  χόρτων  εκεί  δεν  νοείται ,  δεν  έχει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Άμα  ξεριζώσουμε  τα  χόρτα  δεν  σημαίνει  ότι  κάναμε  δουλειά .  Αυτό  

είπα ,  ότι  είναι  ευνόητο  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο   κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  ένα  δεύτερο  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είχα  και  ένα  δεύτερο  ερώτημα .  Συγνώμη .  Κύριε  Σιδέρη  δεν  ξέρω  τι  

είπατε  ακριβώς ,  το  πλάνο  θα  εξαρτηθεί  από  την  χρηματοδότηση .  Θα  

μπορούσε  όμως  να  ήταν ,  για  παράδειγμα ,  και  ένα ,  ας  πούμε ,  έργο  

σχετικά  με  το  ποδόσφαιρο  πάλι ;  Δηλαδή ,  παραδείγματος  χάρη ,  ένας  

βοηθητικός  χώρος  να  προπονείται  η  ομάδα  του  Πανσερραϊκού ;  

Υπάρχει  και  μια  τέτοια  βλέψη ;  Θα  μπορούσε  να  ήταν  και  κάτι  τέτοιο ;  
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Ή  δεν  έχει  καμία  σχέση ;  Σίγουρα  μιλάμε  για  ένα  έργο  που  δεν  έχει  

σχέση  με  το  ποδόσφαιρο  και  την  ανώνυμη  εταιρεία  του  Πανσερραϊκού ;    

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

λοιπόν ,  να  σας  πω  κάτι .  Ο  Πανσερραϊκός  είναι  η  μάνα  της  ανωνύμου  

εταιρείας  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός .  Εμείς ,  ο  Πανσερραϊκός  είναι  η  μάνα .  Το  

παιδί  μας  είναι  η   ΠΑΕ  Πανσερραϊκός .   

Σίγουρα  εκεί  ο  Πανσερραϊκός  δεν  θέλει  να  κάνει  αθλητική  

εγκατάσταση  που  αφορά  το  ποδόσφαιρο .   Αυτό  να  είναι  ξεκαθαρισμένο  

για  να  είμαστε  αυτό .  Δεν  έχουμε  αυτό  τον  σκοπό .  Γιατί ;  Ακαδημίες  

Ποδοσφαίρου  έχουμε .  Ο  ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός ,  έχει  Ακαδημίες  

Ποδοσφαίρου  σε  έναν  άλλο  χώρο  από  κάποιους  ιδιώτες .   Ήρθαμε  σε  

μια  συμφωνία  και  έχουμε  τις  ακαδημίες  εκεί .   

Εμείς  εκεί  δεν  πρόκειται  να  κάνουμε  αυτό  και  μάλιστα  μπορείτε  

να  θέλετε  να  βάλετε  εκτός  ποδοσφαίρου .  Εμείς  δεν  θέλουμε  να  

βάλουμε  ποδόσφαιρο .  Το  ποδόσφαιρο  είναι  επαγγελματικό ,  εμείς  

έχουμε  μόνο  ακαδημίες  ποδοσφαίρου  και  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  

αυτό .  Και  εξάλλου  νομίζω  η  περιοχή  εκεί  έχει  πάρα  πολλά  γήπεδα  

ποδοσφαίρου  και  ένα  γήπεδο  ποδοσφαίρου  θέλει  πολλαπλάσιο  χώρο  

αυτό  αυτόν  τον  οποίο  ζητάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  τον  λόγο ,  κ .  Αναστασιάδη  θα  σας  δώσω  τον  λόγο ,  έχει  

ζητήσει  ο  κ .  Χασαπίδης  και  αμέσως  θα  δώσω  σε  σας  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  επειδή  στον  λόγο  αναφέρατε  ότι  μπορεί  να  πάτε  και  

σε  τραπεζικό  λογαριασμό ,  σε  τραπεζικό  δανεισμό  για  να  εξασφαλίσετε  

χρηματοδότηση  και  από  άλλα  προγράμματα ,  εδώ  πως  θα  

διασφαλίσουμε ,  δεν  ξέρω  εάν  πρέπει  να  απαντήσει  ο  Αντιδήμαρχο  ή  
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εσείς ,  πώς  θα  διασφαλίσουμε  ότι  δεν  θα  υποθηκεύσετε  το  οικόπεδο  το  

οποίο  θα  σας  παραχωρήσουμε ;  Εάν  υπάρχει  μια  αστοχία  στην  επένδυση  

μην  χάσουμε  το  οικόπεδο  από  καμία  τράπεζα ;   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Να  πω  κάτι ,  κύριε  συνάδελφε .  Δεν  μπορείς  να  υποθηκεύσεις  από  την  

νομοθεσία  κάτι  το  οποίο  δεν  είναι  στην  κυριότητά  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ολοκληρώσατε ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  ψυχή  είναι  ο  Πανσερραϊκός  και  μπράβο  του  Σιδέρη  που  αγωνίζεται  

χρόνια .  Εάν  δεν  έχεις ,  κ .  Μυστακίδη ,  γήπεδο  δικό  σου ,  δεν  μπορεί  να  

μελετήσεις  τίποτα  να  κάνεις .  Ας  το  παραχωρήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

ας  το  παραχωρήσουμε  και  να  σκεφτούν  αυτοί  τι  καλό  θα  κάνουν .  Γιατί  

τόσα  χρόνια  που  υπάρχει  ο  Πανσερραϊκός ,  καλό  κάνουν ,  δεν  κάνουν  

κακό .  Να  το  παραχωρήσουμε  χωρίς  πολλές  κουβέντες  και  μην  κάνουμε  

άλλες  συζητήσεις ,  φτάνει .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς  να  έχει  οικόπεδο  δεν  μπορεί  να  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Αναστασιάδη .  Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Πραγματικά  δεν  θα  πλειοδοτήσουμε  εδώ  για  το  ποιος  αγαπάει  

περισσότερο  τον  Πανσερραϊκό  είτε  λέγεται  μπάσκετ ,  είτε  ποδόσφαιρο ,  

είτε  κολύμβηση ,  όλοι  κλάψαμε  με  τον  Πανσερραϊκό  στην  Α΄  Εθνική ,  

όλοι  χαρήκαμε ,  όλοι  χειροκροτήσαμε ,  απλά  προβληματίζομαι  για  το  

εάν  πρέπει  να  υπάρξει  μια  μελέτη  βιωσιμότητας ,  εάν  δηλαδή  εμείς  

δικαιούμαστε  να  παραχωρήσουμε  αυτόν  τον  χώρο ,  αυτή  την  έκταση ,  

χωρίς  να  υπάρχει  αυτό  το  πρόγραμμα ,  αυτός  ο  σχεδιασμός  για  το  ποια  

θα  είναι  η  χρήση  η  συγκεκριμένη .  Αυτό  μόνο  προβληματίζομαι .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εννοείται  ότι  ο  Πανσερραϊκός  είναι  η  ομάδα  

της  αγάπης  μας ,  της  καρδιάς  μας .  Εάν  είναι  νόμιμο ,  εάν  εμείς  

μπορούμε  να  κάνουμε  αυτή  την  παραχώρηση ,  χωρίς  μια  μελέτη  

βιωσιμότητας  ή  οτιδήποτε   άλλο .  Αυτό ,  τίποτα  άλλο .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Να  πω  κάτι .  Η  μελέτη  βιωσιμότητας  έγκειται  όταν  πας  να  πάρεις  την  

επιδότηση ,  μάλλον  να  ενταχθείς  σε  ένα  πρόγραμμα  ή  εάν  θα  πάρεις  

δάνειο ,  εάν  θα  πάρεις  δάνειο ,  εμείς  δεν  λέμε  ότι  θα  πάρουμε  δάνειο ,  

λέω  ότι  υπάρχει  και  αυτό  μέσα ,  δεν  λέω  ότι  θα  πάρουμε  δάνειο  

οπωσδήποτε .  

 Για  να  ενταχθούμε  σε  ένα  πρόγραμμα ,  υπάρχει  η  μελέτη  

βιωσιμότητας  ότι  αυτό  και  εξάλλου  η  βιωσιμότητα  τι  σημαίνει ;  

Βιωσιμότητα ,  ποιος  θα  το  συντηρεί .  Εμείς  αναλαμβάνουμε  την  

υποχρέωση  αυτή .  Δεν  την  αναλαμβάνει  κανείς  άλλος .  Εσείς  

παραχωρείτε  τον  χώρο  και  εμείς  αναλαμβάνουμε  και  την  συντήρηση  

και  όλα .  Τι  βιωσιμότητα ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,  ίσως  η  απάντηση  να  δοθεί  από  τον  

Αντιδήμαρχο ,  εάν  εμείς  μπορούμε  να  δώσουμε  αυτή  την  απόφαση .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

55

Ίσως  ο  κ .  Σιδέρης  δεν  είναι  αρμόδιος  να  απαντήσει .  Ίσως  ο  

Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Εγώ  τελείωσα ,  απλώς  απαντώ  σε  κάτι  που  πιθανόν  να  έμεινε  

αναπάντητο .  Τώρα ,  το  εάν  ο  Δήμος  χρειάζεται  μελέτη  βιωσιμότητας  

για  να  το  δώσει ,  εγώ  από  την  εμπειρία  που  έχω ,  δεν  θέλω  να  μπω  στα  

χωράφια  σας ,  από  την  εμπειρία  που  έχω  δεν  χρειάζεται .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Ορίστε ;  Πλησιάστε  σε  ένα  μικρόφωνο  κ .  Γκράτσιο .  

Κος  ΓΚΡΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  δεν  χρειάζεται ,  ένα  λεπτό  είναι .  Ήθελα  να  σας  πω  κάτι .  Αυτή  την  

στιγμή  ο  Πανσερραϊκός  προσπαθεί ,  προσπαθεί ,  δεν  λέμε  ότι  θα  κάνει ,  

προσπαθεί  να  κάνει  κάτι .  Να  εκμεταλλευτεί  κάποια  προγράμματα ,  για  

να  κάνουμε  είτε  ένα  γήπεδο  μπάσκετ ,  είτε  ένα  γήπεδο  βόλεϊ ,  είτε  ένα  

χώρο  χόκεϊ  που  δεν  υπάρχει  πουθενά .   

 Εκεί  δεν  υπάρχει  τίποτα  και  εάν  θέλουμε  από  την  στιγμή  που  θα  

χρειαστεί  ένα  γήπεδο  για  να  κάνουμε  ένα  βόλεϊ  απλό ,  χρειάζονται  

κάποια  χρήματα .  Τα  χρήματα  αυτά  δεν  υπάρχουν  και  όπως  ξέρετε  πάρα  

πολύ  καλά  όλοι  σας ,  πολύ  καλύτερα  από  εμένα ,  πάντα  πρέπει  να  

εκμεταλλευόμαστε  κάποια  προγράμματα .   

 Για  να  καταθέσουμε  αίτηση ,  πρόταση  για  να  εγκριθούμε  για  10 

χιλιάδες ,  για  20 χιλιάδες ,  πρέπει  να  έχουμε  χώρο .  Αυτόν  τον  χώρο  

εμείς  δεν  ζητάμε  ούτε  να  τον  πάρουμε  ούτε  να  τον  οικειοποιηθούμε  και  

κάθε  στιγμή  μπορείτε  να  τον  πάρετε  πίσω .  Εμείς  απλώς  θέλουμε  έναν  
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χώρο ,  ούτως  ώστε ,  κάθε  πρόταση  που  θα  είναι  είτε  σε  Ε .Σ .Π .Α .  είτε  σε  

οποιοδήποτε  άλλο  πρόγραμμα  που  τρέχει ,  απαραίτητος  ο  χώρος .   

Οπότε  αυτό  που  ζητάτε ,  θέλετε  είναι  να  πλάνο  εάν  θα  γίνουν  δυο  

γήπεδα  μπάσκετ  ή  ένα  γήπεδο  βόλεϊ  ή  ένας  χλοοτάπητας ,  το  σίγουρο  

είναι  ότι  δεν  πάμε  για  γήπεδο  ποδοσφαίρου .  Αυτό  είναι  

ξεκαθαρισμένο .  Άλλο  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός ,  άλλο  ερασιτέχνης  

Πανσερραϊκός .   Δεν  έχει  καμία  σχέση  το  ένα  με  το  άλλο .   

 Άρα ,  από  ότι  γνωρίζετε  πολύ  καλύτερα  από  εμένα ,  σας  το  

ξαναλέω ,  για  να  κατατεθεί  αίτηση  για  να  έχουμε  πιθανότητα  να  

εγκριθούμε  και  να  γίνει  ένα  ακόμα  γήπεδο  στις  Σέρρες  που  δυστυχώς  

είμαστε  πάρα  πολύ  πίσω  σε  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  αυτό  το  ξέρω  

καλύτερα  από  όλους  σας  εδώ  μέσα ,  σε  σύγκριση  με  τους  άλλους  

νομούς  και  πόλεις  και  τα  παιδιά  μας  είναι  σε  υποδεέστερη  κατάσταση  

και  προετοιμασία  λόγω  έλλειψης  χώρων  άθλησης ,  γι '  αυτό  σας  νομίζω  

το  πλάνο  που  ζητάτε  είναι  άκαιρο  και  άστοχο ,  γιατί  δεν  μπορούμε  να  

το  κάνουμε .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Μας  τιμά  με  την  παρουσία  του  ο  Πρόεδρος ,  ο  κ .  

Χατζημιχαηλίδης  Βασίλης .  Καλώς  ήρθατε  κύριε  Πρόεδρε .  Καλησπέρα .  

Εάν  θέλετε  να  κάνετε  μια  μικρή  τοποθέτηση .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  να  σας  συγχαρώ  

για  την  ανάληψη  της  θητείας  σας .  Να  ευχαριστήσω  τον  Δήμαρχο ,  τους  

Αντιδημάρχους ,  τους  συμβούλους  και  τους  επικεφαλής  των  

παρατάξεων  που  μας  δίνουν  τον  λόγο .   
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 Θα  ήθελα  απλώς  να  υποσχεθώ  και  να  πω  ότι  αυτό  εδώ  είχε  γίνει  

και  προηγούμενα  παραχώρηση  στον  Πανσερραϊκό  που  σας  είχαν  

ενημερώσει .  Δεν  μπόρεσε  ο  Πανσερραϊκός  λόγο  αυτής  της  οικονομικής  

συγκυρίας  να  ολοκληρώσει  το  έργο  το  οποίο  και  τότε  είχε  σκοπό  να  

κάνει  ένα  κλειστό  γυμναστήριο ,  ότι  τώρα  έχουμε  διαβεβαιώσεις  και  

έχουμε  βάσιμες  ελπίδες  ότι  θα  μπορέσουμε  να  ολοκληρώσουμε  κάτι ,  

μια  εγκατάσταση .   

 Αυτή  την  εγκατάσταση  είναι  πολύ  πιο  εύκολο  να  την  

ολοκληρώσει  ένα  Σωματείο  και  να  υπαχθεί  σε  κάποιο  πρόγραμμα ,  παρά  

ο  ίδιος  ο  Δήμος ,  όπως  ξέρετε .   

 Θα  ήταν  ευχής  έργο ,  όπως  φαντάζεστε ,  να  μπορέσουμε  να  

πάρουμε  και  να  μας  δοθεί  αυτή  η  δυνατότητα  να  προχωρήσουμε .  Αυτό  

θα  αποδοθεί  στην  συνέχεια  πάλι  στην  πόλη  και  στον  κόσμο ,  γιατί  και  

εμείς  προπονούμε  και  αθλούμε  τα  παιδιά  των  Σερραίων  πολιτών  εδώ .   

 Πιστεύω  ότι  θα  έχουμε  την  θετική  σας  γνώμη .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  κ .  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό .  Λιγάκι  πείτε  μου  το  θέμα  επί  της  διαδικασίας .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δώσατε  τον  λόγο  στον  κ .  Σιδέρη  και  καλά  κάνατε ,  

στον  κ .  Χατζημιχαηλίδη .  Εμείς  εδώ  προσπαθούμε  τώρα  να  ψηφίσουμε  

μια  πρόταση  που  μας  έκαναν ,  αλλά  δεν  ανέχομαι  ο  κύριος  ο  τρίτος  να  

μου  λέει  εμένα ,  που  είμαι  και  μηχανικός ,  ότι  το  πλάνο  που  ζήτησα  και  

το  οποίο  ο  κ .  Γάτσιος  είπε  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  και  ο  κ .  
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Χρυσανθίδης  συμφώνησε ,  να  μας  κάνει  παρατήρηση  εμάς  τους  

δημοτικούς  συμβούλους  ότι  προσπαθούμε  να  κατοχυρώσουμε  με  την  

απόφασή  μας  με  κάποια  στοιχεία  και  να  πατάμε  σωστά  στα  πόδια  μας  

και  δώσατε  τον  λόγος  είναι  κάποιους ,  οι  οποίοι  ήρθαν  να  μας  κάνουν  

κριτική  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  δεν  νομίζω  ότι  ήταν  προσωπικό  και  εκπλήσσομαι  

που  το  παίρνετε  και  το  δέχεστε  τόσο  προσωπικά .  Δεν  νομίζω  ότι  ο  κ .  

Πρόεδρος  είχε  τέτοια  διάθεση  να  σας  προσβάλει .  Εντάξει ,  ευχαριστώ  

πολύ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε ,  εντάξει .  Είπατε  την  άποψή  σας .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  επαναλαμβάνετε .  Καταγράφεται  η  άποψή  σας .  Ευχαριστώ  πολύ .  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  λεπτό  και  κλείνω  παιδιά .  Και  κλείνω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συγνώμη  μισό  λεπτό .  Εάν  είναι  να  τοποθετηθείτε ,  

συγνώμη  κύριοι  συνάδελφοι  επί  της  διαδικασίας .  Εάν  θέλετε  να  πάμε  

σε  ψηφοφορία  πάμε .  Εάν  θέλετε  να  υπάρξουν  τοποθετήσεις  μπορούμε  

να  προχωρήσουμε .  Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .  Η  διαδικασία  είναι  ότι  

μπορούμε  να  προχωρήσουμε  σε  τοποθετήσεις .  Θέλετε  να  

προχωρήσουμε  με  αυτή  την  διαδικασία ;  Εγώ  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .   

 Ωραία .  Δέχομαι  ποιο  θέλουν  να  μιλήσουν .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Μυστακίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Γράφετε  σας  παρακαλώ ;  

Είναι  άλλοι  ενδιαφερόμενοι  να  μιλήσουν ;  Ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  

Στεργίου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  καταγραφεί .  Ωραία  ξεκινάμε  από  εσάς  κ .  Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχήν  την  άποψή  μου  σας  την  είπα  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα  πώς  θα  γίνει  η  έγκριση  και  εάν  θα  εγκριθεί  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  από  την  Αποκεντρωμένη .  

 Δεύτερον ,  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  να  δοθεί  στον  Πανσερραϊκό  

και  σε  κάθε  Σύλλογο  έναν  χώρος  για  να  αναπτύξει  κάποιες  

δραστηριότητες .  Για  τον  συγκεκριμένο  χώρο  είμαι  όμως  αντίθετος  και  

θα  σας  τεκμηριώσω  για  ποιο  λόγο  είμαι  αντίθετος  και  ότι  δεν  πρέπει  

να  δοθεί  ο  συγκεκριμένος  χώρος .   

 Εκεί  ως  Δημοτική  Αρχή  κάνατε  έναν  αγώνα  όλα  τα  χρόνια  για  να  

ολοκληρώσετε  το  κολυμβητήριο .  Άλλος  χώρος  δεν  υπάρχει  δίπλα .  Θα  

χρειαστεί  για  πάρκινγκ ,  για  άλλες  δράσεις  εάν  το  κολυμβητήριο  
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ολοκληρωθεί .  Πρώτον .  Το  οποίο  από  ότι  ξέρω  το  παλεύετε  για  να  το  

ολοκληρώσετε .  Και  θα  σας  πω  γεγονότα  τα  οποία  είναι  πραγματικά ,  

γιατί  έκανε  εγώ  στον  κύριο  Γκότση ,  εάν  γνωρίζει  την  κίνηση  το  

Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  δεν  μου  απάντησε .   

 Δεύτερον .  Μια  τέτοια  πρόταση  μεγάλη  και  σημαντική  σίγουρα  

έχουν  τα  δίκαιά  τους  αλλά  χρειάζεται  να  έρθει  τεκμηριωμένη ,  όχι  με  

μια  αίτηση  παραχωρείστε  μας  17 στρέμματα ,  για  να  κάνουμε  τι ;  Να  

κάνουμε  συγκεκριμένα  πράγματα .  να  κάνουμε  αυτό ,  αυτό  και  αυτό .  Να  

το  ξέρουμε  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  τι  θα  κάνουν .   

 Τρίτον .  Ξέρετε  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  πόσα  γήπεδα  ή  

πόσοι  χώροι  χρησιμοποιούνται  σήμερα  κατά  αποκλειστικότητα  από  

ορισμένα  σωματεία ;  Εάν  δώσουμε  και  αυτόν  τον  χώρο  εμείς ,  τι  θα  

γίνει ;  Ξέρετε  πόσα  κ .  Γκότση ;  Τέσσερα  κ .  Γκότση .  Τέσσερις  χώροι  

έχουν  . .  χρήση .  Και  ένα  αποδυτήριο  και  έχει  αποκλειστική  χρήση .  

Αποδυτήριο  που  είχε  πει  στον  κ .  Μυστακίδη  τότε  να  αφήσει  15.000 

ευρώ  για  να  ηλεκτροδοτηθεί  το  καινούργιο  γήπεδο  που  είχε  

δημιουργηθεί  η  κερκίδα ,  δυστυχώς  δεν  έγινε  και  ξέρετε  πως  

ηλεκτροδοτείται  σήμερα .   

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  το  δώσουμε  και  αυτό  στον  συγκεκριμένο  χώρο ,  

θα  δημιουργήσουμε  μεγάλο  θέμα  αποκλειστικότητας .  Δηλαδή  

υπάρχουν  και  άλλα  Σωματεία  στον  χώρο  εκείνο  που  ζητούν  γήπεδα  και  

πραγματικά  παλαιότερα  ο  ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός  έφτιαξε  γήπεδο .  

Τα  γήπεδα  χλοοτάπητα  όμως  έχουν  μια  διάρκεια  ζωής .  Εάν  τα  

εγκαταλείψεις ,  εγκαταλείπονται .  Και  είναι  εγκαταλελειμμένα  στην  

περιοχή  κάτω .   

 Άρα  λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  τελείωσε  ο  χρόνος  μου  στην  δευτερολογία  μου .  Δεν  έχω  κανένα  

πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα  κύριε  Πρόεδρε .  Εγώ  λαμβάνω  υπόψη  μου  σοβαρά  αυτό  

που  αναφέρθηκε  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  από  τον  Αντιδήμαρχο  ότι  

ο  εν  λόγω  χώρος  αφενός  μεν  δεν  χρησιμοποιείται  αλλά  και  δεν  

εμποδίζει  τίποτα  άλλο .  Ξεκινάω  από  αυτή  την  βασική  αρχή ,  ότι  δεν  

εμποδίζει  ούτε  κολυμβητήριο ,  το  οποίο  και  για  μένα  είναι  πρωταρχικό  

και  νομίζω  όλες  οι  δημοτικές  παρατάξεις  το  έχουν  ως  πρωταρχικό  

έργο ,  αλλά  αναφέρθηκε  εδώ  από  επίσημα  χείλη  ότι  δεν  εμποδίζει  

κανέναν  άλλο  Σύλλογο .   

 Το  δεύτερο  που  θέλω  να  πω .  Ότι  σίγουρα  η  περιοχή  θα  

αναβαθμιστεί .  Ακούστε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουμε  που  

έχουμε  στην  Ελλάδα  την  κρίση ,  ο  αθλητισμός  είναι  αυτός  που  αποτελεί  

πόλο  έλξης  και  ο  Πανσερραϊκός  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Τερζής ,  είναι  η  

ομάδα  της  καρδιάς  μας ,  ο  Πανσερραϊκός  λοιπόν  έφερε  κόσμο  στις  

Σέρρες  και  μπορεί  να  φέρει  πολύ  περισσότερο ,  εκτός  του  ότι  αθλεί  

1.400 αθλητές ,  από  ότι  ανέφερε  ο  κ .  Σιδέρης .  Αυτό  είναι  πολύ  

σημαντικό .  Εκεί  δεν  αθλούνται  τα  παιδιά  άλλων  δήμων  και  πόλεων ,  τα  

δικά  μας  τα  παιδιά  αθλούνται .   

 Θέλω  να  πω  δηλαδή  ότι  πρέπει  να  παραχωρήσουμε ,  πρέπει  να  

τους  διευκολύνουμε ,  με  βασική  όμως  αρχή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  δεν  

παρεμποδίζεται  κάτι  άλλο .   
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 Τώρα  θεωρώ  ότι  ο  Πανσερραϊκός  υπήρξε  και  στο  παρελθόν  

πρεσβευτής  των  Σερρών .  Μην  το  ξεχνάμε .  Μην  το  ξεχνάμε  ποτέ  ότι  

έχετε  τον  Πανσερραϊκό  εκεί .  βεβαίως  υπάρχουν  και  άλλοι  Σύλλογοι  

αξιολογότατοι ,  αλλά  ο  Πανσερραϊκός  ήταν  η  κορωνίδα ,  όπως  και  να  το  

κάνουμε  και  έτσι ,  νομίζω ,  θα  συνεχίσει  να  είναι .   

 Και  βέβαια  μιλάμε  για  τον  ερασιτέχνη  Πανσερραϊκό .  Αυτό  δεν  το  

είχατε  τονίσει  κ .  Σιδέρη  από  την  αρχή ,  ότι  μιλάμε  για  τον  ερασιτέχνη .  

Μπορεί  να  είναι  η  μάνα… 

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Ακριβώς .  Μιλάμε  για  τον  ερασιτέχνη  Πανσερραϊκό .  Και  όχι  για  την  

ΠΑΕ  Πανσερραϊκός .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  άλλο  πράγμα  μιλάμε .  Εντάξει .   

 Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  και  τα  έργα  που  θα  γίνονται ,  για  τυχόν ,  

τυχόν  παραβάσεις ,  θα  το  πω  εντός  εισαγωγικών ,  θα  έπρεπε  να  

λαμβάνει  υπόψη  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τα  έργα  που  γίνονται  και  

βέβαια  και  εγώ  πιστεύω  ότι  για  το  σχέδιο  καλό  ήταν  να  υπάρχει ,  αλλά  

θεωρώ  ότι  έχοντας  έναν  χώρο  θα  προσπαθήσουν  να  μπουν  σε  

προγράμματα ,  να  πάρουν  χρήματα .  Δεν  μπορούν  με  άλλο  τρόπο .  Δεν  

μπορούν  με  άλλο  τρόπο .  Τι  να  πουν ;  Ότι  είμαστε  ένας  Σύλλογος  στον  

αέρα  και  δώστε  μας  τα  λεφτά ;  Πώς ;  Αυτό  είναι  το  βασικό  πρόβλημα .  

 Όμως ,  κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τελειώνω ,  θεωρώ  ότι  και  η  

περιοχή  θα  αναβαθμιστεί  και  πρέπει  να  είμαστε  θετικοί  με  την  

προϋπόθεση  και  θέλω  να  καταγραφεί  ότι  δεν  εμποδίζει  ο  χώρος  αυτός  

τους  άλλους  χώρους  και  ιδιαίτερα  το  κολυμβητήριο  που  πιστεύω  είναι  

ένα  όραμα  αλλά  κάποια  στιγμή  θα  γίνει .  Τόσα  προγράμματα  έρχονται  

στην  Ελλάδα  και  έτσι  και  αλλιώς  με  άλλο  τρόπο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  
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μπορούμε  να  κάνουμε  έργα ,  μόνο  με  προγράμματα  μπορούμε  να  

κάνουμε .  

 Είναι  ένα  που  θα  το  κυνηγήσουμε ,  γιατί  παρόλο  που  δεν  είμαστε  

παραθαλάσσια  πόλη ,  στην  κολύμβηση  έχουμε  διεθνείς  διακρίσεις .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Σιδέρη  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  

Επιτρέψτε  μου  λιγάκι  να  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων… 

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Για  να  μην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας ,  δεν  ακούγεστε .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Ανοικτό  είναι ,  για  τρία  δευτερόλεπτα .  Απλώς  θέλω  να  πω  . .  για  τα  

άλλα  δεν  θέλω  να  πω ,  γι '  αυτό  όμως  που  ζήτησε  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  

συγκεκριμένος  χώρος  που  ζητάμε   δεν  έχει  καμία  σχέση  με  τον  χώρο  

του  κολυμβητηρίου ,  ο  οποίος  είναι  τεράστιος ,  έχει  προβλεφθεί ,  για  το  

κολυμβητήριο   έχει  προβλεφθεί  χώρος  για  πάρκινγκ ,  για ,  για  διάφορα .   

 Δηλαδή ,  ενώ  ο  χώρος ,  το  κτήριο  του  κολυμβητηρίου  

καταλαμβάνει  μια  Α  έκταση ,  έχει  άλλες  πέντε  φορές  παραπάνω  έκταση  

δεσμευμένη  εκεί ,  οριοθετημένη  που  εμείς  δεν  μπλέκουμε  εκεί .  σας  

είπα  ότι  ούτε  με  το  κολυμβητήριο  μπλέξαμε ,  με  τα  όρια  του  

κολυμβητηρίου  ούτε  και  με  τα  υπάρχοντα  γήπεδα  τένις  και  μπάσκετ  

που  υπάρχουν  εκεί .  είναι  έξω  αυτό  το  πράγμα .   

 Τώρα  για  το  άλλο  που  είπε ,  πραγματικά  λέτε  να  κάνουμε  σχέδια  

και  αυτό .  Που  να  τα  κάνουμε ;  Για  ποιο  γήπεδο ,  για  ποιο  χωράφι ;  Για  

ποιο  οικόπεδο ;  Για  ποιο  χώρο ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

64

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η  Διάβαση  Πεζών  δεν  είναι  αντίθετη  με  την  παραχώρηση  της  περιοχής  

αλλά  υπό  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις .   

 Πρώτη  προϋπόθεση  είναι  να  υπάρχει  μέσα  στο  συμβόλαιο  

ξεκάθαρος  όρος ,  ο  οποίος  αποκλείει  οποιαδήποτε  εμπλοκή  του  Δήμου  

Σερρών  τόσο  στην  κατασκευή  όσο  και  στην  συντήρηση  του  έργου .  

Ξεκάθαρος  όρος ,  γιατί  δυστυχώς  βλέπουμε  ότι  η  σχέση  του  Δήμου  

Σερρών  με  το  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού  και  την  ανώνυμη  εταιρεία  του  

Πανσερραϊκού  τελικά  μάλλον  επιβαρύνει  με  έξοδα  τον  Δήμο  Σερρών .  

 Δεύτερον .  Εμείς  θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  από  τώρα  

κάποιο  τίμημα ,  έστω  και  συμβολικό ,  για  λόγους  διαύγειας  και  

δημοσίου  συμφέροντος  από  την  στιγμή  που  ο  Δήμος  Σερρών  παραχωρεί  

και  όπως  θα  έπραττε ,  εάν  παραχωρούσε  σε  κάποιον  ιδιώτη ,  έτσι  και  

τώρα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κάποιο  τίμημα ,  επαναλαμβάνω ,  έστω  και  

συμβολικό  και  όχι  μετά  από  25 χρόνια .   

 Τρίτον ,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ξεκάθαρος  όρος  ότι  εκεί  

εξαιρούνται  η  κατασκευή  έργων  που  έχουν  να  κάνουμε  με  το  

ποδόσφαιρο ,  πόσω  μάλλον  με  κατασκευές  που  θα  εξυπηρετούν  τις  

ανάγκες  της  ανώνυμης  εταιρείας  του  Πανσερραϊκού .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Λίγο  για  να  βοηθήσω  και  πάλι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εμείς  συμφωνούμε  με  

αυτά  που  είπε  ο  κ .  σύμβουλος .  Δεν  ξέρω  πως  λέγεστε ,  δεν  έχει  

σημασία .  Γιαννακίδης .  Εκτός  φυσικά  από  το  τίμημα .  Όλα  τα  άλλα  δεν  
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θα  θίξουμε  κανέναν ,  εκτός  από  το  τίμημα ,  γιατί  δεν  είναι  δυνατόν  να  

κάνουμε  έργα  και  να  πληρώνουμε  και  τίμημα ,  ενοίκιο  δηλαδή .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ούτε  συμβολικό  κ .  Σιδέρη ;   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Ούτε  συμβολικό ,  γιατί  το  συμβολικό  έχει  κάποιο  άλλο ,  

μακροπρόθεσμα  παίζει  κάποιο  άλλο  ρόλο .  Και  λέω  ότι  παντού  έτσι  

γίνονται  οι  συμβάσεις ,  εμείς  κάνουμε  τα  έργα .  Μετά  τον  χρόνο  που  θα  

λήξει  αυτή  η  συμφωνία  μας  περιέρχονται  στον  Δήμο ,  με  όλα  αυτά  που  

είπαμε  προηγουμένως .  Σαφώς  όμως  όλα  τα  άλλα  που  είπατε  συμφωνώ  

απόλυτα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  σας  παρακαλώ  ας  είμαστε  λιγάκι  σύντομοι .  Εάν  αρχίσουμε  

διάλογο  δεν  πρόκειται  να  τελειώσουμε  ποτέ .  Επαναλαμβάνουμε  τα  ίδια  

και  τα  ίδια .  Σας  παρακαλώ .  Θα  υπάρξει  δευτερολογία  και  θα  

τοποθετηθείτε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  έγινε  όμως  ξεκάθαρο  στο  σώμα  γιατί  ο  κ .  Σιδέρης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μα  τώρα  αναφέρθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Σιδέρης  θα  είναι  εδώ  να  σας  απαντήσει .  Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  

λόγο .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Πολλές  φορές  γίνεται  μια  ερώτηση  για  να  

ακουστεί  η  απάντηση .  Γι '  αυτό  έκανα  και  εγώ  αυτή  την  ερώτηση  στον  

κ .  Σιδέρη  γνωρίζοντας  την  απάντηση ,  απλά  για  να  ακουστεί  στο  σώμα .  

Ξέρω  από  την  εισήγηση  ότι  στο  τρίτο  συνημμένο  η  Νομική  Υπηρεσία  

του  Δήμου  μας  διαβεβαιώνει  ότι  αυτή  η  διαδικασία  είναι  νόμιμη  και  

μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  παραχωρήσει  στο  Γ .Σ .  Πανσερραϊκό  

την  εν  λόγω  έκταση .   

 Όσον  αφορά  τον  δεύτερο ,   που  πήρε  τον  λόγο ,  τον  κ .  Γκράτσιο  

τον  αγαπητό ,  ο  οποίος  είναι  και  ψυχή  του  κολυμβητικού  

Πανσερραϊκού ,  να  αναφέρω  ότι  όσο  και  ο  ίδιος  και  όχι  λιγότερο  από  

τον  ίδιο ,  γνωρίζω  και  εγώ  τις  ανάγκες  σε  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  

Δήμου  μας  βεβαίως  και  αυτό  γιατί  οι  εγκαταστάσεις  είναι  ίδιες ,  ως  

καθηγητής  φυσικής  αγωγής  και  γυμναστής ,  επειδή  έχουμε  πάρα  

πολλούς  αθλούμενος  σε  σχέση  με  τους  γειτονικούς  νομούς  και  αυτό  

γιατί  έχουμε  άριστο  προσωπικό ,  άριστους  γυμναστές ,  άριστους  

προπονητές .  Οι  εγκαταστάσεις  δεν  είναι  λίγες ,  είναι  πάρα  πολλοί  οι  

αθλούμενοι  και  αυτό  είναι  προς  τιμή  μας .   

 Πιστεύω  ότι  η  απόφασή  μας  σήμερα  θα  είναι  θετική  και  να  

ανοίξει  ο  δρόμος  για  παραχωρήσεις  και  σε  άλλα  Σωματεία ,  γιατί  

έχουμε  και  άλλα  Σωματεία .  Να  θυμίσω  την  Πάλη  που  μας  έχει  κάνει  

διάσημους  με  ολυμπιονίκες ,  την  Άρση  Βαρών  και  έτσι  να  ανοίξει  ο  

δρόμος  σήμερα  με  την  απόφασή  μας  να  παραχωρήσουμε  και  άλλους  

χώρους  σε  άλλα  Σωματεία  και  ο  αθλητισμός  πραγματικά ,  που  είναι  ο  

τελευταίος  πυλώνας  που  έμεινε  σε  αυτή  την  κοινωνία ,  να  ευδοκιμήσει  

και  αναπτυχθεί  στον  Δήμο  μας  και  στον  Νομό .  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  
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Συμφωνώ  απόλυτα  και  δεν  διαφωνώ  καθόλου  με  αυτό ,  απλώς  επειδή  

είπατε  για  τους  γυμναστές .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Σιδέρη  σας  παρακαλώ  λίγο .  Δεν  πρόκειται  να  τελειώσουμε  ποτέ  

έτσι .  Την  κατανόησή  σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Απασχολεί  86 προπονητές  ο  Πανσερραϊκός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .  Αφήστε  με  λιγάκι  να  συντονίσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκαπέντε  δευτερόλεπτα .  Παρακαλώ  πολύ  τον  κ .  Σιδέρη  που  τον  

σέβομαι  και  ότι  λέει  . .  αλλά  δεν  μπορεί  στον  καθένα  να  απαντάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήθηκα  προηγουμένως ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  

επαναλαμβάνουμε .  Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε ,  δεν  σας  διώχνουμε  κ .  Σιδέρη .  Καθίστε .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριοι  σύμβουλοι ,  καλούμαστε  σήμερα  να  πάρουμε  

μια  συγκεκριμένη  απόφαση .  Μπορούμε  αυτά  τα  17 στρέμματα  να  τα  

αξιοποιήσει  ο  Δήμος ;  Έχει  την  δυνατότητα  την  οικονομική ;  Εγώ  ξέρω  

ότι  τόσα  χρόνια  που  βρίσκονται  εκεί  στο  Πάρκο  Ομόνοιας ,  όταν  
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περνάω  από  εκεί  πάνω  από  30,  40 σκυλιά  κάθονται  εκεί  και  

αναπαύονται .  Αυτό .   

 Υπάρχει  η  δυνατότητα  από  το  κράτος  να  κάνει  κάποια  αθλητική  

εγκατάσταση  εκεί ;  αλίμονο .  Εάν  μπορούσε  να  κάνει  κάποια  αθλητική  

εγκατάσταση  θα  τελείωνε  το  κολυμβητήριο  που  υπήρχαν  τα  λεφτά  και  

ξέρουμε  τι  έγινε  σε  αυτή  την  χώρα .   

 Άρα  επομένως  και  δεν  προβλέπω  καμία  σύντομη  οικονομική  

ανάκαμψη  της  χώρας  που  θα  δοθούν  χρήμα  για  τον  αθλητισμό .  Μιλάμε  

για  τον  ερασιτέχνη  Πανσερραϊκό .  Εάν  ήταν  η  ΠΑΕ  εγώ  θα  ήμουνα  

κάθετα ,  δεν  θα  το  ψήφιζα ,  η  ΠΑΕ  είναι  ανώνυμη  εταιρεία ,  ο  

ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός  δραστηριοποιούνται  τόσα  παιδιά  εκεί  πέρα .  

Τα  παιδιά  μας ,  τα  παιδιά  του  Δήμου .     

 Ο  μόνος  τρόπος  σήμερα  για  να  μπορέσει  να  αξιοποιηθεί  αυτός  ο  

χώρος  είναι  μέσα  από  προγράμματα  ευρωπαϊκά ,  που  επιτρέπουν  στον  

ερασιτέχνη  Πανσερραϊκό  να  κάνει  αυτή  την  επένδυση .   

 Εγώ  νομίζω  ότι  οφείλουμε  προς  την  νεολαία  την  αθλούμενη  και  

προς  την  πόλη  να  συμφωνήσουμε  όλοι  να  δοθεί  ο  χώρος  και  χωρίς  

τίμημα ,  όπως  το  προβλέπουν  και  μάλιστα  την  στιγμή  που  εδώ  πέρα  και  

ενώπιόν  μας  δηλαδή  και  καταγράφονται  όλα ,  ότι  δεν  χρησιμοποιηθεί  ο  

χώρος  για  το  ποδόσφαιρο .   Έχουμε  τόσα  αθλήματα  που  

ταλαιπωρούνται .  Λοιπόν  αφήστε  να  γίνει  κάτι  καλό  που  εύχομαι  να  

πάει  καλά  η  δουλειά ,  γιατί  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  μην  πάει .  Και  

πρέπει  όλοι  μας  να  μην  κάνουμε  περαιτέρω  συζήτηση  και  να  

ψηφίσουμε  θετικά  την  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Εγώ  εξαρχής  είπα  ότι  συμφωνώ ,  είναι  ένα  τρίγωνο  17,5 στρέμματα ,  

είναι  σε  επαφή  με  το  γήπεδο  τένις ,  μπροστά  από  το  κτηνιατρικό  

εργαστήριο ,  κτηνιατρείο .   

 Αρχικά  είπα  ότι  συμφωνώ  αλλά  δεν  μπορώ  να  δεχθώ  να  πούμε  ότι  

ναι  θα  το  δώσουμε  σε  κάποιους  οι  οποίοι  λένε  ότι  θα  πάρουν  

προγράμματα  για  να  κάνουν  τι ,  δεν  ξέρουν  τι  και  μάλιστα  όταν  ρωτάμε  

κιόλας  μας  κάνουν  και  παρατήρηση .   

Δηλαδή ,  το  θεωρώ  απαράδεκτο  ενώ  η  επιθυμία  μου  είναι  να  

δοθεί ,  γιατί  θα  πάρει  φως  η  περιοχή  και  τα  λοιπά ,  όμως  θεωρώ  μεγάλο  

λάθος  το  δώσουμε  έτσι  χωρίς  προγραμματισμό ,  να  δεχθούμε  δηλαδή  

αυτόν  τον  Σύλλογο  να  πάρει  το  μέρος  και  να  πει  ότι  θα  δούμε  τι  θα  

κάνουμε ;   

 Δηλαδή ,  είναι  δυνατόν  να  ζητάς  κάτι  και  να  μην  έχεις  

στοιχειωδώς  κάτι  στο  μυαλό  σου ,  ότι  θα  κάνουμε ,  αυτό ,  εκείνο  και  τα  

λοιπά ;   

 Και  δεν  ζητάμε  να  κάνουν  δαπάνες ,  απλά  σε  ένα  τοπογραφικό  να  

γίνει  ένας  σχεδιασμός ,  ότι  αυτά  όλα  που  θέλουμε  είναι  αυτά .  Όσα  από  

αυτά  μπορέσουμε  να  τα  κάνουμε ,  θα  ενταχθούμε  σε  προγράμματα .  

Δηλαδή ,  ποιο  είναι  το  παράλογο  και  δέχθηκα ,  αυτά  που  δέχθηκα ,  αυτές  

τις  εξυπνάδες ;  Δεν  κατάλαβα ;   

 Καλώ  τους  συμβούλους ,  δηλαδή  θα  είναι  μεγάλο  ατόπημα  να  

ψηφίσουμε  μια  παραχώρηση  στον  αέρα ,  την  οποία  παραχώρηση  εγώ  

θέλω   να  γίνει  αλλά  εγώ  δεν  θέλω  να  γίνει  έτσι  στον  αέρα .  Το  δίνουμε  

και  κάντε  ότι  σας  κατέβει  όταν  θα  μπορέσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  πάρετε  τον  λόγο ;  Είστε  γραμμένος .  Ορίστε  κύριε  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Θα  προχωρήσουμε  σε  κύκλο .  Θα  

δευτερολογήσουμε .  Στο  τέλος  θα  πάρετε .  Υπάρχει  ενδιαφέρον  από  τους  

συναδέλφους ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δευτερολογήσετε .  Δηλώστε  συμμετοχή .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης  και  ο  κ .  Μυστακίδης .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  να  βάλουμε  κάποια  πράγματα  στην  θέση  τους ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

γιατί  εδώ  δεν  θα  πλειοδοτήσουμε  ποιος  αγαπάει  τον  Πανσερραϊκό  και  

ειδικά  τον  ερασιτέχνη ,  γιατί  ο  ομιλών ,  εάν  δεν  γνωρίζουν  πολλοί  

συνάδελφοι ,  τον  υπηρέτησε  επί  δέκα  χρόνια ,  ο  οποίος  Πανσερραϊκός  

με  τίμησε  και  τον  τίμησα .  Για  να  γνωρίζει  το  σώμα  . .  τον  κ .  Σιδέρη .  

Άρα  ξέρω  ποιος  είναι  ο  κ .  Σιδέρης ,  πώς  σκέφτεται  και  πως  λειτουργεί .   

 Ήμουνα  δέκα  χρόνια  στον  Πανσερραϊκό  και  δεν  ήμουνα  δέκα  

χρόνια  ένα  απλό  μέλος ,  ήμουνα  ένα  επίλεκτο  μέλος .  Άρα  λοιπόν ,  αυτά  

τα  οποία  λέω  και  αυτά  τα  οποία  είπα  νομίζω  ότι  έχουν  και  μια  

βαρύτητα ,  γιατί  πραγματικά  και  πονάω  και  αγαπώ  και  γνωρίζω  την  

δράση  του  Πανσερραϊκού  πολύ  καλά .  Άρα  λοιπόν ,  όλοι  τον  αγαπάνε .   

 Διευκρινίστηκαν  κάποια  πράγματα .  Θα  ήταν  πολύ  καλύτερο  και  

πολύ  ευκολότερο  να  αποφασίσουμε ,  γιατί  σας  είπα  για  την  

αποκλειστικότητα ,  εάν  υπήρχε  μια  εισήγηση  στην  οποία  θα  έλεγε  ότι  

δεν  ενοχλεί  το  κολυμβητήριο  σε  καμία  περίπτωση  και  εάν  υπήρχαν  τα  

σχέδια ,  τα  οποία  θα  έλεγε ,  όπως  διευκρίνισε  ο  κ .  Σιδέρης ,  ότι  εκεί  δεν  
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θα  αναπτύξουμε  γήπεδα  ποδοσφαίρου  για  τις  ακαδημίες ,  διότι  αυτά  

υπάρχουν ,  θα  αναπτύξουμε  ένα  κλειστό  γυμναστήριο ,  το  οποίο  μπορεί  

να  φιλοξενήσει  πάρα  πολλά  αθλήματα .   

 Άρα  λοιπόν ,  ήταν  εύκολο  να  το  κάνουν  αυτό  στο  αίτημά  τους  και  

να  γνωρίζουμε  τι  ακριβώς  θέλουν  να  κάνουν ,  διότι  πραγματικά  για  να  

έχεις  μια  έγκριση  και  να  μπεις  σε  ένα  πρόγραμμα ,  πρέπει  να  έχεις  

πρώτα  την  γη  αλλά  και  να  έχεις  από  αυτόν  που  το  ζητάς ,  να  έχεις  

κάποια  σχέδια .  Δεν  μπορείς  να  μην  έχεις  τίποτα  και  προφορικά .  Θα  

μπορούσαν  γραπτά  να  τα  υποβάλλουν  αυτά  για  να  είμαστε  πιο  

ξεκάθαροι .   

 Η  άρνησή  μου  δεν  ήταν  να  μην  παραχωρηθεί  στον  Πανσερραϊκό ,  

για  να  μην  εκληφθεί  από  κάποιους  ότι  εμείς  δεν  αγαπάμε  τον  

Πανσερραϊκό  ή  έχουμε  κάτι  προσωπικό .  Ο  Πανσερραϊκός  είναι  ένας ,  

τα  πρόσωπα  μπορεί  να  αλλάζουν .    

Ο  Πανσερραϊκός  παραμένει  Πανσερραϊκός .  Απλώς  για  

διευκόλυνση  του  αθλητισμού  της  πόλης  θεωρώντας  ότι  πιθανόν  να  

αναπτύξουν  εκεί  και  γήπεδα  ποδοσφαίρου  και  άλλα ,  στα   οποία  

λειτουργούν  ακαδημίες  και  τα  Σωματεία  τα  οποία  λειτουργούν  στον  

πάρκο  Ομόνοιας  και  έχουν  πρόβλημα  μεγάλο  είναι  τα  ερασιτεχνικά  

Σωματεία  του  ποδοσφαίρου .  Την  στιγμή  που  διευκρινίστηκε  ότι  δεν  

ενοχλεί  το  κολυμβητήριο  σε  καμία  των  περιπτώσεων ,  την  στιγμή  που  

διευκρινίστηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  αξίζει  να  ακουστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αλλάζει  αλλά  να  σεβαστούμε  λίγο  τον  χρόνο  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τον  σεβόμαστε .  Από  την  στιγμή  που  διευκρινίστηκε  από  τον  επίτιμο  

Πρόεδρο  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  γίνουν  αυτά ,  απλώς  θα  γίνουν  

κλειστό  γυμναστήριο  πιθανολογώ  εγώ  ή  ένας  χώρος ,  ο  οποίος  θα  

εξυπηρετεί  ομαδικά  αθλήματα ,  νομίζω  δεν  θα  έχουμε  καμία  αντίρρηση  

να  δοθεί  ο  χώρος  αυτός .  Θα  προτιμούσαμε  όμως  να  δοθεί  για  να  

μπορεί  η  Δημοτική  Αρχή  να  το  βάλει  σε  προγράμματα  σε  μια  άλλη  

περιοχή .   

 Παρόλα  αυτή  η  άποψή  μου  είναι  διαφορετική ,  ότι  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έχει  την  αρμοδιότητα .  Εμένα  αυτή  είναι  η  άποψή  μου .  

Γενικά  τοποθετούμενος  θα  πω  μετά  τις  διευκρινήσεις ,  οι  οποίες  θα  

παρακαλούσα  να  έρθουν  και  γραπτώς .  Θα  πούμε  ναι  στην  παραχώρηση  

αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επιστρέφω  λίγο  στην  τοποθέτησή  μου .  Εμείς  είμαστε  υπέρ  της  

παραχώρησης  αλλά  εφόσον  δεν  διευκρινίστηκε  γιατί  ο  κ .  Σιδέρης  

αντιτίθεται  έστω  στο  συμβολικό  τίμημα  της  τάξης  των  10,  20 ευρώ ,  

δεν  εξηγήθηκε  αυτό ,  για  ποιο  λόγο  υπάρχει  αντίρρηση ,  εμένα  μου  

δημιουργεί  προβληματισμούς .  Οπότε  σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  δεν  θα  

μπορέσουμε  να  ψηφίσουμε  υπέρ  της  παραχώρησης .   

 Εάν  ο  κ .  Σιδέρης  θέλει  κάπως  να  εξηγήσει ,  να  δώσει  μια  εξήγηση  

για  να  το  κατανοήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στο  Δήμο  Λευκώνα ,  όταν  είχαμε  ξεκινήσει  να  παραχωρήσουμε  τα  150 

στρέμματα ,  είχε  γίνει  μελέτη ,  προηγήθηκε  μελέτη  που  έλεγε  πόσα  

γήπεδα  θα  γίνουν ,  που  θα  είναι  οι  δρόμοι  και  που  θα  στηθεί  και  ένα  

μεγαλεπήβολο  τελικά  σχέδιο ,  ένα  γήπεδο ,  μαγαζιά  και  τα  λοιπά .  Αυτά  

όλα  προηγήθηκαν  πριν  πάρουμε  απόφαση .   

 Δεν  μπορώ  να  καταλάβω  εδώ  τώρα  πώς  θα  πάρουμε  μια  απόφαση  

έτσι  τελείως  μετέωρη ;  Προτείνω ,  γιατί  σας  είπα  ότι  είμαι  υπέρ  του  να  

δοθεί ,  προτείνω  το  θέμα  να  έρθει  ώριμο ,  να  γίνουν  κάποιες  μελέτες  οι  

οποίες  δεν  κοστίζουν  και  τίποτα ,  συγκεκριμένες  και  πάνω  σε  αυτές  τις  

μελέτες ,  φυσικά  θα  είναι  και  δεσμευτικές ,  να  διεκδικηθούν  

προγράμματα .  

 Αυτό  θα  τους  βοηθήσει  και  στο  να  ανακαλύψουν  και  ποια  

προγράμματα  τελικά  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν .  Δηλαδή  τι  κτήριο  

και  τι  εγκαταστάσεις  μπορούν  να  κάνουν  οι  οποίες  αυτή  την  εποχή  

χρηματοδοτούνται  από  τα  προγράμματα .  

 Θεωρώ ,  προσπαθώ  να  προστατεύσω  και  το  σώμα  και  τον  εαυτό  

μου  τα  λέω  αυτά ,  πρέπει  να  παραχωρηθεί  με  ένα  πλάνο  και  μετά  από  

αυτή  την  έρευνα .  Δηλαδή  να  αναβληθεί  αυτή  η  λήψη  απόφασης .   

 Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου  κυρία  γραμματέα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επιγραμματικά  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Σήμερα  το  θέμα  μας  συζητάμε  

την  παραχώρηση  17,5 στρεμμάτων  στον  ερασιτέχνη  Πανσερραϊκό .   Η  

έκταση  αυτή  δεν  χρησιμοποιείται  και  στην  έκταση  αυτή  δεν  

δραστηριοποιείται  κανένα  άλλος  Σύλλογος .  Είναι  και  θα  συμφωνήσω  
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με  τον  κ .  Στεργίου ,  μια  αλάνα  που  μόνο  σκυλιά  και  αυτά  υπάρχουν  

εκεί  επάνω .  Δεν  είναι  κακό  βέβαια  αλλά  λέω  τι  υπάρχει  εκεί  επάνω .   

 Δεν  ενοχλεί  το  κολυμβητήριο ,  γιατί  το  κολυμβητήριο  στην  θέση  

που  είναι  έχει  τεράστιο  χώρο  για  πάρκινγκ .   

 Αυτά  δεν  τα  λέω  μόνο  εγώ  αλλά  ρωτήθηκαν  και  στην  υπηρεσία .  

Η  υπηρεσία  στις  ερωτήσεις  μας  που  κάναμε  μας  είπαν  ότι  δεν  υπάρχει  

κανένα  θέμα .  Για  να  γίνουν  μιλήσαμε  και  με  τον  κ .  Σιδέρη  και  τα  

λοιπά  και  είπαμε  ότι  ο  ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός  δραστηριοποιείται  

σε  όλα  τα  αθλήματα  που  υπάρχουν  στον  αθλητισμό .  Σε  όλα .  Για  το  

μόνο  που  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  είναι  το  ποδόσφαιρο .  Για  όλα  τα  άλλα  

και  μάλιστα  σε  ένα  έγγραφο  που  μου  έδωσε ,  δεν  ξέρω  γιατί  δεν  το  

δώσατε  εδώ ,  το  έχετε  μάλλον  κρυφό  και  χόκεϊ  έλεγε  μέσα  και  

χάντμπολ  έλεγε  μέσα  και  πόλο  έλεγε  μέσα ,  ότι  υπάρχει  στον  αθλητισμό  

υπήρχε  ένα  έγγραφο  το  οποίο  μου  το  έδωσε  να  το  διαβάσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  είναι  κρυφό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  κρυφό ,  έπρεπε  να… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον  αφορά  την  παραχώρηση  υπάρχει  η  νομιμότητα .  Δεν  υπάρχει  

κανένα  πρόβλημα .  Εάν  αυτά  τα  αφήναμε  όπως  ήταν  στον  Δήμο  τόσα  

χρόνια  δεν  έχει  γίνει  τίποτα  και  δεν  θα  γίνει  τίποτα  εάν  δεν  αναλάβει  

κάποιος ,  όπως  είναι  ο  Πανσερραϊκός  και  τα  λοιπά ,  να  μπει  σε  

προγράμματα ,  που  είναι  πιο  ευέλικτος  φορέας  ο  Πανσερραϊκό  ας  το  πω  

και  μπορεί  να  μπει  σε  προγράμματα  από   ότι  ο  Δήμος .   
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 Άρα  λοιπόν ,  ούτε  δική  μου  είναι  η  έκταση ,  ούτε  του  Δημάρχου ,  

είναι  των  Σερραίων  πολιτών ,  είναι  του  Δήμου  μας ,  άρα  λοιπόν  ούτε  θα  

υπεισέλθω  αγαπάμε ,  δεν  αγαπάμε ,  το  θέμα  είναι  να  δοθεί ,  να  γίνουν  

εγκαταστάσεις ,  να  αναπτυχθεί  ο  αθλητισμός  σε  όλα  τα  επίπεδα ,  να  

φέρει  κόσμο ,  να  έχουμε  ανάπτυξη .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ  κ .  Γκότση .  Κλείνουμε  με  τον  κ .  Δήμαρχο .  Κύριε  

Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  λόγια  θέλω  να  πω .  Συμφωνώ  με  πολλούς  προλαλήσαντες .   

 Καταρχήν ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  νομιμότητας ,  υπάρχει  η  

εισήγηση  από  το  Κτηματολόγιο  και  η  εισήγηση  της  νομικής  

συμβούλου .  Τώρα  εάν  πέφτουν  αυτοί  έξω  άλλο  θε  είναι .  Δεν  είναι  

δυνατόν  όμως  να  μην  δεχθούμε  την  εισήγηση  του  Κτηματολογίου ,  του  

καθ’  ύλην  αρμόδιου  τμήματος  και  την  εισήγηση  της  νομικής  

συμβούλου  που  λέει  ότι  μπούμε  να  προχωρήσουμε  στην  παραχώρηση .   

 Τώρα ,  δεν  εμποδίζει  το  κολυμβητήριο .  Η  παραχώρηση  αυτή  του  

χώρου  είναι  σίγουρο  ότι  δεν  εμποδίζει  το  κολυμβητήριο .  Δεν  πρόκειται  

να  γίνει  γήπεδο  ποδοσφαίρου .   Αυτά  όμως  εφόσον  πάρουμε  την  

καταρχήν  απόφαση  για  την  παραχώρηση  του  χώρου ,  εάν  δεν  κάνω  

λάθος ,  θα  ακολουθήσει  σύμβαση .  Στην  σύμβαση  όλα  αυτά  θα  

γράφονται .  Ότι  δεν  εμποδίζει  το  κολυμβητήριο ,  ότι  δεν  θα  γίνει  γήπεδο  

ποδοσφαίρου  και  τα  λοιπά  και  μπορούμε  να  βάλουμε  όποιους  άλλους  

όρους  θέλουμε  υπέρ  του  Δήμου .   

 Για  το  τίμημα  που  λέτε .  Κοιτάξτε  εκεί  εφόσον  κάνουν  κάποιες  

εγκαταστάσεις ,  αυτές  οι  εγκαταστάσεις  μετά  από  ένα  Α  χρονικό  
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διάστημα  είκοσι  τόσα  χρόνια ,  θέμα  περιέλθουν  στον  Δήμο .  Και  εάν  

κάνουν  εγκαταστάσεις  και  περιέλθουν  στον  Δήμο  οι  άνθρωποι  πρέπει  

να  πληρώνουν  και  τίμημα ;  Και  μάλιστα  είναι  ένας  ερασιτεχνικός  

Σύλλογος  με  μεγάλη  προσφορά .   

 Χωρίς  την  παραχώρηση  του  χώρου ,   όπως  είπε  και  ο  κ .  

Αναστασιάδης ,  δεν  μπορούν  να  κάνουν  οι  άνθρωποι  τίποτα .  Δεν  

μπορούν  να  προχωρήσουν .  Άρα  πρέπει  να  παρθεί  αυτή  η  καταρχήν  

απόφαση  για  την  παραχώρηση .  Θα  ακολουθήσει   η  σύμβαση .  Θα  

βάλουμε  τους  καλύτερους  όρους  και  όπως  είπε  και  ο  κ .  Στεργίου ,  θα  

αξιοποιηθεί  ένας  χώρος ,  ο  οποίος  παραμένει  τώρα  εκεί  πάρκο  σκυλιών  

και  δεν  μπορούμε  να  τον  αξιοποιήσουμε .   

 Νομίζω  ότι  όλοι  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε ,  εγώ  αυτό  προτρέπω  σε  

όλους .  Δικαίωμα  του  καθενός  είναι  τι  θα  κάνει  ασφαλώς  και  μετά  

στους  όρους  της  σύμβασης ,  θα  κάνουμε  ότι  το  καλύτερο  υπέρ  του  

Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Μυστακίδης .  Σύμφωνα  με  την  πρόταση .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να  επαναλάβω  την  πρόταση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε ,  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  λόγος .  Κύριε  Στεργίου ;  Ο  κ .  

Τερζής ;  Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .  Ο  κ .  Χαρίτος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Με  την  εισήγηση .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Θα  παρακαλέσω…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι  ναι  λένε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  θετικοί  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μοσχολιός .  Η  κυρία  Καλώτα .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  στην  παραχώρηση  αλλά  με  επιμονή  στις  επισημάνσεις  που  έκανε  ο  

κ .  Μυστακίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ;  Ναι .  Ο  κ .  Καρύδας ,  ναι .  Ο  κ .  

Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με  την  πρότασή  μας  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Γεωργούλα .  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  Πρόεδρε  λέω  ναι  αλλά  αυτά  που  ανέφερε  ο  Δήμαρχος  

προηγουμένως ,  όχι  στο  συμφωνητικό  αλλά  στην  απόφαση  πρέπει  να  

γραφτούν .  Αυτά  που  ανέφερε  ο  Δήμαρχος  πρέπει  να  γραφτούν  στην  

απόφαση .  Και  βεβαίως  να  επισημάνω  και  κάτι  άλλο .  Έχει  δίκαιο  ο  κ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

78

Μυστακίδης  ότι  σε  κάθε  παραχώρηση  κανονικά  υπάρχει  πλάνο .  Πρέπει  

να  ξέρουμε  τον  κάθε  χώρο  γιατί  τον  παραχωρούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ;  Ο  κ .  

Καδής ;  Ναι ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  210/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε  το  πρώτο  θέμα .  

Κος  ΣΙΔΕΡΗΣ:  

Να  ευχαριστήσω  όλους  γι '  αυτή  την  απόφαση .  Εύχομαι  και  εγώ  

προσωπικά  να  είναι  μια  . .απόφαση .  Και  άλλα  Σωματεία  υπάρχουν…να  

προσπαθήσουμε  όλοι  κάτι  να  γίνει  σε  αυτή  την  πόλη….γιατί  έχουμε  

φτάσει  σε  ένα  τέλμα .  Έχουμε  να  προσφέρουμε .  Έχουμε  προπονητές   

. .  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  πρέπει  να  δουλέψουν  όλοι  αυτοί  αλλά  δεν  έχουμε  

χώρο .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ευχαριστούμε  και  για  την  υπομονή  σας .  Πρώτο  

θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής   

προμηθειών  έως  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α .  σύμφωνα  με  την  

 παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 της  Δ /νσης  Τεχνικών  
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 Υπηρεσιών  και  του  Γραφείου  Καθημερινότητας  και  Ποιότητας  

Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  την  συγκρότηση  ετήσιας  Επιτροπής  μια  παραλαβή  προμηθειών  

μέχρι  60.000 ευρώ  χωρίς  το  Φ .Π .Α . .  Προτείνουμε ,  εξ  ορισμού  είναι  

από  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  το  Γραφείο  

Καθημερινότητας  και  Ποιότητας  Ζωής .   

Παρακάτω  προτείνονται  οι  υπάλληλοι  Παντούσας  Θωμάς  

εργοδηγός ,  Δεμερτζής  Ιωάννης  σαν  αναπληρωτής ,  Ασάρης  Νικόλαος  

οξυγονοκολλητής ,  αναπληρωτής  ο  Ράπτης .  Από  όλες  τις  ειδικότητες  

είναι  άμα  θα  δείτε .  Ράπτης  Κωνσταντίνος  και  Σαφίκας  Δημήτριος  και  

αναπληρωματικός  Τσεκιτσίδης  Ιωάννης .   

 Η  Επιτροπή  θα  έχει  ετήσια  διάρκεια  και  σαν  Πρόεδρος  

προτείνεται  ο  κ .  Παντούσας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  178/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική   

παραλαβή  το  έργου:  ¨Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου  Τ .Κ .  Ορεινής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μόνο  επισήμανση  θα  κάνω .  Ναι  λέμε ,  απλά  πρέπει  να  

σας  πω ,  το  έχω  πει  και  άλλη  φορά ,  όταν  μπήκαν  τα  φώτα  φέγγουν  στον  

ουρανό .  Κάποιος  να  πάει  να  τα  κατεβάσει  κάτω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ομόφωνα  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  179/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  77/2017 Α .Δ .Σ .  σχετικά  

 με  αντικατάσταση  μέλους  της  επιτροπής  παραλαβής  έργων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  κλήρωση  πρέπει  να  γίνει .  Αφορά  την  αντικατάσταση  του  κ .  

Μηλίδη ,  ο  οποίος  επικαλέστηκε  κάποιους  λόγους  προσωπικούς .  Να  

προχωρήσουμε  στην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  η  τιμή  σε  σας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γιαννακίδης  Δημήτριος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κυρία  Γεωργούλα  μπορείτε  να  τον  φωνάξετε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  180/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Αντικατάσταση  μελών  του  Δ /κού  Συμβουλίου  και   

εκπροσώπου  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  της  εταιρείας   

¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τον  ορισμό  εκπροσώπου  του  Δήμου  προτείνεται  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

Παναγιώτης  και  ως  μέλη  ο  Βασίλειος  Παπαβασιλείου  και  Αβραάμ  

Λαζαρίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  181/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πέμπτο  θέμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ,  συγνώμη  Πρόεδρε ,  κληρωθήκατε  στην  θέση  του  κ .  

Μηλίδη .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  του  Δήμου  στο  Συμβούλιο  

 Κοινωνικού  Ελέγχου  (Σ .Κ .Ε . )  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 της  ΕΡΤ  3.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προτείνεται  στην  θέση  του  κ .  Στεργίου  που  υπέβαλε  αίτηση  

παραίτησης ,  ο  κ .  Κώστας  Καρπουχτσής  και  για  την  θέση  του  κ .  

Χασαπίδη  Κώστα ,  ο  οποίος  υπέβαλε  γραπτώς  παραίτηση  και  αυτός ,  ο  

Ηλίας  ο  Γκότσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  182/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  και   

αντιπροέδρου  του  Δ .Σ  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  την  εισήγηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  από  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  να  προχωρήσουμε  κύριε .  Εντάξει ,  καταγράφτηκε .  Προχωρήστε  κ .  

Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  από  αίτηση  παραίτησης  του  κ .  Παπαβασιλείου  από  την  θέση  του  

ως  μέλος  και  αντιπρόεδρος  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  ως  

μέλος  προτείνεται  η  Ιωάννης  Γάτσιος  και  αντιπρόεδρος  το  ήδη  

υπάρχον  μέλος ,  Τερζής  Βασίλειος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  183/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  εκπροσώπου  του  Δήμου  στη  

 Γενική  Συνέλευση  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας   

με  την  επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ   

ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  

 ¨ΟΑΣΙΣ¨».  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  από  αίτηση  παραίτησης  της  κυρίας  Αρβανίτη  Σταυρούλας  

προτείνεται  ο  κ .  Μερετούδης  Δημήτριος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  184/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Ορισμός  μέλους  κοινής  επιτροπής  παρακολούθησης  της  

 Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Γ .Γ .Α .  και  Δήμου   

Σερρών ,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .  816/2016 Α .  .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ορισμός .  Εάν  μου  επιτρέπετε  ο  κύριος  Γκότσης  και  

αναπληρωτής  ο  κ .  Λυμπέρης  Γιώργος  και  η  Τζίνη  Κυριακή  

υπηρεσιακοί .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  185/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  της  13ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  η  Ανθοκομική  Έκθεση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Κάθε  χρόνο  γίνεται .  Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλώς  διευκρινίζουμε  ότι  μεταφέραμε  την  ημερομηνία  για  τους  λόγους  

ότι  θα  γίνει  η  συνάντηση  εδώ  στις  Σέρρες .   Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  υπόψη  ότι  δεν  έχει  κόστος  αυτή  η  εκδήλωση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  186/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  830/2016 Α .Δ .Σ . :   

¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

 και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  

 για  το  έτος  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγος  το  δέκατο  θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  θέλετε  κάποιες  διευκρινήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συνάδελφοι  θέλετε  διευκρινήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Ορίστε  κυρία  Μπιτζίδου .  Να  γίνει  εισήγηση .  Προχωρήστε  

στην  εισήγηση  του  θέματος  κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σύμφωνα  με  το  σχέδιο  δράσης  της  πρώην  Αντιδημαρχίας  και  τώρα  

Τμήμα  Αθλητισμού  –Πολιτισμού  και  Νέας  Γενιάς  είχε  ενταχθεί  για  

πρώτη  φορά  και  ύστερα  και  από  την  εισήγηση  της  προκατόχου  της  

κυρίας  αντιδημάρχου  της  κυρίας  Σοφίας  Μπιτζίδου  η  δράση :  

Επιχείρηση  καθαρές  πινακίδες  σήμανσης .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

89

 Σε  αυτή  την  δράση  λοιπόν  είχε  προσκληθεί  να  συμμετάσχει  και  

το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  Παναγιώτης  Μυλωνάς .   

 Η  απάντηση  μας  ήρθε  τον  Ιανουάριο ,  οπότε  όταν  ψηφίστηκε  εδώ  

η  απόφαση  830 στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  υπήρχε  μέσα  η  

συνεργασία  με  αυτό  το  Ινστιτούτο  Παναγιώτης  Μυλωνάς .   

 Μετά  την  θετική  του  απάντηση ,  που  έγινε  τέλη  Ιανουαρίου ,  

θελήσαμε  και  εμείς  ως  νέο  τμήμα  πλέον  Τμήμα  Αθλητισμού  –

Πολιτισμού  και  Νέας  Γενιάς ,  να  εντάξουμε  αυτή  την  συνεργασία ,  η  

οποία  συνεργασία  ήταν  χωρίς  κόστος ,  το  Ινστιτούτο  Παναγιώτης  

Μυλωνάς  έστειλε  από  την  Αθήνα  προσωπικό  δύο  άτομα ,  δυο  μέλη ,  τα  

οποία  μέλη  μας  εξυπηρέτησαν  τόσο  με  την  τεχνογνωσία  και  την  

εμπειρία  τους  αλλά  φέρνοντας  και  υλικό  μαζί  τους .   

 Παράδειγμα  και  τα  πενήντα  παιδιά  και  οι  πενήντα  μαθητές  είχαν  

τα  φωσφορούχα  γιλεκάκια ,  είχαν  σήματα ,  κονκάρδες ,  οπότε  ήταν  και  

για  μας  πιο  εύκολο  να  διαχειριστούμε  αυτό  το  δυναμικό  και  ήταν  πάρα  

πολύ  ωραία  αυτή  η  δράση .  

 Να  τονίσω  ότι  καθαρίσανε  στο  κέντρο  της  πόλης  εβδομήντα  

πινακίδες  σήμανσης  με  την  συμμετοχή  και  της  Τροχαίας  και  της  

Β /θμιας  εκπαίδευσης  και  του  τμήματος  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασμού  

και  Περιβάλλοντος .   

 Είναι  μια  δράση  την  οποία  οραματίστηκε  η  κυρία  Σοφία  

Μπιτζίδου  και  την  υλοποιήσαμε  εμείς  ως  διάδοχοι .  Αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  ο  κ .  Μηλίδης ,  η  κυρία  

Μπιτζίδου .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Αξιέπαινη  η  δράση  γιατί  αυτό  με  τις  πινακίδες  είναι  απαράδεκτο .  Αλλά  

ήθελα  να  ρωτήσω ,  είδα  τα  παιδιά  που  πήγανε  και  τις  καθαρίσανε  και  

καλά  κάνανε .  Αυτό  θα  επεκταθεί  σε  όλο  τον  Δήμο ;  Δηλαδή  θα  

μπορέσουμε  και  να  κάνουμε  και  στα  χωριά   το  ίδιο ;  Δεν  μπορεί  να  δει  

κανείς  που  είναι  ο  Προβατάς  και  που  είναι ,  ξέρω  εγώ ,  που  είναι  το  

Μητρούσι .  Είναι  τρομερό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πραγματικά ,  κύριε  Μηλίδη  σας  ευχαριστώ  πολύ .  Είναι  μια  πάρα  πολύ  

ενδιαφέρουσα  πρόταση .  Έχουμε  ένα  αντικειμενικό  πρόβλημα .  Όταν  

μιλήσαμε  με  τον  Διευθυντή  της  Τροχαίας  μας  είπε  ότι  είναι  άκρως  

επικίνδυνο  να  μπούμε  καταρχήν  σε  δρόμους  ταχείας  κυκλοφορίας  ή  

συχνής  κυκλοφορίας ,  γι '  αυτό  η  Τροχαία  επέλεξε  την  συγκεκριμένη  

περιοχή ,  η  οποία  είναι  η  περισσότερη  πεζοδρομημένη  για  να  γίνει  

καλύτερος  έλεγχος  από  δυο  δικυκλιστές  που  μας  είχε  στείλει ,  ώστε  να  

εξασφαλίσουμε  και  την  ασφάλεια  αυτών  που  συμμετέχουν  στην  δράση  

και  στο  πρόγραμμα .  Γιατί  μιλάμε  όχι  για  εξειδικευμένο  προσωπικό ,  για  

μαθητές ,  ανήλικα  παιδιά  και  γι '  αυτό  η  Τροχαία ,  ενώ  ήταν  το  

πρόγραμμα  να  γίνει  περιμετρικά  των  σχολείων ,  η  Τροχαία  μας  

επισήμανε  το  πρόβλημα  της  ασφάλειας  και  μας  είπε  ότι  καλό  είναι  να  

γίνει  στο  κέντρο  που  είναι  πεζοδρομημένο  και  δεν  έχουμε  κυκλοφορία  

αυτοκινήτων .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  μόνο  μια  διευκρίνηση .  Επειδή  ήδη  η  δράση  έχει  

πραγματοποιηθεί ,  τώρα  που  περνάει  και  εγκρίνεται  από  το  Δημοτικό  
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Συμβούλιο  η  συμμετοχή  του  συνεργάτη  Πάνου  Μυλωνά ,  αυτό  έχει  

ισχύ ;   Αυτό  μόνο .  Διευκρινιστικά  θα  ήθελα .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  απαντήσω ;  Και  η  υπηρεσιακή  υπάλληλος  η  κυρία  

Μαρία  Τσελέπη  και  εγώ  προσωπικά  μιλήσαμε  με  τον  γραμματέα  του  

Δήμου  τον  κ .  Σοφοκλή  Θεμιστοκλέους  και  μας  είπε  ότι  καλό  είναι  να  

το  περάσουμε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύκλος  τοποθετήσεων .  Ή  να  προχωρήσουμε ;  Δεν  υπάρχει .  

Ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  187/2017 )  

…………………………  

 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  οι  διαδικασίες  τέτοιες  κ .  Μοσχολιέ .  Ενδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  17/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  περί  ¨έγκρισης  Καλλιτεχνικού  απολογισμού  
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 θεατρικής  περιόδου  από  τον  Οκτώβριο  του  2015 έως  το  τέλος   

του  2016 και  οικονομικού  απολογισμού  του  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τσαλίκογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

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

πρώτη  εισήγηση  που  κάνω  μέσα  σε  αυτή  την  αίθουσα  από  δυόμιση  

χρόνια  σαν  σύμβουλος ,  γι '  αυτό  θα  μου  επιτρέψετε  δέκα  δευτερόλεπτα  

να  πω  κάτι .   

 Θέλω  να  ευχαριστήσω  καταρχήν  και  δημόσια  τον  κ .  Δήμαρχο  που  

με  πρότεινε  για  Πρόεδρο  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  όπως  επίσης  και  

όλους  εσάς  που  με  στηρίξατε  με  την  ψήφο  σας .   

Ακόμη  θέλω  να  ευχαριστήσω  την  κυρία  Μπιτζίδου  που  στάθηκε  

δίπλα  μου  από  την  ημέρα  που  ανακοινώθηκε ,  δίπλα  μου  μέχρι  να  

προσαρμοστώ  στα  νέα  μου  καθήκοντα .   

 Όντας  άτομο  με  αίσθημα  ευθύνης  αναγνωρίζω  το  νέο  καθήκον  

δεν  είναι  καθόλου  εύκολο ,  και  αυτό  γιατί  η  κυρία  Μπιτζίδου  μου  

αφήνει  μια  υγιής  επιχείρηση  με  τον  πήχη  πολύ  ανεβασμένο .   

Δεσμεύομαι  ότι  θα  κάνω  ότι  είναι  ανθρωπίνως  δυνατό  για  να  

ανταπεξέλθω  στις  προσδοκίες  του  Δημάρχου  που  με  πρότεινε  και  όλων  

εσάς  που  με  ψηφίσατε .   

 Να  περάσω  στο  θέμα .   

Το  θέμα  το  οποίο  έχουμε  είναι  καλλιτεχνικός  απολογισμός .  Θα  

σας  τα  πω  επειδή  σας  ενδιαφέρει  περισσότερο  το  πολιτικό  κομμάτι  και  
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όχι  το  καλλιτεχνικό ,  δεν  θα  πω  όλη  την  εισήγηση .  Θα  σας  πω  

συγκεντρωμένα  τις  δράσεις .   

 Είχαμε  δικές  μας  παραγωγές  τρία  έργα  στην  κεντρική  σκηνή ,  δυο  

στην  παιδική ,  τέσσερις  μουσικές  παρασκευές ,  τέσσερις  συναυλίες ,  την  

διεθνή  ‘Πανεπιστημιάδα’ ,  η  οποία  είναι  και  ο  μεγάλος  θεσμός  που  

πραγματοποιούμε ,  τρία  θεατρικά  εργαστήρια  σεμινάρια  και  επίσης  

είχαμε  δεκαπέντε  μετακλητές  παραστάσεις .  Μετακλητές  είναι  αυτές  οι  

οποίες  φιλοξενούμε ,  οι  οποίες  είναι  είτε  με  τίμημα ,  είτε  εάν  είμαστε  

συνδιοργανωτές ,  δηλαδή  εάν  είναι  κάποιες  εκδηλώσεις  του  Δήμου ,  

είναι  συνδιοργάνωση .   

 επίσης ,  συμμετείχαμε  στις  Φωτεινές  Μέρες  με  παραστάσεις ,  με  

εξωτερικές  μας  παραστάσεις ,  κάναμε  δυο  παραγωγές  με  την  

ερασιτεχνική  μας  σκηνή ,  δεκατέσσερις  βραδιές  κινηματογράφου  το  

καλοκαίρι  και  τέλος  την  Εβδομάδα  Ερασιτεχνικού  Θεάτρου .  Αυτά  όσον  

αφορά  τον  καλλιτεχνικό  απολογισμό .   

 Όσον  αφορά  τον  οικονομικό  απολογισμό  περίπου  370 είχαμε  

έσοδα ,  330 έσοδα  και  έχουμε  40.000 περίπου  πλεόνασμα ,  τα  οποία  

μεταφέρονται  στον  προϋπολογισμό  του  ΄17.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ολοκλήρωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Να  προχωρήσουμε  στην  ψηφοφορία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Ενός  λεπτού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τοποθετήσεις .   Συγνώμη ,  υπάρχει  από  τους  συνάδελφους  άλλο  

ενδιαφέρον  για  τοποθετήσεις ;   Όχι .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  οικονομικό  λέει  ότι  40.000 θα  πάνε  στον  επόμενο  χρόνο .  Εκείνο  

που  είδα  από  την  όλη  εισήγηση  είναι  το  εξής :  οι  παιδικές  παραστάσεις ,  

κυρία  Μπιτζίδου  αναφέρομαι  και  σε  σας ,  γιατί  εσείς  είχατε  μέχρι  τώρα  

την  ευθύνη ,   οι  παιδικές  παραστάσεις  πραγματικά  πήγαν  καλά ,  πολύ  

καλά .  Τα  παιδιά  θέλουν  να  δουν  θέατρο ,  θέλουν  να  δουν  κάτι  

καινούργιο .  Θα  μπορούσε  όμως ,  έλειψε  το  μάρκετινγκ .  Δηλαδή ,  θα  

μπορούσαν  αυτές  οι  παραστάσεις  να  γίνουν  και  σε  ευρύτερη  περιοχή ,  

γιατί  πιστεύω  όπως  θέλει  το  παιδί  των  Σερρών  θα  θέλει  και  το  παιδί  

του  Νιγρίτα ,  του  Σιδηροκάστρου  και  τα  λοιπά .   

 Νομίζω  κάτι  τέτοιο  δεν  έγινε  και  πιστεύω  ότι  είναι  μια  πρόταση  

που  πρέπει  να  την  δείτε  πολύ  σοβαρά .  Πράγματι  οι  παιδικές  

παραστάσεις  έκοβαν  εισιτήρια  και  ενώ  οι  άλλες  είχαν  ένα  ποσό ,  ξέρω  

εγώ  300,  400 ευρώ ,  24.000 ευρώ  για  τις  παιδικές  παραστάσεις  έσοδα  

για  τον  Δήμο ,  πέρα  του  κοινωνικού  και  πολιτιστικού  έργου  που  

γινόταν .   

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  λέμε  ναι  στην  εισήγηση  και  επισημαίνουμε  την  

πρόταση  αυτή .  Καλύτερο  μάρκετινγκ  και  επέκταση ,  ιδιαίτερη  έμφαση  

στις  παιδικές  παραστάσεις ,  με  επέκταση  των  παραστάσεων  σε  όλες  τις  

περιοχές  του  Νομού .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Κύριε  Μηλίδη  βλέπετε  τόση  μεγάλη  διαφορά  όσον  αφορά  τα  έσοδα  στα  

παιδικά ,  γιατί  έρχονται  τα  σχολεία  οργανωμένα .  Επίσης ,  όσον  αφορά  

τα  σχολεία  από  τα  υπόλοιπα  χωριά ,  εμείς  στέλνουμε  σε  όλα  τα  σχολεία  

του  Νομού ,  γιατί  δεν  υπάρχει  άλλο  θέατρο ,  άλλο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έρχονται  από  εκεί  εδώ  δηλαδή ;  Έρχονται  από  την  Ροδόπολη  εδώ ,  

έρχονται ;  Δεν  είμαι  σίγουρος .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Όποιοι  έχουν  την  δυνατότητα  και  μπορούν  και  θέλουν .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Την  δυνατότητα  ναι ,   αλλά  έρχονται ;  Θέλω  να  πω ,  σχολεία  έχει  

παντού ,  μήπως  δεν  έχει  σχολεία  και  Λύκεια  και  Γυμνάσια  εκεί  στις  

άλλες ,  στα  μεγάλα  χωριά ,  τουλάχιστον ,  στους  πρώην  Δήμους  και  τα  

λοιπά ,  θα  μπορούσε  να  γίνει .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Λόγω  του  ότι  δεν  υπάρχουν  υποδομές  να  πάμε  εκεί ,  οπότε  έρχονται  τα  

σχολεία  σε  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφηκε  κ .  Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  188/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του   

Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  Περιφέρειας   

Κεντρικής  Μακεδονίας ,  του  Δήμου  Σερρών  και  της  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  και   

ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ξεκινήσουμε  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Να  πω  κάτι  θέλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Θέλω  να  πείσω  και  τους  πιο  δύσπιστους… 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   παρακαλώ  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  να  ολοκληρώσει .  Εντάξει ,  να  ολοκληρώσει .  Μην  διακόπτετε  

τον  ομιλητή .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως .  Κύριε  Τσαλίκογλου  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Σε  εισήγηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  θα  προχωρήσετε  σε  εισήγηση  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  

ενδιαφέρον .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Είναι  διαδικαστικό  θα  το  λέγαμε ,  εντός  εισαγωγικών .  Είναι  εννοείται  

πολύ  σοβαρή  η  προγραμματική  σύμβαση  αλλά  είναι  κάτι  το  οποίο  

έρχεται  κάθε  χρόνο  και  το  γνωρίζετε .  Είναι  η  προγραμματική  σύμβαση  

που  υπογράφουμε  με  το  Υπουργείο  Πολιτισμού ,  την  Περιφέρεια ,  τον  

Δήμο  και  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

 Κύριε  Αντώνη  να  αναφέρω  ότι  φέτος  βγαίνουμε  τρίτο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

στην  Ελλάδα  μετά  το  μεγάλο  έργο  το  οποίο  έκανε  ο  απερχόμενος  

Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ο  καλλιτεχνικός  μας  Διευθυντής  και  

παίρνουμε  ενισχυμένη  χρηματοδότηση  από  45,  παίρνουμε  62.500.   
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 Αυτά  τα  λεφτά  μας  τα  δίνει  το  Υπουργείο  γιατί  υπάρχει  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  γιατί  υπάρχει  αυτός  ο  θεσμός  και  είναι  λεφτά  τα  οποία  

πέφτουν  μέσα  στην  πόλη ,  στους  Σερραίους  πολίτες .   

 Επειδή  ξέρετε  ότι  και  εγώ  σκέφτομαι  εν  μέρει  τοπικιστικά ,  όπως  

επίσης  και  τα  υπόλοιπα  τα  οποία  παίρνουμε  από  τον  Δήμο  και  εκείνα  

πέφτουν  μέσα  στην  τοπική  κοινωνία .  Αυτό  το  είπα  γιατί  θέλω  να  πείσω  

τους  πιο  δύσπιστους  και  η  προγραμματική  αφορά  την  πολιτιστική  

ανάπτυξη ,  . .  της  καλλιτεχνικής  ζωής  των  Σερρών .   

 Αυτά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος  ερωτήσεων .  Θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .  κύκλος  

ερωτήσεων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  θέλετε  να  κάνετε  ή  τοποθέτηση ;  Τοποθέτηση .  Άλλος ;  Κυριά  

Μπιτζίδου  τοποθέτηση ;  Ορίστε .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  αυτό  το  οποίο  φαίνεται  σαν  

εισήγηση  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Σερρών  με  το  Υπουργείο  και  με  τους  άλλους  φορείς ,  ουσιαστικά  δεν  

είναι  τίποτα  άλλο  από  την  υπο-χρηματοδότηση  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  

επιχορήγηση ,  η  οποία  ενώ  ήταν  στο  ύψος  των  250.000 κατεβαίνει  και  
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υποβαθμίζεται  στο  ύψος  των  85.000 ευρώ .  Αυτό  έπρεπε  να  

επισημανθεί .   

 Επίσης ,  το  Υπουργείο  Πολιτισμού ,  όπως  πολύ  καλά  είπε  ο  

Πρόεδρος ,  αναγνώρισε  και  επιβράβευσε  το  έργο  που  έγινε  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  όλα  αυτά  τα  χρόνια  και  επιχορήγησε  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  

την  μεγαλύτερη  επιχορήγηση  περιφερειακού  θεάτρου .   

 Αυτή  η  αύξηση  όμως  είναι  τελείως  σε  αντίθεση  με  την  εισήγηση  

που  φρενάρει  και  πισωγυρίζει  την  εξέλιξη  του  θεάτρου  μας .   

 Αυτά  τα  250 χιλιάρικα  είναι  προϋπολογισμένα  μέσα  και  στον  

προϋπολογισμό  του  Δήμου  αλλά  και  στον  προϋπολογισμό  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  αυτή  η  εισήγηση  θα  έπρεπε  να  συνοδευτεί  από  τις  

αναμορφώσεις  προϋπολογισμού .  Δεν  μπορεί  να  έρθει  έτσι  από  μόνη  

της .   

 Το  2013,  που  ανέλαβα  σαν  Πρόεδρος ,  το  χρέος  ήταν  300 

χιλιάρικα  και  σήμερα  το  πλεόνασμα ,  σύμφωνα  με  τα  οικονομικά  

στοιχεία  είναι  από  1/3ο υ  είναι  167.000 ταμειακό  απόθεμα .  Χωρίς  καμία  

εκκρεμότητα  οικονομική  και  με  παλαιές  οφειλές  ΠΟΕ ,  τα  οποία  δεν  

έχουν  πληρωθεί ,  γιατί  δεν  προλάβαμε  την  προηγούμενη  περίοδο  στο  

ποσό  των  53.588,06 ευρώ .   

 Αυτό  το  ποσό  θα  πρέπει  να  καταβληθεί  από  το  ταμειακό  

απόθεμα ,  γιατί  έπρεπε  να  πληρωθεί  την  προηγούμενη  χρονιά  και  δεν  

προλάβαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  επιταχύνω .  Επίσης  τα  40 περίπου  χιλιάρικα  

που  πρέπει  να  δοθούν  στην  Πανεπιστημιάδα  γιατί  είχαμε  επιχορηγηθεί  
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πέρυσι  για  την  Πανεπιστημιάδα  από  τον  Δήμο  με  35.000,  ενώ  φέτος  

δεν  υπάρχουν  αυτά  τα  λεφτά  για  να  υλοποιηθεί  και  άρα  πρέπει  να  

δοθούν  από  το  ταμειακό  απόθεμα .   

 Τα  λίγα  λεφτά  που  περισσεύουν  τελικά ,  πώς  θα  καλυφθούν  οι  

ανάγκες  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  σε  επίπεδο  εξοπλισμού ,  το  οποίο  χρειάζεται  

και  υλικοτεχνική  ανανέωση  πέρα  από  τις  καλλιτεχνικές  

δραστηριότητες ;   

 Αυτά  τα  γνωρίζει  φυσικά  η  Πρόεδρος  που  τέσσερα  χρόνια  

γνωρίζω  και  πάρα  πολύ  καλά  πόσα  έκανα  αλλά  και  πόσα  χρειάζονται .   

 Ενδεικτικά .  Προμήθειες  λαμπτήρων  δεν  μπορεί ,  δεν  υπάρχει  

τέτοια  πίστωση  από  τον  Δήμο .  Βιντεοπροβολές  παροχές  για  να  

προλάβουμε  την  Λυρική  Σκηνή  νοικιάζαμε .  Κουρτίνες  σκισμένες .  

Επισκευές  θέσεων .  Συντήρηση  συρματόσχοινων  που  πρέπει  να  γίνουν .  

Η  μπροστινή  αυλαία  δεν  κλείνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  ο  χρόνος  σας .  Θα  δευτερολογήσετε  για  να  

συμπληρώσετε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  καλύτερο  τον  χρόνο  σας  με  το  παραπάνω .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σε  μισό  λεπτό  ολοκληρώνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη  σας  έδωσα  χρόνο  επιπλέον .  Θα  δευτερολογήσετε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μισό  λεπτό  να  βάλω  τελεία  κύριε  Πρόεδρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  λιγάκι .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν  σας  αρέσουν  αυτά ;  Θα  τα  ακούσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι   το  θέμα  εάν  μου  αρέσουν .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  την ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριοι ,  όλη  αυτή  η  προσπάθεια  που  έγινε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επί  της  θητείας  μου ,  για  την  μικρή  οικονομική  άνεση  που  θα  πρέπει  να  

έχει  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  καταποντίζεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η  Δημοτική  Αρχή  φρενάρει  το  θέατρο  σε  εποχές  και  υπάρχει  

πισωγύρισμα  και  θα  προκύψουν  ελλείμματα .  Όσο  καλή  διάθεση  και  να  

υπάρχει  από  μέρους  μου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  κυρία  Μπιτζίδου .   
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Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  …..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  συμπληρώσετε  στην  δευτερολογία  σας .  Θα  σας  δώσω  χρόνο .  Αυτόν  

που  δικαιούστε  θα  τον  πάρετε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επιφυλάσσομαι  παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για  την  συνέχεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κάποιος  από  τους  συναδέλφους  για  δευτερολογία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  έχετε  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  πάει  έτσι  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  για  να  σας  βοηθήσω .  Όταν  μιλάει  κάποιος  

συνάδελφος… 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  σεβαστή  η  παρατήρησή  σας  αλλά  βλέπετε  ότι  γίνεται  

μια  προσπάθεια  να  πέφτουν .  Ας  το  σεβαστούν  και  οι  συνάδελφοι  τους  

ομιλητές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Παράκληση  για  μια  φορά  ακόμη  προς  τους  συναδέλφους ,  

σεβαστείτε  τους  ομιλητές .  Είναι  δύσκολο  να  ακούγονται  οι  φωνές  σας .  

Προσπαθεί  να  συγκεντρωθεί  και  βέβαια  χάνεται  στην  πορεία .   

Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  δυο  λεπτά ,  σας  παρακαλώ .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  κλείνω ,  γιατί  ουσιαστικά  ότι  είχα  να  πω .  Επιγραμματικά ,  βέβαια ,  

γιατί  υπάρχουν ,  εάν  τα  αναλύσουμε ,  πάρα  πολλά  πράγματα .   

 Βλέπω  ότι  φρενάρεται  όλη  η  προσπάθεια  που  έγινε  και  η  οποία  

επί  τέσσερα  χρόνια  είχε  σαν  στόχο  την  αναβάθμιση  αυτού  του  θεσμού .  

Φαίνεται  όμως  ότι  το  να  δημιουργείς  καλλιτεχνικό  έργο  και  

οικονομικό  πλεόνασμα ,  εκλαμβάνεται  τελικά  σαν  αδυναμία  και  όχι  σαν  

επιβράβευση .   

 Αυτή  η  εισήγηση  αντιβαίνει  την  όλη  προσπάθεια  που  έκανα  στην  

τετραετή  θητεία  μου  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  για  τον  πολιτισμό .  

Καταψηφίζω  το  θέμα  και  καλώ  συνάδελφοι  να  σκεφτείτε  πολύ  σοβαρά  

ότι  αυτό  το  θέατρο  με  την  μειωμένη  επιχορήγηση  αμφιβάλω  πάρα  πολύ  

και  θα  είμαι  εδώ  και  θα  δικαιωθώ ,  εάν  θα  μπορεί  να  καλύψει  την  

υποχρέωση  που  έχει  με  την  προγραμματική  σύμβαση  με  το  Υπουργείο  

Πολιτισμού  για  τις  τρεις  παραγωγές .  Δεν  συζητώ  για  τα  άλλα ,  ούτε  

κατά  διάνοια  μπορούν  να  υλοποιηθούν .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Πρόεδρος .  Δυο  λεπτά  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Για  ποιο  λόγο  είναι  μειωμένη  η  επιχορήγηση ;  Η  επιχορήγηση ,  εγώ  

ξέρετε  είμαι  δέκα  μέρες  Πρόεδρος .  Την  ημέρα  που  ανέλαβα ,  πριν  

αναλάβω  πήγα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  οποίο  έκανε  η  απερχόμενη  

Πρόεδρος  και  περνούσε  η  προγραμματική  σύμβαση  με  250.000.  Εάν  

δείτε  η  εισήγηση  λέει  ότι  ανάκληση  της  υπ '  αριθμό  τάδε  και  εκ  νέου .  

Έρχεται  με  85.  

 Τα  62 που  παινευόμαστε  ότι  τα  παίρνουμε  σαν  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  εάν  

εμφανίσουμε  τέτοιο  ταμειακό  υπόλοιπο  στο  Υπουργείο ,  μίλησα  με  το  

Υπουργείο  και  μου  το  είπαν ,  δεν  τα  παίρνουμε .  χάνουμε  62.000 από  

την  πόλη .  Δεν  έρχονται  στην  πόλη .   

 Υπήρχε  ένα  πλεόνασμα  οικονομικό  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  200.000.  

Αυτά  τα  λεφτά  συν-πλην  με  αυτά  τα  85 που  παίρνουμε  από  τον  Δήμο  

είναι  στην  ουσία  η  επιχορήγηση  που  παίρνουμε  από  τον  Δήμο  και  ο  

προϋπολογισμός  στέκεται  στα  επίπεδα  στα  οποία  ήταν  και  πέρυσι .   

 Όσον  αφορά  τις  αναμορφώσεις  που  είπατε ,  δεν  είναι  υποχρεωτικό  

να  έρθει  μαζί ,  έρχεται  στο  επόμενο  συμβούλιο  και  η  δική  μου  και  του  

Δήμου .   

 Όσον  αφορά  την  Πανεπιστημιάδα ,  σε  ένα  μήνα  περιμένουμε  να  

εγκριθεί  το  πρόγραμμα  το  οποίο  έχουμε  καταθέσει .  Οι  πληροφορίες  

λένε  ότι  όλα  θα  πάνε  καλά .  Με  50 το  κάναμε ,  100 τον  χρόνο  θα  είναι  

για  την  Πανεπιστημιάδα .  Ενισχύεται  ο  θεσμός  και  θα  είναι  όπως  του  

αξίζει .   

 Όσον  αφορά  τον  βιντεοπροβολέα  Matrix που  αναφέρατε  κυρία  

Μπιτζίδου ,  δεν  έχουμε  πάμε  σε  αγορά  άμεσα ,  γιατί  τον  έχουμε  
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κατατεθειμένο  σε  INTERREG, το  οποίο  θέλουμε  να  δούμε  τι  γίνεται  

και  αφού  κάνουμε  την  δουλειά  μας  με  τον  ήδη  υπάρχοντα ,  δεν  θα  

δώσουμε  12.000 για  Matrix,  θα  περιμένουμε  εάν  δεν  τον  πάρουμε  από  

το  πρόγραμμα ,  τότε  θα  πάμε  στην  δαπάνη .  

 Υπάρχουν  και  άλλες  χρηματοδοτήσεις .  Εμένα  η  λογική  μου  δεν  

είναι  να  τραβάω  συνέχεια  από  τον  Δήμο .  Μέσα  στις  δέκα  μέρες  αυτές  

βρήκα  το  Κέντρο  Πολιτισμού ,  το  οποίο  σου  χρηματοδοτεί  παραγωγές .  

Γιατί ;  Γιατί  ο  Αντιπεριφερειάρχης  μας  ενημέρωσε  ότι  ο  Τζιτζικώστας ,  

ο  κ .  Περιφερειάρχης ,  έχει  την  νοοτροπία  να  χρηματοδοτεί  παραγωγές ,  

όχι  να  μας  τα  δίνει  στο  χέρι .  Μπορούμε  να  κάνουμε  συμπαραγωγές  

εκεί ,  τις  οποίες  μας  τις  πληρώνουν  και  με  τις  οποίες  δεν  θα  μένουν  και  

άνεργοι  οι  ηθοποιοί  μας ,  κάποιους  μήνες .   

 Επίσης ,  ο  ΤΑΡ .  Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη .  Μας  έστειλε  

έγγραφο .  Βάζουμε  κάποια  άλλα  έργα .  Οπότε  μπορούμε  να  έχουμε  και  

από  αλλού  χρηματοδοτήσεις ,  όχι  μόνο  από  τον  Δήμο .   

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Πρόεδρε .  Τον  λόγο  και  κλείνουμε  στον  κ .  Δήμαρχο .  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  όχι  διάλογο  μεταξύ  σας .  Κύριε  Δήμαρχε  

έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  όλα  αυτά  τα  

χρόνια  η  Δημοτική  Αρχή  ασφαλώς  με  την  αρμόδια  Αντιδήμαρχο  και  με  

άλλους  δημοτικούς  συμβούλους  που  ήταν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

και  γενικά  με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έκανε  συλλογικά  μια  πάρα  

πολύ  καλή  δουλειά .   

 Όταν  ανέλαβα ,  όταν  αναλάβαμε ,  δεν  μου  αρέσει  να  μιλάω  στον  

πρώτο  ενικό ,  στον  πρώτο  πληθυντικό ,  όταν  αναλάβαμε  το  θέατρο  είχε  

χρέη  γύρω  στις  400.000 ευρώ .  370.000 ευρώ  και  ο  Δήμος  έδινε  

επιχορήγηση  200.000 ευρώ  τον  χρόνο  στα  χαρτιά .  Τα  λεφτά  δεν  τα  

έδινε  ποτέ  όλα .  

 Το  ΄12 με  απόφαση  δική  μου  η  επιχορήγηση  από  200.000 πήγε  

στις  250.000 για  να  ξεχρεώσουμε  και  η  κατεύθυνση  που  έδωσα  ήταν  

ότι  κάθε  χρόνο  ένα  ποσό  θα  δίδεται  στα  χρέη ,  50,  80.000 ευρώ ,  πόσα  

θα  είναι  και  με  τα  υπόλοιπα  ότι  μένει  θα  κάνουμε  τις  παραγωγές ,  τις  

όποιες  παραγωγές  μπορούμε  και  έτσι  με  συλλογικότητα  φτάσαμε  στο  

σημείο  το  θέατρο  σχεδόν  να  ξεχρεώσει ,  χρωστάει  λίγα ,  επέδειξε  πάρα  

πολύ  καλό  έργο  και  γι '  αυτό  κατατάχθηκε  τρίτο  θέατρο  σε  όλη  την  

Ελλάδα  και  παίρνει  αυξημένη  επιχορήγηση .   

 Άρα ,  η  Δημοτική  Αρχή  έδωσε  πολύ  μεγάλη  βαρύτητα  στο  θέμα  

αυτό .  Όλοι  ψήφισαν  την  αύξηση  της  επιχορήγησης  και  συνεχίζει  να  

δίνει  βαρύτητα .   

 Τώρα ,  γιατί  δίνουμε  80.000 φέτος ;  Διότι ,  όπως  είπε  και  ο  

Πρόεδρος ,  το  ποσό  τελικά  που  θα  διαχειριστεί  το  θέατρο  πάλι  είναι  

250.000,  διότι  έχουν  περισσέψει  περίπου  200.000,  180,  πόσο  είναι  και  

προσθέτουμε  άλλο  ένα  ποσό  80.000,  για  να  πιάσουμε  τα  250 χιλιάρικα  

και  η  Πανεπιστημιάδα  θα  γίνει  και  όλα  θα  γίνουν .   
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 Δεν  είναι  δυνατόν  όμως  μέσα  σε  πέντε ,  σε  έξι  χρόνια  να  παίρνεις  

χρέη  400.000 ευρώ ,  να  τα  ξεχρεώνεις  και  να  θέλεις  να  πάρεις  και  όλο  

τον  εξοπλισμό ,  νομίζω  αυτό  δεν  μπορεί  να  γίνει  αμέσως .  Ασφαλώς  

τώρα  σιγά  –σιγά  και  μέσω  προγραμμάτων  και  μέσα  από  τον  ΤΑΡ  θα  

πάρουμε  χρήματα  αλλά  και  με  δικά  μας  χρήματα  θα  προσπαθήσουμε  να  

κάνουμε ,  να  πάρουμε  εξοπλισμό  για  να  δουλέψει  ακόμα  καλύτερα  το  

θέατρο .   

 Αυτά  τα  80 χιλιάρικα  είναι  τώρα  για  ένα  χρόνο .  Αυτό  τον  χρόνο  

επειδή  περίσσεψαν  τα  χρήματα .   

 Κοιτάξτε  τώρα ,  φανταστείτε  περίσσεψαν  200 χιλιάδες ,  να  δίναμε  

άλλες  250 χιλιάδες .  Μην  ξεχνάτε  ότι  φέτος ,  το  ΄17 δεν  πήραμε  τις  

ληξιπρόθεσμες  οφειλές .  Ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου  ήταν  με  μείον  

1.300.000 ευρώ .  Δεν  μπορούσαμε  να  κλείσουμε  προϋπολογισμό  και  

καλά  που  έβαλε  πλάτες  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  με  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  με  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δεν  δώσαμε ,  δεν  τους  δώσαμε  λεφτά ,  

με  την  προοπτική  ότι  αυτά  τα  λεφτά  που  περίσσεψαν  από  το  θέατρο  θα  

τους  τα  δώσουμε  τώρα  για  να  λειτουργήσουν .   

 Το  θέατρο ,  δεν  μειώνεται  στο  θέατρο  η  επιχορήγηση .  Τα  250 

χιλιάρικα  δεν  μειώνονται  συνολικά .   

Αυτή  όλη  η  αλήθεια ,  η  Δημοτική  Αρχή  συνεχίζει  να  στηρίζει  το  

θέατρο  με  όλες  τις  δυνάμεις ,  θα  το  συνεχίσει  και   θα  συνεχίσει  να  έχει  

αυτή  την  πορεία  που  είχε  μέχρι  τώρα .   

 Έχω  εμπιστοσύνη  και  στον  νέο  Πρόεδρο ,  ευχαριστώ  την  κυρία  

Προέδρο  που  μέχρι  πρότινος  έκανε  μια  θαυμάσια  δουλειά ,  κάναμε  μια  

θαυμάσια  δουλειά  πιστεύω  ότι  θα  την  συνεχίσει  και  θα  την  τονώσει  

ακόμα  περισσότερο  αυτή  την  δουλειά  που  βρήκε  ο  σημερινός  

Πρόεδρος .   
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 Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια  και  έτσι  θα  πρέπει  να  ψηφιστεί  το  

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  

συνάδελφοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Μυστακίδης .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;  

Κύριε  Καρύδα ;  Όχι  η  κυρία  Μπιτζίδου ,  όχι  ο  κ .  Ραμπότας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  189/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι  το  δέκατο  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  σύναψης  και  σχεδίου  σύμβασης  Διαδημοτικής  

Συνεργασίας  

 μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  του  Δήμου  Σιντικής  για  την  άσκηση   

εποπτείας  και  ελέγχου  σε  ότι  αφορά  την  ορθή  λειτουργία  του   

Κέντρου  Κοινότητας  του  Δήμου  Σιντικής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  του  θέματος  την  έχει  ο  κ .  Μερετούδης .  Κύριε  

Μερετούδη  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  190/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Λήψη  απόφασης  για  δωρεάν  ή  μη  ενταφιασμό ,  τιμής  ένεκεν ,   

σε  τάφο  Α’  κατηγορίας  της  θανούσας  Μαρίας  Ζαπάρα  

 (Μαίρη  Βρεττανίδου  Ζαπάρα) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  τέταρτο  συζητήθηκε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  191/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Λήψη  απόφασης  για  δωρεάν  παραχώρηση  για  σύσταση  τάφου  

 και  για  δωρεάν  ή  μη  ενταφιασμό ,  τιμής  ένεκεν ,  σε  τάφο   

Β’  κατηγορίας  του  θανόντος  Τσιντσάρη  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  ο  Αντιδήμαρχος  έχει  τον  λόγο .  συμφωνούμε  κύριοι ;  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  συζητήσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  πρόταση ,  δεν  θα  πάρουμε  τώρα  απόφαση ,  θα  το  συζητήσουμε .  

Γιατί  όχι  να  δώσουμε  το  όνομα  του  ολυμπιονίκη  σε  ένα  κλειστό  

γυμναστήριο ;  Ή  στο  κλειστό  γυμναστήριο  της  Ομόνοιας  ή  στο  κλειστό  

των  Αγίων  Αναργύρων .  Είναι  μια  πρόταση  καταρχήν .  Δεν  παίρνουμε  

απόφαση .  Ασφαλώς  να  μην  μείνουμε  σε  αυτή  την  τιμή .  Εδώ  αξίζει ,  

είναι  ολυμπιονίκης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα  το  επεξεργαζόμαστε  κύριε  Δήμαρχε  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  διευκόλυνση .  Ίσως  θα  ήταν  καλύτερα ,  επειδή  υπάρχει  έλλειψη  

στην  πόλη  μας  κλειστό  γυμναστήριο  βαρέων  αθλημάτων ,  ίσως  δηλαδή  

σε  ένα  τέτοιο ,  δηλαδή  η  πρόταση  δεν  θα  ταίριαζε  σε  ένα  κλειστό  

γυμναστήριο  που  δεν  φιλοξενεί  άρση  βαρών  και  πάλη .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  να  το  βρούμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  να  επανέλθουμε  στο  θέμα  αυτό  κ .  Χρυσανθίδη .  

Καταγράφεται  όμως  η  πρότασή  σας .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτά  εν  καιρώ  γίνονται ,  δεν  γίνονται  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;  Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  διευκρινίσουμε  λίγο  τι  θα  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χαρίτο ,  κύριε  αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  Ιωάννης  Τσιντσάρης  είναι  θαμμένος  στα  Β΄  νεκροταφεία  της  

Ομόνοιας .  Ήδη  έχουν  πληρώσει  τα  200 ευρώ ,  οπότε  η  πρόταση  είναι  να  

γίνει  ο  τάφος  και  να  επιστραφούν  και  τα  200 ευρώ .  απλώς  θα  ήθελα  

απευθείας  να  γίνει ,  γιατί  στα  σαράντα  να  είναι  έτοιμο  και  το  μνήμα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  να  πούμε  ένα  ποσό  να  γίνει  ένας  καλός  τάφος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Αυτό  να  το  αφήσουμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  αν  το  συζητήσουμε  

εκεί ;   Θα  έρθει  στην  Οικονομική ,  οπότε  να  το  συζητήσουμε  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  192/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Χορήγηση  αδειών  παραγωγών  πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  

 στη  κ .  Γκουλουράκη  Σοφία  του  Ιωάννη .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  193/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  στην  κ .  Τσακίρη  Τριάδα  του  Δημοσθένη .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  194/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο  :  

Κατάργηση  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  δράσης  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

114

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιπρόεδρε  να  πάρουμε  μια  ανάσα .  Τρεις  ώρες  περάσανε ,  να  

αλλάξουμε  λίγο .  Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  μια  καθαρά  τυπική  διαδικασία .  Πρόκειται  για  την  

παρακολούθηση  του  πενταετούς  επιχειρησιακού  σχεδίου .  Δεν  είναι  

κάτι  δεσμευτικό .  Θεωρητικά  θα  μπορούσε  και  να  μην  περάσει  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  γιατί  αυτό  που  εγκρίνεται  είναι  η  στοχοθεσία .  

Εδώ  είναι  μια  ανάλυση  του  ετήσιου  προγραμματισμού ,  στο  οποίο  έχει  

ενσωματωθεί  και  ο  προϋπολογισμός  του  ΄17 και  το  τεχνικό  πρόγραμμα .  

 Εάν  έχετε  κάποια  πράγματα  τα  οποία  θέλετε  να  συζητήσουμε ,  

γιατί  είναι  αρκετά  μεγάλη  η  εισήγηση  που  ετοίμασε  η  ίδια  η  υπηρεσία .  

να  τα  συζητήσουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  από  τους  συναδέλφους ;  Ο  κ .  Φωτιάδη .  

Άλλος ;  Τοποθέτηση ;  Ερώτηση  δεν  έχουμε ,  τοποθέτηση .  Κύριε  Φωτιάδη  

παρακαλώ .  Ο  κ .  Καρύδας  και  ο  κ .  Μηλίδης .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα  για  μας  δεν  είναι  καθόλου  

τυπικό  και  δεν  είναι  καθόλου  διεκπεραιωτικό .  Εμείς  θα  περιμέναμε  την  

συγκεκριμένη  εισήγηση  να  την  κάνει  ο  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αγγελίδης .  

Αυτός  είναι  ο  προϊστάμενος  όλου  του  μηχανισμού  διοίκησης ,  είναι  

δικό  του  το  στοίχημα ,  διότι  το  ετήσιο  είναι  ένα  τμήμα  από  το  Γενικό  

Επιχειρησιακό .   
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 Και  επειδή  είμαστε  ήδη  στο  μέσο  της  περιόδου ,  είναι  νομίζω  

πάρα  πολύ  σημαντικό  ο  Δήμος  να  πιάσει  τους  στόχους  τους  οποίους  

όρισε  για  το  ΄17, όπως  είναι  η  περιγραφή .   

 Θέλω  να  απομονώσω  για  την  οικονομία  του  χρόνου  ότι  το  όλο  

θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  διαβάζω  από  την  εισήγηση  όπως  είναι  και  με  

την  κείμενη  νομοθεσία  αλλά  όπως  είναι  διατυπωμένο  και  στην  

εισήγηση ,  το  στοίχημα  είναι  ένα ,  δεν  είναι   να  παρουσιάσουμε ,  θα  

ξεκινήσω  έτσι ,  το  τι  έκανε  ανά  τομέα  η  κάθε  Διεύθυνση .  Αυτό  είναι  

και  αυτό .   

 Ποιο  είναι  το  μείζον  όμως ;  Το  μείζον  είναι  να  δούμε  την  

ανάπτυξη .  Μιλούμε  για  τους  άξονες  προτεραιότητας  για  δράσεις  

τοπικής  ανάπτυξης  και  το  μείζον  είναι  αυτό .  Το  2006,  που  προέκυψε  

το  πλαίσιο ,  ο  νομοθέτης ,  γιατί  έτσι  το  ήθελε  η  αυτοδιοίκηση ,  δέχθηκε  

το  αίτημα  της  Αυτοδιοίκησης  να  μπει  στο  κομμάτι  της  τοπικής  

ανάπτυξης ,  γι '  αυτό  συντάσσουμε  τα  σχέδια .  Όχι  για  να  πούμε  πόσες  

ενέργειες  έκανε  κάθε  Διεύθυνση .  Είναι  και  αυτό  για  την  ενημέρωση  

του  δημότη .  Το  πρώτο  όμως  είναι  το  στοίχημα  της  ανάπτυξης .   

 Σε  αυτή  λοιπόν  την  προσπάθεια  μετά  την  κρίση  πρέπει  ο  Δήμος  

να  προσαρμόζει  την  δράση  του  στην  μεταβαλλόμενη  πραγματικότητα ,  

εννοούμε  την  κρίση  και  τα  δεδομένα ,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τις  

ευκαιρίες ,  που  εδώ  για  μας  οι  ευκαιρίες  είναι  ζώσες  και  υπαρκτές  και  

μεγάλες  που  έχουν  σχέση  με  τα  κοινοτικά  πλαίσια .   

 Είστε  η  μόνη  Δημοτική  Αρχή ,  ιδιαιτέρως  τυχερή ,  φαντάζει  λίγο  

οξύμωρο ,  ως  προς  την  δυνατότητα  να  στοχεύετε  σε  εκταμίευση  

χρημάτων  από  την  Ε .Ε .   

 Η  προηγούμενη  περίοδος ,  εννοώ  πριν  από  το  ΄11, σχεδίασε ,  η  

όποια  δομή  αυτοδιοίκησης ,  στον  πρώτο  ή  στον  δεύτερο  βαθμό  και  
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έτρεξε  το  Ε .Σ .Π .Α .  στην  περίοδο  ΄11-΄14. Σε  αυτή  την  περίοδο  που  

τρέχουμε  το  νέο  Ε .Σ .Π .Α .  είναι  ακριβώς  η  ευκαιρία  πάλι  να  δει  αυτή  η  

Δημοτική  Αρχή  την  υλοποίηση  προτάσεων  άμεσα  ζωντανά ,  διότι  ούτως  

ή  άλλως ,  το  Ε .Σ .Π .Α .  από  εμπροσθοβαρές  έγινε  οπισθοβαρές .  Υπάρχει  

άμεση  ανάγκη  απορρόφησης  να  το  πω  με  άλλα  λόγια .   

 Άρα  λοιπόν ,  το  στοίχημα  είναι  τεράστιο .  Χρήματα  υπάρχουν  

πάρα  πολλά  και  επειδή  έγινε  και  μια  αναφορά  και  καλώς  την  έκανε  ο  

κ .  Αγγελίδης  το  πρωί  με  την  συνεδρίαση ,  ότι  πετύχαμε  εδώ ,  πετύχαμε  

εκεί ,  βεβαίως  και  ο  δήμος  Σερρών  δεν  μπορεί  να  απέχει ,  το  είπαμε ,  όχι  

ως  πλειοδότηση  στην  λογική  να  λέμε  ότι ,  να  κουράσουμε  δείχνοντας  

έναν  στόχο  ο  οποίος  ποτέ  δεν  θα  είναι  αρκετός .  Είναι  κατασκευή  

επιχειρήματος  που  αδικεί  και  την  ίδια  σας  την  δράση ,  κύριοι  

συνάδελφοι  της  πλειοψηφίας .  

 Ο  Δήμος  Σερρών  στην  περιφέρειά  μας  είναι  ο  νούμερο  δύο .  

Αλίμονο  εάν  δεν  παίρνει  από  κάθε  προκήρυξη  ότι  του  αναλογεί .  Η  

είδηση  θα  είναι  να  μην  παίρνει .   

 Όσο  δε  για  τα  επτά  που  είχες  υποβάλει  κ .  Καρπουχτσή  και  μας  

ήρθαν  αυτά ,  βεβαίως  και  θα  έπρεπε  να  πάρουμε .  Δεν  λέμε  στην  λογική  

ότι   ξανά  λέω  και  νοιώθω  την  ανάγκη  να  το  πω ,  ότι  δεν  έγινε  το  δέον .  

Έγινε  το  δέον ,  αλλά  αλίμονο  εάν  δεν  κάνουμε  και  το  δέον  όντας  αυτού  

του  μεγέθους  Δήμος ,  αυτής  της  στελεχώσεως  και  αυτού  του  

διαμετρήματος ,  διότι  το  παιχνίδι  είναι  και  ανταγωνιστικό  και  το  ξέρεις  

πολύ  καλά  κ .  εισηγητά .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  πρέπει  να  παίρνει  μετά  την  Θεσσαλονίκη  το  

λεόντειο  μερίδιο  από  κάθε  προκήρυξη  έργου ,  μέτρου .  Για  μας  η  είδηση  

είναι  να  μην  μπαίνουμε  σε  χρηματοδότηση ,  όχι  ότι  πήραμε .   
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 Και  επειδή  η  στόχευση  ήταν  υψηλή ,  κύριε  Αγγελίδη ,  διαβάζω  και  

απομονώνω  από  την  σελίδα  4 της  εισηγήσεως ,  ότι  το  όραμα  για  το  ΄17 

είναι  ο  Δήμος  να  είναι  ισχυρός ,  δυναμικός  και  σύγχρονος .   

 Ακούστε ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Κοντά  στον  πολίτη  με  ανθρώπινο  

πρόσωπο .  Να  έχει  χαρακτήρα  με  ξεχωριστή  φυσιογνωμία .  Να  έχει  

κοινωνική  ευημερία .  Να  έχει  διαρκεί  οικονομική  ανάπτυξη .  Να  έχει  

υψηλό  δείκτη  ευ  ζην .   Αυτά  ορίσαμε  ως  στόχους  για  τον  Δήμο  μας  για  

το  ΄17 έως  και  το  ΄19 

 Άρα  λοιπόν ,  εφόσον  βάλαμε  τον  πήχη  ψηλά  και  εσείς  οι  ίδιοι  τον  

βάλατε ,  θα  έπρεπε  οι  προσπάθειες  να  είναι  ιδιαιτέρως  καλά  

συντονισμένες  στοχευμένες ,  να  μην  χάνουμε  ούτε  έναν  μικρότερο  

στόχο  για  να  φτάσουμε  στον  υψηλότατο  που  είναι  και  το  όραμα ,  όπως  

το  αποτυπώσατε .  

 Θα  επισημάνω  δυο ,  τρία  πράγματα ,  διότι  ο  Δήμος  όρισε  πέντε  

στόχους ,  τους  παραλείπω  και  έβαλε  τέσσερις  άξονες ,  τέσσερις  πυλώνες  

για  να  κατασκευάσει  και  να  υποστηρίξει  το  συγκεκριμένο  όραμα  σαν  

πλατφόρμα  εάν  θέλουμε  να  το  σκεφτούμε  λίγο  και  να  το  φανταστούμε .   

 Περιβάλλον  και  ποιότητα  ζωής ,  κοινωνική  πολιτική ,  υγεία ,  

παιδεία ,  αθλητισμός ,  τοπική  οικονομία  και  απασχόληση  συνέχεια ,  

τοπική  οικονομία  και  απασχόληση  επισημαίνω  το  τρίτο  σημείο ,  τον  

τρίτο  πυλώνα  και  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας  του  Δήμου .  

 Συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες  για  να  μπορέσει  ένα  μηχανισμός  

διοικητικός ,  ένας  ΟΤΑ  στην  προκειμένη  περίπτωση ,  για  να  είναι  

αποτελεσματικός  και  στην  παροχή  υπηρεσίας  και  στα  επιμέρους  αλλά  

και  στις  μεγάλες  στοχεύσεις ,  το  πρώτο  που  χρειάζεται ,  θα  

συμφωνήσετε  όλοι ,  είναι  ο  απόλυτος  συντονισμός .   
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 Ερώτηση  και  απάντηση .  Πόσες  φορές  συνήλθε  η  Εκτελεστική  

Επιτροπή ;  Πόσες  φορές  δηλαδή  το  εντεταλμένο  όργανο  συντονισμού  

και  δημόσιας  λογοδοσίας ,  κύριε  εισηγητά ,  λείπει  η  εισήγηση  από  το  

συγκεκριμένο  όργανο ,  που  εάν  ανοίξω  τον  Καλλικράτη  στην  σελίδα  το  

ανάλογο  άρθρο  λέει  ότι  αυτό  είναι  το  όργανο  το  συντονιστικό ,  με  βάση  

το  άρθρο  63,  που  είναι  οι  αρμοδιότητες  και  το  62 που  μιλάει  για  την  

σύσταση  και  λειτουργία .  

Δηλαδή ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  να  γίνω  πολύ  απλός ,  το  όργανο  

που  συνεδριάζει  με  τον  Δήμαρχο ,  τους  Αντιδημάρχους ,  τους  προέδρους  

των  οργανισμών  των  δημοτικών  επιχειρήσεων  πόσες  φορές  συνήλθε  

στον Δήμο μας το ΄16 και πόσες φορές συνήλθε το ΄17;  

Εμείς  ως  παράταξη  επισημαίνουμε  συνεχώς  πρόβλημα  

συντονισμού .  Όμως  εδώ ,  κύριε  εισηγητά  υπάρχει  έλλειμμα ,  διότι  στο  

άρθρο  63 λέει  καθαρά  η  κείμενη  νομοθεσία ,   ότι  η  Εκτελεστική  

Επιτροπή  παρακολουθεί  την  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  

κάθε  μία ,  συντονίζει ,  παρακολουθεί ,  καταρτίζει  το  επιχειρησιακό  

πρόγραμμα  και  το  συντονίζει  και  λογοδοτεί .   

Εδώ  μέσα  στο  πόνημα  που  μας  δώσατε  εισήγηση  από  το  

συγκεκριμένο  όργανο  δεν  υπάρχει .  Αυτό  το  όργανο  που  είναι  το  καθ’  

ύλην  εντεταλμένο  για  την  παρακολούθηση ,  δεν  γνωμοδοτεί  στην  

εισήγηση  την  οποία  μας  μοιράσατε ,  εκτός  εάν  είναι  παράλειψη .  

Και  βεβαίως  δεν  είναι  παράλειψη  τυχαία ,  διότι  έκανα  το  ερώτημα  

και  περιμένω  να  υπάρξει  απάντηση .  Ποιον  αριθμό  συνεδριάσεων  έχει  

και  πρέπει  να  υπάρχουν  πρακτικά ,  όπως  λέει  το  άρθρο  63 και  να  

υπάρχει  γραμματεία  και  πρακτικά .  Υπάρχει ;  θα  χαρώ  ιδιαιτέρως  εάν  το  

εκτελεστικό  αυτό  όργανο  έχει  πρακτικά  και  λείπει  συμπωματικά  από  

την  εισήγηση .  
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Να  ολοκληρώσω  παρακαλώ .  Να  ολοκληρώσω  παρακαλώ .  Δεν  θα  

ήθελα .   

Λοιπόν ,  να  προχωρήσω  όσον  αφορά  τον  συντονισμό  και  τις  

στοχεύσεις ,  παίρνοντας  επιλεκτικά  για  να  κάνω  οικονομία  στον  χρόνο .  

Να  μην  μιλήσω  για  τις  γενικές  κατευθύνσεις ,  όπως  τις  επικεντρώσατε  

για  το  ΄17 που  είναι  επτά ,  κύριε  εισηγητά ,  που  επαναλαμβάνετε  τα  ίδια  

και  τα  ίδια  για  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας ,  της  τοπικής  

οικονομίας ,  για  ενίσχυση  της  βιώσιμης  χωροταξικής  οργάνωσης ,  για  

ενίσχυση  της  κοινωνικής  συνοχής ,  για  ικανοποίηση  των  αναγκών  του  

δημότη  τοπικά .   

Κύριοι  συνάδελφοι ,  σας  θυμίζω  από  την  προηγουμένη  περίοδο  

ότι  αυτή  η  δημοτική  πλειοψηφία  έφερε  το  ΚΕΠ  της  ανατολικής  πόλης  

και  το  συστέγασε  εντός  του  κτηρίου  που  συνεδριάζουμε .  

Ποιος  αλήθεια  σήμερα  δεν  έχει  πειστεί  ότι  το  ΚΕΠ ,  η  υπηρεσία  

μιας  στάσης ,  είναι  η  πλέον  αποδοτική ,  η  πλέον  αγαπητή ,  η  πλέον  

συμβατή  για  κάθε  δημότη .  Οι  συγκεκριμένοι  υπάλληλοι  και  η  

συγκεκριμένη  διασύνδεση  αυτής  της  δομής ,  αυτής  της  υπηρεσίας  μιας  

στάσης ,  για  την  Δημοτική  Αρχή  δεν  ήταν  πρόκριμα .   

Σήμερα  στεγάζουμε  δυο  ΚΕΠ  εδώ .  Παρακαλώ  η  πρότασή  μας ,  

γιατί  πρέπει  να  μιλούμε  και  με  προτάσεις ,  άμεσα  να  φύγει ,  να  μην  σας  

πω  το  νούμερο ,  το  έχω  σημειώσει ,  το  ένα  ΚΕΠ  και  να  πάει  εκεί  που  

είναι  η  χωροθέτησή  του .  Σήμερα  τα  ενοίκια  είναι  πάρα  πολύ  φθηνά  και  

νομίζω  ότι  το  αξίζουν  οι  Σερραίοι  αλλά  επειδή  κινούνται  όλοι  

ανατολικά  προς  την  θάλασσα  εννοώ  και  επιστρέφουν  μετά  το  

Σαββατοκύριακο ,  θα  ήταν  μια  εξαιρετική  εξέλιξη .   

Να  συνεχίσω  λέγοντας  ότι  τα  ΚΕΠ ,  κύριοι  συνάδελφοι  μπορούν  

να  κάνουν  παραρτήματα .  Η  πρότασή  μας  από  την  προεκλογική  ακόμα  
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περίοδο  είναι  ότι  τα  δυο  ΚΕΠ  έπρεπε  να  αναπτύξουν  και  από  ένα  και  

από  δυο  παραρτήματα  περιφερειακά  στον  αστικό  ιστό  της  πόλεως  για  

να  εξυπηρετήσουμε  τους  πολίτες  εκεί  που  μένουν .  Σαράντα  Μάρτυρες  

και  γενικότερα  να  αποφεύγει  ο  πολίτης  να  έρχεται  προς  το  κέντρο ,  εδώ  

δηλαδή  στο  Διοικητήριο ,  στην  παλαιά  Νομαρχία  για  τα  πιο  απλά .   

 Θεωρώ  λοιπόν ,  ότι  στο  κομμάτι  αυτό  δεν  πετύχατε ,  να  μην  σας  

πω  ότι  αποτύχατε ,  δεν  πετύχατε  μα  καθόλου  τους  στόχους  σας .   

 Επίσης ,  να  σας  αναφέρω  αυτό  που  λέγεται  ότι  η  λογική  της  

αξιοποίησης  εντός  ή  εκτός  εισαγωγικών ,   είναι  πάντοτε  με  την  λογική ,  

είναι  ημέτερος ,  τον  προωθούμε .  Δεν  είναι  ημέτερος ,  τον  αφήνουμε .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  η  αξιοκρατία  είναι  το  μόνο ,  ο  μόνος  δρόμο ,  

το  μόνο  μέτρο  που  πρέπει  να  επικρατήσει  στον  Δήμο ,  επειδή  συνεχώς  

υπάρχουν  αποχωρήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αμέσως  και  δεν  θα  δευτερολογήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό .  Θεωρώ  ότι  η  προσπάθεια  θα  πρέπει  να  γίνει  για  την  

αξιοποίηση  του  δυναμικού  μας  μόνο  με  το  κριτήριο  της  αξιοκρατίας .  

Θεωρώ  λοιπόν  ότι  οι  παραλείψεις  μας  συνεχίζουν  να  υπάρχουν  με  

βάση  τις  άλλες  προτεραιότητες ,  όπως  είναι  το  περιβάλλον ,  η  

διαχείριση  των  απορριμμάτων .  

 Τι  να  θυμίσω ,  πόσα  χρήματα  χάθηκαν  για  το  Χ .Υ .Τ .Α .  Μετοχίου ;  

Όταν  λέγαμε  ότι  πάρετε  τα  απορρίμματα  στο  Παλαιόκαστρο ;  Ο  στόλος  
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γερασμένος .  Οι  κάδοι  τρύπιοι .  Προσπάθεια  κάνει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  

να  μην  τον  αδικήσω .  Δεν  θέλω .  Όμως  οι  ευκαιρίες  δεν  περιμένουν  και  

εμείς  εδώ  τις  χάσαμε ,  γιατί  δεν  τολμήσαμε .  

 Τώρα  το  τοπικό  σχέδιο  διαχείρισης ,  το  οποίο  θα  το  πληρώσουν  οι  

Σερραίοι  έμμεσα  δίνοντας  την  δυνατότητα  στον  φορέα ,  ξέρουμε  τι  

παίχτηκε  με  την  εξέλιξη  και  τα  είπαμε  αυτά ,  της  διαχείρισης  των  

απορριμμάτων ,  δεν  είναι  ανταλλάξιμο  στο  μέγεθος  της  βλάβης  που  θα  

υποστούν  οι  Σερραίοι  με  την  πληρωμή  ανά  τόνο  στην  διαχείριση  στο  

εργοστάσιο ,  το  οποίο  κάποιοι  πανηγυρίζανε  τελευταία .   

 Επειδή  έρχεται  ο  λογαριασμός ,  τότε  βέβαια  θα  επιβεβαιωθούμε  

και  πάλι .   

 Στον  τουρισμό ,  κ .  Αντιδήμαρχε  τέως ,  καθόλου  δεν  ήθελα  να  σας  

αδικήσω ,  απλώς  εμείς  εστιάσαμε  ότι  οι  εποχές  αλλάζουν  και  πρέπει  η  

στόχευση  και  στον  τουρισμό ,  γιατί  είναι  ένας  βασικός  πυλώνας  με  

βάση  το  σχέδιο ,  να  αλλάξει  κατεύθυνση  η  στόχευση ,  μεθόδους  και  

επιλογές .   

 Βεβαίως ,  κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  δεν  θα  ξανά  μιλήσω ,  εκτός  

εάν  επί  προσωπικού  προκύψει ,  το  γραφείο  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  

και  του  Επιχειρηματία ,  είναι  ανενεργό .  Το  Γραφείο  Διαφάνειας  δεν  

στελεχώθηκε  ποτέ .  Ενώ  μιλούμε  και  δηλώνουμε  άλλα .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  αλλά  να  το  κάνετε ,  γιατί  δεν  θεωρείτε  ότι  

είναι  προτεραιότητά  σας  ο  Γενικός  Διευθυντής ;   

 Επίσης ,  το  Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου  με  το  παράρτημα ,  πολύ  

καλή  εξέλιξη .  Αυτές  είναι  οι  υπηρεσίες  τις  οποίες  πρέπει  να  

δημιουργήσουμε  μιας  στάσης  και  αυτό  έλειπε  από  τον  Δήμο ,  η  

ενημέρωση ,  εφόσον  τον  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  του  
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Επιχειρηματία  δεν  τον  θέλαμε ,  έπρεπε  να  κάνουμε  γραφείο  υποδοχής  

και  διασύνδεσης  με  την  αγορά  εργασίας .   

 Και  αλήθεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  επιτρέψτε  μου… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  λίγο  γιατί  έχουμε  υπερβεί  κατά  πολύ  τον  χρόνο .  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είδα  μέσα  τι  έγινε  με  αυτό  το  Γραφείο  Εσωτερικού  Ελέγχου ;  Το  

Γραφείο  Εσωτερικού  Ελέγχου  που  ψηφήσαμε  και  πίστωση  και  

προσλάβαμε  και  εξωτερικό  συνεργάτη ,  έχει  εισήγηση .  Τι  δουλειά  

ακριβώς  έκανε ;   

 Σας  ευχαριστώ .  Κύριε  Πρόεδρε  πήρα  και  τον  δεύτερο  χρόνο ,  την  

δευτερολογία  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κυρία  γραμματέα  ποιος  είναι  ο  επόμενος ;  Συγνώμη  

γιατί  δεν  παρακολούθησα  την  διαδικασία .  Υπάρχει  κάποιος ;  Κύριε  

Μηλίδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Τον  έχετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  επειδή  δεν  ήμουνα  παρών ,  ήταν  ο  Αντιπρόεδρος .  Συγνώμη  γι '  

αυτό .  Μετά  είναι  ο  κ .  Καρύδας  και  άλλος  ποιος  ζήτησε  τον  λόγο ;  

ωραία .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  είμαι  σύντομος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πιστεύω  ότι  το  θέμα  είναι  πολύ  σοβαρό .  Συμφωνώ  και  εγώ  ότι  δεν  

είναι  τυπική  η  διαδικασία  αυτή .  Μιλάμε  για  σχέδιο  δράσης ,  δεν  μιλάμε  

για ,  μιλάμε  για  την  ανάπτυξη  του  Δήμου ,  του  Νομού  ευρύτερα .  Είναι  

πολύ  σοβαρό .   

 Εκείνο  που  θα  λέω  και  το  λέω  εδώ  σε  αυτή  την  αίθουσα  πάρα  

πολλά  χρόνια  είναι  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  ξεχνάει  κανείς  μας  ότι  είμαστε  

ο  δεύτερος  Δήμος  Κεντρικής  Μακεδονίας .  Αυτό  δεν  πρέπει  να  το  

ξεχνάμε  ποτέ .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Σημαίνει  ότι  πρέπει  σε  όλα  τα  

προγράμματα ,  όπου  και  εάν  βρισκόμαστε ,  σε  οποιαδήποτε  επίσκεψη  να  

φερόμαστε  σαν  ο  δεύτερο  μεγαλύτερος  Δήμος  της  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  αλλιώς  εάν  πάμε  σαν  φτωχοί  συγγενείς ,  δυστυχώς  δεν  θα  

έχουμε  αποτέλεσμα .   

 Βλέπω  το  θέμα .  Επιγραμματικά  θα  πω  κάποια  πράγματα .   

 Ενίσχυση  τοπικής  οικονομίας .  Βλέπω ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  μια  επανάληψη  τα  ίδια  και  τα  ίδια .  Θα  ήθελα  να  είναι  πιο  

συγκεκριμένη ,  πιο  στοχευμένη .  Είναι  πολύ  σημαντικό  η  τοπική  

οικονομία  και  η  απασχόληση .  Το  ξέρουμε  όλοι  εδώ  μέσα  και  το  ξέρει  

όλη  η  κοινωνία .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  μπορεί  να  επαναλάβουμε  με  καρμπόν  τις  ίδιες  

στοχεύσεις  και  τα  ίδια  λόγια .   

 Επίσης ,  στην  πίτα  των  οικονομικών  όπως  έχει  το  γράφημα  εκεί ,  

βλέπουμε  ότι  το  48% είναι  από  το  Ε .Σ .Π .Α .  και  τα  λοιπά .  Η  
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συνεισφορά  του  Δήμου  από  δικά  του  έσοδα  θεωρώ  ότι  είναι  μικρή .  

Πιστεύω  ότι  δεν  έχει  άλλη  δυνατότητα .  Για  να  υπάρξει  δυνατότητα  

όμως  θα  πρέπει  να  υπάρξει  αξιοποίηση .  Αξιοποίηση  οποιαδήποτε  

ακίνητης  περιουσίας  έχει  ο  Δήμος .   

 Νομίζω  ότι  έγιναν  κάποια  βήματα ,  αλλά  είναι  βήματα  χελώνας .  

Θα  μπορούσε  να  είναι  πολύ  μεγαλύτερα  για  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  

οικονομική  δυνατότητα .   

 Στην  αγροτική  οικονομία .  Νομίζω  ότι  είμαστε  ένας  Δήμος ,  ο  

οποίος  είναι  ημιαστικός .  Μην  ξεχνάμε  ότι  υπάρχουν  και  24 χωριά  μέσα  

στον  Δήμο .  Άρα  λοιπόν ,  δεν  δόθηκε  η  έμφαση  που  πρέπει  στην  

αγροτική  οικονομία .   

 Είχαμε  πει  και  ήταν  πρότασή  μας  ότι  αυτό  το  γραφείο  που  

λειτουργεί ,  έστω  και  υποστελεχωμένο ,  κάνει  μια  προσπάθεια  ο  κ .  

Γρηγοριάδης ,  να  είναι  εντονότερη .  Θα  πρέπει ,  δηλαδή  όταν  βλέπει  

κανείς  τις  δράσεις ,  ειδικά  για  το  κτηνοτροφικό ,  το  μόνο  που  βλέπει  

είναι  το  ποιος  πούλησε  μια  αγελάδα  σε  έναν  άλλο  σαν  δράση .  Μα  είναι  

δράσεις  αυτά  να  γράφονται  μέσα  σε  προγράμματα  ετήσιας  

επιχειρηματικότητας  και  τα  λοιπά ;   

 Εμείς  πιστεύουμε  ότι  ο  ρόλος  για  την  αγροτική  και  κτηνοτροφική  

οικονομία  πρέπει  να  είναι  διαφορετικός ,  να  έχει  αναπτυξιακό  

χαρακτήρα .  Δεν  το  έχουμε .  Για  να  γίνει  κάτι  τέτοιο  όμως  χρειάζεται  

πολύ  στενή  συνεργασία  με  το  Επιμελητήριο ,  που  έχει  προτάσεις ,  είναι  

καθ’  ύλην  αρμόδιο ,  ξέρουν  καλύτερα  την  αγορά ,  με  τον  Εμπορικό  

Σύλλογο  και  με  άλλους  φορείς ,  ακόμα  και  με  αγροτικούς  συλλόγους ,  

συνεταιρισμούς  αλλά  κυρίως  με  αυτούς  που  ανέφερα ,  για  να  μπορέσει ,  

επιτέλους  να  υπάρξει  έστω  μια  μικρή  ανάπτυξη .   
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 Το  ξέρουμε  ότι  υπάρχει  οικονομική  δυσπραγία ,  η  οποία  είναι ,  

νομίζω ,  τρομακτική  αλλά  για  να  υπάρξει  ανάπτυξη  πρέπει  να  υπάρχουν  

τέτοιου  είδους  δράσεις .   

 Και  για  να  γίνω  πιο  σαφής ,  όταν  λέει  αγροτική  οικονομία ,  είναι  

δυνατόν  μην  έχουν  δρόμους  να  πάνε  οι  αγρότες  στα  χωράφια ;  τώρα  

άμα  αρχίσουν  οι  βροχές  δεν  θα  μπορεί  να  μπει  κανείς  μέσα .  Και  εάν  

περάσει  μια  φορά ,  δεν  θα  ξανά  μπει .  Λοιπόν ,  πως  θα  παράγει  αυτός  ο  

άνθρωπος ;  Με  τι  τρόπο ;  Δεν  πρέπει  εδώ  να  δώσουμε  μια  έμφαση ;   

 Είναι  που  το  λέμε  έξι  χρόνια .  Πάλι  τα  ίδια ,  πάλι  τα  ίδια  λέμε .   

 επίσης ,  για  τον  τουρισμό  θα  ήθελα  να  αναφερθώ .  Διαφωνώ  με  

τον  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη  ότι  βεβαίως  υπάρχουν  τα  νησιά ,  υπάρχουν  

αυτά  που  έχουν  πολύ  τουρισμό ,  όμως  και  εμείς  κάποιες  μορφές  

τουρισμού  μπορούμε  να  αναπτύξουμε .  Μην  το  ξεχνάμε  αυτό  κύριοι  

συνάδελφοι .   

 Δεν  έχουμε  κ .  Αναστασιάδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  κράτησα  χρόνο  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εντάξει  θα  τελειώσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  κατανόησή  σας  αλλά  παράκληση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Βεβαίως ,  τελειώνω .   

 Υπάρχει  ο  Γιάννης  ο  Πρόδρομος ,  υπάρχει  ο  Άγιος  Ιωάννης ,  

υπάρχουν  και  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  το  ξέρω ,  το  καταλαβαίνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μνημείο  είναι  το  Μοναστήρι  του  Προδρόμου ,  δεν  είναι  απλά  ένα  

μοναστήρι .  Λοιπόν ,  υπάρχουν  και  άλλα .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  μην  το  

ξεχνάμε ,  το  υπ '  αριθμό  ένα  έλξης .  Προηγουμένως  μιλούσαμε  για  

αθλητικά ,  τα  οποία  και  αυτά  μπορούν  να  φέρουν  κόσμο .  Άρα  θα  πρέπει  

να  έχουμε  και  μια  στροφή .   

 Τώρα  για  το  μπάτζετ  που  αναφέρθηκε  ο  κύριος  . .  είχαμε  πει  ότι  

είναι  μικρό  και  θα  πρέπει  από  κάπου  αλλού  να  κόψουμε  και  να  

δώσουμε  εκεί  ή  να  αυξήσουμε  τα  έσοδά  μας  από  καλή  εκμετάλλευση  

της  ακίνητης  περιουσίας .  Δεν  θα  πάψω  να  μιλώ  γι '  αυτό  το  θέμα  όσο  

είμαι  σε  αυτή  την  αίθουσα .  Δεν  έγινε  όσο  θα  έπρεπε .  Πολύ  μικρά  

βήματα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον  αφορά  το  συγκεκριμένο  θέμα  μια  παρατήρηση  πρώτα  θα  πω  

διαδικαστικού  χαρακτήρα .  Φαίνεται  ότι  με  βάση  αυτό  το  πόνημα  που  

διάβασα  ότι  έχει  κάνει  ο  κ .  Καρπουχτσής  μια  καλή  δουλειά  όσον  

αφορά  το  θέμα  της  παρουσίασης ,  το  τι  θα  γράψει ,  το  ότι  γίνει  δουλειά  

από  το  επιτελείο  του  εκεί  πέρα  στο  τμήμα  Προγραμματισμού  και  τα  

λοιπά ,  έτσι  ώστε ,  να  μας  παρουσιαστεί  μια  εικόνα ,  όσο  γίνεται  
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ολοκληρωμένη  με  όλους  τους  τομείς  που  έχει  ο  Δήμος  την  αρμοδιότητα  

να  συμμετέχει .   

 Αυτό  είναι  προς  τιμήν  του  και  πρέπει  να  το  σημειώσουμε .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όσον  αφορά  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης ,  

προφανώς  και  αυτή  η  διαδικασία  έχει  προκύψει  από  τον  Καλλικράτη  

όταν  νομοθετήθηκε  και  μετά .  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  μια  επιβολή  

από  τον  νόμο ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσει  ο  Δήμος  να  υλοποιήσει  τον  

στόχο  του  και  τον  ρόλο  του ,  τον  νέο  ρόλο  του  μέσα  στον  καινούργιο  

νόμο .   

 Ποιος  είναι  αυτός ;  Να  μπορέσει  να  κάνει  πιο  εύκολη  την  

πρόσβαση  σε  καινούργιους  τομείς  της  δράσης  του  κεφαλαίου  και  αυτό  

είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  το  λέω  από  ιδεοληψία  αλλά  αυτή  είναι  η  

αλήθεια .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  από  την  στιγμή  που  το  ετήσιο  πρόγραμμα  του  

Δήμου  περιλαμβάνει  και  προϋπολογισμό  και  τεχνικό  πρόγραμμα  και  

όλους  ουσιαστικά  κάνει  μια  συμπύκνωση  όλων  των  δραστηριοτήτων  

που  έχει  ο  Δήμος ,  από  θέση  αρχής  μιας  και  στις  προηγούμενες ,  μιας  

και  σε  όσα  περιλαμβάνει  το  ετήσιο  πρόγραμμα  έχουμε  ψηφίσει  

αρνητικά ,  θα  ψηφίσουμε  και  με  αυτό  αρνητικά .  Είναι  η  θέση  μας  

πολιτική .  Δεν  έχω  να  προσθέσω  κάτι  άλλο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Καρύδα .  Για  ένα  λεπτό ,  κ .  Αναστασιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ  πάντα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  είναι  πολύ  σημαντικό  το  γεγονός ,  

αυτό  το  θέμα  …πρέπει  να  φέρετε  ένα  θέμα  αποκλειστικά  για  την  
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ανάπτυξη .  Είναι  κρίμα  τώρα  να  μιλάμε  και  να  λέμε  …Με  δυο  

κουβέντες  να  απαντήσω  στον  κ .  Μηλίδη .  Πάντα  μιλούσα  εγώ  για  τον  

πρωτογενή  τομέα  διότι  εμείς  δεν  έχουμε  . . .  Εμείς  έχουμε  κτηνοτροφία ,  

γεωργία ,  μελισσοκομία ,  αλιεία .  Τίποτα  άλλο .   

 Επίσης ,  βασική  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  των  Σερρών  ήταν  ο  

μηχανοκίνητος  αθλητισμός ,  διότι  αυτόν  τον  κάνουν  πλούσιοι  άνθρωποι  

κ .  Μηλίδη  και  εμείς  το  σκεφτήκαμε  και  το  κάναμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όμως  τουρισμό  μην  γελάστε  εδώ ,  η  Καβάλα  χθες  ανακοίνωσε  η  κυρία  

Τσανάκα ,  700.000 τουρίστες  δηλώσανε  μέχρι  τώρα .  Εδώ  δεν  έχουμε  

ούτε  έναν  τουρίστα .   

 Αλλά  παρακαλώ  θερμά  επειδή  πρέπει  να  κάνουμε  μια  συζήτηση  

αποκλειστικά  τι  πρέπει  να  κάνουμε ,  διότι  χωρίς  εμπιστοσύνη ,  χωρίς ,  

με  capital  control  και  το  χρήμα  που  δεν  είναι  καλοδεχούμενο  από  την  

κυβέρνηση  αυτή  που  μας  κυβερνάει ,  κανείς  δεν  μπορεί  να  φέρει  ούτε  

μια  δεκάρα  για  ανάπτυξη .  Απλό  πράγμα  είναι .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   άκουσέ  με .  Επαναλαμβάνω .  Για  να  γίνει  

ανάπτυξη  χρειάζεται  εμπιστοσύνη .  Δεύτερον ,  να  υπάρχει ,  το  χρήμα  να  

είναι  καλοδεχούμενο ,  …να  είναι  καλοδεχούμενο .  Τρίτο ,  να  υπάρχει  

μια  κυβέρνηση  στην  οποία  έχεις  εμπιστοσύνη .  Εάν  δεν  συντρέχουν  

αυτοί  οι  λόγοι  ποτέ  δεν  θα  γίνει  καμία  ανάπτυξη ,  γιατί  θα  έχουμε  

πάντα  υποβάθμιση .   

 Απλό  πράγμα  είναι  αλλά  παρακαλώ  τον  κ .  Δήμαρχο ,  ας  το  φέρει  

το  θέμα  γιατί  πολλά  μπορούμε  να  πούμε .  Ας  το  φέρει  το  θέμα .  Είναι  

σημαντικό  αυτό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  κ .  Αναστασιάδη ,  ευχαριστώ  πολύ .  Να  είστε  καλά ,  ευχαριστούμε  

πολύ .  Ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σύντομος  να  είστε .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ακούστηκαν  πολλά  από  τις  

τοποθετήσεις ,  θα  κοιτάξω  να  είμαι  περιεκτικός  και  σύντομος .   

Ξεκινώντας  λίγο  από  το  διαδικαστικό ,  κύριε  Μηλίδη  σε  καμία  

των  περιπτώσεων  δεν  μείωσα  την  σημερινή  εισήγηση .  Αυτό  που  είπα  

είναι  ότι  ο  ετήσιος  προγραμματισμός  δράσης  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  

τυπικά  πρέπει  να  περάσει  από  εδώ  πέρα ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  πέρασε  

και  από   Εκτελεστική  Επιτροπή ,  όπως  ανέφερε  ο  κ .  Φωτιάδης .   

 Από  Εκτελεστική  Επιτροπή  περνάει  η  έγκριση  του  

επιχειρησιακού  προγράμματος ,  το  οποίο  εγκρίθηκε  από  την  

Εκτελεστική  Επιτροπή  και  κατ’  επέκταση  μετά  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  η  ενδιάμεση  υλοποίηση  των  στόχων .  Δεν  έχουμε  φτάσει  

σε  αυτό  το  σημείο ,  θα  είμαστε  μετά  από  τα  μέσα  του  ΄17, θα  περάσει  

από  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  και  θα  έρθει  εδώ  πέρα .   

 Αυτό  είναι  ένα  πρώτο  βήμα ,  η  καταγραφή  του  συνόλου  των  

δράσεων  στους  πυλώνες  και  στους  άξονες  όπως  αποτυπώθηκαν  στο  

επιχειρησιακό  και  πιο  είναι  το  πρόγραμμα  για  το  ΄17 με  βάση  αυτούς  

τους  άξονες .   
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 Σε  καμία  των  περιπτώσεων  το  ΄17 δεν  πρόκειται  να  υλοποιηθούν  

το  σύνολο  των  δράσεων  που  έχουμε  να  υλοποιήσουμε  μέχρι  και  το  ΄19. 

Αυτό  είναι  ένα  κομμάτι .   

 Πάω  λίγο  σε  κάποια  επιμέρους  θέματα .  Αναφέρθηκε  ότι  ο  Δήμος  

φυσικά ,  λόγω  μεγέθους  πρέπει  να  είναι  πρώτος  στις  χρηματοδοτήσεις .  

Σας  διαβεβαιώ  ότι  αυτό  μπορεί  να  το  θέλουμε ,  να  το  έχουμε  στο  μυαλό  

μας ,  δεν  ισχύει .  Το  πλαίσιο  είναι  τόσο  ανταγωνιστικό  και  η  επιτυχία  

που  είχαμε  . .  να  είμαστε  ο  πρώτος  Δήμος  και  με  την  μεγαλύτερη  

βαθμολογία  και  τον  μεγαλύτερο  προϋπολογισμό ,  είναι  πραγματική  

επιτυχία  και  δεν  είναι  μόνο  θέμα  μεγέθους .   

 INTERREG. Τα  δυο  προγράμματα  που  ανέφερε  ο  Δήμαρχος .  Δεν  

είναι  μόνο  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας .  Στο  Ελλάδα  –

Βουλγαρία  συμμετέχουν  και  η  Ανατολική  Μακεδονία  Θράκη  και  δήμοι  

από  την  Βουλγαρία .   

Σας  πληροφορώ  ότι  η  πρόταση  του  Ξενάκη  και  σας  το  λέω  μετά  

λόγου  γνώσης ,  από  τις  οκτώ  προτάσεις  που  εγκρίθηκαν  είναι  η  

νούμερο  τρία .    Από  το  σύνολο  των  δήμων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνεχίστε  κ .  Καρπουχτσή .   Κύριε  Αναστασιάδη .  Κύριε  

Καρπουχτσή  συνεχίστε .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος  και  νομίζω  το  κατέστησε  σαφές  αυτό  στο  επιχειρησιακό  

σχέδιο  που  καταθέσαμε ,  στοχεύει  στην  ανάπτυξη .  Στην  ενίσχυση  της  

επιχειρηματικότητας ,  στην  ενίσχυση  της  τοπικής  οικονομίας  και  όλα  
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αυτά  τα  οποία  συζητήθηκαν .  Σήμερα  τα  οποία  όμως  δυστυχώς ,  δεν  

μπορούν  να  γίνουν  χωρίς  να  βρεθεί  χρηματοδότηση  και  από  αλλού .   

 Δεν  περάσαμε  μια  εύκολη  περίοδο  όπως  αναφέρει  ο  κ .  Φωτιάδης .  

΄14 μέχρι  και  ΄16 λόγω  της  καθυστερημένης  έναρξής  του  Ε .Σ .Π .Α .  δεν  

υπήρχε  καμία  πρόσκληση .  Οι  πρώτες  προσκλήσεις  ξεκίνησαν  στα  μέσα  

του  ΄16, δεν  έχουμε  χάσει  καμία  και  δόξα  τον  Θεό  μέχρι  στιγμής  πάμε  

καλά  και  τα  κυνηγάμε .   

 Σε  όλα  τα  θέματα  γίνονται  ενέργειες .  Και  στην  

επιχειρηματικότητα ,  το  . .  το  οποίο  είναι  κοντά  στα  5 εκατομμύρια ,  

έχουμε  συνεργασία  με  το  Επιμελητήριο  που  αναφέρατε ,  έχουν  

συγκεκριμένο  προϋπολογισμό  εγκεκριμένο  μέσα  στο  πρόγραμμα ,  με  

εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  περιοχής  και  με  φορείς  που  έχουν  να  

κάνουν  με  την  επιχειρηματικότητα .   

 Αγροτική  οικονομία ,  η  οποία  μας  ενδιαφέρει  πάρα  πολύ .  Αυτά  τα  

λέω  πολύ  επιγραμματικά ,  δεν  μπορούν  να  αποτυπωθούν  εδώ ,  είναι  

δράσεις  οι  οποίες  θα  φανούν  στον  επόμενο  χρόνο ,  στον  μεθεπόμενο ,  

μέχρι  το  ΄19. 

 Ξεκινάει  το  καινούργιο  LEADER. Ήδη  προ  οκταμήνου  

ξεκινήσαμε  μια  διαδικασία  και  προετοιμαζόμαστε  σε  συνεργασία  με  

την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  μαζεύοντας  ανάγκες  τοπικών  κοινοτήτων  για  δράσεις  

και  οδοποιίας  και  δράσεων  ενίσχυσης  αγροτικής  οικονομίας  του  τόπου  

με  όλους  τους  πρόεδρους  όλων  των  παρατάξεων .   

 Περιβάλλον .  Όλες  οι  δράσεις ,  τα  5 εκατομμύρια  που  έχουμε  στον  

. .  έχουν  μια  γκάμα  δράσεων  που  έχουν  να  κάνουν  τόσο  με  την  

εξοικονόμηση  ενέργειας ,  όσο  και  με  απορρίμματα ,  με  απασχόληση ,  με  

αναπλάσεις  και  βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις .   
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 Προσπαθούμε  με  ότι  εργαλεία  έχουμε  και  καλύπτουμε  το  σύνολο  

των  δράσεών  μας .  έχουμε  και  ένα  θέμα  μετά  για  την  αναβάθμιση  των  

λαμπτήρων  λεντ .  Προσπαθούμε  σε  κάθε  τομέα .  Αυτό  είναι  εάν  

προγράμματα  το  οποίο  το  φέραμε  το  ετήσιο ,  χωρίς  να  έχουμε  την  

υποχρέωση  βάσει  του  Καλλικράτη ,  επαναλαμβάνω ,  μόνο  για  να  δείτε  

που  στοχεύουμε  για  το  ΄17. Δεν  σημαίνει  ότι  μέσα  σε  ένα  χρόνο  θα  

λήξει  όλο  το  πρόγραμμα  της  Δημοτικής  Αρχής  μέχρι  το  ΄19. Αλίμονο .   

 Καθυστερήσαμε  αρκετά ,  γιατί  από  το  ΄14, επαναλαμβάνω ,  μέχρι  

και  τα  μέσα  του  ΄16, παρόλο  που  είναι  Ε .Σ .Π .Α .  2014-2020, δεν  

υπήρχε  πουθενά ,  σε  κανέναν  τομέα ,  σε  κανέναν  άξονα  καμία  

πρόσκληση .   

 Νομίζω  επιγραμματικά  αναφέρθηκα  σε  αρκετά  τα  οποία  

αναπτύχθηκαν .  Εάν  θέλετε  κάτι  παραπάνω  μπορώ  να  σας  καλύψω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσω  τους  συναδέλφους  εάν  θέλετε  να  τοποθετηθείτε  εκ  νέου .  

Δευτερολογία .  Κύριε  Δήμαρχε  μια  σύντομη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  λόγια  θέλω  να  πω .   

 Το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  καταρτίστηκε  βάσει  του  

προεκλογικού  μας  προγράμματος .  Ένα  προεκλογικό  πρόγραμμα  το  

οποίο  ήταν  πολύ  ρεαλιστικό ,  το  καταθέσαμε  με  σεβασμό  απέναντι  στον  

πολίτη ,  χωρίς  υποσχέσεις  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  

και  ερχόμαστε  το  υλοποιούμε  προτεραιότητα  –προτεραιότητα .   

 Πάρτε  το  πρόγραμμά  μας ,  πάρτε  τις  προτεραιότητες  που  θέσαμε  

και  ελάτε  να  μας  πείτε  σε  ποια  δεν  ανταποκρινόμαστε ;  Ποια  δεν  

υλοποιήσαμε  και  ποια  δεν  υλοποιούμε ;  Τις  περισσότερες ,  την  

συντριπτική  πλειοψηφία… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  θα  σας  παρακαλέσω  πάρα  πολύ  λίγο  ησυχία .   

 Τις  υλοποιούμε .   

 Ακούστε  ότι  μα  είναι  αυτονόητο  να  παίρνουμε  όλα  τα  

προγράμματα .  Και  αλίμονο  εάν  δεν  πάρουμε  κανένα .  Άμα  τα  πάρουμε  

είναι  αυτονόητο  αλλά  εάν  δεν  ενταχθούμε  σε  κανένα  αλίμονο  σας .   

 Δεν  είναι  έτσι  τα  πράγματα .  Υπάρχει ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  

Καρπουχτσής  φοβερός ,  μα  φοβερός  ανταγωνισμός .   

Κατά  την  διάρκεια  της  προηγούμενης  θητείας  ενταχθήκαμε  σε  

προγράμματα  ύψους  40 εκατ .  ευρώ .  Εντάχθηκαν  όλοι  οι  δήμοι  

νομίζετε ;  Όχι .  Στις  Βιοκλιματικές  εντάχθηκαν  όλοι  οι  δήμοι ;  Είκοσι  

δήμοι  εντάχθηκαν  από  όλη  την  Ελλάδα .  Γιατί  δεν  εντάχθηκαν  και  

άλλοι  μεγάλοι  δήμοι ;   

 Στην  Πράσινη  Κοινότητα ,  άσχετα  εάν  το  πάγωσαν ,  άλλο  θέμα  

αυτό ,  επτά  δήμοι  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  μέσα  στους  επτά  και  εμείς .  Γιατί  

δεν  εντάχθηκαν  άλλοι ;  Αυτά  δηλαδή  που  ακούγονται  ότι  είναι  

αυτονόητο  ότι  πρέπει  ο  Δήμος  Σερρών  να  εντάσσεται  σε  όλα  τα  

προγράμματα ,  δεν  είναι  έτσι .  Πάρα  πολλοί  δήμοι  μένουν  έξω  από  

προγράμματα  γιατί  δεν  κάνουν  σωστή  προετοιμασία ,  δεν  παρουσιάζουν  

σωστές  μελέτες  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  

 Στην  προηγούμενη  θητεία ,  επαναλαμβάνω ,  ενταχθήκαμε  σε  

προγράμματα  ύψους  40 εκατομμυρίων  ευρώ .  τώρα  με  το  που  άνοιξαν  

τα  προγράμματα ,  έχουμε  ενταχθεί  σε  προγράμματα  ύψους  8 

εκατομμυρίων  ευρώ  και  ασφαλώς  θα  κυνηγήσουμε  και  άλλα .  Θα  

κυνηγήσουμε  και  άλλα .   
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 Δηλαδή ,  πέρα  από  την  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη ,  από  το  

Ξενάκη ,  από  το  άλλο  πρόγραμμα  με  τις  πράσινες  θέσεις ,  ενταχθήκαμε  

στην  επέκταση  του  προγράμματος  με  την  Κοινωνική  Κουζίνα ,  

επέκταση  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  

Θυμάτων  Βίας .  Αυτά  για  να  τα  πετύχεις  θέλει  πάρα  πολύ  δουλειά ,  

θέλει  πάρα  πολύ  τρέξιμο ,  θέλει  να  είσαι  συνεχώς  με  τις  κεραίες  

τεντωμένες ,  συνεχώς  να  ελέγχεις .  Δεν  είναι  τίποτα  αυτονόητο .  Και  

στην  βιώσιμη  αστική  ανάπτυξη  πρώτοι  ήρθαμε  σε  όλη  την  Κεντρική  

Μακεδονία .   

 Εμείς  θα  συνεχίσουμε  αυτή  την  προσπάθεια ,  θα  κάνουμε  ότι  το  

καλύτερο  μπορούμε  για  να  ενταχθούμε  σε  περισσότερα  προγράμματα  

και  να  υλοποιήσουμε  το  πρόγραμμά  μας ,  το  οποίο  υλοποιούμε  και  θα  

ήθελα  να  μου  πει  κάποιος ,  από  τις  δέκα  έξι  προτεραιότητες  που  

θέσαμε ,  τι  δεν  κάναμε ;  Ασφαλώς  μια  με  δύο  να  μην  τις  πιάσαμε  ακόμη ,  

αλλά  τα  περισσότερα  τα  έχουμε  πιάσει .  Τα  έχουμε  υλοποιήσει ,  κάποια  

τα  υλοποιούμε  κιόλας .   

 Συνεργασία  με  τους  φορείς  γίνεται ,  το  είπε  και  ο  κ .  

Καρπουχτσής ,  τώρα  με  το  Πρόγραμμα  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης ,  

μέσα  από  αυτό  το  πρόγραμμα  δίνουμε  χρήματα  στο  Επιμελητήριο ,  στο  

ΤΕΙ ,  στην  Αντιπεριφέρεια ,  θέλουμε  και  στην  Εκκλησία  να  δώσουμε ,  θα  

προσπαθήσουμε ,  θα  δούμε .   

 Έχουμε  πάρα  πολύ  καλή  συνεργασία  με  όλους  τους  φορείς ,  

έχουμε  ανοικτές  τις  αγκαλιές  μας ,  μόνο  κάποιος  που  δεν  θέλει  να  

συνεργαστεί ,  αυτός  με  δική  του  ευθύνη  δεν  συνεργάζεται  με  τον  Δήμο .   

 Αυτά  έχω  να  πω .  Εγώ  θεωρώ  αυτονόητο  το  να  ψηφιστεί  το  ετήσιο  

πρόγραμμα  δράσης  και  συγχαρητήρια  και  στις  υπηρεσίες ,  στο  τμήμα  

Προγραμματισμού  αλλά  και  στον  υπεύθυνο  εντεταλμένο  δημοτικό  
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σύμβουλο  που  μόχθησαν  για  να  παρουσιάσουν  το  σημερινό  ετήσιο  

πρόγραμμα  δράσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Το  θέμα  ολοκληρώθηκε .  Προχωράμε  στην  

διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα ;  Κυρία  Καλώτα ;  Θετικά .  Θέλετε  να  προσθέσετε  κάτι  κ .  

Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  στο  ετήσιο  πρόγραμμα  με  επισήμανση  πρώτον ,  ιδιαίτερη  έμφαση  

στον  πρωτογενή  τομέα .  Δεύτερον ,  ενίσχυση  τοπικής  οικονομίας .  

Τρίτον ,  τουρισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη .  Τον  κ .  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μπει  ξεχωριστό  θέμα  αποκλειστικό ,  γιατί  είναι  σημαντικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .  Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Καρύδα ;  Δεν  σας  

άκουσα ;  Όχι .   Ο  κ .  Γιαννακίδης ;  Θετικό .  Όχι .  Κυρία  Μπιτζίδου .  ο  κ .  

Ραμπότας .  Θετικά .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  186/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  το  δέκατο  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού    

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .  Θέλετε  εισήγηση  ή  συμφωνείτε  

ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

 

Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού  

  οικον .  έτους  2017 που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου   

για  καταβολή  αποζημίωσης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για   

την  έκτακτη  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  198/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  δημιουργία  

 Κ .Α .  εσόδου  και  εξόδου  για  την  επιβολή  ανταποδοτικού   

τέλους  σήμανσης  και  καταγραφής  ζώων  συντροφιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση ;  Ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα  κτηνιατρεία  θα  πληρώνουν  ένα  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Με  την  αναμόρφωση  αυτή  δημιουργούμε  έναν  κωδικό ,  ένα  ταμείο ,  με  

λίγα  λόγια ,  στο  οποίο  θα  μπαίνουν  τα  3 ευρώ .  Αυτά  τα  τρία  ευρώ  τα  

ψηφίσαμε  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είναι ,  όποιο  σκυλί  ο  

ιδιοκτήτης  του  το  πάει  στον  κτηνίατρο ,  πέρα  από  την  σήμανση  και  όλα  

τα  άλλα ,  πληρώνει  ένα  ειδικό  τέλος  3 ευρώ  στον  Δήμο .  Το  πληρώνει  

στον  κτηνίατρο  και  ο  κτηνίατρος  το  αποδίδει  στον  Δήμο .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  αυτό  είναι  άλλο  θέμα .  Το  θέμα  είναι  ότι  επιβάλλουμε  αυτό  το  

ειδικό  τέλος  και  δημιουργούμε  τον  κωδικό  εκεί  που  θα  μπαίνουν  τα  

λεφτά .  Τώρα  το  πως  θα  ελεγχθεί  η  κάθε  κτηνίατρος  εάν  εισέπραξε  ή  

δεν  εισέπραξε ,  αυτό  είναι  άλλο  θέμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Διευκολύνοντας .  Κύριε  Γάτσο ,  ο  κάθε  κτηνίατρος  είναι  υποχρεωμένος  

να  τηρεί  βιβλίο  καταγραφής  των  ζώων ,  εκ  του  νόμου .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από  την  ώρα  που  θα  τσιπάρει  το  σκυλί  είναι  υποχρεωμένος  ο  

κτηνίατρος  αυτόματα  να  το  καταγράψει  στα  δεδομένα  του  Υπουργείου .  

Αφού  καταγραφεί  εκεί  μετά  ο  κτηνίατρος  δεν  μπορεί  να  μην  αποδώσει  

το  ειδικό  τέλος .  Εάν  δεν  το  καταγράψει ,  τότε  είναι  άλλο  θέμα .  Εκεί  

πρόκειται ,  πρέπει  να  γίνει  έλεγχος .  Εάν  θα  τύχει  ο  έλεγχος  θα  

τιμωρηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .  
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  εγώ  γι '  αυτό  δεν  καταλάβαινα .  Το  διάβαζα  το  θέμα  και  δεν  

μπορούσα  να  το  καταλάβω .  Εγώ  θα  έλεγα  ότι  θα  έπρεπε  ο  Δήμος  να  

πληρώσει  3 ευρώ  για  να  σημαίνεται  το  ζώο  κατ’  ανάγκη ,  γιατί  από  εκεί  

και  μετά  ξεκινάνε  όλα  τα  προβλήματα .   

 Εμείς  τώρα  ζητάμε  για  την  σήμανση  και  τρία  ευρώ ;  Και  δεν  

ελέγχεται  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  εάν  θυμάστε ,  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  

συνάδελφος  η  κυρία  Ιλανίδου  μας  κατηγόρησε  ότι  καθυστερήσαμε ,  ότι  

χάνουμε  έσοδα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .  Ολοκληρώστε  λιγάκι .  Δεν  γίνεται  

έτσι  όμως  η  συζήτηση .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώσατε ;  Κύριε  

Γάτσιο  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;  Από  τους  συναδέλφους ;  Να  

προχωρήσουμε  σε  ψηφοφορία ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  199/2017 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  εκτέλεση  υπηρεσίας  

 με  τίτλο:  ¨Δημιουργία  ψηφιακών  αρχείων  δικτύου   

φωτισμού  του  Δήμου  Σερρών¨  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  

 Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητές  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  Καρπουχτσής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Γκότσης .  Δυο  λόγια  θα  

ήθελα  να  πω  πριν  πάρουν  τον  λόγο  οι  εισηγητές .   

 Όπως  γνωρίζετε  είχαμε  φέρει  το  θέμα  της  αντικατάστασης  των  

συμβατικών  λαμπτήρων  με  λαμπτήρες  λεντ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  είχαμε  πάρει  μια  απόφαση  για  να  αναθέσουμε  σε  έναν  τεχνικό  

σύμβουλο ,  μετά  από  διαγωνισμό  να  μας  φέρει  μια  ολοκληρωμένη  

μελέτη  προκειμένου  εν  συνεχεία  να  προχωρήσουμε  και  να  κάνουμε  το  

έργο  μέσω  Σ .Δ .Ι .Τ . .  

 Τότε  σε  εκείνη  την  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  εάν  

θα  θυμάστε ,  είπαμε  επίσης  ότι  εάν  τυχόν  προκύψει  κάποιο  πρόγραμμα  

ή  κάτι  καλύτερο  και  συμφερότερο  για  τον  Δήμο ,  ασφαλώς  θα  πάμε  στο  
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καλύτερο  και  συμφερότερο  προς  τον  Δήμο  και  να  διαβάσω  ακριβώς  τι  

είχαμε ,  τι  γράφει  και  η  απόφαση .    

 «Εάν  υπάρξει  η  δυνατότητα  υποβολής  του  σχετικού  φακέλου  για  

την  υλοποίηση  του  έργου  ενεργειακής  αναβάθμισης  οδοφωτισμού  του  

Δήμου  Σερρών  σε  συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα ,  θα  προτιμηθεί  η  

συγκεκριμένη  διαδικασία  για  την  πραγματοποίηση  του  εν  λόγω  

εγχειρήματος .   

 Πράγματι  υπάρχει  μια  θετική  εξέλιξη .  Το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  δίνει  δάνεια  με  ευνοϊκούς  όρους ,  με  

επιτόκιο  3,14% στους  δήμους  για  να  κάνουν  προμήθεια  λαμπτήρων  

λεντ  και  να  τους  αντικαταστήσουν  με  συμβατικούς  λαμπτήρες  και  

μάλιστα  σε  όλη  αυτή  την  διαδικασία  βάζει  ως  τεχνικό  σύμβουλο  το  

ΚΑΠΕ ,  το  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας ,  το  οποίο  ΚΑΠΕ  θα  

κάνει  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  θα  λειτουργεί  σαν  τεχνικό  

σύμβουλος  των  δήμων .   

 Μετά  από  αυτή  την  θετική  εξέλιξη  δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  

στραφούμε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  και  μάλιστα  θα  δούμε  τώρα ,  

σήμερα  το  θέμα  ποιο  είναι ;  Θα  αναθέσουμε  σε  κάποιον  μελετητή ,  θα  

μας  κάνει  μελέτη  για  να  μας  πει  πόσα  χρήματα  χρειάζονται  για  να  

αλλάξουμε  όλους  τους  λαμπτήρες  όλου  του  Δήμου  και  τα  λοιπά  και  θα  

δούμε  ποιο ,  μετά  θα  αποφασίσουμε  ποιο  θα  είναι  το  ύψος  του  δανείου .   

 Το  δάνειο  δε  θα  το  αποπληρώνουμε  με  το  όφελος  που  θα  

προκύψει ,  το  οικονομικό  όφελος  που  θα  προκύψει  από  την  

αντικατάσταση  των  λαμπτήρων  λεντ .   

 Δήμο ,  εάν  παραδείγματος  χάρη ,  στην  Δ .Ε .Η . ,  λέω  τώρα ,  τυχαία  

είναι  τα  νούμερα ,  πληρώνουμε  1 εκατομμύριο  και  με  την  

αντικατάσταση  πέσουμε  στα  700 χιλιάρικα ,  στα  600 χιλιάρικα ,  
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καταλαβαίνετε  ότι  θα  γίνει  μια  πολύ  καλή  εξοικονόμηση .  Με  αυτή  την  

εξοικονόμηση  θα  πληρώνουμε  το  δάνειο  σιγά  –σιγά .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω  όσον  αφορά  το  πολιτικό  σκέλος  για  να  το  

ξεκαθαρίσω  και  να  υπενθυμίσω  τι  είχαμε  πει  τότε ,  τι  αποφασίσαμε  και  

για  ποιο  λόγο  τώρα  στρεφόμαστε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

 Οι  εισηγητές  θα  πουν  περισσότερες  λεπτομέρειες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λίγα  πράγματα ,  γιατί  θα  μιλήσει  και  ο  κύριος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δυο  πραγματάκια  θα  πω  εγώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  πες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ενεργειακή  αναβάθμιση ,  μείωση  του  κόστους  λειτουργίας ,  βελτίωση  

της  φωτεινότητας  και  μείωση  του  περιβαλλοντικού  αποτυπώματος .   

Όπως  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  να  μην  επαναλαμβάνω ,  το  ΚΑΠΕ  είναι  

ο  τεχνικός  σύμβουλος .  Το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Το  

ύψος  που  θα  πάρει  ο  Δήμος  που  δικαιούται  είναι  μέχρι  5 εκατομμύρια .  

Το  επιτόκιο  είναι  3,14%. Τον  σύμβουλο  τον  τεχνικό  που  θα  πάρουμε  

εμείς  θα  αποτυπώσει  περίπου  έχουμε  11.000 στύλους ,  θα  αποτυπώσει  

και  τους  11.000 στύλους ,  τον  φωτισμό ,  τον  λαμπτήρα ,  το  μπράτσο ,  εάν  

ο  στύλος  είναι  από  ξύλο ,  εάν  είναι  από  μπετό ,  από  σίδερο  και  τα  

λοιπά ,  όλα  αυτά  εδώ ,  θα  γίνει  μια  ψηφιακή  αποτύπωση  με  ειδικά  
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όργανα  και  με  την  καθοδήγηση  του  ΚΑΠΕ .  Σαράντα  δήμοι  έχουν  

εκδηλώσει  ενδιαφέρον .  Άρα  θα  πρέπει  να  είμαστε  και  εμείς  ένας  από  

αυτούς  και  έχουμε  την  πεποίθηση  ότι  θα  χρηματοδοτηθούμε .   

 Βέβαια ,  το  ύψος  θα  καθοριστεί  από  τον  σύμβουλο ,  ο  οποίος  θα  

κάνει  την  μελέτη .  Οι  11.000 τώρα  που  θα  κάνει  την  ψηφιακή  

αποτύπωση  να  είναι  πάνω  από  5.000 ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέντε  εκατομμύρια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέντε  εκατομμύρια .  Εμείς  θα  περιοριστούμε  στο  ποσό  το  οποίο  μας  

δίδεται  και  ανάλογα ,  σας  τα  είπε  και  ο  Δήμαρχος ,  να  μην  τα  

επαναλαμβάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιδήμαρχε  ευχαριστώ  πολύ .  Θέλετε  να  μπούμε  στην  διαδικασία  των  

ερωτήσεων  ή  των  τοποθετήσεων ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  από  τους  συναδέλφους  που  θέλει ;  

Ωραία .  Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  εάν  με  την  προηγούμενη  απόφαση  ανατέθηκε  σε  

τεχνικό  σύμβουλο  τότε  να  γίνει . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Πάρα  πολύ  ωραία .  Και  η  τοποθέτηση  είναι  η  εξής :  είμαστε  πάρα  πολύ  

χαρούμενοι  σήμερα  γιατί  όλα  αυτά  που  ανέφερε  και  ο  Δήμαρχος  και  ο  

Αντιδήμαρχος  είναι  ακριβώς  αυτά  που  λέγαμε  εμείς ,  διαβάστε  τα  

πρακτικά ,  εάν  θέλετε ,  σε  εκείνη  την  συνεδρίαση .   

Είναι  ακριβώς  και  για  την  καταγραφή  των  στύλων  που  τώρα  

πλέον  έχουμε  συγκεκριμένα  στοιχεία  που  δεν  τα  είχαμε  τότε ,  γι '  αυτό  

λέγαμε  ότι  περπατάμε  σε  θολά  νερά  χωρίς  να  ξέρουμε  ακριβώς  

δεδομένα  αλλά  και  σε  ότι  αφορά ,  συμφωνούμε  απόλυτα  και  σε  ότι  

αφορά  την  χρηματοδότηση  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  πρέπει  να  γίνει  

η  αποκατάσταση .   

 Να  πω ,  βέβαια  και  κάτι  ακόμη .  Φυσικά  και  γι '  αυτό  που  λέγαμε  

τότε  το  Τεχνικό  Συμβούλιο  απέρριψε  όλη  την  διαδικασία .  Την  

προηγούμενη  εννοώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε  όμως ,  τότε  όμως  δεν  υπήρχε  αυτό  το  πρόγραμμα  τότε .  Γι '  

αυτό  εμείς ,  επειδή  είχαμε  την  πολιτική  βούληση  να  αντικαταστήσουμε  

τους  λαμπτήρες ,  πήγαμε ,  συγνώμη  κ .  Αναστασιάδη ,  συγνώμη ,  πήγαμε  

πάλι  σε  συνεννόηση  με  το  Υπουργείο  στην  κατεύθυνση  του  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  

διότι  δεν  υπήρχε  τότε  αυτό  και  είπαμε  ότι  εάν  τυχόν  εμφανιστεί  κάτι  

καινούργιο  που  θα  είναι  προς  το  συμφέρον  του  Δήμου  θα  πάμε  εκεί  και  

αυτό  κάνουμε  τώρα .   

 Τώρα  αρχές  Ιανουαρίου  ή  Φεβρουαρίου  ανακοίνωσαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  το  θέμα  κύριοι ;  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μετά  τις  16 Φεβρουαρίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  προχωρήσουμε  στην  ψηφοφορία .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρατηρήσεις  ήθελε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  Προχωρούμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη ;  Ψηφοφορία  παιδιά  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  200/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας:  
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α)  υλικών  για  την  κατασκευή  ερμαρίων  και  ραφιών  των  

 χώρων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  έτους  2017 και  

β)  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  

 για  τις  ανάγκες  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  γάλακτος  για  το   

εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Δήμου  Σερρών  και  ειδών   

για  την  κοινωνική  κουζίνα  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017-2018. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  θέλετε  να  εισηγηθεί  το  θέμα  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας:  υλικών  για  την  κατασκευή   

ερμαρίων  και  ραφιών  των  χώρων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  έτους  

2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  201/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  

 για  τις  ανάγκες  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  γάλακτος  για  το  εργατοτεχνικό   

προσωπικό  του  Δήμου  Σερρών  και  ειδών  για  την  κοινωνική  κουζίνα  

του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017-2018. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  202/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  των  βελτιωμένων   

εκδόσεων  (releases) των  προγραμμάτων  του  Δήμου  Σερρών   

έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση  γι '  αυτό ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση  ή  θα  κάνετε  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  έχω  ξανακάνει .  Επειδή  είμαστε  εγκλωβισμένοι  σε  αυτή  την  

εταιρεία ,  αναγκαστικά  πάμε  σε  αυτή ,  την  . .  καθορίζει . .  ένα  ποσό  

αρκετά  σημαντικό .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  απαντήσω ;    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  βέβαια ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  γίνεται  η  αρχική  σύμβαση  υπάρχουν  και  τα  επακόλουθα .  Δηλαδή ,  

κάθε  χρόνο  θα  υπάρχουν  τα  release,  που  λέει  εδώ ,  δηλαδή  η  εταιρεία  

θα  ανανεώνει  το  υλικό  που  έχει  και  θα  πρέπει  πληρώσεις .  Εάν  

ξεκινήσεις  κάτι  καινούργιο  θα  πρέπει  ξανά  μανά  από  την  αρχή .  Θα  

πρέπει  να  πληρώσει  πολλά  λεφτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  μονόδρομος  αυτό  εδώ ,  το  ξέρετε  τουλάχιστον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε  με  το  θέμα ;  Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  203/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  
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Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων:   

α)  του  αγροκτήματος  Κωνσταντινάτου  και  

 β)  του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  την  εισήγηση .  Ομόφωνα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  παρατήρηση  θέλω  να  κάνω  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Είπαμε  να  αστειευόμαστε  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Συνεχίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στις  εισηγήσεις  αναφέρονται  και  οι  προτάσεις  των  τοπικών  

συμβουλίων  για  την  τιμή  εκκίνησης  του  τιμήματος  που  θα  ξεκινήσει  η  

δημοπρασία .  Στο  Κωνσταντινάτο  έχει  μια  τιμή  10 ευρώ  που  είναι  πολύ  

κάτω  και  από  την  τιμή  που  καθορίσαμε  εμείς  για  την  αυθαίρετη  

κατάληψη  και  χρήση  της  έκτασης .   

 Στον  Λευκώνα  αναφέρεται  στα  30 ευρώ  ως  τιμή  εκκίνησης .  Εγώ  

επειδή  αυτό  με  παραξένεψε ,  ρώτησα  εκεί  τους  τοπικούς  παράγοντες  
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και  τον  Πρόεδρο  και  άλλους  δυο  συμβούλους  και  λέει  ότι  η  απόφασή  

μας  ήταν  30 να  είναι  στον  Κάμπο  και  15 στον  ορεινό  όγκο  η  τιμή  

εκκίνησης .   

 Εδώ  στην  εισήγηση  αναφέρεται  ότι  τους  όρους  θα  τους  

προσδιορίσει  η  Οικονομική  Επιτροπή .  Άρα  να  μην  ψηφίσουμε  ως  έχει  

και  εγκλωβίσουμε  την  Οικονομική  Επιτροπή  σε  λάθος  απόφαση .  

Πρέπει  για  τον  Κάμπο  και  στους  δυο  οικισμούς  η  τιμή  εκκίνησης  να  

είναι  η  ίδια .  Εδώ  μιλάμε  για  την  παραγωγική  γη ,  δεν  μιλάμε  για  την  

υπεραξία  της  γης  που  έχει  η  ημιαστική  περιοχή  η  γη  του  Λευκώνα .  

Μιλάμε  για  την  παραγωγική .   

 Άρα  Κωνσταντινάτο  και  Λευκώνας  να  έχουν  την  ίδια  τιμή  

εκκίνησης  για  τον  Κάμπο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ήταν  σωστή  η  παρατήρηση  του  συναδέλφου  του  κ .  Χασαπίδη .  

Να  σημειωθεί ,  συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε .  Συγνώμη  αυτό  αφορά… 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Δούκα  ζητήστε  τον  λόγο .  Μην  φωνάζετε .  Δεν  σας  

καταλαβαίνω  που  φωνάζετε ,  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά ,  για  το  Κωνσταντινάτο  είναι  έγκριση  εκμίσθωσης .  Δηλαδή  

εμείς  τώρα  αυτή  την  στιγμή  συμφωνούμε  ότι  114 στρέμματα  και  άλλα  

592 στον  Λευκώνα ,  για  το  Κωνσταντινάτο  και  τον  Λευκώνα  ότι  αυτό  
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εδώ  θα  ξεκινήσει  την  διαδικασία .  Στην  Οικονομική  Επιτροπή  κ .  

Χασαπίδη  προχθές  εδώ  μπροστά  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εκεί  να  ληφθεί  υπόψη .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εκεί ,  για  την  Τοπική  Κοινότητα  των   Σερρών  νομίζω .  Ήταν  από  60 

ευρώ  και  το  κατεβάσαμε  τιμή  εκκίνησης  στα  35.  Οπότε  θα  το  δούμε  

εκεί… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  λέω  να  μην  ψηφιστεί  η  εισήγηση  ως  έχει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  εισήγηση  είναι  ότι  αυτό  το  πράγμα ,  όχι  οι  τιμές  που  βλέπεις  μέσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ξεκαθαρίστηκε  νομίζω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  θα  πρέπει  να  δείτε ,  δεν  μπορεί  35 ευρώ  στον  Κάμπο  των  

Σερρών  και  τα  άλλα  να  πάνε  10 και  15.  Θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  

ενιαία  τιμή  στα  πεδινά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα .   

 

Ομοίως   του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  204/2017 )  
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………………………… 

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων:  

 του  αγροκτήματος  Κωνσταντινάτου   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  205/2017 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .  Ελέγχθηκε  η  νομιμότητα .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  206/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   
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ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος .  Συμφωνούμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  207/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  22 καταστήματος  

 του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  την  εισήγηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  το  ‘Ανώτερο’ ,  το  πρώην  ‘Ανώτερο’ ,  τέλος  πάντων .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

‘Κουζίνα’  λέγεται .  ‘Κουζίνα  –μπαρ’ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είπα  το  πρώην  ‘Ανώτερο’ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  έχει  πρώην ,  έχει  νυν .  Και  εγώ  είμαι  πρώην  Πρόεδρος ,  δεν  είμαι  

νυν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι  αλλά  σε  φωνάζουν  Πρόεδρο .  Πρόεδρο  σε  φωνάζουν  όμως ,  οπότε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Πρώην .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Η  εταιρεία  προσέφυγε  στην  Επιτροπή  Διακανονισμού  για  τις  εμπορικές  

μισθώσεις  της  Περιφέρειας ,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών ,  η  

οποία  αποφάσισε  μείωση  40% στο  μίσθωμα ,  το  οποίο  είχε  ξεκινήσει  

από  το  ΄14. 

 Αυτό  το  πράγμα  το  εισηγήθηκε  και  πήγε  στην  Νομική  Υπηρεσία  

του  Δήμου  και  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  είπε  ότι  να  κατέβει  στο  

20%, πρότεινε  20% και  να  μην  έχει  αναδρομική  ισχύ .   

 Η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  10% για  δυο  χρόνια .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  χωρίς  αναδρομική  ισχύ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Χωρίς  αναδρομική  ισχύ .  Αυτό  είναι  από  τον  νόμο ,  δεν  μπορεί  να  γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  είναι  τα  ποσά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  μίσθωμα  είναι  2.110,  το  μηνιαίο  μίσθωμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πώς  μπορούμε  έτσι  απλά  εμείς  να  παρακάμψουμε  την  γνωμοδότηση  

του  νομικού  συμβούλου ,  η  οποία  λέει  20%; Η  προσωπική  μου  άποψη  
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θα  ήταν  για  40%, αλλά  με  ποια  διαδικασία  τεκμηριωμένα  μπορούμε  να  

παρακάμψουμε  την  γνωμοδότηση  μιας  νομικής  συμβούλου ;  Γιατί  από  

ότι  γνωρίζουμε  όλοι  μας ,  όταν  υπάρχει  γνωμοδότηση  πρέπει  

αιτιολογημένα  να  μπορούμε  να  την  παρακάμψουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  πρόταση  της  κυρίας  Τσινίκα  είναι  για  20%, αλλά  εμάς  δεν  μας  

απαγορεύει  ο  νόμος ,  επειδή  συζήτησα  με  την  Νομική  Υπηρεσία  να  το  

πάμε  σε  αυτό  το  οποίο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  ήταν  η  πρόταση  κ .  Χρυσανθίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μέχρι  20%, γιατί  σε  άλλες  περιπτώσεις  και  ο  Δήμος  είπε  ότι  εμείς  

ζητάμε  20% να  κατέβη  το  μίσθωμα  σε  αυτά  τα  οποία  νοικιάζαμε  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις  ερωτήσεις  είμαστε .  Ερώτηση  ποιος ;  Κοιτάξτε ,  για  να  κρατήσω  την  

διαδικασία ,  μην  αρχίσουμε  να  το  απλώνουμε  τώρα .  Σας  είχα  ρωτήσει  

ποιος  είναι  για  ερωτήσεις ;  Ξαφνικά  βλέπω  ενδιαφέρον  κατόπιν  της  
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διαδικασίας .  Ερωτήσεις .  Κλείσαμε  τον  κύκλο ;  Δεν   υπάρχουν  

ερωτήσεις   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τοποθετήσεις  θέλουν  να  κάνουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ,  δεν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Κλείσαμε  με  τον  κύκλο  των  

ερωτήσεων ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ξεκινάμε  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Ακούω  ποιοι  

ενδιαφέρονται  για  τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  χρειαστεί  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  διαπιστώνουμε  ότι  η  σημερινή  κομβική  

κατάσταση   είναι  πάρα  πολύ  δύσκολη ,  πιστεύω  ότι  η  πρόταση ,  η  

γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  των  Εμπορικών  Μισθώσεων  για  να  βγάλει  

το  40% ότι  μπορεί  να  μειωθεί  το  ενοίκιο  έλαβε  υπόψη  της  όλα  τα  

παραστατικά  στοιχεία  τα  οποία  προσκόμισε  το  συγκεκριμένο  

κατάστημα ,  η  συγκεκριμένη  εταιρεία .  Από  ότι  διάβασα  ως  εταιρεία  

αναφέρεται  μέσα  στην  εισήγηση .   

 Άρα  λοιπόν ,  πιστεύω  ότι  για  να  έχουμε  και  έσοδα  στον  Δήμο  και  

να  μπορούμε  να  εισπράττουμε  αυτά  που  μπορούμε ,  γιατί  υπάρχουν  
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πάρα  πολλές  οφειλές  και  συνεχώς  τρέχουμε  σε  διακανονισμούς ,  η  

άποψή  μου  είναι  ακόμα ,  εάν  δεν  υπήρχε  η  γνωμοδότηση  της  νομικής  

συμβούλου  να   ήταν  και  το  40%. Είναι  πολύ  υψηλό  το  μίσθωμα ,  πάρα  

πολύ  υψηλό  για  την  σημερινή  εποχή .  Όμως  από  την  στιγμή  που  

υπάρχει  και  θεωρώ  ότι  είναι  δεσμευτικό  για  μας ,  πρέπει  αιτιολογημένα  

να  το  παρακάμψουμε ,  θα  συμφωνήσω  με  το  20%. Την  γνωμοδότηση  

δηλαδή  της  νομικής  συμβούλου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχασα  έναν  φάκελο  και  τον  ψάχνω .  Έχετε  τον  λόγο ,  συγνώμη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  είναι  σοβαρό  θέμα ,  δεν  είναι  απλό  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σοβαρό  θέμα .  Όταν  έγινε  δημοπρασία  ήμουνα  παρών .  

Μαζευτήκανε  δέκα  Σερραίοι  επαγγελματίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη ,  ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  επιχείρηση  

αυτή  στήθηκε  όχι  πριν  την  κρίση ,  μέσα  στην  κρίση .  Αυτό  που  λέει  η  

νομική  σύμβουλος  ότι  μπορεί  να  μειώσουμε  μέχρι  20% ίσχυε  με  μια  

διάταξη  νόμου  του  ΄11 για  μισθώματα  που  είχαν  υπογραφεί  πριν  την  

κρίση .  Άρα  δεν  μπορούμε  εδώ  να  εφαρμόσουμε  αυτή  την  διάταξη .  

Είναι  μια  επιχείρηση  η  οποία  εκμεταλλεύεται  128 τετραγωνικά  μέτρα  

από  τα  καταστήματα  του  Δήμου .  Δεν  είναι  ένα  μαγαζί .  Ενδεχομένως  να  

ήταν  τέσσερα  εκεί  τα  μαγαζιά .  

 Εγώ  πήγα  στην  υπηρεσία  το  πρωί  και  πήρα  κάποια  στοιχεία  για  

μισθώματα  άλλων  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος .   

 Κατάστημα  με  40 τ .μ .  πληρώνει  2.000 μίσθωμα  αυτή  την  στιγμή .  

Κατάστημα  με  132 τ .μ .  πληρώνει  2.000,  όσο  και  οι  ενδιαφερόμενοι  

επιχειρηματίες .  Άρα  αυτοί  γνωρίζανε  όταν  προσφέραμε .  Ο  

προηγούμενος  το  μίσθωμα  αυτών  είναι  2.110.  Ο  προηγούμενος  

εγκατέλειψε  την  δημοπρασία  με  2.1000 και  ο  τρίτος  με  1.940.  Εάν  

εμείς  πάμε  σε  μια  μείωση  ακόμα  και  10%, υπερκαλύπτουμε  αυτές  τις  

διαφορές .  Τι  θα  πούμε  στους  άλλους  που  συμμετείχαν ;  Πώς  θα  τους  

αντιμετωπίσουμε ;  Θα  πούμε  ότι  ξέρετε ,  τους  το  δώσαμε  γιατί  μας  ήταν  

αρεστοί  αλλά  τώρα  τους  κάνουμε  την  έκπτωση ;   

 Εγώ  είμαι  υπέρ  της  άποψης  ότι  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  καμία  

μείωση  για  να  διατηρήσουμε  την  αξιοπιστία  των  διαδικασιών  του  
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Δήμου ,  γιατί  από  αύριο  κάθε  φορά  που  θα  έχουμε  μια  τέτοια  

διαδικασία  θα  έρχονται ,  θα  πλειοδοτούν  και  μετά  θα  έρχονται  να  

κλαίνε .   

 Έτσι  είμαι  υπέρ  της  άποψης ,  καμία  μείωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Θέλω  να  πω  το  εξής  στον  κ .  Χασαπίδη .  Δεν  τους  το  

δώσαμε ,  διαγωνισμός  έγινε .    

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  λέω  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υποχρεωμένοι  ήμασταν  βάσει  του  διαγωνισμού .  Αυτοί  δώσανε  την  

καλύτερη  προσφορά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  μέσα  από  την  διαδικασία  διαγωνισμού  εννοώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήταν  οι  αρεστοί  είπατε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τι  θα  πει  ο  κόσμος  έξω ,  δεν  λέω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και  έχουμε  άλλα  καταστήματα  μικρότερου  μεγέθους  που  πληρώνουν  το  

ίδιο  μίσθωμα .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  ιδιώτες .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  στα  καταστήματα  του  Δήμου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  Δήμου ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Βεβαίως  αυτό  σας  λέω .  Από  την  υπηρεσία  τα  πήρα ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  Δήμου ;  Κατάστημα  τι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  κατάστημα ,  να  μην  πω  το  νούμερο  και  το  στοχοποιήσουμε ,  

κατάστημα  40 τετραγωνικών  πληρώνει  2.000 μίσθωμα .  Και  κατάστημα  

132,  όσο  είναι  και  αυτό  πληρώνει  2.000.  Ανάλογο  μίσθωμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  χιλιάδες ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Βεβαίως .  Εγώ  μίλησα  με  την  υπηρεσία  το  πρωί  και  μάλιστα  μου  είπαν  

ότι  παρακολουθούμε  τα  μισθώματα ,  δεν  χρωστάνε  πλέον .  Εκτός   από  

αυτούς  που  μας  φέσωσαν  δεν  χρωστάει  άλλος  και  είναι  προς  τιμή  της  

… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  με  τον  νόμο  του  ΄11, γιατί  είχε  υπογραφεί  η  

σύμβαση  προς  κρίσης .  Τώρα  δεν  μπορούμε  να  επικαλεστούμε  αυτή  την  

διάταξη .  Αυτοί  συμμετείχαν  στην  διαδικασία  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  ανοίγουμε  κουβέντα  τώρα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στο  μέσο  της  κρίσης .  Άρα  γνωρίζανε  τις  συνθήκες .  Δεν  μπορούν  να  

επικαλεστούν  αυτή  την  διάταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ευχαριστώ  κ .  Χασαπίδη .  Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πραγματικά  προβληματίζομαι .  Για  μένα ,  καταρχήν ,  

είναι  ένας  Σερραίος  και  ειδικά  ένας  Σερραίος  μετανάστης ,  ο  οποίος  

έρχεται  από  την  Γερμανία  είναι  καλοδεχούμενος ,  όσα  χρήματα  είχε  

συγκεντρώσει  εκεί  είτε  ο  ίδιος  είτε  η  οικογένειά  του  έρχεται  να  τα  

επενδύσει  στις  Σέρρες  και  μάλιστα  στην  πόλη  των  Σερρών  και  είναι  

καλοδεχούμενος .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  με  την  μικρή  εμπειρία  που  έχω  ως  Πρόεδρος  

της  ΕΣΕΔΕ  και  εκεί  διαχειριζόμαστε  διάφορα  τέτοια  θέματα  εμπορικών  

μισθώσεων ,  γνωρίζω  ότι  τώρα  θα  γίνω  και  λίγο  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  

σύμφωνα  με  τον  Ν4071/12 άρθρο  9,  παράγραφος  4,  γνωρίζω  ότι  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τώρα  προβληματίζομαι  λίγο ,  χωρίς  να  θέλω  να  μειώσω  την  Νομική  

Υπηρεσία ,  ξέρω  ότι  για  εμπορικά  μισθώματα  έως  1/6ο υ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Γνωρίζουμε  ότι  για  εμπορικά  μισθώματα  έως  1/6/2010 το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  μπορεί  να  πάρει  απόφαση  κατά  πλειοψηφία  για  μείωση  έως  

20%. Από  εκεί  και  μετά  τα  ίδια  λένε  και  σε  μας  όταν  θέλουμε  να  

μειώσουμε  μισθώματα  των  σχολείων .   

 Μόνο  στην  Επιτροπή  Εμπορικού  Διακανονισμού  πρέπει  να  

πηγαίνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κύριε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Γι '  αυτό  λίγο  προβληματίζομαι  εάν  θα  πρέπει  να  δώσουμε  εμείς  αυτή  

την  μείωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Διότι  τα  ίδια  αντιμετωπίζουμε  στην  Σχολική  Επιτροπή .  Αυτό ,  τίποτα  

άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ακούστηκε  αυτό  που  ήθελα  να  πω  αλλά  απλώς  επειδή  είχα  

αιτήματα ,  όταν  ήμουν  Αντιδήμαρχος ,  από  περιπτεράδες ,  οι  οποίοι  

είχαν  προ  κρίσης  εποχή  συμβάσεις ,  συμβόλαια ,  πήγα  στο  υπουργείο  

και  ρώτησα  και  είναι  αυτό  ακριβώς  που  είπε  ο  συνάδελφος  τώρα ,  ότι  

όσοι  είχαν  κάνει  συμβόλαιο  μέχρι  τον  Ιούνιο  του  ΄10, άρα  προς  
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κρίσης ,  αυτοί  μπορούν  να  έχουν  έκπτωση  20% και  υπήρχε  περιπτεράς  

δικός  μας  που  για  μια  εβδομάδα  δεν  μπορούσε  να  κάνει  χρήση  στο  

ευεργέτημα  αυτό .   

 Οπότε  αυτό  θέλω  να  πω ,  όσοι  ήταν  πριν  το  ΄10 ξέρανε  άλλα  

πράγματα .  Πλειοδότησαν ,  επένδυσαν ,  κάνανε .  Τώρα  αυτοί  που  είναι  

μετά  το  ΄10 ήξεραν  κάποια  πράγματα .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  δυο  λόγους  συναινώ  και  στηρίζω  την  μείωση  του  ενοικίου  στο  

10%, όπως  το  εισηγήθηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Ο  πρώτος  λόγος  είναι  ότι  

η  κρίση  επιδεινώθηκε  από  το  ΄13 στο  ΄17 και  ο  δεύτερος  λόγος  ότι  ο  

κύριος  αυτός  που  έχει  το  κατάστημα ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  κύριος  ή  

κύριοι ,  δεν  με  ενδιαφέρει ,  η  επιχείρηση  αυτή  έριξε  πολύ  χρήμα .  

Επένδυσε  ένα  χώρο  ο  οποίος  δεν  μπορούσε  καν  να  πλησιάσει  κανείς ,  

τον  έκανε  κόσμημα  πραγματικά .   

 Γι '  αυτούς  τους  δυο  λόγους  ψηφίζω  την  μείωση  ενοικίου  10% και  

όχι  παραπάνω ,  για  δυο  έτη .  Όπως  ακριβώς  το  εισηγήθηκε  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  συμφωνήσω  με  τον  συνάδελφο  τον  κ .  

Χρυσανθίδη  και  θα  συμφωνήσω  με  το  20%. Είπε  ο  Βασίλης  ότι  μέχρι  

το  ΄09, το  ΄10 υπήρχε  ο  νόμος  και  μετά  τι  είπες  Βασίλη ;  Πρέπει  να  

αποφασίσει  η  Επιτροπή .  Η  Επιτροπή  αποφάσισε  40%. Η  Επιτροπή  
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αποφάσισε .  Γιατί  δηλαδή  αυτό  το  παραβλέπουμε  και  πάμε  πίσω  στον  

νόμο ,  στον  νόμο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  γνωμοδοτεί .  Άρα  ναι ,  με  συγχωρείτε .  Αποφάσισε ,  όχι  δεν  

αποφάσισε  για  μας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γνωμοδοτεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ .  Αποφάσισε  για  τον  εαυτό  της  που  είναι  γνώμη  για  μας .  

αποφάσισε  για  αυτούς .  Αυτή  την  απόφαση  δεν  έβγαλαν .  Για  μας  έχει  

γνωμοδοτικό  χαρακτήρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε ,  σας  παρακαλώ ,  προχωρήστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διαφορετικά  αποφάσισε ;  40% αποφάσισε .  Για  να  γίνει  αυτή  η  

Επιτροπή  τι  σημαίνει ;  Παρουσιάστηκε  ανάγκη .  Η  ανάγκη  οδήγησε  να  

δημιουργηθεί  αυτή  η  Επιτροπή .  Γιατί ,  τι  θέλουμε  ρόδινα  να  τα  

παρουσιάσουμε  κύριε  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  σας  διέκοψα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ποτέ  δεν  σας  διέκοψα  κ .  Αναστασιάδη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συνεχίστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  πρέπει  να  παρουσιάσουμε  την  κατάσταση ,  να  την  ωραιοποιήσουμε .  

Συνέχεια  πάμε  στο  χειρότερο .  Δεν  πάμε  στο  χειρότερο ;  Γιατί  δηλαδή   

τα  νοικοκυριά ,  γιατί  οι  τσέπες  μας ,  γιατί  οι  συντάξεις  μας  να  

μειώνονται  και  τα  καταστήματα  να  έχουν  άνθιση ;  Πάμε  σήμερα  να  

κάνουμε  μια  βόλτα  στα  καταστήματα  να  δούμε  τι  έχουν  μέσα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  πάμε ;  Όχι ,  όχι  που  λέτε  ότι  πάμε  να  δούμε  τι  κόσμο  έχουν ;  

Κυκλοφορείτε  εσείς  το  βράδυ  για  να  δείτε  τι  κόσμος  πάει  μέσα  στα  

καταστήματα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυκλοφορώ  με  τους  ανθρώπους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Χασαπίδη ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί  πάνε  της  ηλικίας  σου .   Μα  τώρα  τι ;  Εκεί  πάνε  της  ηλικίας  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε  κ .  Γκότση .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Κύριε  Γκότση  

ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θέλω  να  τονίσω  ότι  ο  κόσμος  δεν  μπαίνει  στα  καταστήματα .  Ο  κόσμος  

δεν  έχει  την  ευχέρεια  ούτε  ένα  καφέ  να  πιεί .  Άστε  τώρα  δυο  με  τρία  

μαγαζιά  που  πάει  η  νεολαία .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  επειδή  κινούμε  προσωπικά  εγώ  αλλά  και  

άλλοι ,  δεν  θέλω  να  μειώσω  τους  άλλους  και  βλέπω  την  κίνηση  που  

έχουν  τα  καταστήματα ,   βέβαια  από  τα  Χριστούγεννα  μέχρι  το  Πάσχα  

η  κίνηση  είναι  πολύ  μειωμένη .  Μήπως  εάν  ήταν  ο  δεύτερος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μήπως  εάν  ήταν  ο  δεύτερος  και  ο  τρίτος  δεν  θα  ζητούσε  μείωση ;   

 Και  το  τελευταίο  και  κλείνω .  Όταν  κάποιος  είναι  συνεπής  

καλύτερα  να  παίρνουμε  αυτά  που  μας  δίνει  παρά  όπως  έκαναν  μερικοί  

και  κάνουν  και  ακόμα  υπάρχουν ,  που  δεν  πληρώνουν  τα  ενοίκια .  Ο  

προηγούμενος  άφησε  80,  100 χιλιάρικα  στον  Δήμο .  Το  ξέρετε  αυτό ;  Το  

ξέρετε .  Και  υπάρχουν  και  ακόμα  τώρα  που  δεν  πληρώνουν  

τραπεζοκαθίσματα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  επειδή  αναφέρθηκε  πολύ  θέλω  ένα  λεπτό  δευτερολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  μην  βιάζεστε .  Θα  προχωρήσουμε  στην  δευτερολογία .  Θα  

σας  δώσω  τον  λόγο  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  Χρυσανθίδη .  Κάποιος  από  

τους  συναδέλφους ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης .  Συγνώμη ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  

κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Τερζής .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

168

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  θεωρώ  ότι  έχουμε  μπερδέψει  κάποια  πράγματα .  

Συνεχώς  εδώ  επικαλούμαστε  όλοι  μας  την  νομιμότητα .  Άρα  λοιπόν  δεν  

έχει  καμία  σχέση  ο  νόμος  που  ανέφερε  ο  κ .  Τερζής  με  την  μείωση  του  

20% σχετικά  με  αυτό  το  οποίο  γνωμοδότησε  η  Επιτροπή .   

 Η  Επιτροπή  αυτή  συστάθηκε  με  νόμο  του  κράτους  και  δεν  

λειτουργεί  αυθαίρετα .  Για  να  βγάλει  αυτό  το  40% προσκομίστηκαν  

στοιχεία ,  οικονομικά  στοιχεία  τα  οποία  έλεγξε  και  προεδρεύει  ο  

Πρόεδρος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου ,  από  ότι  ξέρω  και  παλαιά  

προέδρευε  νομικός  σύμβουλος  του  κράτους .   

 Άρα  λοιπόν ,  . .  τα  στοιχεία ,  γι '  αυτό  δεν  μπορούν  να  προσφύγουν  

όλοι ,  προσφεύγουν  μετά  από  δυο  χρόνια  αφού  υπογράψουν  την  

σύμβαση  και  εάν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις .   

 Άρα  στο  συγκεκριμένο  κατάστημα  . .πληρούσε  τις  προϋποθέσεις .  

Αφού  πληρούσε  τις  προϋποθέσεις  ήταν  η  μόνη  νόμιμη  διαδικασία  για  

να  μπορέσει  να  επιβληθεί  η  μείωση  του  μισθώματος  κατά  ένα  ποσοστό .  

Δέκα  θα  έκρινε  η  Επιτροπή ,  θα  γνωμοδοτούσε ,  είκοσι ;  Γνωμοδότησε  

σαράντα .   

 Εμείς  όμως  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχουμε  δικαίωμα  το  40 να  το  

κάνουμε  10,  να  το  κάνουμε  30.  Δεν  μας  δεσμεύει  σε  τίποτα  η  γνώμη  

της  Επιτροπής .  Είναι  μια  νόμιμη  διαδικασία ,  πληρούν  τις  

προϋποθέσεις ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  πέρα  του  νόμου  που  αναφέρει  ο  

κύριος . .  είναι  μια  άλλη  διαδικασία ,  στην  οποία  μπορεί  να  προσφύγει  ο  

ενδιαφερόμενος  μετά  από  δυο  χρόνια  από  την  ημέρα  της  σύμβασης .   

 Θεωρώ  ότι  το  20% είναι  πολύ  λίγο  για  το  συγκεκριμένο  

κατάστημα .  Συμφωνώ  με  τον  κ .  Παπαβασιλείου  και  τον  κ .  Γκότση ,  

αυτά  που  είπαν ,  τους  λόγους  που  ανέφερε  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  ότι ,  για  να  μην  επαναλάβω  τα  ίδια  πράγματα ,  για  την  

αξιοπιστία  των  διαδικασιών  που  ακολουθεί  ο  Δήμος  δεν  πρέπει  να  

υπαναχωρήσουμε .   Και  δημιουργούμε  και  με  αυτό  τον  τρόπο  έναν  

αθέμιτο  ανταγωνισμό .  Δεν  μπορεί  το  διπλανό  μαγαζί  των  40 

τετραγωνικών  να  πληρώνει  περισσότερα  από  ένα  μαγαζί  των  130 

τετραγωνικών .   Γιατί ,  άμα  πάμε  στην  μείωση  του  μισθώματος  10%, 

ακόμα  και  10%, θα  πέσει  κάτω  από  τις  2.000,  που  σημαίνει  ένα  

κατάστημα  που  έχουμε  περιουσία  του  Δήμου  δηλαδή  130 τετραγωνικά ,  

θα  μας  αποδίδει  λιγότερα  από  ότι  μας  αποδίδει  ένα  άλλο  κατάστημα  

στον  ίδιο  χώρο  40 τετραγωνικά .  Δημιουργούμε  έναν  αθέμιτο  

ανταγωνισμό .   

 Εγώ  είμαι  κατά  της  οποιασδήποτε  μείωσης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ  κύριε  Αναστασιάδη .  Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  

λόγο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   προσπαθώ  να  είμαι  πάρα  πολύ  προσεκτικός  στους  

χαρακτηρισμούς  και  στις  λέξεις  που  χρησιμοποιώ ,  γι '  αυτό   είπα  

προβληματίζομαι .  Ο  νόμος  ισχύει  και  υπάρχει  και  είναι  αυτός  που  
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επικυρώνει  και  την  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διακανονισμού  

Εμπορικών  Μισθωμάτων .   

Από  εκεί  και  μετά  επιμένω ,  γιατί  εάν  καθίσουμε  να  ψάξουμε  το  

ιδιοκτησιακό  καθεστώς  των  επιχειρηματιών  που  βρίσκονται  στις  

Σέρρες ,  οι  περισσότεροι ,  το  ένα  τρίτο  είναι  από  την  επαρχία .  Ψηφίζουν  

δηλαδή  σε  περιοχές  εκτός  Δήμου  και  καλώς  έρχονται  και  επενδύουν  

εδώ  στην  πόλη  των  Σερρών  τα  χρήματά  τους .   

 Εμένα  δεν  με  ενδιαφέρει  εάν  είναι  Σερραίος  ή  όχι ,  είναι  ένας  

Έλληνας  μετανάστης ,  ο  οποίος  τα  μάζεψε  και  ήρθε  εδώ  στην  πατρίδα  

του  και  επένδυσε  και  καλώς  έκανε .  Όλοι  θυμόμαστε ,  με  θεωρείτε  μικρό  

αλλά  είμαι  αρκετά  μεγάλος  θα  θυμάμαι  τον  γραφικό  Μπάρμπα  Φώτη ,  

που  μας  έπαιρνε  τις  παραγγελίες  εκεί  στο  Ανώτερο ,  χωρίς  να  κρατάει  

σημειωματάριο .   

Όλοι  λοιπόν  χαιρόμαστε  που  αυτός  ο  άνθρωπος  ήρθε  εδώ  και  

έκανε  ένα  στολίδι  στο  κέντρο  της  πόλης ,  κάτω  από  το  Δημαρχείο  και  

έχει  αναδείξει  ακόμα  περισσότερο  το  Δημαρχείο .  Εννοείται  ότι  εγώ  θα  

συμφωνήσω  με  αυτή  την  μείωση  κατά  10%, απλά  όπως  είπα  και  στην  

αρχή  της  δεύτερης  τοποθέτησής  μου ,  προσπαθώ  να  προσέχω  τις  λέξεις  

και  τους  χαρακτηρισμούς ,  ήταν  ένας  προβληματισμός  με  την  μικρή  

εμπειρία  που  έχω  ως  Πρόεδρος  της  ΕΔΕ  που  καθημερινά  εκεί  τα  

κυλικεία  από  τα  σχολεία  που  Δήμου  μας  έρχονται  και  ζητούν  μειώσεις  

και  γνωρίζω ,  κατά  κάποιο  τρόπο ,  την  όλη  διαδικασία .   

 Οπότε ,  κ .  Χρυσανθίδη  ο  νόμος  υπάρχει  και  επικυρώνει  την  

γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Εμπορικών  Μισθωμάτων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Νομίζω  ότι  έχει  κλείσει  ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων .  

Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  καθένας  θα  λέει  αυτό  που  ψηφίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Η  εισήγηση ,  μπορείτε  να  επαναλάβετε ,  κύριε  εισηγητά ,  

την  πρότασή  σας  για  να  μην  υπάρξει  κάποια  σύγχυση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μείωση  10% για  δυο  χρόνια ,  αυτή  δεν  είναι  θέση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  καθένας  θα  τοποθετηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  μείωση  10% για  δυο  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Παπαβασιλείου  να  ξεκινήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  δεν  υπάρχει  αναδρομική  ισχύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  ξεκινάει  από  σήμερα  και  πάει  για  δυο  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ξεκινάει  η  ψηφοφορία  κύριοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει  αναδρομική  ισχύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κλείσει  ο  κύκλος  των  ομιλητών .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Την  εισήγηση  του  Αντιδημάρχου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τώρα  ήρθε  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .  Ναι ,  αλλά  να  σας  πω  τώρα  τι  

γίνεται ;  Αυτή  η  Επιτροπή  μπορεί  να  αποφασίσει  για  ένα  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε  κ .  Τερζή .  Δεν  αιτιολογούμε  τώρα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γνωμοδοτικό  χαρακτήρα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εντάξει .  Με  την  επιφύλαξη  όσον  αφορά  την  διάρκεια .  Νομίζω  είναι  

μόνο  για  ένα  χρόνο  και  ανανεώνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  δέσμευση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι  με  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όχι  αναδρομικά  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τοις  εκατό  είναι  η  πρότασή  σας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Με  αναδρομική  ισχύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Χρυσανθίδη ,  για  να  . .  και  οι  συνάδελφοι ,  τι  είπατε  κύριοι ;  

Είκοσι  τοις  εκατό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

20% από  την  στιγμή  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και   ο  Πρόεδρος  σύμφωνα  με  την  εισήγηση .  Έχουμε  τα  αποτελέσματα ;  

Μπορείτε  να  μας  τα  πείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  να  ακούσω  λίγο  την  γραμματέα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  και  ο  κ .  Μερετούδης .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

174

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Χωρίς  αναδρομική  ισχύ  είπε  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  κ  Τσαλίκογλου  20% χωρίς  αναδρομική  ισχύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάει  το  θέμα .  Ωραία ,  αυτό  με  ενδιέφερε ,  ωραία .  Ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  208/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Καθορισμός  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  αποζημιώσεις  

 των  ιδιωτών  προς  τον  Δήμο  και  αντιστρόφως  στην  πόλη  των   

Σερρών  για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  την  εισήγηση  του  θέματος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είναι  οι  ίδιες  τιμές  που  ψηφίσαμε  το  ΄16, οι  οποίες  μειώθηκαν  κατά  

10%. Δεν  αλλάζει  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  κύριοι ;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  209/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  έκτασης  17.586 τ .μ .  εντός   

του  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  από  το  με  αρ .  3777 τεμάχιο   

αγροκτήματος  Σερρών  στον  ¨Μ .Γ .Σ .  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είκοσι  εννέα  έχει  τακτοποιηθεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  210/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τριάντα .   
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Ανάκληση  των  υπ’  αριθμ .  612,  613,  614 και  856/2016 Α .Δ .Σ .  περί   

τροποποίησης  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  πόλης  

 Σερρών  με   τον  αποχαρακτηρισμό   τμημάτων   του  Κεντρικού    

Πάρκου  από  ¨Πάρκο  πόλης¨  και  τον  επαναχαρακτηρισμό  των  

 ίδιων  τμημάτων  σε  ¨Πάρκο  Πόλης¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  συζητηθεί ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  211/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  
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Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  των  έργων:   

α)  Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος   

Αποστολίδη ,   

β)  Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2017  και   

γ)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  την  εισήγηση .  Θέλετε  να  κάνει  την  εισήγηση  κύριοι ;  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μελέτη  εκτέλεσης  έργου .   

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  Έξοδα  συντήρησης   

ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  Αποστολίδη  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  212/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  

 Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  213/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  214/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  και  παραλαβή  επιμέρους  μελετών  και  συνολικής  

 μελέτης  με  τίτλο:  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην   

στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  Μουσείου  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρη  η  θέση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περιμένανε  την  έγκριση  από  την  Εφορία  Νεότερων  Μνημείων  της  

Θεσσαλονίκης .  Ήρθε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  Ορίστε .  Σας  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται  ναι ,  συνεχίστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  τον  ομιλητή ,  σας  παρακαλώ .  Συνεχίστε ,  σας  

παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ ,  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  θα  φύγουν  όλοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία .  Μειοψηφεί  ο  κ .  Αναστασιάδη  και  όλα  τα  άλλα  θέματα  τα  

ψηφίζουν  όλοι .  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Αναστασιάδη ,  καταγράφεται .  Συμφωνούμε  κύριοι ;  

Ομόφωνα ;  Πλην  του  κ .  Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  215/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τρία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  σε  όλα  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  όλα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  παράτασης  διάρκειας  σύμβασης  της  ¨παροχής   

υπηρεσιών  τηλεπισκόπησης  και  αυτοματισμού  δικτύου  φωτεινής   

σηματοδότησης¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  216/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τέσσερα .   
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ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων  :  

Α)  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σερρών  έτους  2015 

Β)  Κατασκευή   τοίχου  περίφραξης  στο  νηπιαγωγείο  Οινούσας   

 του  Δήμου  Σερρών  

Γ)  Βελτίωση  αγροτικής  οδού  στοΔ .  Δ .  Οινούσας  Δήμου  Σερρών  και  

Δ)  Διάφορες  οικοδομικές  παρεμβάσεις  στο  στρατόπεδο  Εμ .  Παπά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και   

οριστικής  παραλαβής  του  έργου:  Ασφαλτοστρώσεις   

ΔΕ  Σερρών  έτους  2015 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  217/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή   τοίχου  περίφραξης  στο   

νηπιαγωγείο  Οινούσας   του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  218/2017 )  

………………………… 
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Ομοίως  του  έργου:  Βελτίωση  αγροτικής  οδού  στο  Δ .Δ .  Οινούσας  

 Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  219/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  έργου:  Διάφορες  οικοδομικές  παρεμβάσεις   

στο  στρατόπεδο  Εμ .  Παπά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  220/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  και  1ου  Π .Κ .Τ .Μ .Ν .Ε .  του  έργου:   

¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  221/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  έξι .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  222/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  223/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

για  τον  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Έγκριση  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  από  17 έως  19 Μαρτίου  

2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  224/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  και  της  εντεταλμένης   

Δημ .  Συμβούλου  κ .  Αγιαννίδου  Σταυρούλας  για  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  από  7 έως  8 Μαρτίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  225/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  στις  2/3/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  226/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  εντεταλμένης  δημοτικής  συμβούλου  

 κα .  Αγιαννίδου  Σταυρούλας  στις  2/3/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  227/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ ,  καλό  βράδυ  σε  όλους .   

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

178-2017: Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών    έως  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α .  

σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του    Ν .  4412/2016 

της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  του  Γραφείου     

 Καθημερινότητας  και  Ποιότητας  Ζωής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

179-2017: Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  το  

  έργου :  ¨Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου  Τ .Κ .  Ορεινής¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

180-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  77/2017 Α .Δ .Σ .  

σχετικά  με      αντικατάσταση  μέλους  της  επιτροπής  

παραλαβής  έργων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

181-2017: Αντικατάσταση  μελών  του  Δ /κού  Συμβουλίου  και  

εκπροσώπου  στις  Γενικές    Συνελεύσεις  της  εταιρείας  

¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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182-2017: Αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  του  Δήμου  στο  Συμβούλιο  

Κοινωνικού     Ελέγχου  (Σ .Κ .Ε . )  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας  της  ΕΡΤ  3.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

183-2017: Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  και  αντιπροέδρου  

του  Δ .Σ  

  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

184-2017: Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  εκπροσώπου  του  Δήμου  

στη  Γενική     Συνέλευση  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  

Εταιρείας  με  την  επωνυμία     «ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ  

ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ    

 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ¨ΟΑΣΙΣ¨».  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

185-2017: Ορισμός  μέλους  κοινής  επιτροπής  παρακολούθησης  της  

Προγραμματικής     Σύμβασης  μεταξύ  της  Γ .Γ .Α .  και  

Δήμου  Σερρών ,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .    816/2016 Α .  .Σ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

186-2017: Έγκριση  διοργάνωσης  της  13ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  

Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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187-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  830/2016 Α .  .Σ . :  

¨Έγκριση  ετήσιου     προγράμματος  πολιτιστικών ,  

αθλητικών  και  κοινωνικών  δράσεων  και     εκδηλώσεων  

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2017¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

188-2017: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  17/2017 απόφασης  του  .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .    Σερρών  περί  ¨έγκρισης  Καλλιτεχνικού  

απολογισμού  θεατρικής  περιόδου  από    τον  Οκτώβριο  του  2015 

έως  το  τέλος  του  2016 και  οικονομικού  απολογισμού    του  

έτους  2016¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .Π .ΕΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

189-2017: Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

Υπουργείου      Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  του     Δήμου  Σερρών  

και  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

   Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  και  Ο  Πρόεδρος  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .     Τσαλίκογλου .  

 

190-2017: Έγκριση  σύναψης  και  σχεδίου  σύμβασης  Διαδημοτικής  

Συνεργασίας  μεταξύ     του  Δήμου  Σερρών  και  του  Δήμου  

Σιντικής  για  την  άσκηση  εποπτείας  και      ελέγχου  σε  ότι  

αφορά  την  ορθή  λειτουργία  του  Κέντρου  Κοινότητας  του   

   Δήμου   Σιντικής .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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191-2017: Λήψη  απόφασης  για  δωρεάν  ή  μη  ενταφιασμό ,  τιμής  ένεκεν ,  

σε  τάφο  Α’      κατηγορίας  της  θανούσας  Μαρίας  

Ζαπάρα  (Μαίρη  Βρεττανίδου  Ζαπάρα) .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

192-2017: Λήψη  απόφασης  για  δωρεάν  παραχώρηση  για  σύσταση  

τάφου  και  για  δωρεάν     ή  μη  ενταφιασμό ,  τιμής  ένεκεν ,  σε  

τάφο  Β’  κατηγορίας  του  θανόντος      Τσιντσάρη  

Ιωάννη .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

193-2017: Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  στη  κ .  

Γκουλουράκη  Σοφία  του  Ιωάννη .  

 

194-2017: Ομοίως  στην  κ .  Τσακίρη  Τριάδα  του  Δημοσθένη .  

 

195-2017: Κατάργηση  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

196-2017: Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  δράσης  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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197-2017: Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  

καταβολή  αποζημίωσης   

 

198-2017: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  την  

έκτακτη  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 

199-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  

δημιουργία  Κ .Α .  εσόδου    και  εξόδου  για  την  επιβολή  

ανταποδοτικού  τέλους  σήμανσης  και  καταγραφής    ζώων  

συντροφιάς .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

200-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  εκτέλεση  υπηρεσίας  

με  τίτλο :     ¨Δημιουργία  ψηφιακών  αρχείων  δικτύου  

φωτισμού  του  Δήμου  Σερρών¨  

  Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  Ο  

εντεταλμένος  Δημ .     Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

201-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας :  υλικών  για  την  

κατασκευή  ερμαρίων  και  ραφιών  των  χώρων  των  υπηρεσιών  

του  Δήμου  έτους  2017  

 

202-2017: Ομοίως  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  

παντοπωλείου  για  τις  ανάγκες  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  γάλακτος  

για  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Δήμου  Σερρών  και  
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ειδών  για  την  κοινωνική  κουζίνα  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  

2017-2018. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

203-2017: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  των  βελτιωμένων  

εκδόσεων     (releases)  των  προγραμμάτων  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017.  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

204-2017: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  αγροκτήματος  

Λευκώνα .  

 

205-2017: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων  του  

αγροκτήματος     Κωνσταντινάτου  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

206-2017: Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

207-2017: Έγκριση  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος  Ι .  

Αποστολίδη .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

208-2017: Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  22 

καταστήματος  του  Δημ .     Μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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209-2017: Καθορισμός  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  

αποζημιώσεις  των  ιδιωτών    προς  τον  Δήμο  και  αντιστρόφως  στην  

πόλη  των  Σερρών  για  το  έτος  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

210-2017: Δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  έκτασης  17.586 τ .μ .  εντός  

του  Αθλητικού    Πάρκου  Ομόνοιας  από  το  με  αρ .  3777 τεμάχιο  

αγροκτήματος  Σερρών  στον    ¨Μ .Γ .Σ .  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης .  

 

211-2017: Ανάκληση  των  υπ’  αριθμ .  612,  613,  614 και  856/2016 Α .  

.Σ .  περί      τροποποίησης  του  εγκεκριμένου  

ρυμοτομικού  σχεδίου  πόλης  Σερρών  με   τον    αποχαρακτηρισμό   

τμημάτων   του  Κεντρικού   Πάρκου  από  ¨Πάρκο  πόλης¨    και  τον  

επαναχαρακτηρισμό  των  ίδιων  τμημάτων  σε  ¨Πάρκο  Πόλης¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου .  

 

212-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  Έξοδα  

συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη  

 

213-2017: Ομοίως  του  έργου :  Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  

Σερρών  έτους  2017   
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214-2017: Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

215-2017: Έγκριση  και  παραλαβή  επιμέρους  μελετών  και  συνολικής  

μελέτης  με  τίτλο :     ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  

πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  και      δημιουργία  

Μουσείου  Ξενάκη¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

216-2017: Έγκριση  παράτασης  διάρκειας  σύμβασης  της  ¨παροχής  

υπηρεσιών      τηλεπισκόπησης  και  αυτοματισμού  δικτύου  

φωτεινής  σηματοδότησης¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

217-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σερρών  έτους  

2015 

 

218-2017: Ομοίως  του  έργου :  Κατασκευή   τοίχου  περίφραξης  στο  

νηπιαγωγείο  Οινούσας   του  Δήμου  Σερρών   

 

219-2017: Ομοίως  του  έργου :  Βελτίωση  αγροτικής  οδού  στο  Δ .Δ .  

Οινούσας  Δήμου  Σερρών   
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220-2017: Ομοίως  του  έργου :  Διάφορες  οικοδομικές  παρεμβάσεις  στο  

στρατόπεδο  Εμ .  Παπά .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

221-2017: Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  και  1ου  Π .Κ .Τ .Μ .Ν .Ε .  του  έργου :  

¨Συντήρηση  οδικού     δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

222-2017: Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  έτους  2017.  

   Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου .  

 

223-2017: Διαγραφή  των  κ .κ .  Μπριιονόβαλη  Κωνσταντίνου  κλπ  

οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

224-2017: Έγκριση  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  από  17 έως  19 

Μαρτίου  2017 

 

225-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  7 έως  8 Μαρτίου  2017 

 

226-2017: Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  στις  2/3/2017 

 

227-2017: Ομοίως  της  εντεταλμένης  δημοτικής  συμβούλου  κα .  

Αγιαννίδου  Σταυρούλας  στις  2/3/2017  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

195

 

228-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Έκθεση  

Πολιτιστικού   

ΚΑΤ  Τουρισμού  στην  πόλη  Βελίκο  Τίρνοβο  της  Βουλγαρίας  από  

6 έως  8 Απριλίου  2017.  

 

……………………………. 

……………. 

 

 

  Με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος ,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος ,  συζητήθηκαν  τα  14ο  και  29ο  

θέματα  ως  1ο  και  2ο  αντίστοιχα  και  κατόπιν  ακολουθήθηκε  η  κανονική  

σειρά  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Γαλάνης  Στέργιος  και  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  18ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Αγιαννίδου  Σταυρούλα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

8ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  19ο υ .  
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  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

12ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  18ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Καλώτα  Παναγιώτα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  20ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

του  21ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

του  27ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

………………………… 

…………… 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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