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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 8/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

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

2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δημοτικό  Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 8/05-04-2017 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 33, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

 

 

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. 

 

……………………………………….. 

………………….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

5 

 

 

  Έχοντας υπόψη: 

  Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2017, ημέρα Μ. Τρίτη και 

ώρα 15:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με πρόταση τροποποίησης του άρθρου 1 του  

   Π.Δ. 5/1986. 

   Εισηγητής: Ο Εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου/. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

   α) Βελτίωση κοινοτικών οδών Τ.Κ. Ορεινής και    

   β) Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτηρίων.   

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της  

   Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ).  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Αντικατάσταση μελών: 

   α) στο Δ/κό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  

   Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

   Και 

   β) στο Δ/κό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  

   Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών 

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

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 180/2017 Α. .Σ. ως προς το μέλος της επιτροπής 

   παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 € έτους 2017. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

   Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πραγματοποίησης τελετής αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον 

   Δήμο Αγίας Νάπας Κύπρου (Α’ φάση).  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου σε πιλοτικό πρόγραμμα 

   διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016: 

   α) Κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη  και 

   β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση των υπ’ αριθμ. 32 και 33/2017 αποφάσεων του Διοικητικού  

   Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

   Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

   Κ.Ε.Δ.Η.Σ. 

   Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας σε ιδιωτικές 

   κατασκηνώσεις, έτους 2017. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών πυρανίχνευσης και εργαστηριακού 

   ελέγχου των πυροσβεστήρων σκόνης των Δημοτικών κτηρίων του Δήμου  

   Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός δικάμπινου ημιφορτηγού 1,5 tn και  

   τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών τύπου pick-up.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 

   του Δήμου Σερρών, για το έτος 2017. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών ¨Συντήρηση και επισκευή  

   μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών¨ για τα έτη 2017 και 

   2018. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας για τη σύναψη σύμβασης – πλαισίου για την συντήρηση 

   του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Ενημέρωση περί παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης εντός του  

   στρατοπέδου Εμμ. Παπά στην εταιρεία ¨Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Σερρών Α.Ε.¨.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την προμήθεια – εγκατάσταση 

   εσωτερικών θυρών στο Δημαρχείο Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου 

   Σερρών στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό (Δίκτυο) των Πόλεων κατά του  

   Ρατσισμού. 

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

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την κάλυψη συμπληρωματικής 

   δαπάνης αύξησης Φ.Π.Α. για τη μελέτη με τίτλο: ¨Μεταγραφή της κυρωμένης 

   πράξης εφαρμογής Αλημπέκιοϊ της πόλης των Σερρών στο Εθνικό   

   Κτηματολόγιο¨. 

   Εισηγητής: Ο εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου. 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ην 

   ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου για την ΚΕΔΗΣ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 
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  έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 545/2016 Α.Δ.Σ. και έγκριση συμμετοχής του 

  Δήμου Σερρών στην Προγραμματική Σύμβαση για την ενιαία τουριστική  

  προβολή του Νομού Σερρών για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  Διαγραφή επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση αλλαγής επωνυμίας και μετατροπής της μορφής της εταιρείας που 

  συμμετείχε στον διαγωνισμό με τίτλο: ¨Αποκομιδή και μεταφορά   

  απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών¨ για τα έτη 2015 έως 2017, 

  λόγω τροποποίησης της εταιρείας από Ο.Ε. σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  

  Εταιρεία (ΙΚΕ). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Σερρών για την 

μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων συντήρησης και τεχνικών 

έργων βοσκοτόπου σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του 

Μενοικίου Όρους της Τ.Κ. Οινούσας του Δήμου Σερρών 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 474 αγροτεμαχίου  

  αγροκτήματος Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Αγίας 

  Ελένης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  

  προϋπολογισμού έτους 2017 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 33ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση τεχνικού 

  προγράμματος έτους 2017 για τα έργα: 

  α) Βελτίωση παροχετευτικότητας υδατοταμιευτήρα Λευκώνα, 

  β) Αποκατάσταση φθορών κτιριακών εγκαταστάσεων αμαξοστασίου Δήμου 

  Σερρών, 

  γ) Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών Τ.Κ. Άνω Βροντούς, έτους 

  2017 και 

  δ) Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στα Ο.Π. 808-809. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση  

  κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες συντήρησης και  

  βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου  

  Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Σχετικά με συντήρηση και τεχνική αστυνόμευση τμημάτων οδικού δικτύου 

  πόλης Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Εργασίες 

  ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού γηπέδου 

  Σερρών, 

  β) Κατασκευή - ανακατασκευή τσιμενταυλάκων  έδρας  του  πρώην Δήμου 

  Λευκώνα, 

  γ) Συντηρήσεις - επισκευές - κατασκευές στα  12ο  Δημ. Σχολείο και 10ο  

  Νηπιαγωγείο Προβατά και 

  δ) Συντηρήσεις – επισκευές – κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 39ο:  Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

  των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και διαγραφή  

  υπολοίπου από χρηματικό κατάλογο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στις κ.κ. Τοτολάκη-Καϊμακάμη Ευαγγελία 

  και Ζάπρου Μαρία, πρώην δημοτικών υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο 

  και Μάιο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το  

  μήνα Μάρτιο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:   Μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Σιγής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

8Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Να  ξεκινήσουμε .  Παρακαλώ  λίγη  ησυχία  κύριοι  

συνάδελφοι .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  κάποιες  ανακοινώσεις  για  κάποια  θέματα  και  

ενημέρωση  πάνω  σε  κάποια  θέματα  που  έχουν  προκύψει .  Τον  λόγο  

στον  κ .  Δήμαρχο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  τις  τελευταίες  μέρες  ο  

Δήμος  Σερρών  εντάχθηκε  και  σε  άλλα  τρία  προγράμματα  που  είχε  

καταθέσει  στο  INTERREG ΙΙΙ  και  στην  Αειφόρο  Ανάπτυξη  του  

Υπουργείου  Περιβάλλοντος .   

 Το  ένα  πρόγραμμα  η  πρόταση  του  οποίου  εγκρίθηκε  έχει  σχέση  

με  την  αναβάθμιση  των  ξενώνων  της  Χρυσοπηγής  και  είναι  300.000 

ευρώ  ο  προϋπολογισμός .  

 Το  άλλο  πρόγραμμα  είναι  οι  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  

ενέργειας  στο  Λύκειο  Προβατά .  Είναι  στο  πρόγραμμα  INTERREG. 

420.000 ευρώ .   

 Το  άλλο  πρόγραμμα  στο  οποίο  εγκρίθηκε  η  πρότασή  μας  είναι  

πάλι  στο  INTERREG, μια  μικρή  μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  στον  

Ελαιώνα  530.000 ευρώ .   

 Εάν  θυμάστε  πριν  από  λίγο  καιρό  ο  Δήμος  Σερρών  είχε ,  οι  

προτάσεις  που  είχε  κάνει  σε  άλλα  προγράμματα  είχαν  εγκριθεί .  Ποιος  

άλλες  προτάσεις  να  υπενθυμίσω .  Είναι  η  πρόταση  για  το  συσσίτιο ,  για  

το  κοινωνικό  φαρμακείο ,  το  Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου  Σερρών .  

Επίσης ,  ένα  πρόγραμμα  που  έχει  σχέση  με  την  διαχείριση  

βιοαποβλήτων .  Το  μουσείο  Ξενάκη  και  το  πρόγραμμα  της  βιώσιμης  

αστικής  ανάπτυξης .   
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 Δηλαδή ,  τους  τελευταίους  έξι  μήνες  ο  Δήμος  Σερρών  εντάχθηκε  

σε  προγράμματα  προϋπολογισμού  8 εκατομμυρίων  ευρώ  περίπου .  

Φυσικά  αυτοί  είναι  οι  προϋπολογισμοί .  Όταν  θα  υπάρξει  η  τελική  

απόφαση  θα  υπάρξουν  κάποια ,  τα  οριστικά  ποσά  και   θα  είναι  λίγο  πιο  

κάτω  σε  σχέση  με  τους  προϋπολογισμούς .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  για  μια  ακόμη  φορά  τις  υπηρεσίες  του  

Δήμου ,  τους  υπαλλήλους ,  τους  αιρετούς  που  έχουν  μοχθήσει  για  να  

ενταχθεί  ο  Δήμος  σε  αυτά  τα  προγράμματα .  Το  τμήμα  

Προγραμματισμού ,  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών ,  τον  

Διευθυντή  τους ,  τους  υπάλληλους ,  την  Διεύθυνση  Κοινωνικής  

Μέριμνας   και  τους  υπάλληλους  της ,  την  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  

επίσης ,  ποια  άλλη  Διεύθυνση ;  Να  μην  ξεχάσω  κανέναν  και  υπάρχουν  

προβλήματα .  

Την  Διεύθυνση  Αγροτικής  Ανάπτυξης  με  τους  αντίστοιχους  

αιρετούς  που  στο  τμήμα  Προγραμματισμού  υπεύθυνος  είναι  ο  κ .  

Καρπουχτσής ,  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  ο  κ .  Γκότση ,  τα  προγράμματα  

στα  οποία  είχαμε  ενταχθεί  με  το  συσσίτιο ,  με  το  φαρμακείο ,  με  το  

Κέντρο  Κοινότητας ,  ήταν  Αντιδήμαρχος  η  κυρία  Αγιαννίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  Κέντρα  Κοινότητας .  Και  των  Ρομά .   

 Η  κυρία  Αγιαννίδου  Σταυρούλα  ήταν  η  Αντιδήμαρχος ,  ο  

Γρηγοριάδης  ο  Παναγιώτης  επίσης  στην  Αγροτική  Ανάπτυξη .   

 Αξίζει  να  αναφέρουμε  και  τα  ονόματα  των  Διευθυντών  των  

υπηρεσιών .  Ο  κ .  Πάλλας .  Τώρα  όλους  τους  υπαλλήλους  να  με  

συγχωρήσουν  δεν  μπορώ  να  τους  αναφέρω .  Ο  κ .  Πάλλας  είναι  
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Διευθυντής  Τεχνικής  Υπηρεσίας ,  η  κυρία  Μυλωνά  στην  Κοινωνική  

Μέριμνα ,  ο  κ .  Σουλιώτης  στην  Αγροτική  Ανάπτυξη ,  ο  Δασκαλόπουλος  

στην  Καθαριότητα .   

 Λοιπόν ,  αξίζουν  συγχαρητήρια  όλοι  τους ,  διότι  όλοι  μαζί  

δούλεψαν  και  έφεραν  αυτό  το  πολύ  θετικό  αποτέλεσμα  για  τον  Δήμο  

και  την  τοπική  μας  κοινωνία  και  τους  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Για  ποιο  θέμα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  θέμα  επί  του  παρόντος ,  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  επί  της  διαδικασίας .  Δεν  νομίζω  ότι  είναι  το  θέμα  μας  

αυτή  την  στιγμή .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 Ναι  αλλά  όχι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Ακούστε  με  λιγάκι ,  σας  

παρακαλώ .  Ακούστε  με  λιγάκι .  Είμαστε  στην  διαδικασία  των  

ερωτήσεων  και  εάν  θέλετε ,  των  ανακοινώσεων .  Εάν  θέλετε  κάτι  να  

ερωτήσετε ,  να  θέσετε  ερώτηση  στο  προεδρείο ,  πολύ  ευχαρίστως  αλλά  

να  κάνετε  δηλώσεις  τώρα  για  ένα  θέμα ,  το  οποίο  δεν  είναι  του  

παρόντος ,  νομίζω  δεν  είναι  σωστό .   

 Άλλωστε ,  βλέπετε  ότι  είναι  φορτωμένο  αρκετά  το  συμβούλιο ,  

μην  το  φορτώσουμε  ακόμη  περισσότερο .  

 Κύριε  Χρυσανθίδη ,  συγνώμη ,  έχω  από  την  πλευρά  σας  ένα  

αίτημα .  Θέλετε  να  το  διαβάσω  αυτό  το  αίτημα  κ .  Φωτιάδη ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Ωραία .  Θα  απαντηθεί  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  

δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Φωτιάδη  και  αμέσως  μετά  θα  δώσω  σε  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  την  οποία  την  έχετε  γράψει  και  μια  

προφορική  θα  θέλαμε  να  διατυπώσουμε .   

Έχω  μια  καταγγελία  και  θα  ήθελα  να  την  διερευνήσετε  και  εσείς  

και  ο  κ .  Αγγελίδης ,  ο  κ .  Δήμαρχος ,  στις  27 Μαρτίου  μου  δόθηκε  από  

ενδιαφερόμενο  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  μια  εκτύπωση ,  η  οποία  

δείχνει  ακριβώς  τι  φαινόταν  από  τον  χώρο  εκεί  των  προκηρύξεων .  

Δηλαδή  δεν  φαίνεται  τίποτα .  Φαίνεται  η  μια  προκήρυξη  πάνω  στην  

άλλη .  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  εάν  είχαμε  κάποιο  

πρόβλημα  στο  τέλος  του  Μάρτη  ή  εάν  είναι  μια  εικόνα  η  οποία  ήταν  

εκείνη  την  ημέρα  ή  εάν  εν  πάση  περιπτώσει ,  διότι  έτσι  όπως  μου  ήρθε  

η  καταγγελία  είναι  ότι  αυτό  συμβαίνει  όταν  υπάρχει  στον  αέρα  μια  

προκήρυξη  και  κάποιος  την  ερμήνευσε  ότι  επί  σκοπό  γίνεται  αυτή  η  

σύγχυση  της  τελικής  δυνατότητας  που  έχει  ο  κάθε  ενδιαφερόμενος ,  

ενδεχόμενα ,  για  να  καταθέσει  πρόταση .   
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Έχω  και  το  υλικό  εκτυπωμένο  εάν  χρειαστεί  να  σας  το  δώσω .  

Όμως  θεωρώ  ότι  θα  έπρεπε  να  το  έχετε  υπόψη  σας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  βεβαίως .  Θέλετε  να  απαντήσει  κ .  Φωτιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  το  ξέρω  το  θέμα ,  θα  το  διερευνήσω  και  θα  σας  

απαντήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  μια  αίτηση  της  δημοτικής  παράταξης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  Σερρών  με  την  επωνυμία  Δυναμική  Πορεία  Ανάπτυξης .  

 

 Προς  τον  κ .  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ενταύθα .   

 Θέμα:  Ενημέρωση .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   

 Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωσή  μας  από  τον  κ .  Δήμαρχο  σχετικά  

με  τα  παρακάτω:  

1.  Τι  ενέργειες  έγιναν  εγγράφως  από  πλευράς  Δημάρχου  προς  τον  

ΤΑΡ  για  την  απομάκρυνση  του  συμπιεστή  από  την  Τοπική  

Κοινότητα  Κωνσταντινάτο .   

2.  Ποια  είναι  τα  οφέλη  που  αποκομίσαμε  είτε  οικονομικά  είτε  

υλικοτεχνικά  και  τελικά  ως  Δήμος  από  την  όλη  διαδικασία  της  
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διέλευσης  του  αγωγού  από  τον  Δήμο  μας  και  την  τοποθέτηση  του  

συμπιεστή;   

 

Σας  ευχαριστώ  εκ  των  προτέρων   

Ο  επικεφαλής  της  Δυναμικής  Πορείας  Ανάπτυξης   

Φωτιάδης  Στέφανος .   

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρόλο  που  απαντήθηκαν  αυτά  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

τα  ξανά  απαντήσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Προς  τον  Δήμαρχο .  Πληροφορήθηκα  ότι  τέλος  του  

Μαρτίου  επισκέφτηκε  τις  Σέρρες  κλιμάκιο  με  τον  νέο  Πρόεδρο  της  

Υπηρεσίας  του  Τ .ΕΘ .Α .  που  αντικατέστησε  αυτή  η  Υπηρεσία  την  

πρώην  Υ .Α .Μ .Σ .  και  υπήρξε  μια  συνάντηση  και  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  

κ .  Δήμαρχο ,  γιατί  αφορούσε  αυτή  η  συνάντηση  τα  στρατόπεδα .  Εάν  

υπήρχε  κάποιος  λόγος  που  δεν  με  κάλεσε  και  εμένα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  προς  τον  κ .  Δούκα .  Δεν  ξέρω  εάν  

πληροφορήθηκα  σωστά ,  γιατί  δεν  άκουσα  εγώ  η  ίδια  την  δήλωσή  σας ,  

αλλά  σε  μια  τηλεοπτική  δήλωση  ισχύει  ότι  είπατε  ότι  μετά  το  κλάδεμα  
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των  δέντρων  στο  κέντρο  της  πόλης  θα  κοπούν  τα  δέντρα  που  

βρίσκονται  στον  πεζόδρομο  της  Κοιλάδας ;   Και  εάν  ναι ,  για  ποιο  λόγο  

θα  κοπούν  εκείνα  τα  δέντρα ;  Που  βρίσκονται  πάνω  στο  πεζοδρόμιο ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  είπα  τέτοιο  πράγμα .  Να  κοπούν  τα  δέντρα  στον  πεζόδρομο  στην  

Κοιλάδα .  Δεν  είπα  τέτοιο  πράγμα ,  όχι .  Λάθος  ακούσατε  ή  λάθος  

καταλάβατε ,  δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  άλλες  ερωτήσεις ;  Ή  κάποιες  ανακοινώσεις  προς  το  σώμα ;  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε  σε  θέματα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον  κ .  Αγγελίδη  ήθελα  να  ρωτήσω ,  σε  συνέχεια  αυτών  που  είπε  ο  κ .  

Μυστακίδης  όμως  η  ερώτησή  μου  είναι  πιο  γενική .  Δεν  έχει  κάτι  

ανακοινώσιμο  ο  κ .  Αγγελίδης  με  την  άφιξη  του  κλιμακίου ;  Γιατί  από  

τα  μέσα  ενημέρωσης  πληροφορηθήκαμε  ότι  υπήρχε  ένα  κλιμάκιο  από  

το  Υπουργείο .  Δεν  νοιώθει  την  ανάγκη  να  μας  ενημερώσει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  προχωρούμε  στα  θέματα  της  ημερησίας .   Με  την  σύμφωνη  γνώμη  

σας ,  εάν  μου  επιτρέπετε  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  δέκατο  ένατο  θέμα ,  

επειδή  έχουμε  καλέσει  τον  πρόεδρο  των  αστικών  συγκοινωνιών ,  τον  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

18 

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  την  νομική  του  σύμβουλο ,  να  το  βάλουμε  πρώτο  θέμα  

και  να  τους  αποδεσμεύσουμε ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;  Ωραία .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Ενημέρωση  περί  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικής  έκτασης   

εντός  του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  στην  εταιρεία   

¨Αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  Σερρών  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  συγκεκριμένο  θέμα  έρχεται  για  ενημέρωση .  Δεν  θα  υπάρξει  στο  

σημερινό  συμβούλιο  απόφαση .  Ενημέρωση  λοιπόν  με  στόχο  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  να  έχουν  ολοκληρωμένη  εικόνα  και  άποψη  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα ,  έτσι  όταν  έρθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκ  νέου  

για  λήψη  απόφασης  να  παρθεί  η  σωστή  απόφαση  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  

θα  σας  παρακαλέσω  να  θέσετε  τις  ερωτήσεις  ή  και  να  εκφράσετε  τις  

απόψεις  σας  και  τις  απορίες ,  ώστε  να  λυθούν  οι  όποιες  αμφιβολίες  ή  

και  επιφυλάξεις .   

 Επίσης ,  μπορείτε ,  εάν  έχετε  νέα  στοιχεία  ή  και  έγγραφα  που  

μπορούν  να  βοηθήσουν  στο  συγκεκριμένο  θέμα ,  παρακαλώ  να  τα  

καταθέσετε .  Καλό  θα  ήταν  να  περιοριστούμε  σε  διευκρινιστικές  

ερωτήσεις  και  τυχόν  απορίες  προκειμένου  να  βοηθήσουμε  τους  

συναδέλφους  να  διαμορφώσουν  ολοκληρωμένη  άποψη .   

 Ενημερωτικά  έχουν  καλεστεί ,  όπως  είπα ,  ο  πρόεδρος  ο  κ .  

Κούρτης  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  ο  νομικός  τους  σύμβουλος ,  οι  υπηρεσιακοί  

παράγοντες  ο  κ .  Πάλλας ,  ο  Διευθυντής  της  Υπηρεσίας  Τεχνικών  του  

Δήμου ,  ο  κ .  Πολυράβος  ο  προϊστάμενος  της  Πολεοδομίας ,  η  κυρία  
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Τσανίδου ,  προϊστάμενη  στο  Κτηματολόγιο  και  η  κυρία  Νάσου ,  

υπάλληλος  της  Πολεοδομίας .   

 Τους  καλέσαμε  για  τυχόν  απορίες  ή  όπου  μπορούν  να  βοηθήσουν  

στο  θέμα  αυτό .   

 Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  και  εάν  μου  επιτρέπουν  με  

την  σύμφωνη  γνώμη  οι  επικεφαλής ,  στην  συνέχεια  να  δώσουμε  τον  

Πρόεδρο  τον  λόγο  και  μετά  να  πάρουν  οι  επικεφαλής ;  Επί  της  

διαδικασίας  θέλω  να .  Εάν  συμφωνείτε  κύριοι .  Κύριε  Φωτιάδη ; .  Κύριε  

Μηλίδη ;  Και  οι  υπόλοιποι ;  Κύριοι  συνάδελφοι  να  μας  πει  τις  απόψεις  

του  ο  Πρόεδρος  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  στην  συνέχεια  να  τοποθετηθούν  οι  

επικεφαλής  των  συνδυασμών  και  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  για  τις  τυχόν  

απορίες  ή  κάποιες  επιφυλάξεις  ή  κάποια… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .  Σας  διέκοψα  ίσως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νόμιζα  ότι  τελειώσατε .  Μήπως  θα  πρέπει  να  κάνουμε  κάποιες  

ερωτήσεις  να  τις  απαντήσει  ο  κ .  Αγγελίδης  και  μετά  να  δώσουμε  τον  

λόγος  τον  κ .  Πρόεδρο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θέλετε .  Νομίζω  ότι  θα  ήταν  καλό  να  ξεκινήσει  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μετά  θα  διευρυνθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  έχετε  αντίρρηση .  Θέλετε  να  ξεκινήσετε  με  ερωτήσεις  κ .  

Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνουμε  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  και  στην  συνέχεια  να  απαντήσει  ο  κ .  Αγγελίδης  και  να  πάρετε  

τον  λόγο ,  αλλά  να  γίνει  από  τον  κ .  Αγγελίδη  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  γίνει  η  εισήγηση  αναμφίβολα .  Μετά  την  εισήγηση ,  η  οποία  είναι  

καθοριστική .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μετά  να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο ;  Αυτό  εννοείτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  γίνουν  κάποιες  ερωτήσεις  και  μετά  ο  κ .  Πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Δεν  νομίζω  να  υπάρχει  πρόβλημα .  Εάν  συμφωνείτε  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  τον  δώσουμε  και  στον  Πρόεδρο  τον  λόγο  βεβαίως ,  γι '  αυτό  τον  

καλέσαμε  εδώ  και  γι '  αυτό  ζήτησα  από  το  σώμα  την  κατανόηση  να  τον  

βάλουμε  σε  μια  διαφορετική  σειρά .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  καταρχήν  πρέπει  να  

ξεκαθαρίσουμε  ότι  το  θέμα  σήμερα  έρχεται  για  ενημέρωση ,  όχι  για  να  

πάρουμε  απόφαση .  Μπορεί  όποιος  δημοτικός  σύμβουλος  θέλει  να  

καταθέσει  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  ή  τυχόν  απορίες  από  τα  στοιχεία  

που  υπάρχουν  στον  φάκελο  μέσα  με  στόχο  να  διαμορφώσει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  μια  ολοκληρωμένη  άποψη ,  διότι  λείπουν  και  άλλα  

στοιχεία  που  θα  έρθουν ,  με  στόχο  να  διαμορφώσει  μια  ολοκληρωμένη  

άποψη ,  ούτως  ώστε ,  στο  επόμενο  ή  στο  μεθεπόμενο ,  θα  δούμε ,  

Δημοτικό  Συμβούλιο  όταν  έρθει  το  θέμα  για  απόφαση ,  να  έχουν  οι  

παρατάξεις  συγκεκριμένες  προτάσεις  να  καταθέσουν ,  να  αναπτύξουν  

την  επιχειρηματολογία  τους  με  στόχο  να  πάρουμε  την  καλύτερη  

απόφαση .   

 Άρα  καλά  θα  ήταν  να  περιοριζόμασταν  σε  διευκρινιστικές  

ερωτήσεις  για  να  διαμορφώσουμε  την  καλύτερη  δυνατή  άποψη .   

 Μπορεί ,  όποιος  δημοτικός  σύμβουλος  θέλει  είτε  τώρα  είτε  και  τις  

προσεχείς  μέρες  να  καταθέσει  εάν  έχει  κάποια  καινούργια  στοιχεία ,  

οτιδήποτε  θέλει  να  τα  βάλει  στον  φάκελο ,  να  έρθει  να  ενημερωθεί  είτε  

από  την  πολιτική  ηγεσία  του  Δήμου  είτε  από  τους  υπηρεσιακούς  

παράγοντες ,  ούτως  ώστε ,  να  διαμορφώσει  το  σώμα  την  καλύτερη  

δυνατή  άποψη  για  να  πάρει  την  σωστή  απόφαση .    

Η  θέση ,  δεν  θα  πω  της  παράταξής  μας ,  διότι  δεν  έχουμε  όλα  τα  

στοιχεία  για  να  πάρει  η  παράταξη  την  τελική  της  θέση ,  εγώ  θα  σας  πω  
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την  προσωπική  μου  θέση  επί  του  θέματος .  Προσωπικά  εγώ   είμαι  υπέρ  

της  παραμονής  και  πιστεύω  οι  περισσότεροι  μάλλον ,  υπέρ  της  

παραμονής  των  αστικών  λεωφορείων  σε  εκείνο  τον  χώρο ,  με  την  

προϋπόθεση  φυσικά  ότι  θα  διασφαλιστούν  όλες  οι  προϋποθέσεις  

νομιμότητας  τόσο  για  την  παραμονή  τους  όσο  και  για  την  λειτουργία  

τους .   

 Να  πω  με  δυο  λόγια  πως  προέκυψε  το  θέμα  και  έρχεται .   

 Τον  Δεκέμβριο  που  έγιναν  καταγγελίες  προφορικές  από  

βενζινοπώλες  ότι  λειτουργεί  στον  χώρο  εκείνο  που  σταθμεύον  τα  

αστικά  λεωφορεία ,  στο  στρατόπεδο ,  στον  δημοτικό  χώρο  του  

στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  λειτουργεί  ένα  βενζινάδικο  και  ότι  δήθεν  

είναι  παράνομο  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Αμέσως  έδωσα  εντολή  στον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  Έργων ,  στον  

κ .  Γκότση  και  στον  Διευθυντή  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  τον  κ .  Πάλλα ,  

να  διερευνήσουν  το  θέμα .   

 Μετά  από  έρευνα  που  κάνανε  μου  είπαν  ότι  έχει  λήξει  η  

παραχώρηση ,  διότι  είχαμε  πάρει ,  το  2004 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχε  

πάρει  μια  απόφαση  για  να  παραχωρήσει  τον  χώρο  δωρεάν  και  η  

απόφαση  έλεγα  για  τρία  χρόνια  η  εν  πάση  περιπτώσει ,  μέχρι  να  

ολοκληρωθεί  η  πράξη  εφαρμογής  για  να  κάνουν  την  οριστική  τους  

εγκατάσταση  στον  χώρο  που  όριζε  τότε  ο  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  

και  ο  χώρος  που  οριζόταν  τότε  από  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  

ήταν  εκείνο  ο  χώρος  που  είναι  δίπλα  στα  φωτιστικά  του  Αποστολίδη  

πάνω  στην  εθνική  οδό  Σερρών  –Δράμας .   

 Με  την  έρευνα  που  έκαναν  μου  λένε  ότι  έληξε  η  παραχώρηση ,  

οπότε  λέω  ότι  κάντε  τις  διαδικασίες  για  να  πάρουμε  απόφαση  πάλι  και  
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να  αποφασίσουμε  εκ  νέου  την  παραχώρηση  του  χώρου  στα  αστικά  

λεωφορεία .   

 Εύλογα  θα  προκύψει  το  ερώτημα ,  καλά  από  το  2008,  άλλος  λέει  

2005,  έληξε  η  παραχώρηση  και  δεν  το  ξέρατε  αυτό ;  Η  απάντηση  που  

έχω  να  σας  δώσω  είναι  ότι  εγώ  δεν  το  ήξερα .  Δεν  με  ενημέρωσε  

κανένας  ότι  έληξε  η  παραχώρηση .  Εγώ  ανέλαβα  το  ΄11 και  γι '  αυτό  τον  

λόγο  έχω  διατάξει  να  γίνει  προκαταρκτική  εξέταση  για  να  δούμε ,  γιατί  

δεν  ενημερώθηκε  η  Δημοτική  Αρχή  γι '  αυτό  το  θέμα .  

 Εδώ  θέλω  να  διευκρινίσω  και  να  πω ,  για  όνομα  του  Θεού ,  δεν  

γίνεται  προκαταρκτική  εξέταση  για  να  ρίξουμε  ευθύνες  είτε  σε  

υπηρεσίες  είτε  σε  κανέναν  άλλο .  Εγώ  είμαι  πεπεισμένος  ότι  δεν  υπήρχε  

σκοπιμότητα  από  κανέναν .  Γιατί ;  Να  σας  πω .  Ούτε  από  τις  υπηρεσίες  

ούτε  από  τις  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές .  Το  2004 πάρθηκε  η  

απόφαση .  Το  2006 προεκλογική  περίοδος .  2007 αλλάζει  η  Δημοτική  

Αρχή ,  αλλάζουν  οι  διευθυντές ,  προϊστάμενοι  στον  Δήμο .  Έρχεται  ο  

πόλεμος  του  Καλλικράτη  που  γίνεται  χαμός .  Ενδεχομένως  να  διέλαθε  

της  προσοχής  αλλά  δεν  υπήρχε  πιστεύω  σκοπιμότητα  από  κανέναν .  

Αυτό  το  λέω  και  το  πιστεύω .  Από  εκεί  και  πέρα ,  εντάξει ,  μπορεί  

κάποιος  να  έχει  τις  αντιρρήσεις  του .   

 Έτσι  προέκυψε  το  θέμα  και  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Επίσης  αμέσως  έδωσα  εντολή  και  στην  υπηρεσία  της  

Πολεοδομίας  να  πάνε  να  Ελέγξουν  εάν  οι  εγκαταστάσεις  εκεί ,  οι  

κατασκευές  είναι  νόμιμες  ή  όχι .  Περιμένουμε  τα  έγγραφά  τους  για  να  

μπορέσουμε  να  έχουμε  την  καλύτερη  δυνατή  εικόνα .   

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τώρα  δεν  θέλω  να  μπω  στο  όλο  ιστορικό ,  

διότι  θα  σας  κουράσω .  Ευχαρίστως  να  σας  το  πω  ή  εάν  θέλετε ,  

μπορείτε  να  ρωτήσετε .  Υπάρχει  μέσα  εδώ .  Ότι  έγγραφα  μπορούσαμε  να  
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συγκεντρώσουμε  τα  βάλαμε  μέσα  στον  φάκελο .  Θα  έρθουν  και  άλλα  

έγγραφα ,  θα  σας  πω  ποια .   

 Εάν  τα  έχετε  διαβάσει  αυτά  τα  έγγραφα  και  έχετε  ερωτήσεις  και  

απορίες ,  ευχαρίστως  να  απαντήσουμε .  Εάν  μπορώ  εγώ ,  εάν  δεν  μπορώ  

εγώ  εδώ  είναι  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες ,  για  να  απαντήσουν .   

 Τι  καλείται  να  αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Όχι  όμως  

σήμερα .  Σήμερα  κάνουμε  ερωτήσεις  να  το  ξεπουπουλήσουμε  το  θέμα ,  

για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  μεθαύριο  την  καλύτερη  δυνατή  εικόνα .   

 Θα  κληθούμε  να  αποφασίσουμε  εάν  θα  συνεχίσει  να  παραμείνει  

το  αστικό  λεωφορείο ,  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  σε  εκείνο  τον  χώρο  και  με  

ποιο  τρόπο ;  Δηλαδή  δωρεάν ;  Με  χρήματα ;  Με  κάποιο  άλλο  τρόπο ;   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  η  λειτουργία  του ,  πέρα  από  την  παραχώρηση  

δηλαδή ,  η  λειτουργία  είναι  ένα  άλλο  θέμα ,  είναι  θέμα  καθαρά  των  

υπηρεσιών  για  να  ελέγξουν  την  νομιμότητα  ή  μη  της  λειτουργίας .   

 Εμείς  ευχόμαστε  όλα  να  είναι  νόμιμα ,  όλα  να  είναι  καλά .   

 Υπάρχουν  κάποιες  ακόμα  εκκρεμότητες ,  έχουν  γίνει  έγγραφα  και  

περιμένουμε  απαντήσεις ,  ούτως  ώστε ,  όταν  τις  πάρουμε  θα  τις  βάλουμε  

στον  φάκελο  να  εμπλουτιστεί  ο  φάκελος  και  με  τα  έγγραφα  που  

περιμένουμε  και  εσείς ,  εάν  έχετε  θα  τα  καταθέσετε  για  να  πάρουμε  την  

τελική  απόφαση .  

 Τι  έγγραφα  περιμένουμε ;  Περιμένουμε  απάντηση  από  την  

Περιφέρεια  εάν  απαιτείται  τοπικό  ρυμοτομικό  σχέδιο  εκεί .  ένα  

έγγραφο  είναι  αυτό .  Ένα  άλλο  έγγραφο ,  περιμένουμε  από  την  Νομική  

Υπηρεσία  του  Δήμου .  Η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  έχει  ήδη  δυο  

γνωματεύσεις  και  απάντησε  στην  δεύτερη  γνωμάτευση  της  κυρίας  

Τσινίκα  απάντησε  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  δια  του  νομικού  του  συμβούλου .   
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 Πάνω  σε  αυτή  την  απάντηση  του  νομικού  συμβούλου  του  αστικού  

Κ .Τ .Ε .Λ .  νομίζω ,  έτσι  δεν  είναι  κ .  Χαρίτο ;  Θα  απαντήσει  η  νομική  

σύμβουλος  τις  επόμενες  ημέρες .  Άρα  ένα  δεύτερο  έγγραφο  είναι  αυτό  

που  περιμένουμε  από  την  νομική  μας  υπηρεσία .  

 Ένα  τρίτο  έγγραφο  που  περιμένουμε  είναι   απάντηση  από  την  

Διεύθυνση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  της  Περιφέρειας  για  την  

νομιμότητα  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων .   

 Και  ένα  τέταρτο  έγγραφο  είναι  αυτό  που  περιμένουμε  από  την  

Πολεοδομία  μας  για  την  νομιμότητα  των  κατασκευών .   

 Αυτά  τις  επόμενες  ημέρες ,  θέλω  να  πιστεύω ,  θα  τα  έχουμε  τα  

έγγραφα ,  θα  τα  βάλουμε  στον  φάκελο  και ,  εάν  θέλετε  να  το  ξανά  

συζητήσουμε  το  θέμα  ως  ενημέρωση  πάλι  για  να  το  ξεδιαλύνουμε  

τελείως  για  να  μην  τυχόν  πάρουμε  κάποια  λανθασμένη  απόφαση  και  να  

το  φέρουμε  την  τρίτη  φορά  για  απόφαση ,  ευχαρίστως .  Εάν  νομίζετε  ότι  

είναι  πλέον  ώριμο  για  να  πάρουμε  απόφαση ,  το  φέρνουμε  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  παίρνουμε  απόφαση .  

 Εγώ  δεν  έχω  να  πω  προς  το  παρόν  τίποτα .  Είμαι  στην  διάθεσή  

σας  για  ερωτήσεις  εάν  μπορώ  να  απαντήσω .  Όσες  δεν  μπορώ  θα  

απαντήσουν  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες .   

 Αυτό  που  θέλω  να  πω  όμως ,  για  να  μην  πλατειάσουμε ,  σήμερα  

δεν  παίρνουμε  απόφαση .  Σήμερα  προσπαθούμε  να  το  ξεδιαλύνουμε  το  

θέμα  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  άποψη ,  ούτως  ώστε ,  να  

καταθέσουμε  πρόταση  μετά  και  να  πάρουμε  την  σωστή  απόφαση .  

 Άρα  το  πιο  σωστό ,  αυτό  θα  ήταν  κατά  την  άποψή  μου ,  

διευκρινιστικές  ερωτήσεις ,  να  απαντηθούν  όσες  μπορούν  να  

απαντηθούν  συν  τα  έγγραφα  που  θα  έρθουν  μετά .   

 Είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  ερωτήσεις .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο .  Κύριε  

Φωτιάδη  προτείνατε  να  γίνουν  κάποιες  ερωτήσεις .  Μήπως  θα  ήταν  

καλύτερα  να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο ;  Και  νομίζω  θα  ήταν  

καλύτερα  να  προχωρήσουμε  αυτή  την  διαδικασία .  Κύριε  Πρόεδρε ,   

έχετε  τον  λόγο .  πλησιάστε  σε  ένα  μικρόφωνο .  Κύριε  Μάρκου  κοντά  σε  

ένα  μικρόφωνο .   

 Έχετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  (Κος  ΜΑΡΚΟΥ):  

Προέκυψε  ένα  θέμα  τώρα  πρόσφατα  με  βάση  και  την  εισήγηση  του  κ .  

Δημάρχου ,  εάν  υφίσταται  νόμιμη  παρουσία  του  Κ .Τ .Ε .Λ .  στον  χώρο  

αυτό  του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  που  παραχωρήθηκε  προς  χρήση  πριν  

από  κάποια  χρόνια ,  πάρα  πολλά  χρόνια  και  αυτό  έχει  σημασία  που  το  

λέω  το  πάρα  πολλά  χρόνια ,  γιατί  στο  χρονικό  διάστημα  που  

μεσολάβησε  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  έκανε  κάποιες  εγκαταστάσεις  εκεί ,  

υποβλήθηκε  σε  δαπάνες  με  την  βεβαιότητα  και  με  την  σιγουριά  ότι  

έχει  να  κάνει  με  μια  διοίκηση  που  ξέρει  τι  κάνει  και  παραχωρεί  αυτό  

τον  χώρο  για  συγκεκριμένο  σκοπό .   

 Συν  τοις  άλλοις  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  δεν  είναι  μια  ανώνυμη  εταιρεία  

κερδοσκοπική  έτσι  απλά .  Είναι  μια  εταιρεία  που  έχει  έναν  

αποκλειστικό  σκοπό  και  εκεί   λίγο  διαφοροποιείται  η  τοποθέτηση  η  

δική  μας  από  την  νομική  πλευρά  σε  σχέση  με  την  γνωμοδότηση  που  

έκανε  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  Μια  γνωμοδότηση .  Γιατί  κατά  

την  μια  γνωμοδότηση  του  συναδέλφου  του  κ .  Αμαξόπουλου  καλώς  

υφίσταται  η  παραχώρηση  και  καλώς  παραμένει  εκεί  το  αστικό  

Κ .Τ .Ε .Λ . .   
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 Κατά  την  γνωμοδότηση  της  κυρίας  Τσινίκα ,  εκφράστηκε  ο  

προβληματισμός  εάν  επιτελεί  το  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  εξέφρασε  την  βεβαιότητα  

μάλλον  ότι  είναι  μια  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  ανώνυμη  εταιρεία  και  

δεν  επιτελεί  κανέναν  σκοπό .   

Αυτή  είναι  μια  λανθασμένη  προσέγγιση  και  αυτό  γιατί  δεν  το  

λέμε  εμείς ,  το  λένε  οι  αποφάσεις  των  δικαστηρίων  που  έχουν  εκδοθεί  

μέχρι  τώρα ,  πάρα  πολλές  αποφάσεις  και  στην  ποινική  διάσταση  της  

έννοιας  του  κοινωφελούς  σκοπού  που  επιτελούν  τα  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  δηλαδή  

για  να  το  καταλαβαίνετε  στις  ποινικές  υποθέσεις  τα  αδικήματα  της  

απιστίας  και  της  υπεξαίρεσης  που  μπορεί  να  τελούν  μέλη  Διοικητικού  

Συμβούλιου  Κ .Τ .Ε .Λ .  αντιμετωπίζονται  σαν  υπαλληλικά  αδικήματα .  

Μπορεί  να  μην  είναι  δημόσιοι  υπάλληλοι  δηλαδή  αλλά  ακριβώς  επειδή  

αντιπροσωπεύουν  φορείς  που  έχουν  να  εξυπηρετήσουν  δημόσιο  σκοπό  

και  κοινωφελή  σκοπό ,  η  πολιτεία  θέλησε  και  έτσι  το  ερμήνευσαν  τα  

δικαστήρια  να  τους  αντιμετωπίζει  σαν  δημοσίους  υπαλλήλους .  Αυτό  

όσον  αφορά  την  ποινική  διάσταση .   

Όσον  αφορά  την  διοικητική  θέση ,  ο  ίδιος  ο  νόμος  ο  καταστατικός  

που  προβλέπει  την  λειτουργία  του  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  υποχρέωσε  τα  προ-

υφιστάμενα  Κ .Τ .Ε .Λ .  να  πάρουν  την  μορφή  της  ανώνυμης  εταιρείας  

και  έβαλε  τους  περιορισμούς  να  έχουν  αποκλειστικά  αυτό  τον  σκοπό  

της  εξυπηρέτησης  των  συγκοινωνιών ,  αστικών  η  υπεραστικών ,  

ανάλογα  τι  είναι  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  αυτό ,  έβαλε  δεσμεύσεις  για  τον  τρόπο  

λειτουργίας  τους .  Δηλαδή  οι  γραμμές ,  το  πώς  κινούνται  οι  γραμμές ,  το  

που  γίνονται  στάσεις  και  τα  λοιπά ,  όλα  αυτά  αποφασίζονται  από  την  

διοίκηση  πάντοτε .  Και  τελικά  έβαλε  και  μια  υποχρέωση  στην  διοίκηση  

να  προσπαθεί  να  συνδράμει  σε  αυτόν  τον  κοινωφελή  σκοπό .   
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Αυτή  η  παραχώρηση  με  τον  χαρακτήρα  της  δωρεάν  παραχώρησης  

όπως  έγινε  και  όπως  θα  πρέπει  να  συνεχίσει  να  παραμένει ,  βρίσκει  

έρεισμα  εδώ  σε  αυτή  την  προσέγγιση  που  έχει  ο  νομοθέτης ,  επειδή  

ακριβώς  εξυπηρετεί  αυτόν  τον  κοινωφελή  σκοπό  και  επειδή  το  

Κ .Τ .Ε .Λ .  έχει  βρεθεί  εκεί  αναγκαστικά .   

Δηλαδή  έγινε  χωροταξικός  σχεδιασμός  της  πόλης  με  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  και  ορίστηκε  ότι  εκεί  θα  είναι  ο  χώρος  

εγκατάστασης  των  αστικών  υπηρεσιών  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά .  

Τίποτα  άλλο .  Είναι  μια  χρήση .   

Όταν  λέμε  λοιπόν  αστικές  συγκοινωνίες  ποιος  μπορεί  να  είναι  

αστική  συγκοινωνία ;  Αστική  συγκοινωνία  με  βάση  τον  νόμο  μπορεί  να  

είναι  μόνο  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ . .  Συνεπώς  δεν  μπορεί  να  τεθεί ,  σας  το  

λέω  πιο  μπροστά  δηλαδή ,  γιατί  υπήρξε  και  μια  διαβούλευση  με  το  

γραφείο  του  κ .  Δημάρχου ,  υπήρξε  μια  σκέψη  να  γίνει  δημοπρασία  και  

να  παραχωρηθεί ,  να  γίνει  μίσθωση  και  τα  λοιπά ,  κάποιου  είδους  

χαρακτήρα  σχέση .   

Δεν  μπορεί  να  συμβεί  αυτό  το  πράγμα .  Δεν  μπορεί  να  γίνει  

μειοδοτικός  διαγωνισμός .  Ποιος  θα  μειοδοτήσει  άλλος ;  Αφού  είναι  

ένας  ο  μοναδικός  φορέας  αυτός  που  δικαιούται  να  κατέχει  αυτόν  τον  

χώρο ,  συνεπώς  δεν  μπορούμε  να  μιλούμε  για  διαγωνισμό .   

Επίσης ,  η  σκέψη  που  θα  έλεγε  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  

ανταποδοτικού  χαρακτήρα  και  να  πληρώσει  συγκρούεται  με  αυτά  που  

σας  είπα  προηγουμένως  αλλά  και  στο  γεγονός  ότι  ο  ίδιος  ο  νομοθέτης ,  

όπως  σας  είπα  πριν ,  υποχρεώνει  την  διοίκηση  να  προσφέρει  μια  

συγκεκριμένη  βοήθεια  για  να  επιτελείται  αυτός  ο  σκοπός .   

Πεμπτουσία  δηλαδή  αυτής  της  έκφρασης ,  της  συνδρομής  από  την  

πλευρά  του  Δήμου  που  είναι  η  διοίκηση ,  η  τοπική  διοίκηση  είναι  η  
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παραχώρηση  της  έκτασης .  Δεν  είναι  μια  πράξη  που  γίνεται  χαριστικά  

και  μπορεί  να  θεωρηθεί  επιλήψιμη ,  όπως  φοβάται  ο  κ .  Δήμαρχος ,  από  

ότι  αντιλαμβάνομαι  και  όπως  . .για  ένα  ζήτημα  για  τις  υπηρεσίες ,  

μήπως  παρανομήσαμε  και  παραχωρήσαμε  δωρεάν .   

Καλώς  παραχωρήθηκε  δωρεάν ,  παραχωρήθηκε  δωρεάν  το  λέει  

αυτό  και  η  κυρία  Τσινίκα  στην  γνωμοδότησή  της ,  λέει  ότι  μπορεί  να  

παραχωρηθεί  δωρεάν  μια  δημοτική  έκταση  εφόσον  ο  φορέας  επιτελεί  

κοινωνικό  σκοπό .   

Στην  προκειμένη  περίπτωση  το  μόνο  σφάλμα  που  έχει  η  

γνωμοδότηση  είναι  η  προσέγγιση  ότι  δεν  επιτελεί  κοινωφελές  έργο .  

Αυτό  είναι  σαφέστατο ,  έχουμε  αναφερθεί  μέσα  στο  υπόμνημα  που  

καταθέσαμε  με  συγκεκριμένες  γνωμοδοτήσεις  του  ΣτΕ  του  κράτους  

που  το  προσδιορίζουν  ότι  αυτό  το  έργο  είναι  κοινωφελές .   

Εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση  και  θέλετε  κάποιες  διευκρινήσεις  

είμαι  στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Θα  ξεκινήσουμε  τις  ερωτήσεις .  Κύριε  Φωτιάδη .  Ο  

κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης ,  ο  κ .  Χράπας .  Και  ο  κ .  

Στεργίου  και  ο  κ .  Γκότσης  εάν  χρειαστεί .  Κυρία  Ιλανίδου  και  εσείς ;  

Και  η  κυρία  Ιλανίδου .  Και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  Μυστακίδης .   

 Θα  ξεκινήσουμε  από  τον  κ .  Φωτιάδη .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  κάνω  ένα  

μικρό  παράπονο .  Σήμερα  είναι  ημέρα  ιδιαίτερη ,  μεγάλο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  ως  προς  τα  θέματα  και  το  επιβαρύνουμε… αλλά  εν  

πάση  περιπτώσει .   
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 Έχει  σχέση  αυτό  που  λέω  ως  σχήμα  λόγου ,  διότι  όπως ,  κύριοι  

συνάδελφοι  είδαμε  όλοι  από  την  εισήγηση  του  Δημάρχου  το  θέμα  δεν  

είναι  ώριμο  και  έχει  πάρα  πολλές  ελλείψεις  και  το  πρώτο  ερώτημα  

είναι  σε  όλους  μας  έχει  σχηματιστεί ,  ποιο  είναι  τελικά  το  πρόβλημα  

για  να  έρθει  σήμερα  για  ενημέρωση ,  Μεγάλη  Τρίτη ,  όταν  έχουμε  ήδη  

πενήντα  και  πλέον  θέματα ;   

 Ένα  δεύτερο  ερώτημα  είναι ,  είναι  άσχημο  θα  το  πω  όμως ,  όταν  

υπάρχει  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  που  έχει  δημοσίευση  του  ΄13, 

στο  φύλλο  15 λέει  ακριβώς  τι  συμβαίνει  στον  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά .  

Πόσα  είναι  τα  στρέμματα ;  Ποιος  θα  πρέπει  να  είναι  παρών  εκεί ;  

Όταν  έχουμε  εμείς  ως  Δήμος ,  είναι  και  ο  Διευθυντής  εδώ  και  

εσείς  έχετε  υπογράψει  κ .  Αγγελίδη  ως  Δήμαρχος ,  στο  προγράμματα  

στο  ευρωπαϊκό  στο  Park and Drive,  ότι  εκεί  υπάρχει  η  αφετηρία  και  

περιγράφετε  όλες  τις  εγκαταστάσεις ,  όλες  τις  εγκαταστάσεις  που  έχει  

με  δικά  του  έξοδα  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  προκειμένου  να  αιτιολογήσουμε  το  

γιατί  εμείς  εκεί  θέλουμε  να  κάνουμε  εγκαταστάσεις  και  εύλογα  τις  

κάνουμε  με  βάση  τον  συγκοινωνιακό  σχεδιασμό ,  χώρο  στάθμευσης ,  

αυτά  εμφανίζονται ,  πώς  σήμερα  μας  λέτε ,  ένα  ερώτημα ,  ότι  δεν  

ξέρατε ;  Εσείς  τα  υπογράψατε  αυτά .   

Περιμένετε  τώρα  τις  υπηρεσίες  σας ,  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  

εννοώ ,  διότι  ως  προϊστάμενος  εσείς  είστε ,  να  σας  δώσουν  

γνωματεύσεις  και  μας  είπατε  ότι  για  το  τοπικό  ρυμοτομικό ,  για  την  

Πολεοδομία  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  ότι  δεν  ξέρατε  ότι  έχει  

εκπνεύσει ;   

Πως  αιτιολογείτε ,  τρίτη  ερώτηση ,  ότι  ως  αντιπολίτευση  εσείς  

μετείχατε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  Δήμαρχο  τον  κ .  Μωυσιάδη ,  
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όπου  είχε  γίνει  αυτή  η  πρόβλεψη  και  η  μετακίνηση  και  η  ώθηση  

ανατολικότερα  των  εγκαταστάσεων ;   

Και  αλήθεια  εσείς ,  μια  τέταρτη  ερώτηση ,  ως  Δήμαρχος  οφείλετε  

να  ξέρετε  ότι  όταν  μια  περιοχή  συγκεκριμένο  από  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  έχει  οριστεί  για  αυτή  την  χρήση ,  πώς  αλήθεια  

μπορεί  αυτός  ο  φορέας  να  του  πείτε  ότι  πάνε  κάπου  αλλού  και  άμεσα ;  

Γιατί  αυτό  έγινε  κύριοι  συνάδελφοι .  σε  συνδυασμό  εννοώ  με  την  

δέσμευση  από  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  ήρθε  Μεγάλη  Τρίτη .  Το  πρόβλημα  είναι  γιατί  ήρθε  Μεγάλη  

Τρίτη ;  Γιατί  ήρθε  Μεγάλη  Εβδομάδα ,  αυτό  είναι  το  πρόβλημα ;  Έπρεπε  

να  έρθει .   

 Όταν  από  τον  Δεκέμβριο  μου  κάνουν  καταγγελίες  συνεχώς  οι  

βενζινοπώλες  ότι  συγκαλύπτω  δήθεν  μια  παρανομία ,  περίμενα  και  

επώνυμες  καταγγελίες ,  δεν  κρύβονται  οι  άνθρωποι ,  λοιπόν  κινήσανε  

τις  διαδικασίες .  Καλά  αυτό  τώρα  ήταν  αναμενόμενο  για  όλα  φταίει  ο  

Αγγελίδης ,  δεν  το  συζητάμε .  Και  για  το  τρομοκρατικό  κτύπημα  στην  

Σουηδία  ο  Αγγελίδης  φταίει .   

 Έδωσα  την  εντολή  στις  υπηρεσίες  από  την  πρώτη  στιγμή  να  δουν  

τι  συμβαίνει .  Περιμένανε  την  γνωμάτευση  τελικά ,  το  τελευταίο  χαρτί  

που  περιμένανε  ήταν  την  γνωμάτευση  της  νομικής  συμβούλου  και  

μόλις  ήρθε  η  γνωμάτευση  της  νομικής  συμβούλου  την  προηγούμενη  

Παρασκευή  το  μεσημέρι  στις  15:00΄η  ώρα  στις  15:01΄πήρα  τον  

Πρόεδρο  τηλέφωνο  και  λέω  ότι  Πρόεδρε  υπάρχει  μια  γνωμάτευση  της  
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νομικής  μας  συμβούλου ,   τον  Πρόεδρο  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ . ,   που  λέει  

αυτά  και  αυτά ,  δες  με  τους  νομικούς  σου  τι  μπορεί  να  γίνει .  

 Και  για  να  μην  με  κατηγορήσουν  ότι  το  θέμα  το  παρατείνω  ή  το  

συγκαλύπτω  και  τα  λοιπά ,  το  έφερα  αμέσως  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Το  πρόβλημα  είναι  εάν  είναι  Μεγάλη  Τρίτη ;  Αυτό  είναι  πολιτικό  

σκεπτικό ;   

 Γιατί  ήρθε  Μεγάλη  Τρίτη ;  Να  γιατί  ήρθε  Μεγάλη  Τρίτη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  πως  θα  πάρουμε  απόφαση  όταν  δεν  έχουμε  ολοκληρωμένη  άποψη ;  

Όταν  λείπουν  στοιχεία .  Δεν  υπάρχει  ολοκληρωμένη  άποψη .  Υπάρχει  

έγγραφο  της  υπηρεσίας ,  δεν  το  λέω  εγώ ,  εκτός  εάν  αμφισβητείτε  τις  

υπηρεσίες ,  που  λέει  ότι  έληξε  η  παραχώρηση .  Ντε  φάκτο .  Το  λέει  η  

υπηρεσία ,  δεν  το  λέω  εγώ .   

 Όταν  μου  λέει  η  υπηρεσία  ότι  έληξε  η  παραχώρηση ,  όταν  η  

γνωμάτευση  η  δεύτερη  της  νομικής  συμβούλου  λέει  αυτά  που  λέει ,  τα  

ξέρετε ,  δεν  θα  το  φέρω  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

Ολοκληρωμένο  δεν  είναι .  Μα  γι '  αυτό  σας  λέω  να  το  ωριμάσουμε .  Δεν  

είναι  για  να  πάρουμε  απόφαση  αμέσως  μια  και  έξω ,  διότι  εμείς  δεν  

θέλουμε  τα  αστικά  λεωφορεία  να  φύγουν  από  εκεί .   

Ξέρω  την  πλειοδοσία  που  θα  γίνει  τώρα ,  η  σπέκουλα  που  θα  

πέσει .  Βγήκαν  κάποιοι  και  νωρίς  –νωρίς  στα  κανάλια  και  άρχισαν  τα  

γνωστά  τροπάρια ,  τις  γνωστές  πολιτικολογίες .   

 Λοιπόν ,  δεν  καθίσω  να  ασχοληθώ  με  πολιτικολογίες ,  μπαίνουμε  

στην  ουσία .  Η  θέση  μας  δεν  είναι  να  φύγει  το  αστικό .  Όταν  όμως  

υπάρχει  έγγραφο  της  υπηρεσίας  που  λέει  ότι  έληξε  η  παραχώρηση ,  δεν  
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θα  το  δούμε  το  θέμα ;  Υπάρχει  γνωμάτευση  από  την  νομική  σύμβουλο ,  

τίθεται  δηλαδή  εκ  νέου  θέμα  για  απόφαση .  Πρέπει  να  πάρουμε  μια  

απόφαση .  Παράταση  θα  την  πείτε ;  Εκ  νέου  παραχώρηση  θα  την  πείτε ;  

Αυτό  εδώ  θα  το  αποφασίσουμε .  Μετά  από  τα  στοιχεία  που  θα  έχουμε .   

Με  βάση  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  που  εγκρίθηκε  το  ΄13 

πως  δεν  ήξερα  ότι  έληξε  η  παραχώρηση ;  Μα  το  Γενικό  Πολεοδομικό  

Σχέδιο του ΄13 μιλάει  για την λήξη της παραχώρησης; Έχει  σχέση με 

την  λήξη  της  παραχώρησης ,  με  την  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καμία  σχέση  δεν  έχει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  στρεβλώνεται  η  ερώτησή  μου  θα  πρέπει  να  με  διαφυλάξετε .  Δεν  

είπα  αυτό .  Υπάρχει  καταγραφή  και  δεν  είπα  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  είπατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  τέσσερις  ερωτήσεις… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για αυτή εδώ για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ΄13 τι  είπατε;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  ότι  εφόσον  υπάρχει  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  και  εσείς  

είστε  Δήμαρχος ,  δημοσιεύτηκε  το  ΄13 και  είπα  ότι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ότι  υπογράψατε  το  τεχνικό  δελτίο  και  το  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα ,  όπου  

εκεί  εμφανίστηκαν  όλες  οι  υποδομές , , ,  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάρα  κάτω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως  μας  είπατε  ότι  δεν  ξέρετε  εσείς… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  δεν  λέω  και  εγώ ;  Αυτό  είπα  και  εγώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρατε  ότι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε  άμα  δεν  ξέρουμε  βασικά  πράγματα .  στο  Γενικό  Πολεοδομικό  

Σχέδιο  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  λέω  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  Στο  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  να  απαντήσει ,  κ .  Φωτιάδη ,  σας  παρακαλώ .  Αφήστε  να  

απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Από  το  ΄13 λέω  ότι  εκεί  υπάρχει  μια  σαφής  τοποθέτηση .  Όταν  λοιπόν  

εμείς ,  επειδή  ξέρω  πολύ  καλά ,  για  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  έγινε  κατανοητό  το  ερώτημα .  Είναι  κατανοητό .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  από  εδώ  και  πέρα .  Από  το  Γενικό  Πολεοδομικό  

Σχέδιο .  Όταν  λοιπόν  υποβάλλατε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς  δεν  ξέραμε  την  λήξη  της  παραχώρησης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμφανίζονται  όλες  οι  εγκαταστάσεις  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  δίπλα  εμείς  

προτείνουμε .  Εμείς  λοιπόν  ως  Δήμος  δια  της  υπογραφής  του  κ .  

Δημάρχου ,  του  κ .  Αγγελίδη  πιστοποιούμε  ότι  υπάρχουν  αυτές  οι  

εγκαταστάσεις  και  δίπλα  ζητάμε  συμπληρωματικά  να  γίνει  το  

πάρκινγκ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  ξέρατε .  Αυτό  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  ήξερα  την  λήξη  της  παραχώρησης ;  Τι  σχέση  έχει… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  άλλο  είπαμε .  Δεν  είπατε  άλλο ,  αυτό  λέτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Φωτιάδη… 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  λέτε .  Λέτε ,  μια  στιγμή  τώρα ,  μια  στιγμή .  Λέτε  ότι  αφού  εκεί  

έγινε  η  πρόταση  για  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  πως  δεν  ήξερες  την  

λήξη  της  παραχώρησης ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη  μην  διακόπτετε ,  αφήστε  να  ολοκληρώσει  ο  

κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς  αυτό  λέτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς  αυτό  λέτε .  Αφού  εκεί  έγιναν  προτάσεις  για  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  πώς  δεν  ξέραμε  την  λήξη  της  παραχώρησης ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  να  δούμε  το  άλλο ,  ποιο  είναι  το  άλλο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  υπέγραψες  δεν  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Άρα  δεν  ήξερες  εάν  εκεί  είναι  νόμιμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Φυσικά  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  υπέγραψες  τότε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή .  Εσύ  τι  υπέγραψες ;  Και  εσύ  το  ψήφισες  αυτό .  Αυτό  εδώ .  

Και  εσύ  το  ψήφισες .  Κάτσε  μια  στιγμή .  Κοιτάξτε ,  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη .  Σας  παρακαλώ  όχι  διάλογο .  Αφήστε  να  

ολοκληρώσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  μας  αφήσει  να  μιλήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αφού  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  

των  ερωτήσεων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  θα  διακόπτετε  όμως  τον  Δήμαρχο  κάθε  λεπτό .  Όχι  

σας  παρακαλώ  σεβαστείτε  την  λειτουργία .  Αφήστε  να  ολοκληρώσει  ο  

κ .  Δήμαρχος .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  δεν  έχει  καμία  σχέση  πρώτον  με  την  

λήξη  παραχώρησης  ούτε  καμία  σχέση  έχει  με  την  νομιμότητα  των  

εγκαταστάσεων .  Δεν  εξετάζει  αυτά  τα  πράγματα .  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  προτείνονται  στο  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  
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προτείνονται ,  προτάσεις  κατατίθενται  για  το  που  θα  μένει  το  αστικό  

λεωφορείο ,  που  θα  υπάρχει  αγορά ,  που  θα  είναι  το  ένα  και  που  θα  

είναι  το  άλλο .  Αυτό  γίνεται .   

 Δεν  εξετάζει  ούτε  την  νομιμότητα  των  εγκαταστάσεων  ούτε  εάν  

έληξε  μια  παραχώρηση .  Την  παραχώρηση  ασφαλώς  ότι  έληξε  η  

παραχώρηση  μα  καταρχήν  η  παραχώρηση  έληξε  το  ΄05. Δηλαδή ,  τότε  

αυτό  έλεγε  η  απόφαση .  Εγώ  δεν  κατηγορώ  καμία  Δημοτική  Αρχή ,  έτσι ;  

Αλλά  τότε  έληξε  η  παραχώρηση ,  το  ΄05. Τότε  ολοκληρώθηκε  η  πράξη  

εφαρμογής  στην  περιοχή  Αποστολίδη .  Τότε  έπρεπε  να  φύγουν .  Μην  

χαίρονται  τώρα  κάποιοι ,  αρχίζουν  να  κτυπάνε  παλαμάκια .  

 Άλλο  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο .  Μετά ,  αφού  ολοκληρώθηκε  

το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  σε  εκείνη  την  περιοχή  που  προβλεπόταν  

να  πάνε  τα  αστικά ,  μετά  άρχισαν  οι  εργασίες  για  να  αποχαρακτηριστεί  

εκείνος  ο  χώρος  και  να  χαρακτηριστεί  ένας  άλλος .  Μετά  άρχισαν  αυτές  

οι  εργασίες .   

 Αυτά  το  πότε  έληξε  δεν  το  γνωρίζαμε .  Γιατί  το  γνώριζε  ο  κ .  

Βλάχος ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Μωυσιάδης  δεν  το  γνώριζε ;  Ο  κ .  Βλάχος .  Δηλαδή  εάν  το  πάμε  

έτσι ,  εγώ  δεν  τους  ρίχνω  ευθύνες ,  φταίει  μόνο  ο  Αγγελίδης ;  Δεν  φταίει  

δηλαδή  ούτε  ο  κ .  Βλάχος  ούτε  ο  κ .  Μωυσιάδης .  Έτσι  ακριβώς ,  αυτό  

λέω  κ .  Αναστασιάδη .  Αυτό  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  κάνουμε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .  Εντάξει  το  ξέρουμε  τώρα  το  

τροπάριο  το  γνωστό .  Το  ξέρουμε .  Ξέραμε  τι  θα  γίνει  σήμερα .  Το  

ξέραμε .  Το  ξέραμε .  Πήραμε  μια  πρόγευση  και  από  τα  κανάλια .  

 Πώς  θα  πάνε  λέει  τώρα  κάπου  αλλού ;  Είπαμε  τέτοιο  πράγμα ;  

Δηλαδή  είδατε  στην  εισήγησή  μου  να  λέω  ότι  να  πάνε  κάπου  αλλού ;  

Δηλαδή  τόσο  διαστρέβλωση ;  Τόσο  διαστρέβλωση ;  Αυτό  είπα ;  Λέω  ότι  

η  προσωπική  μου  θέση  και  πιστεύω  και  των  περισσοτέρων  είναι  πώς  θα  

παραμείνει ,  με  ποιον  τρόπο  θα  παραμείνει  αλλά  να  είναι  νόμιμη  και  η  

παραμονή  και  η  λειτουργία .  Αυτό  είπα .  Εκτός  εάν  κανένας  δεν  θέλει  η  

παραμονή  και  η  λειτουργία  να  είναι  νόμιμη .  Αλλάζει  αυτό  το  πράγμα .  

Εμείς  θέλουμε  να  είναι  νόμιμη .  Και  η  παραμονή  και  η  λειτουργία .  

 Αυτές  είναι  οι  απαντήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  κάνω  δυο ,  τρεις  ερωτήσεις  επί  της  ουσίας ,  γιατί  νομίζω  στο  φιλάνε  

πρέπει  να  βρεθεί  λύση  για  το  θέμα  γιατί  πιστεύω  ότι  απασχολεί  πάρα  

πολύ  κόσμο  και  όλη  την  σερραϊκή  κοινωνία ,  όχι  μόνο  τους  κατόχους  

αστικών  συγκοινωνιών  αλλά  όλη  την  σερραϊκή  κοινωνία .   

 Το  πρώτο  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  ότι  είπατε  

ότι  είχε ,  θα  έμπαιναν  τα  αστικά  εκεί  στον  Αποστολίδη ,  κάπου  στον  

Αποστολίδη ,  όμως  στο  υπόμνημα  που  έχουν  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  λέει  ότι  ο  

συγκεκριμένος  χώρος  είναι  ο  μόνος  που  καθορίστηκε  από  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  του  Δήμου  Σερρών  ως  χώρος  εγκατάστασης  των  

αστικών  συγκοινωνιών .  Και  μετά  άλλαξε  δηλαδή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

40 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το ΄05 ήταν για;  Μάλιστα.  Άρα εκείνο έχει  λήξει  όμως ,  δεν  υπάρχει ,  

υπάρχει  αυτό  που  λέμε  το  ΄13.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα  ούτε  καν  χρειαζόταν  να  αναφερθείτε  σε  αυτό .  Δεν  χρειαζόταν .  

Εκείνο  έχει  τελειώσει  το  θέμα  Αποστολίδη  και  τα  λοιπά ,  της  περιοχής  

Αποστολίδη .  Δεν  είχε  κανένα  λόγο  να  το  συζητήσουμε .  Μιλάμε  για  το  

καινούργιο ,  γι '  αυτό  που  ισχύει  τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  για  να  σας  βοηθήσω ,  ίσως  δεν  διαβάσατε  τα  έγγραφα .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τα  διάβασα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  απόφαση  παραχώρησης  στο  Αριάδνη  ήταν  το  ΄04 και  ήταν  για  εκείνη  

την  θέση  που  προβλεπόταν  τότε  από  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  και  

έλεγε  ότι  θα  πάτε  εκεί  προσωρινά  για  τρία  χρόνια  ή  εν  πάση  

περιπτώσει ,  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  πράξη  εφαρμογής  σε  εκείνη  την  

περιοχή .  Και  η  πράξη  εφαρμογής  το  ΄05 ολοκληρώθηκε .   

 Δηλαδή ,  κανονικά  έπρεπε  να  φύγουν  το  ΄06. Δεν  έφυγαν .  Καλά  

κάνανε .  Άλλο  θέμα  αυτό .  Μετά  έγιναν  προσπάθειες ,  νέο  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  που  συζητήθηκε ,  ξέρει  ο  κ .  Αναστασιάδης  στην  

θητεία  τους  και  εγκρίθηκε  το  ΄13, αποχαρακτηρίστηκε  εκείνος  ο  χώρος  

και  χαρακτηρίστηκε  ο  σημερινός .  Έτσι  έγινε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Τώρα  στα  έγγραφα  που  είπατε  ότι  περιμένουμε  είναι  λέτε  το  τοπικό  

ρυμοτομικό .  Αυτό   είναι  απαραίτητο  για  την  στάθμευση  των  αστικών  

λεωφορείων  εκεί ;   Είναι  απαραίτητο ;  Γιατί  από  τις  εισηγήσεις  που  είδα  

μέσα ,  ότι  διάβασα ,  δεν  αναφέρεται  σε  αυτό  το  θέμα ,  το  τοπικό  

ρυμοτομικό  και  τα  λοιπά .  Μήπως  είναι  κάποια  προσκόμματα ;  Δηλαδή  

δεν  το  είδα  πουθενά  και  το  περιμένουμε  από  την  Περιφέρεια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  πρέπει  να  σας  απαντάω  ένα  –ένα  τα  ερωτήματα ,  για  να  

μην  τα  ξεχνάμε .  Λοιπόν  από  την  στιγμή  που  προέκυψε  το  θέμα  έχουν  

γίνει  πάρα  πολλές  συσκέψεις  με  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  και  το  

θέμα  του  τοπικού  ρυμοτομικού  σχεδίου  μας  το  έθεσαν  οι  υπηρεσιακοί  

παράγοντες .  Εδώ  είναι  η  κυρία  Νάσου  που  μπορεί  να  σας  το  εξηγήσει  

καλύτερα  και  είπε  ότι  πρέπει  να  κάνουμε  ένα  έγγραφο  στην  Περιφέρεια  

για  να  δούμε  εάν  χρειάζεται  τοπικό  ρυμοτομικό  σχέδιο .   

 Θα  παρακαλούσα  την  κυρία  Νάσου  ας  το  εξηγήσει  γιατί  τα  

ξέρετε  καλύτερα  εσείς  κυρία  Νάσου .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μέχρι  τώρα  γιατί  δεν  ζητήσαμε  ρυμοτομικό  σχέδιο  από  την  

Περιφέρεια ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  κύριε  Μηλίδη  μέχρι  τώρα  δεν  ήξερε  κανένας  ότι  είχε  λήξει  η  

παραχώρηση .  Το  θέμα   έσκασε  τώρα ,  μετά  το  βενζινάδικο  που  έγινε  

και  έγιναν  οι  καταγγελίες ,  μετά  ψάχνοντας ,  δίνοντας  εγώ  εντολή  να  

ερευνηθεί  το  όλο  θέμα ,  έτσι  προέκυψαν  αυτά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όπως  αντιλαμβάνεστε  ποιοι  κωνικό  πρόβλημα  δημιουργείται  τεράστιο  

εάν  στέλνοντας  ένα  τέτοιο  χαρτί  στην  Περιφέρεια ,  παράδειγμα ,  είναι  
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αρνητική  η  απόφαση  από  εκεί ;  το  οποίο  εκεί  δεν  είναι  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  το  δικό  μας .  άλλοι  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  από  την  στιγμή  που  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  για  το  θέμα  

λέει  ότι  πρέπει  να  σταλεί  ένα  τέτοιο  έγγραφο  στην  Περιφέρεια  εγώ  τι  

θα  πω ,  να  μην  το  στείλει ;  Εσείς  δηλαδή  δίνετε  εντολή  τώρα  στην  κυρία  

. .  ότι  όχι ,  να  μην  το  στείλει ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θέλω  να  πω  ότι  πολλά  χαρτιά  ανακαλύπτουμε  τώρα  που  θα  μπορούσε  

να  τα  είχαμε  ανακαλύψει ,  εάν  χρειαζόταν .  Τώρα  ξαφνικά  τα  

ανακαλύψαμε  όλα .  Εν  πάση  περιπτώσει .  Και  πολύ  φοβάμαι  ότι  όσο  το  

ανοίγουμε  και  το  πλατειάζουμε  το  θέμα ,  πάμε  στην  Περιφέρεια ,  πάμε  

εδώ  και  πάμε  εκεί ,  θα  χαθεί  το  ουσιαστικό  πρόβλημα  που  νομίζω ,  εγώ  

το  λέω  ευθαρσώς ,  πρόθεσή  μας  είναι  να  μείνουν  εκεί  που  είναι .  

 Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκεί  που  είναι  πρέπει  να  είναι  νόμιμα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ξέρω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  όπως  έγινε  το  θέμα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ωραία .  Από  ότι  είπατε  οι  βενζινοπώλες  έκαναν  μια  καταγγελία  και  

επώνυμη  και  τα  λοιπά .  Εάν  τελείωνε ,  για  κάποιο  λόγο ,  το  θέμα  το  με  

το  βενζινάδικο ,  τελείωνε  το  θέμα ;  Δηλαδή ,  φερ’  ειπείν  έκλεινε  η  

βενζιναντλία  που  είναι  εκεί  πέρα ,  το  πρατήριο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  είναι  πρατήριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Νάσου  ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο ,  ελάτε  λιγάκι  σας  παρακαλώ  

εδώ  μπροστά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  το  θέμα  από  την  στιγμή  που  έγιναν  καταγγελίες  και  

έδωσα  εντολή  να  διερευνηθεί ,  βγήκαν  στην  επιφάνεια  όλα  αυτά  τα  

στοιχεία .  Πρώτα  –πρώτα  βγήκε  το  θέμα  της  λήξης  της  παραχώρησης .  

Λένε  οι  υπηρεσίες  ότι  η  παραχώρηση   έχει  λήξει .  Άρα  πρέπει  να  

ληφθεί  εκ  νέου  απόφαση .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  μπαίνει  το  θέμα  της  νομιμότητας .  Πώς  θα  

παραμείνει  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  εκεί  πέρα ;  Θα  παραμείνει  νόμιμα ;  Να  

μην  μας  τραβάνε ,  διότι  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  τραβάνε  στα  

δικαστήρια .  Οποιοσδήποτε  που  δεν  θα  τον  ικανοποιεί  μια  απόφαση ,  

εάν  δεν  είναι  νόμιμη ,  θα  μας  τραβάει  στα  δικαστήρια .  Πώς  θα  

παραμείνουν  εκεί ;   

 Κοιτάζουμε  να  δούμε ,  πώς  μπορούν  να  παραμείνουν  νόμιμα  και  

πώς  μπορούν  παραμένοντας  νόμιμα  να  λειτουργούν  και  νόμιμα .  Αυτό  

ψάχνουμε .  Καταλάβατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Νάσου  είναι  εδώ ;  Για  να  απαντήσει  στο  ερώτημα .  Εάν  θέλετε  

ελάτε  σας  παρακαλώ  στο  μικρόφωνο  να  απαντήσετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσει  σε  ένα  ακόμα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ας  πάρει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  γνωστό  ότι  αναφέρεται  και  στα  έγγραφα  ότι  εκεί  έγιναν  κάποιες  

δαπάνες  υποδομής .  Αυτά ,  φαντάζομαι  δεν  έγιναν  εν  αγνοία  του  Δήμου  

ή  των  υπηρεσιών .  Έτσι  δεν  είναι ;  Εν  γνώσει  του  Δήμου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ρωτήστε  τους  τότε  δημάρχους .  Δεν  έγιναν  στην  θητεία  μου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  του  Δήμου  είπα ,  δεν  είπα  του  κ .  Αγγελίδη .  Είπα  του  Δήμου .  Και  

των  υπηρεσιών .  Και  λέω ,  έγιναν  εν  γνώσει  του  τους  και  τώρα  αυτά  

στοίχισαν  και  πολλά  λεφτά .  Τι  μπορεί  να  γίνει ;  Ποιος  θα  τα  

επιβαρυνθεί ;   

 Μαζί  με  αυτό  ήθελα  να  πω ,  πως  μπορεί  να  προκύψει  

ανταποδοτικού  χαρακτήρα  λέει ,  η  δημοπρασία  να  κάνει .  Πώς  μπορεί  να  

προκύψει  κάτι  τέτοιο  κύριε  Δήμαρχε  και  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

όταν  υπάρχει  σωρεία  αποφάσεων  του  Νομικού  Συμβούλιου  του  

κράτους ,  του  Αρείου  Πάγου  ότι  επιτελεί  κοινωφελές  έργο ;   

 Δηλαδή  μου  κάνει  εντύπωση  πως  προκύπτει  αυτό  να  γίνει  κάτι  

τέτοιο ;   

 Ευχαριστώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  ρωτήσατε  για  την  δημοπρασία .  Στην  συζήτηση  τρεις  

συναντήσεις  κάναμε  με  το  Αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  αυτή  την  εβδομάδα .  Την  

Δευτέρα  μόνο  με  τον  Πρόεδρο ,  την  Τρίτη  Πρόεδρος  και  νομικοί  

σύμβουλοι  και  χθες  πάλι  Πρόεδρος  και  νομικοί  σύμβουλοι .  Στην  

συζήτηση  που  κάναμε  τους  ξεκαθάρισα  ότι  η  πρόθεσή  μας  είναι  να  

παραμείνουν  αλλά  να  είναι  νόμιμοι  και  να  λειτουργούν  νόμιμα .  
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 Πάνω  στην  συζήτηση  είπαμε  αν  δούμε ,  μπορείτε  να  παραμείνετε  

δωρεάν ;  Να  το  δούμε ,  αυτά  πρέπει  να  τα  ψάξουμε ,  πρέπει  να  τα  

ξεκαθαρίσουμε .  Εάν  δεν  μπορείτε  δωρεάν  και  πρέπει  με  λεφτά  πώς  θα  

γίνει ;  Με  δημοπρασία ;  Απευθείας ;  Αυτά  είπα .  Καταλάβατε ;  Δεν  έκανε  

πρόταση  εγώ .   

 Και  πρέπει  να  καταλάβουμε  όλοι  εδώ  μέσα ,  γιατί  μπορούμε  να  

συζητάμε  τώρα  μέχρι  το  πρωί ,  εάν  μπούμε  στην  ουσία  όχι  δωρεάν ,  όχι  

με  λεφτά ,  όχι  το  ένα ,  όχι  το  άλλο ,  δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ .   

 Τώρα  κάνουμε  ερωτήσεις  πάνω  στον  φάκελο .  Μέσα  στον  φάκελο  

υπάρχουν  κάποια  έγγραφα .  Ή  πάνω  σε  αυτά  που  ειπώθηκαν  και  από  

εμένα  και  από  τον  νομικό  σύμβουλο  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ . .  Εάν  έχετε  

κάποιες  διευκρινιστικές  ερωτήσεις ,  κάποιες  απορίες  που  μπορούν  να  

βοηθήσουν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  έχει  μια  ολοκληρωμένη  άποψη  

προκειμένου  να  πάρει  μια  σωστή  απόφαση ,  αυτές  οι  ερωτήσεις  πρέπει  

να  γίνουν .  Διαφορετικά  εάν  μπούμε  στην  ουσία  και  λέμε  ότι  όχι  με  

λεφτά ,  όχι  χωρίς  λεφτά ,  όχι  το  ένα ,  όχι  το  άλλο ,  δεν  θα  τελειώσουμε  

ποτέ .   

 Αυτά  ευχαρίστως  θα  τα  πούμε  όταν  θα  ολοκληρώσουμε  άποψη  

και  θα  κατατεθούν  συγκεκριμένες  προτάσεις  με  τεκμηρίωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  παίρνουμε  απόφαση .  Κύριε  Μάρκου  δεν  παίρνουμε  απόφαση  

τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  για  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία  μην  διακόπτετε  σας  

παρακαλώ .  Η  κυρία  Νάσου  στο  ερώτημα  του  κ .  Μηλίδη .   
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Κα  ΝΑΣΟΥ:  

Εγώ  να  σας  διευκρινίσω ,  καλησπέρα  και  από  εμένα ,  ότι  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  είναι  ένα  στρατηγικό  σχέδιο  που  κάνει  προτάσεις  

για  την  λειτουργία  της  πόλης  και  προτείνοντας  κάποιες  χωροθετήσεις  

χρήσεων  κοινόχρηστες ,  κοινωφελείς  και  όχι  μόνο .   

 Μια  από  αυτές  τις  προτάσεις  ήταν  η  χωροθέτηση  της  αφετηρίας  

αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ .  στην  περιοχή  που  έγινε  στο  παρελθόν  η  παραχώρηση  

και  υλοποιήθηκε  η  δημιουργία  του  χώρου  δυτικά  του  στρατοπέδου  

Εμμ .  Παπά .   

 Κάθε  μια  από  τις  προτάσεις  που  στρατηγικά  προτείνει  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  να  χωροθετηθούν  στην  πόλη  των  Σερρών  απαιτεί  

μια  διαδικασία  για  να  ολοκληρωθεί .   

 Δηλαδή  εάν  πρόκειται  για  κάτι  εντός  σχεδίου  έχει  άλλη  

διαδικασία  με  συγκεκριμένες  πράξεις  της  διοίκησης  για  να  

ολοκληρωθεί  η  χωροθέτηση  της  δραστηριότητας ,  όταν  πρόκειται  για  

χαρακτηρισμό  χώρο  μιας  κοινόχρηστης  ή  κοινωφελής  δραστηριότητας  

εκτός  σχεδίου  περιοχής  απαιτείται  τοπικό  ρυμοτομικό .  Αυτό  είναι   

ένας  κανόνας  που  τηρείται  πάντα .   

 Τώρα  το  ερώτημα  προς  την  Περιφέρεια ,  γιατί  τα  τοπικά  

ρυμοτομικά  δεν  εγκρίνονται  με  απόφαση  Περιφερειάρχη  αλλά  

απαιτείται  έκδοση  προεδρικού  διατάγματος ,  το  ερώτημα  προς  την  

Περιφέρεια  θα  είναι  ουσιαστικά  μια  διευκρίνηση  στην  ήδη  γνώση  που  

έχουμε  ότι  υπάρχει  μια  επιπλέον  διαδικασία  για  να  ολοκληρωθεί  η  

χωροθέτηση  της  αφετηρίας  αστικών  λεωφορείων ,  μια  επιπλέον  

διευκρίνηση ,  μια  βεβαίωση  ουσιαστικά  για  το  πώς  ακριβώς  θα  

κινηθούμε  από  εδώ  και  πέρα .   
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 Εάν  μου  επιτρέπεται  να  πω  γιατί  από  το  ΄13 έως  σήμερα  δεν  

προχωρήσαμε  σε  αυτή  την  έκδοση  τοπικού  ρυμοτομικού ,  συνήθως  ένα  

Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  κάνει  μια  σειρά  από  προτάσεις ,  οι  οποίες  

ιεραρχούνται  κατά  προτεραιότητα  και  δρομολογούνται ,  γιατί  είναι  ένα  

πλήθος  από  αλλαγές  που  γίνονται  στην  πόλη  και  όλα  δεν  μπορούν  να  

γίνουν  με  την  έκδοση  του  ΦΕΚ  της  έγκρισης  του  Γενικού  

Πολεοδομικού  Σχεδίου .   

 Εννοείται  ότι  δεδομένου  του  θέματος  που   προέκυψε  θα  

ξεκινήσουμε  αμέσως  τον  χαρακτηριστικό  του  χώρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλες  ερωτήσεις  κ .  Μηλίδη ;  Ευχαριστούμε  κυρία .  Κύριε  

Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .     

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμοι  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  για  να  προχωρήσουμε ,  ερωτήσεις  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  θα  κάνω .  Επειδή  εγώ  όλη  την  ημέρα  γυρνάω  μέσα  στην  πόλη  

και  βλέπω  ένα  τεράστιο  αστικό  …και  αναρωτιέμαι  αυτοί  οι  άνθρωποι  

έχουν  κέρδος ;  Εσείς  είστε  όλοι  μάρτυρες  ότι  ένα  πούλμαν  ποτέ  δεν  

είναι  γεμάτο .  Θα  έχει  ένα ,  δυο ,  τρία  άτομα  το  πολύ…Αυτά  είναι  

γνωστά  κύριε  Δήμαρχε ,  έτσι  δεν  είναι ;  Τα  ξέρουμε  όλοι .  Και  είναι  

ντροπή  για  μας  να  καθόμαστε  και  να  μιλάμε  για  τέτοια  πράγματα  εδώ  

μέσα .   

 Καταρχάς  εκείνο  το  οικόπεδο  που  έχει  θέλω  να  ξέρει  η  κυρία ,  ότι  

είναι  επικίνδυνο  διότι  είναι  ο  δρόμος  εθνική  οδός  . .  πως  θα  βγουν  από  
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εκεί  αυτοί  οι  άνθρωποι  εκεί ;  Εκεί  που  είναι ,  είναι  εξασφαλισμένη  και  

η  είσοδος  και  η  έξοδος  των  πούλμαν .   

 Είναι  σοβαρά  πράγματα  αυτά .  Για  σκεφτείτε  σοβαρά .  Τι  είμαστε  

εμείς  εδώ  δηλαδή ;  Ένα  κοινωφελές  ίδρυμα  θα  το  καταστρέψουμε ;  Και  

πώς  θα  πάνε  οι  γριούλες  οι  καημένες . .  από  που ;  Με  ταξί ;  Έχουν  λεφτά ;   

 Ερώτημα  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εδώ  να  το  ξεκαθαρίσουμε .  Εγώ  

λέω  ότι  παραπάνω  από  δυο  άτομα  εάν  δεις  σε  πούλμαν  να  με  πείτε  

ψεύτη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνείς .  Άρα  δεν  χρειάζεται  να  λέμε  πολλά  λόγια  εδώ  μέσα .  Αυτά  

έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Διευκρινιστικές  ερωτήσεις  θα  κάνω  προς  τον  εκπρόσωπο  των  

Κ .Τ .Ε .Λ . .   

 Πρώτον .  Τι  είναι  κοινωφελές ,  γιατί  ακούστηκε  στην  ρύμη  του  

λόγου  σας  κοινωφελές  και  κοινωνικό .  Απαντήστε  σε  αυτό .  Τι  είναι  

κοινωνικό  και  κοινωφελές ;  Εάν  είστε  κοινωφελής  ή  είστε  κοινωνικό ,  

γιατί  κοινωνικό  έργο  εγώ  ξέρω  πάρα  πολλούς  ιδιώτες  στην  πόλη  που  

κάνουν  τεράστιο  κοινωνικό  έργο .  Με  ενδιαφέρει  δηλαδή  για  να  

αποφασίσω  την  επόμενη  φορά .   

 Δεύτερον .   Θα  ήθελα  να  μας  πείτε  για  τους  ισολογισμούς  σας  εάν  

μπαίνετε  μέσα  ή  εάν  τελικά  είναι  κερδοφόροι  οι  ισολογισμοί  σας .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

49 

 Τρίτον .  Ποια  ήταν  η  θέση  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  το  2004 και  γιατί  δεν  

πήγατε  εκεί ;   

 Τέταρτον .  Γιατί  δεν  έγινε  η  μετακίνηση  το  2005,  ως  όριζε  η  

πράξη  εφαρμογής ;  Γιατί  δεν  πήγατε  εκεί  να  πάτε  να  αγοράσετε  τα  

οικόπεδα  που  είχε  ορίσει  το  προηγούμενο  σχέδιο ,  όπως  έκανε  και  το  

Κ .Τ .Ε .Λ . ;  Νομίζω  αγόρασε ,  διέθεσε  τεράστια  χρήματα  για  την  αγορά  

εκεί .   

 Γιατί  δεν  έγινε  η  μετακίνηση  στο  Π .Ε .Π . ;   

 Έκτο .  Τι  σημαίνει  αφετηρία  ή  τι  σημαίνει  τελικά  αμαξοστάσιο ;   

 Αυτά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μάρκου  μπορείτε  να  απαντήσετε .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Δεν  απαντάω  εγώ ,  απαντάει  το  Νομικό  Συμβούλιο  του  κράτους  με  την  

απόφαση  238/2004 που  σας  την  έχουμε  μοιράσει  με  το  υπόμνημα .  

 Τι  λέει ;  Η  Κ .Τ .Ε .Λ .  ΑΕ  είναι  ανώνυμες  εταιρείες  που  διέπονται  

από  τον  κανονιστικό  νόμο  τον  2190,  είναι  ο  νόμος  για  τις  ανώνυμες  

εταιρείες  και  τον  Ν2963/2001. Είναι  ο  νόμος  για  τα  Κ .Τ .Ε .Λ . .  Με  τον  

νεότερο  αυτό  νόμο  ορίζεται  ότι  ο  σκοπός  τον  οποίο  επιδιώκουν  και  οι  

δραστηριότητες  τις  οποίες  μπορούν  αναλάβουν  προς  επίτευξη  του  

σκοπού  τους  και  σκοπός  τους  είναι  η  εκτέλεση  κατά  αποκλειστικότητα  

του  κοινωνικού  έργου  της  συγκοινωνίας .   

 Επομένως  δεν  είναι  ένας  ορισμός  που  τον  δώσαμε  εμείς  και  γι '  

αυτό  σας  είπα  προηγουμένως  με  μια  παρέμβαση ,  χωρίς  την  άδεια  του  

κ .  Προέδρου  αυτό  είναι  ένα  ζήτημα ,  το  οποίο  είναι  το  πρώτο  που  

πρέπει  να  ξεκαθαρίσετε ,  μου  επιτρέπεται ,  παρότι  είμαι  παρατηρητής  

στην  δική  σας  την  συνεδρίαση  εδώ ,  έχετε  έναν  λάθος  προσανατολισμό .  
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Το  πρώτο  ζήτημα  που  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  είναι  αυτό  και  νομίζω  

ότι  δεν  έχουν  μείνει  αμφιβολίες  το  ότι  είναι  ο  σκοπός  του  ότι  τελούν  

κοινωνικό  έργο  και  ότι  είναι  δημοσίου  συμφέροντος ,  γιατί  το  λέει  και  

παρακάτω  ότι  είναι  δημόσιο  και  κοινωνικό  το  συμφέρον ,  το  λέμε  

παρακάτω .   

 Οι  Κ .Τ .Ε .Λ .  Α .Ε .  λειτουργούν  με  τους  κανόνες  της  αγοράς  και  

της  ελληνικής  οικονομίας .  εδώ  σας  απαντώ  εάν  παρουσιάζεται  ή  δεν  

παρουσιάζεται  κερδοφορία .  Αυτό  επομένως ,  είναι  ανεξάρτητο  εάν  

παρουσιάζεται  ή  δεν  παρουσιάζεται .  Το  νομικό  συμβούλιο  του  

κράτους ,  που  είναι  η  έκφραση  της  πολιτείας ,  να  ερμηνεύει  τον  νόμο .  

Δεν  είναι  οποιοσδήποτε .  Απαντά  ότι  είναι ,  εξυπηρετούν  τους  κανόνες  

της  αγοράς  και  της  ελληνικής  οικονομίας .  

 Συγχρόνως  όμως  διατηρούν  τον  χαρακτήρα  τους  ως  εταιρείες  

κοινής  ωφέλειας ,  είναι  πολύ  σαφείς  οι  ορισμοί  που  δίνει ,  που  

εξυπηρετούν  το  γενικότερο  δημόσιο  και  κοινωνικό  συμφέρον .  Και  δεν  

το  λέει  μόνο  η  338,  το  λέει  και  άλλη  γνωμοδότηση  που  έχουμε ,  η  

2963/2001, η  οποία  αναφέρει ,  μάλιστα ,  ότι  πρέπει  να  παρέχεται  

ενίσχυση ,  χρησιμοποιεί  αυτή  την  φράση ,  ενίσχυση  του  εκσυγχρονισμού  

των  κτιριακών  εγκαταστάσεων .  Αυτό  είναι  υποχρέωση  της  διοίκησης  

να  την  παρέχει  αυτή  την  ενίσχυση .   

Σας  είπα  πριν  ότι  στην  προκειμένη  περίπτωση  η  υποχρέωση  αυτή  

της  διοίκησης  που  εκφράζεται  από  τον  Δήμο  Σερρών  είναι  με  την  

δωρεάν  παραχώρηση  αυτής  της  έκτασης .   

Αυτή  είναι  η  συνεισφορά  που  μπορεί  να  έχει  ο  Δήμος  και  καλώς  

την  έχει  και  καλώς  την  παρείχε .   
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Κύριε  Δήμαρχε  για  το  θέμα  πρατήριο  βενζίνης  δεν  έγινε  ποτέ  

πρατήριο  βενζίνης .  Έχει  σημασία  η  λέξη  που  χρησιμοποιούμε ,  γιατί  

νομίζω  το  σώμα  εδώ  παραπλανάται .  Υπήρξε  η  τοποθέτηση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Όχι ,  δεν  ρωτήσατε  εσείς ,  με  την  ευκαιρία  μια  που  δόθηκε  ο  λόγος .  Δεν  

έγινε  πρατήριο  βενζίνης .  Πρατήριο  βενζίνης  σημαίνει  ότι  έχει  

κερδοσκοπικό  χαρακτήρα .  Έρχεται  ο  οποιοσδήποτε  βάζει  βενζίνη ,  

βάζει  διάφορα  προϊόντα  καυσίμων .  Ήταν  μια  αντλία  πετρελαίου ,  η  

οποία  είναι  σκοπό  και  νόμιμα  αδειοδοτημένη ,  με  βάση  τον  νόμο .  Δεν  

νομίζω  ότι  γι '  αυτό  το  ζήτημα  έμεινα  κάποια  εκκρεμότητα .  Έχει  πάρει  

άδεια  και  λειτουργεί  με  άδεια .   

 Τον  κοινωφελή  σκοπό  τον  αναφέρει  και  ο  Άρειος  Πάγος  στην  

απόφαση  676/2001 ότι  είναι  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Είναι  γιατί  η  ουσία  εκεί ;  Εφόσον  είναι  κοινωφελούς  σκοπού ,  το  λέει  

και  η  Μαρία  τη  Τσινίκα  η  συνάδελφος  στην  γνωμοδότησή  της ,  η  

δωρεάν  παραχώρηση  δικαιολογείται .  Είναι  πολύ  απλά  τα  πράγματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Απαντήστε  κ .  Μάρκου .  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Δεν  είναι  παράνομη  όμως .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μάρκου  μην  κάνετε  διάλογο .  Στον  κύριο  Στεργίου  τα  ερωτήματα  

εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  απαντήσετε .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Έμεινε  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  μείνει ,  βέβαια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Το  2005 και  εδώ  λίγο  υπάρχει  μια  παρανόηση ,  η  ορολογία  και  η  λέξη  

που  χρησιμοποιούμε  έχουν  πάρα  πολύ  μεγάλη  σημασία  πάντα .  Δεν  

ζήτησε  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  να  φύγει  από  την  πλατεία  Εμπορίου .  Το  Κ .Τ .Ε .Λ .  

βολευόταν  μια  χαρά  στην  πλατεία  Εμπορίου  το  2005,  τουλάχιστον ,  με  

τις  κυκλοφοριακές  συνθήκες  που  επικρατούσαν ,  το  ΄04, βολευόταν  μια  

χαρά  γιατί  είχε  χαμηλότερο  κόστος  μετακινήσεων .  Το  αντιλαμβάνεστε .  

Δεν  είχε  κανένα  λόγο  να  φύγει  στα  στρατόπεδα .   

Ο  Δήμος  ζήτησε  να  φύγει  και  να  πάει  στα  στρατόπεδα .  Νομίζω  

ότι  ήταν  ομόφωνη  η  πρώτη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  με  

ομόφωνες  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  υπογράφτηκε  μια  

σύμβαση  χρησιδανείου  και  με  βάση  αυτή  την  σύμβαση  χρησιδανείου  

υποχρεώθηκε  να  εγκατασταθεί  στον  στρατόπεδο .   

Όσον  αφορά  δε  το  ποια  είναι  η  κατάσταση  λίγο  εάν  μου  

επιτρέπετε  γιατί ,  μάλλον  είμαι  ο  μόνος  νομικός  εδώ ,  οι  συμβάσεις  

χρησιδανείου  εφόσον  δεν  καταγγέλλονται  είναι  σε  ισχύ .  Το  ότι  

παρέμεινε ,  σήμερα  δηλαδή  βρίσκεται  νόμιμα  εκεί  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  
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εγκατεστημένο .  Έληξε  μεν  η  σύμβαση  χρησιδανείου  με  βάση  τους  

όρους ,  αλλά  υπήρξε  σιωπηρά  παράταση .   

Η  σιωπηρή  παράταση  μιας  συμβάσεων  χρησιδανείου  είναι  ένας  

όρος  που  είναι  συνηθέστατος  στο  δίκαιο .  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  τις  

συμβάσεις  μισθώσεως .  Μπορεί  να  μετατραπεί  σε  αορίστου  χρόνου .  

Αυτή  η  σύμβαση  χρησιδανείου  έχει  τραπεί  ήδη  σε  αορίστου  χρόνου .   

Σας  είπα  προηγουμένως ,  ίσως  δεν  το  καταλάβατε ,  ότι  μετά  από  

τόσα  χρόνια  και  μετά  την  αποδοχή  τόσων  εγκαταστάσεων ,  υπάρχει  

ζήτημα  της  μετεγκατάστασης  που  βέβαια  δεν  είναι  και  δυνατή .  Το  λέει  

και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  δεν  υπάρχει  πρόθεση  να  απεγκατασταθεί  αλλά  

υπάρχει ,  υπάρχει  ζήτημα  νομιμότητας  κατά  πόσο  μπορεί  να  σήμερα  να  

έρθει  η  διοίκηση ,  που  λέγεται  Δήμος  Σερρών  και  να  πει   ότι  φύγει  από  

εκεί  και  πήγαινε  αλλού .  Δεν  πας  έτσι .  Δεν  φεύγεις  έτσι .   Δεν  είναι  

αποφασίζουμε  και  διατάζουμε  εδώ .   

Έχει  αποφανθεί  το  ΣτΕ  κατ’  επανάληψη .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Εμείς  τηρήσαμε  τους  όρους  της  συμφωνίας  που  είχαμε .  Δεν  υπάρχει  

κάτι  άλλο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Δηλαδή  μετά  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  . .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  
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Η  σύμβαση  έγινε  με  δυο  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Κατόπιν  καταρτίστηκε  η  σύμβαση .  Εσείς  έχετε  υπόψη  κάποια  άλλη  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  αποφάσιζε  την  λύση  της  

σύμβασης  χρησιδανείου ,  τον  καθαρισμό  άλλου  χώρου  για  

μετεγκατάσταση  και  την  κατάρτιση  καινούργιας  συμβάσεως  για  

μετεγκατάσταση  κάπου  αλλού ;  Εάν  την  έχετε ,  έχει  καλώς .  Εγώ  δεν  έχω  

και  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  δεν  είχε  ποτέ .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν  θέλω  να  κάνω  κουβέντα  αλλά  υπήρχε  ένα  συγκεκριμένος  χώρος .  

Δεν  ήταν ,  τα  στρατόπεδα  ήταν  προσωρινή  λύση  και  την  αναφέρει  μέσα  

στην  απόφαση… 

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Και  θα  πήγαινε… 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Που  είναι  ομόφωνη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Αναφέρει  ότι  

είναι  προσωρινή  λύση .  Μόλις  γίνει  πράξη  εφαρμογής  θα  μετακινηθείτε  

στον  χώρο  εκείνο .  Ερωτώ ,  γιατί  κωλυσιεργήσανε  τόσο  πολύ  και  γιατί  

φτάσαμε το ΄13 για να αλλάξει;  Αυτό με ενδιαφέρει .  Δεν απαντάτε σε 

αυτό .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Κύριε  Στεργίου  σας  απαντώ  με  ερώτηση .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ούτε  σιωπηλή  παράταση  ήταν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Παρακαλώ .  Παρακαλώ .  Δεν  μπορεί  

να  συνεχιστεί .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  
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Υπήρξε  απόφαση ;  Δεν  υπήρξε  απόφαση .  Δεν  μπορούσε  να  πάει  το  

Κ .Τ .Ε .Λ .  μόνο  του  να  μετεγκατασταθεί  εκεί  που  ήθελε .  Δεν  το  

καταλαβαίνετε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  έχετε  να  θέσετε  άλλο  ερώτημα ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  σε  αυτό  το  ερώτημα  στον  κ .  Στεργίου ;   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Ναι .  Η  σύμβαση  του  χρησιδανείου  λέει  τι  σκοπό  έχει  και  λέει  τι  

ακριβώς  είναι  εκεί  η  εγκατάσταση .  Αυτό  λοιπόν  που  προέβλεπε  η  

σύμβαση  του  χρησιδανείου ,  αυτό  έγινε  εκεί  και  ότι  υποσχέθηκε  το  

Κ .Τ .Ε .Λ .  να  κατασκευάσει ,  το  κατασκεύασε  με  δικές  του  δαπάνες .  Δεν  

καταλαβαίνω  ποιο  άλλο  ερώτημα  έχετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Εντάξει ,  ευχαριστώ  παρακαλώ .  Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  το  πρόβλημα ,  εάν  υπάρχει ,  είναι  στις  εγκαταστάσεις .  

Τώρα  εάν  κάποιοι  ενοχλούνται  γιατί  παρκάρουν  εκεί ,  γιατί  στην  ουσία  

μιλάμε  για  έναν  χώρο  που  παρκάρουν  τα  αστικά  λεωφορεία .  Εγώ  θα  

ήμουν  θα  τα  έπαιρνα  και  θα  τα  πάρκαρα  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  

πόλης  δεν  απαγορεύεται  η  στάθμευση .  Δηλαδή  η  κοινωνία  θα  ήταν  

περισσότερο  ευχαριστημένο .  Εκεί   είναι  ένας  δημοτικός  κοινόχρηστος  

χώρος  και  παρκάρουν  τα  λεωφορεία .   
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 Τώρα  για  το  θέμα  των  εγκαταστάσεων  θα  γίνει  έρευνα  από  τις  

υπηρεσίες  μας .  Νομίζω  ότι  μεγιστοποιήσαμε  το  θέμα  στην  ουσία  του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτησή  σας ,  έχετε  ερώτηση  κ .  Μυστακίδη ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν  αυτά  που  είπα  είναι  αποδεκτά  ή  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Οι  περισσότερες  ερωτήσεις  μου  καλύφθηκαν .  Έμεινε  ένα  ερώτημα  

μόνο  το  οποίο  δεν  ξέρω  εάν  μπορεί  να  μου  απαντήσει  κάποιος .  Αυτός  ο  

χώρος  παραχωρήθηκε  στο  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  ΑΕ  για  να  σταθμεύουν  τα  

οχήματα .  Οι  εγκαταστάσεις  που  έγιναν  στην  διάρκεια  αυτών  των  ετών  

πήραν  κάποια  έγκριση  από  τον  Δήμο  για  να  κατασκευαστούν  αυτά  τα  

έργα  και  να  ξοδευτούν  αυτά  τα  χρήματα  από  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ . ;   

 Εάν  είχαν  υποχρέωση  βασικά  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  να  ρωτήσει  ή  

να  αδειοδοτηθεί  ή  να  πάρει  μια  άδεια  από  τον  Δήμο  ή  όχι ;  Αυτό  θέλω  

να  ρωτήσω  εγώ .  Δηλαδή  γνώριζε  ο  Δήμος ;  Τον  ρωτήσατε  τον  Δήμο  για  

να  κάνετε  τις  εγκαταστάσεις ;  Έπρεπε  να  τον  ρωτήσετε  ή  μπορούσατε  

να  κάνετε  εκεί  μέσα  κατασκευές  όπως  νομίζατε  εσείς  τις  καλύτερες  για  

την  επιχείρησή  σας ;   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Διαβάζω  την  σύμβαση .  «Επίσης  αναλαμβάνει  να  κατασκευάσει  χώρους  

σταθμαρχείου ,  έκδοσης  εισιτηρίων ,  χώρους  αναψυχής  και  την  υποδομή  

εξυπηρέτησης  του  επιβατηγού  κοινού».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  διαφορετική  ήταν  η  ερώτηση .   
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Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Αίθουσα  αναμονής ,  wc και  τα  λοιπά .  Δηλαδή  όχι  απλώς  το  έκανε  

αυθαίρετα ,  είχε  υποχρέωση  από  την  σύμβαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  νομίζω  η  ερώτηση  ήταν  διαφορετική .  Κύριε  Χράπα  

διατυπώστε ,  σας  παρακαλώ  για  να  ακουστεί  ξανά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είχε  υποχρέωση  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  ΑΕ  κάθε  κατασκευή  που  έφτιαχνε  

μέσα  σε  αυτόν  τον  συγκεκριμένο  χώρο  που  του  παραχωρήθηκε ,  να  

ρωτήσει  τον  Δήμο  ή  να  αδειοδοτηθεί  γι '  αυτές  τις  κατασκευές  που  θα  

κάνει  ή  όχι ;  Είχε  την  υποχρέωση ;  Εάν  την  είχε  το  έκανε ;  Εάν  δεν  την  

είχε  δεν  θα  έπρεπε  να  την  έχει ;  Αυτό  είναι  το  ερώτημα  το  δικό  μου .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Μέσα  στον  χώρο  του  στρατοπέδου  όταν  πήγαμε  για  να  πάρουμε  την  

ύδρευση  έχουμε  αίτηση  στον  Δήμο  Σερρών .  Ηλεκτροδότηση  πήραμε  

από  τον  Δήμο  Σερρών .  δηλαδή  πήραμε  από  την  Πολεοδομία .  Αυτά  που  

υπάρχουν  τα  έγγραφα ,  εάν  ήξερα  αυτή  την  στιγμή  ότι  τίθεται  τέτοιο  

θέμα ,  θα  τα  είχα  φέρει  και  αυτά  εδώ .  Όλα  είναι  με  άδεια .  Δεν  έχουμε  

γίνει  κτηριακές  εγκαταστάσεις  τίποτα ,  μηδέν .   

Όσο  περιστρέφεται  γύρω  –γύρω  η  συζήτηση  για  το  θέμα  του  

πρατηρίου ,  το  πρατήριο  είναι ,  εδώ  πέρα  είναι  ο  νόμος ,  έχω  δώσει  σε  

όλες  τις  υπηρεσίες ,  είναι  το  μηχανολογικό .  Όσο  για  τις  καταγγελίες  

που  ακούγονται ,  τον  πρώτο  λόγο  τον  έχει  το  Μηχανολογικό  που  

εκδίδει  και  τις  άδειες .  Και  όπως  πολύ  σωστά  προηγουμένως  σας  είπε  

και  ο  νομικός ,  είπε  εμείς  ότι  δεν  κάνουμε  εμπόριο .  Δεν  είμαστε  ένα  

βενζινάδικο  το  οποίο  να  εμπορευόμαστε  το  καύσιμο .   
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Εμείς  ερχόμαστε  πάλι  με  τον  νόμο ,  με  το  νόμο ,  το  έχω  καταθέσει  

σε  όλες  τις  υπηρεσίες  και  στο  Μηχανολογικό  και  στην  Πολεοδομία  και  

τα  λοιπά ,  στους  χώρους  στέγασης  ή  στάθμευσης  των  λεωφορείων  των  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  να  μην  τα  διαβάζω  όλα ,  δεν  απαιτείται  άδεια  

εγκατάστασης  και  λειτουργίας  εκτός  από  την  υποβολή  πιστοποιητικού  

πυρασφάλειας .   

Αυτό  το  οποίο  το  βγάλαμε ,  είναι  νόμος  και  βάσει  αυτού  του  

νόμου .  Δεν  κάναμε  τίποτα  παράνομο .   

Όσο  για  τις  καταγγελίες  των  βενζινοπωλών ,  δεν  το  κατάλαβα .  

Πείτε  μας ,  σας  παρακαλώ ,  ποιοι  είναι  αυτοί  που  μας  έχουν  καταγγείλει  

και  ερευνήστε  εάν  είμαστε  νόμιμοι  σε  αυτό  που  κάναμε  επάνω .   

Δεν  μπορείτε  δηλαδή  να  πλανάται  και  να  σπιλωνόμαστε  εμείς  

ολόκληρος  Οργανισμός ,  ολόκληρο  Αστικό  ότι  κάναμε  επάνω  

παρανομίες  με  βενζινάδικα  και  τα  λοιπά .  Αυτά  είναι  εκ  του  πονηρού .  

Και  εγώ  μπορώ  να  βγω  εδώ  πέρα  και  να  σπιλώσω  ότι  ο  Α  έκανε  αυτό ,  ο  

Β  έκανε  αυτό .  Εγώ  θέλω  με  στοιχεία .  Εδώ  είναι  ο  νόμος .  Έχω  δώσει  

τους  νόμους ,  εάν  παρανομήσαμε  να  το  δείτε .  Αλλού  που  πρέπει  να  

καταθέσουμε  εμείς  για  να  είμαστε  νόμοι ;   

Ο  νόμος  μας  καλύπτει .  Μόνο  τα  αυτοκίνητα  του  Κ .Τ .Ε .Λ .  

τροφοδοτούνται  με  καύσιμα .  Και  αυτό  το  ορίζει  και  το  καταστατικό  

και  ο  ίδιος  ο  νόμος .  Δεν  κάναμε  τίποτα  παραπάνω  και  τίποτα  λιγότερο  

από  αυτό .  Εφαρμόζουμε  τον  νόμο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  κύριος  Δήμαρχος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  δεν  σας  είπαμε  ότι  παρανομήσατε .  Δεν  είπαμε  τέτοιο  πράγμα  

εμείς .  Εμείς  είχαμε  υποχρέωση  μετά  από  τις  καταγγελίες  που  μας  
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κάνανε  να  διερευνήσουμε  το  θέμα .  Και  το  όλο  αυτό  θέμα  της  

νομιμότητας  των  κατασκευών  και  της  λειτουργίας  των  κατασκευών  θα  

απαντηθούν  σύντομα  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες .  Θα  έρθουν  έγγραφα .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εκ  των  προτέρων ,  επειδή  πολλές  φορές… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  σας  κατηγορούμε  εμείς .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Όχι  μας  κατηγορείται  αλλά  δεν  μπορεί  να  πλανάτε  και  να  ακούγεται  

και  στα  κανάλια  και  στον  κόσμο ,  να  έχουμε  μια  αρνητική  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  εμάς ,  όχι .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Ναι  αλλά  ο  κόσμος  διαμορφώνει  μια  σκέψη ,  ότι  εμείς  πήγαμε  επάνω  

αυθαίρετα  και  αρχίσαμε  κατασκευές  και  κάναμε  ότι  θέλαμε ,  ότι  

εμπορευόμαστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   βλέπετε  εμείς  πόσο  προσεκτικοί  είμαστε .  Και  

είμαστε .  Ούτε  στα  κανάλια  βγήκαμε  να  μιλήσουμε ,  ήρθαμε  εδώ  στο  

θεσμικό  τραπέζι  να  μιλήσουμε  υπεύθυνα  και  λέμε  ότι  εμείς  θέλουμε  να  

μείνετε  εκεί ,  θέλουμε  να  διασφαλίσουμε  και  εσάς ,  να  είναι  όλα  

νόμιμα .  Μπορεί  από  τα  έγγραφα  που  θα  έρθουν  να  είναι  όλα  εντάξει .  

Δεν  θα  υπάρχει  και  κανένα  πρόβλημα .  

 Είχαμε  υποχρέωση  όμως  να  τα  πράξουμε  αυτά ,  καταλάβατε ;  

Εμείς  δεν  είπαμε  ότι  είστε  παράνομοι .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   για  τον  κ .  Στεργίου  μια  τελευταία  ερώτηση .  Όχι  

ερώτηση ,  να  τον  απαντήσω .  Το  εγχείρημα  τότε  του  2003 που  ξεκίνησε  

η  συζήτηση  από  μεταφορά  από  πλατεία  Εμπορίου  προς  το  στρατόπεδο ,  

δεν  ήταν  δική  μας  απόφαση .  Το  2004 πήρε  απόφαση  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  καλά  έπραξε .  Εμείς  τότε  δεν  πηγαίναμε .  Ήμασταν  

αρνητικοί  στο  επιχείρημα  αυτό .  Σας  το  λέω  ξεκάθαρα  γιατί  τότε  πάλι  

ήμουν  διοίκηση  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ . .   Δεν  πηγαίναμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Πέρα  από  αυτό  κάναμε  τις  εγκαταστάσεις  επάνω  με  τα  όσα  λίγα  

χρήματα  είχαμε  αλλά  αυτό  το  εγχείρημα  ήταν  επιβράβευση ,  γιατί  σας  

το  λέω ,  για  των  άλλων  δίπλα  δήμων ,  οι  οποίοι  ερχόταν  και  με  

ρωτούσαν  πως  έγινε  αυτό  το  εγχείρημα ,  πώς  κάνατε  αυτή  την  πράξη  

και  ήταν  παράδειγμα  προς  μίμηση .   

 Τώρα ,  εάν  κ .  Στεργίου  εσάς  νομίζετε  ότι  εμείς  έτσι  που  το  έχω  

πάρει  εγώ  ότι  πήραμε  ένα  κομμάτι  από  τον  Δήμο  και  βολευτήκαμε  ή  

έπρεπε  να  πληρώσουμε  και  αυτά ,  δεν  ξέρω .  Εγώ  το  αφήνω  στην  κρίση  

σας .  Δεν  είναι  έτσι  που  τα  νομίζετε  ότι  αρπάξαμε  εμείς  αυτό  το  

κομμάτι ,  αυτό  το  κομμάτι  γης .  Δεν  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ ,  ναι .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αυτό  που  θέλω  να  πω  πάλι ,  πραγματικά  ο  φίλτατος  και  συμπαθέστατος  

ο  Πρόεδρος  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ .  εδώ  και  χρόνια ,  εάν  νοιώσατε  ότι  

προσωπικά  εγώ  σας  κατηγόρησα  για  κάτι ,  από  τώρα  το  ξεκαθαρίζω  ότι  
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δεν  έχω  καμία  τέτοια  πρόθεση  να  κατηγορήσω  κανέναν  για  τίποτα .  

Είναι  διευκρινιστικές  ερωτήσεις .  

 Από  την  στιγμή  που  κατέχετε  ένα  ακίνητο ,  το  οποίο  ανήκει  στον  

Δήμο  Σερρών ,  στον  Σερραϊκό  λαό  και  εμείς  είμαστε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  οι  εκπρόσωποι  του  σερραϊκού  κόσμου ,  έχουμε  υποχρέωση  

να  κάνουμε  ερωτήσεις  και  εσείς  έχετε  υποχρέωση  να  απαντάτε  στις  

ερωτήσεις ,  γιατί  είναι  κάτι  το  οποίο  εμείς  διαχειριζόμαστε  και  εσείς  το  

καταλαμβάνετε ,  με  τον  τρόπο  που  το  καταλαμβάνετε  και  το  

χρησιμοποιείτε  δωρεάν .   

 Αυτός  είναι  ο  μόνος  λόγος  που  είστε  εδώ  και  δίνετε  απαντήσεις .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Οι  περισσότερες  από  τις  ερωτήσεις  μου  έχουν  καλυφθεί  αλλά  προς  το  

αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  γνωρίζατε  ότι  το  ΄08 είχε  λήξει  αυτή  η  τριετία  που  

είχε  δοθεί  από  την  τότε  Δημοτική  Αρχή  του  κ .  Μωυσιάδη  ότι  λήγει  

αυτό  το  χρησιδάνειο .  

 Κακώς ,  βέβαια ,  έφτασε  σε  αυτό  το  σημείο .  Ίσως  να  μην  είχαμε  

καμία  συζήτηση  επί  του  θέματος  εάν  από  τότε  που  έληξε  αυτό  το  
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χρησιδάνειο  το  2008,  ερχόταν  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  στον  Δήμο  και  έλεγε  

ότι  κύριοι ,  αιτούμεθα  παράταση  με  νόμιμη  υπόσταση ,  όπου  όλα  αυτά  

τα  θέματα  που  συζητάμε  σήμερα  με  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  και  τα  

λοιπά ,  πιστεύω  ότι  θα  είχαν  λυθεί  από  τότε .  Το  ΄08. Όμως  σύμφωνα  με  

τον  νόμο  το  χρησιδάνειο  σιωπηρός  συνεχίστηκε .   

 Με  καλύψατε  ότι  σιωπηρός  υπάρχει  νόμος  που  καλύπτει  το  

χρησιδάνειο ,  το  δέχομαι .   

 Σχετικά  με  τις  κατασκευές  στην  περιοχή .  Εκεί  όπου  έχει  έδρα ,  

όχι  ακριβώς  αυτή  την  αφετηρία  όμως ,  ως  αναφέρεται  στο  χρησιδάνειο ,  

κατασκευή  αφετηρίας ,  χώρος  όπου  θα  υπάρχουν ,  αυτά  αναφέρονται  

στο  χρησιδάνειο .  Έτσι  δεν  είναι ;   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αναφέρονται  στο  χρησιδάνειο  ρητά  και  κατηγορηματικά  ότι  εκεί  θα  

γίνει  η  αφετηρία ,  εκεί  θα  γίνει  κάποια  αίθουσα  αναμονής  των  ατόμων  

που  χρησιμοποιούν  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ . .  Από  αυτά  βέβαια ,  δεν  

τηρήθηκε  τίποτα ,  από  ότι  ξέρουμε  εμείς  οι  Σερραίοι .  Έτσι  δεν  είναι ;  

Και  επίσης  κάτι  άλλο  που  διαπίστωσα  στο  σάιτ  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ . ,  

αναφέρεται  ακόμα  και  σήμερα  στο  σάιτ  το  δικό  σας  ότι  αφετηρία  είναι  

η  πλατεία  Εμπορίου .  Τουλάχιστον  αλλάξτε  την .   

 Μισό  λεπτάκι  να  τελειώσω .   

 Η  ερώτησή  μου  είναι ,  γιατί  δεν  τηρήθηκαν  οι  όροι  του  

χρησιδανείου ;  Όσο  για  τις  κατασκευές  οι  οποίες  γίνανε ,  η  ερώτησή  

μου  είναι ,  συντομεύω  τις  ερωτήσεις  μου ,  εάν  έχουν  αδειοδοτηθεί  από  

την  Πολεοδομία  Σερρών .  

 Αυτά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Βεβαίως .  Όσο  για  το  σάιτ  που  είπε  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  το  σάιτ  δεν  

αναφέρει ,  απλώς  αναφέρει  την  διεύθυνση  των  γραφείων  στην  πλατεία  

Εμπορίου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  το  ξαναδείτε  θα  με… 

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Εκτός  και  εάν  είναι  παλαιό  σάιτ ,  το  οποίο  παρέμενε  από  εκείνα  τα  

χρόνια .  Εμείς  στο  καινούργιο  μας  το  σάιτ  δεν  αναφέρουμε  ποτέ .  

Απλώς ,  επαναλαμβάνω ,  έγιναν  η  μεταφορά  των  γραφείων  των  Αστικών  

στην  πλατεία  Εμπορίου  9.  Δεν  είναι  αφετηρία ,  δεν  αναφέρει .  Απλώς  

αναφέρει  την  διεύθυνση  των  γραφείων .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Επαναλαμβάνω ,  το  έχετε  ως  αφετηρία .  Ανοίξτε  το ,  δείτε  το .  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Θα  το  δούμε  αφού  είναι  το  επίσημο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Διορθώστε  το .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Κανένα  πρόβλημα ,  θα  το  δούμε .   

 Τώρα  όσο  για  τις  εγκαταστάσεις  που  είπατε ,  κύριε  

Παπαβασιλείου ,  εμείς  κάναμε  των  ομβρίων  τα  νερά  από  κάτω ,  

αποχετεύσεις   και  επάνω  επιφανειακά  υπάρχει  ένα  κιόσκι  και  υπάρχουν  

θα  έλεγα  τα  παλαιά  τα  σταθμαρχεία ,  τα  παλαιά  τα  σταθμαρχεία ,  τα  

οποία  έχουν  μετακομίσει  από  την  πλατεία  Εμπορίου  εκείνο  τον  καιρό  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

64 

και  τα  έχουμε  εκεί  στην  σειρά .  Όποιος  πάει  μπορεί  να  τα  δει .  Δεν  

έχουμε  κάνει  κατασκευή  κτισίματος  και  τα  λοιπά .  

 Τώρα  προηγουμένως  που  σας  είπα  για  την  αντλία  πετρελαίου  που  

βάζουμε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  επανέρχεστε  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Δεν  υπάρχει  άλλο  θέμα ,  δεν  χρειάστηκε .  Όσο  για  την  ηλεκτροδότηση  

και  την  ύδρευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριοι  νομικοί  σύμβουλοι ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  

καταρχήν  θα  ήθελα  μερικές  διευκρινιστικές  απαντήσεις  να  δώσει  και  

εγώ  πάνω  σε  αυτά  όλα  που  διατυπώθηκαν .  Καταγγελία  δεν  έγινε  μόνο  

από  βενζινοπώλες  αλλά  υπάρχει  καταγγελία  επίσημη  από  πολίτη ,  ο  

οποίος  λέει  εάν  υπάρχουν  άδειες  κατασκευής  για  όλα .  Για  την  αντλία ,  

για  όλα  αυτά .  Να  το  διευκρινίσω .  Γιατί  είπατε  ότι  ποιοι  είναι  αυτοί .  

Υπάρχει .  πρώτον  αυτό .   

 Δεύτερον .  Θέλω  να  ξέρεις ,  κύριε  Πρόεδρε   και  όλοι  εδώ ,  να  μην  

πλειοδοτεί  κανένας ,  ότι  από  την  αρχή ,  στο  είπα  και  στο  τηλέφωνο ,  ο  

Δήμαρχος ,  τόσο  ο  Δήμαρχος  όσο  και  εγώ  που  από  την  αρχή  

χειριστήκαμε  το  θέμα ,  που  δεν  μπορέσαμε  να  το  φέρουμε  πιο  μπροστά  

στους  συμβούλους  της  παράταξης ,  είναι  να  παραμείνει  εκεί  το  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  Αυτό  είναι ,  να  μην  έχετε  καμία  μα  καμία  αμφιβολία  και  

ξέρεις  πως  σου  μιλάω  Πρόεδρε .   
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 Εννοείται  βέβαια  ότι  θα  κάνουμε  τα  πάντα ,  γιατί  το  θέμα  πλέον  

έγινε  δαιδαλώδες .   Δηλαδή  από  μια  καταγγελία  άρχισαν  να  ανοίγουν  

τρύπες  και  εμείς  θέλουμε  με  όλα  αυτά ,  να  κλείσουμε  όλες  αυτές  τις  

τρύπες .  Να  τις  κλείσουμε .  Αυτός  είναι  ο  στόχος .   

 Να  πω  και  δυο  πραγματάκια .  Όταν  ανέκυψε  το  θέμα  ότι  δεν  

υπάρχει ,  ότι  έληξε  η  παραχώρηση  αυτή ,  αμέσως  πήραμε  τηλέφωνο  

στον  Δημήτρη ,  Δημήτρη  φέρε  μας  όλα  τα  χαρτιά  για  να  κάνουμε  εκ  

νέου  την  παραχώρηση .  Είναι  Δημήτρη  έτσι ;  Έτσι .   

 Άρα  λοιπόν  ποια  ήταν  η  θέση  μας ;  Να  παραμείνετε  εκεί .  αμέσως .  

Μάλιστα ,  επειδή  περάσανε  από  το  νομικό  συμβούλιο  τα  36 χιλιάρικα ,  

είπα  ότι  φέρτε  και  την  σύμβαση  για  να  κάνουμε  και  το  Park and Drive.  

Είναι  έτσι  Δημήτρη ;  Έτσι .   

 Άρα  λοιπόν  καμία  αμφιβολία  δεν  υπάρχει  ότι  εμείς  θέλουμε  να  

διώξουμε  και  να  κάνουμε .  Ιδίως  ο  Δήμαρχος .  Πάντα  με  εντολή  του  

Δημάρχου  υπόψη .  Να  μην  λέμε  ότι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  προϊσταμένη  του  τμήματος ,  η  κυρία  Τσανίδου  πήρε  όλα  τα  χαρτιά ,  

τον  φάκελο ,  ζήτησε  και  το  καταστατικό .  Το  έφερε  ο  Δημήτρης  το  

καταστατικό .  Ο  Δημήτρης  είναι  ο  κ .  Κούρτης ,  αδελφός ,  δικηγόρος .  

Έφερε  και  το  καταστατικό .  Η  κυρία  Τσανίδου  θεώρηση ,  υπάλληλος  

είναι ,  δεν  παρενέβη  κανένας  στην  δουλειά  της ,  για  την  πλήρη  

νομιμότητα  αλλά  χωρίς  να  ξέρει  ότι  θα  ανοίξει  έτσι  το  θέμα  και  θα  

γίνει  δαιδαλώδες  το  θέμα ,  το  έστειλε  στην  Νομική  Υπηρεσία  και  από  

εκεί  προέκυψαν  όλα .   
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 Όμως  το  εν  κατακλείδι  ποιο  είναι ;  Εμείς  σήμερα  κάνουμε  αυτή  

την  συζήτηση ,  καλούμε  όλη  την  αντιπολίτευση ,   όποιος  έχει  στοιχεία  

θετικά  να  μας  φέρει ,  να  τα  φέρει  στο  αρμόδιο  τμήμα ,  στον  Δήμαρχο ,  

σε  εμένα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντα  υπάρχουν .  Και  τελειώνω ,  η  πρόθεσή  μας  είναι  να  μείνετε  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Πάντως  λίγο ,  κύριε  Γκότση ,  σας  κάλυπτε  μια  αρχική  γνωμοδότηση  που  

έγινε  από  τον  έναν  νομικός  σύμβουλο  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μπούμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  σας  παρακαλώ .  Κύριε  

Τσαλίκογλου  έχετε  τον  λόγο  και  αμέσως ,  κυρία  Ιλανίδου  θα  δώσω  σε  

σας .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εγώ  

θέλω  να  ρωτήσω  στον  Προέδρο  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  άκουσα  όταν  πιάνεις  

κάτι  στο  θέμα  προκύπτει  το  ερώτημα ,  γιατί  μετά  από  τόσα  χρόνια  δεν  

ξέρουμε  ότι  έχει  λήξει  η  παραχώρηση ;   

 Ακούσαμε  τον  Δήμαρχο .  Από  την  πλευρά  της  δημαρχίας  γίνεται  

προκαταρκτική .  Ακούσαμε  και  τον  κ .  Αναστασιάδη  ότι  δεν  γνώριζαν  οι  

αιρετοί ,  έγιναν  εκλογές ,  ήρθε  ο  Καλλικράτης  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .   
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 Από  την  πλευρά  την  δική  σας  όταν  έληξε  η  παραχώρηση ,  γιατί  

δεν  έγινε  κάποια  κίνηση  ή  δεν  ξέρω  εάν  έγινε ,  ενδεχομένως ,  αυτό  να  

μας  ενημερώσετε ,  για  ανανέωση  της  παραχώρησης ;   

 Αυτά  και  ευχαριστώ .  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Από  την  πλευρά  την  δική  μας  όταν  λέτε  τι  εννοείτε ;  Δηλαδή  το  αστικό  

Κ .Τ .Ε .Λ .  να  ερχόταν  να  πει  στον  Δήμο  εάν  έληξε  η  παραχώρηση  και  τα  

λοιπά ;  Αυτό  εννοείτε ;   

 Το  2004,  όπως  σας  είπα  προηγουμένως ,  είχε  παρθεί  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  θα  έλεγα  το  2005 εφαρμόστηκε  σιγά  –σιγά   η  

μεταφορά  του  αστικού  Κ .Τ .Ε .Λ .  από  την  πλατεία  Εμπορείου  να  πάμε  

στο  στρατόπεδο .   

Σας  ερωτώ  εγώ ,  θα  σας  πω  μάλλον  περίπου  σαν  αρχή  για  να  

μπούμε  μέσα  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  για  να  λειτουργήσουμε  

χρειάστηκε ,  έργα  υποδομής ,  όπως  σας  προανέφερα  κάτω  για  τα  νερά  

των  ομβρίων ,  αποχετεύσεις ,  καλωδιώσεις ,  τα  οποία  στοίχησαν  εκείνο  

τον  καιρό ,  έχω  και  τα  τιμολόγια  και  την  ασφαλτόστρωση  γύρω  στις  

250.000,  να  μην  πω  παραπάνω  λεφτά ,  300.  

 Ήταν  δυνατόν  ,  η  απόφαση  πάρθηκε  το  ΄05. Μέχρι  να  

ολοκληρωθούν  τα  έργα  θα  πηγαίναμε  εμείς  το  ΄06, ολοκληρωθήκανε  το  

΄06, εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  το  ΄07 έγινε  η  μετακόμιση ,  δηλαδή  σας  

ερωτώ  εγώ ,  για  δυο ,  τρία  χρόνια  σαν  πρώτη  κάλυψη  με  300.000,  ποιος  

θα  πήγαινε  επάνω ,  οποιοσδήποτε  να  κάνει  ένα  χώρο ,  να  ξοδέψει  για  

δυο  χρόνια  300.000 κοντά ;  Είναι  δυνατόν ;   

 Γι '  αυτό  στο  επόμενο  διάστημα  η  συμφωνία  ήταν  μια  με  τις  

δημοτικές  αρχές  εκείνο  τον  καιρό  και  μετέπειτα ,  γιατί  εγώ  πρόλαβα  

και  τρεις  δημάρχους ,  ότι  το  εγχείρημα  που  θα  γίνει  επάνω  στο  
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στρατόπεδο  του  Εμμ .  Παπά  θα  έχει  μια  συνέχεια  σαν  συγκοινωνιακός  

ιστός .  

 Δηλαδή ,  θα  γινόταν  όπως  έγινε  το  Park and Drive,  οπότε  θα  είχε  

μια  σύνδεση  ολοκληρωμένη .  Δεν  ήμασταν  εμείς  στιγμιαία .  Αλλιώς  δεν  

θα  πηγαίναμε  εμείς  πρόσκαιρα  να  πάμε  για  ένα  με  δυο  χρόνια  και  να  

φεύγαμε .   

 Μέσα  εάν  πήγατε ,  που  πιστεύω  να  περάσατε ,  έρχεστε  και  το  

βλέπετε  ολοκληρωμένο .  Εκεί  ήταν  ένα  χωράφι  άγονο .  Όλο  το  

εγχείρημα  έγινε  από  το  αστικό .   

 Τώρα  για  το  θέμα  της  κοινής  ωφελείας  που  ήθελα  να  

συμπληρώσω  κάτι  εγώ ,  δεν  μπορεί  την  ημέρα  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  να  

είναι  κοινής  ωφελείας  και  το  βράδυ ,  όταν  πάει  να  σταθμεύσει ,  να  είναι  

επιχειρηματίας .   

 Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Δηλαδή  την  ημέρα  που  λειτουργούμε  οι  

στάσεις ,  τα  στέγαστρα ,  όλα  αυτά  που  είναι  μέσα  στην  πόλη  είναι  

κοινής  ωφελείας  και  το  βράδυ  όταν  πάει  το  αυτοκίνητο  το  αστικό  να  

παρκάρει  γίνεται  ο  επιχειρηματίας ;   

 Δεν  είναι  έτσι .  Είναι  κοινής  ωφελείας ,  επαναλαμβάνω ,  γι '  αυτό  

μόνο  δίνονται  οι  στάσεις  και  τα  στέγαστρα  σε  τέτοιους  οργανισμούς  

και  δεν  μπορεί  να  πάει  κανένας  μεμονωμένα  να  πάρει  κάτι  τέτοιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…μετά το ΄05 που είχε λήξει  η πράξη εφαρμογής.  Κατάλαβα σωστά; 

Και  εγώ  δεν  ρώτησα  ούτε  για  την  κοινωφέλεια .  Ρώτησα  κάτι  άλλο .  

Εγώ ,  παράδειγμα ,  σαν  εντεταλμένος  στην  Άνω  Βροντού  γνωρίζω  ότι  

έχουμε  από  το  ΚΕΠΠΥΕΛ  στον  Δήμο .  Ξέρω  πότε  λήγει ,  το  ψάχνω .  
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Κυνηγάω  τώρα  την  εκ  νέου  παραχώρηση .  Εσείς  τότε  σαν  διοίκηση  

βλέπετε  ότι  ένα  χαρτί ,  ένα  γραφειοκρατικό  κάτι ,  γιατί  δεν  ανανεώθηκε  

η  παραχώρηση  από  την  πλευρά  των  διοικήσεων ;   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Μέσα  το  χρησιδάνειο  γράφει  ότι  τρία  χρόνια  ήταν  η  δέσμευση  της  τότε  

Δημοτικής  Αρχής  ή  ωσότου  γίνει  πράξη  εφαρμογής .  Η  πράξη  

εφαρμογής  ήταν  αόριστο .  Δεν  είχε  γίνει  ένα  χρονικό  όριο  θα  γίνει  

μέσα  σε  ένα  χρόνο ,  σε  δυο  χρόνια .  Εάν  η  πράξη  εφαρμογής  γινόταν  σε  

δέκα  χρόνια  ή  και  σε  τριάντα  και  όπως  έγινε  εκεί  πέρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ΄05 ολοκληρώθηκε .   

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Δεν  το  ήξερε  κανένας ,  όπως  έγινε  και  η  σύμβαση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλύφθηκα  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στις  20 Ιανουαρίου  του  ΄17 ο  κ .  Αμαξόπουλος  απαντά  στο  έγγραφο  του  

Δήμου ,  που  ήταν  από  τις  20 Δεκεμβρίου  εάν  μπορεί  να  γίνει  η  

παραχώρηση  αυτή  και  εάν  μπορεί  να  γίνει  παράταση  και  λέει  ο  κ .  

Αμαξόπουλος  ότι  μπορεί  να  γίνει  εφόσον  αποκλειστικά  και  μόνο  η  

δραστηριότητα  είναι  κοινωφελής  ή  προάγει  τα  τοπικά  συμφέροντα .   

 Για  ποιο  λόγο  κάνετε  μετά  από  λίγες  μέρες ,  στις  15 

Φεβρουαρίου ,  δεύτερο  έγγραφο  στον  νομική  υπηρεσία  για  να  
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απαντήσει  η  κυρία  Τσινίκα  και  να  πει  ότι  έχει  αμφιβολίες  και  ρωτάει  

εάν  είναι  κοινωφελής  ή  δεν  είναι ;   

Την  στιγμή  που  έχετε  μια  απάντηση  γιατί  μετά  από  λίγες  μέρες  

έρχεστε  και  κάνετε  το  ίδιο  γράμμα  σε  άλλη  δικηγόρο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή  λείπει  ο  Δήμαρχος ,  δεν  κάναμε  εμείς .  Να  απαντήσει  η  κυρία  

Τσανίδου .  Δεν  κάναμε  εμείς .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  υπηρεσία  το  κάνει .  Φυσικά  θα  υπογράψει  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Την  στιγμή  που  έχουμε  απάντηση  από  τον  κ .  Αμαξόπουλο  ότι  μπορεί  

κανονικά  να  γίνει  παραχώρηση ,  γιατί  έρχεται  σε  λίγες  μέρες  άλλο  

έγγραφο  στην  κυρία  Τσινίκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  η  κυρία  Τσανίδου .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τσινίκα  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  η  κυρία  Τσανίδου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τσανίδου ,  Τσανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λάθος  έκανα  το  όνομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πάλλα  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΠΑΛΛΑΣ:  

. .θυμάστε ,  κ .  Γκότση ,  επειδή  υπήρχε  πίεση ,  όπως  είπατε  και  εσείς  και  

από  την  Δημοτική  Αρχή  για  να  λήξει  αυτό  το  θέμα  το  γρηγορότερο  

δυνατό  και  έγινε  το  πρώτο  ερώτημα  από  το  αρμόδιο  τμήμα  της  κυρίας . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΛΛΑΣ:  

Έγινε  το  πρώτο  ερώτημα  από  το  αρμόδιο  τμήμα  της  κυρίας  Τσανίδου  

παραμονές  Χριστουγέννων ,  δεν  θυμάμαι  πότε  ακριβώς ,  προς  στην  

Νομική  Υπηρεσία ,  όμως  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  ακόμη  δεν  είχε  

προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  από  την  πάγια  διαδικασία  

απαιτούνται  για  την  περίπτωση  της  ανανέωσης  της  παραχώρησης ,  μέσα  

στα  οποία  κυρίαρχο  δικαιολογητικό  είναι  και  το  καταστατικό .   

 Το  καταστατικό  προσκομίστηκε ,  δεν  θυμάμαι  πότε  ακριβώς ,  

αρχές  Ιανουαρίου  και  κρίθηκε  σκόπιμο  από  το  τμήμα  της  κυρία  

Τσανίδου  να  γίνει  ένα  συμπληρωματικό  ερώτημα  υποβάλλοντας  και  το  

καταστατικό ,  επειδή  η  πάγια  διαδικασία ,  όταν  γίνεται  παραχώρηση  

κατά  χρήση  δωρεάν ,  είναι  να  παίρνει  μια  γνωμοδότηση  της  Νομικής  

Υπηρεσίας  στέλνοντας  στην  Νομική  Υπηρεσία  κάποια  δικαιολογητικά  

για  το  νομικό  πρόσωπο  στο  οποίο  γίνεται  η  παραχώρηση  είτε  είναι  

Σύλλογος  μη  κερδοσκοπικός  είτε  είναι  κάποιο  άλλο  νομικό  πρόσωπο  

όπως  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  το  οποίο ,  ενδεχομένως ,  ασκεί  

κοινωφελή  δραστηριότητα ,  όπως  είπαμε  και  πριν .    

 Αυτό  ήθελα  να  πω  εγώ .  Ακολουθήθηκε  αυτή  η  πάγια  διαδικασία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Συνεχίστε  κυρία  Ιλανίδου .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Η  δεύτερη… 

Κος  ΠΑΛΛΑΣ:  

Εμείς  δεν  στέλνουμε  σε  συγκεκριμένο  δικηγόρο .  Εμείς  απευθυνόμαστε  

σαν  υπηρεσία  προς  την  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  Δεν  μπορώ  να  

απαντήσω  για  τον  δικηγόρο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ξέρετε  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  τον  λόγο ,  συγνώμη  κ .  Μηλίδη ,  έχει  τον  λόγο  η  κυρία  Ιλανίδου .  

Να  ολοκληρώσει  και  μπορείτε  να  θέσετε  το  ερώτημά  σας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Η  δεύτερη  ερώτηση ,  στην  εισήγησή  του  ο  κ .  Αγγελίδης  είπε  ότι  

υπάρχουν  επώνυμες  καταγγελίες  από  τους  βενζινοπώλες .  Ποιοι  είναι  

αυτοί  που  επώνυμοι  που  κατήγγειλαν ;  Να  μας  πείτε  τα  ονόματά  τους  

να  τα  ξέρει  ο  Σερραϊκός  λαός .  Ποιοι  επώνυμοι  είναι ;  Έχει  σημασία ,  

φυσικά .  Ποιοι  είναι  αυτοί  οι  επώνυμοι  βενζινοπώλες  που  κατήγγειλαν  

τοι  παράνομα  εκεί  μέσα  λειτουργεί  βενζινάδικο  από  το  αστικό ;   

 Ο  κ .  Αγγελίδης  είπε  ότι  είναι  επώνυμες  οι  καταγγελίες ,  γι '  αυτό  

και  εγώ  ρωτώ  τους  επώνυμους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  δεν  είναι  το  θέμα  αυτό .  Θα  απαντήσει ,  βέβαια  ο  κ .  Αγγελίδης .  

Δεν  μπορώ  να  απαντήσω  εγώ  για  τον  κ .  Αγγελίδη .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κυρία  Ιλανίδου ;  Κύριε  Μηλίδη  κάτι  θέλατε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Επειδή  τώρα  είπε  ο  κ .  Πάλλας  ότι  υπήρχε  μια  εισήγηση  γνωμοδότηση  

από  τον  κ .  Αμαξόπουλο .  Θεωρώ  ότι  αφού  παρέλαβε  τον  φάκελο  αυτός  

ο  νομικός  σύμβουλος ,  μετά  πήγε  στην  άλλη  την  νομικό .  Δεν  μπορώ  να  

καταλάβω  γιατί  έγινε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  νομίζω  ότι  ο  κ .  Πάλλας  έδωσε  τις  απαραίτητες  εξηγήσεις  

υπηρεσιακά  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  κ .  Πάλλας  . .  την  Νομική  Υπηρεσία  αλλά  αφού  πάει  στην  Νομική  

Υπηρεσία  και  το  βλέπεις  ο  ένας  εισηγητής  την  εισήγηση ,  γιατί  πάει  σε  

άλλο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Μυστακίδη .  Θα  απαντήσει  στο  θέμα .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε  για  διάφορους  λόγους  πολλές  φορές  έρχονται  διπλά  

αιτήματα .  Η  υπηρεσία  που  απαντάει ,  επειδή  ζυμώνεται  το  θέμα  από  

την  υπηρεσία ,  γνωρίζει  και  απαντάει  ότι  το  αίτημά  σας  αυτό  έχει  

απαντηθεί  με  το  τάδε  έγγραφο .  Αυτό  έπρεπε  να  κάνει  και  η  Νομική  

Υπηρεσία .   εφόσον  ξανά  τέθηκε  το  αίτημα  με  την  ίδια  μορφή ,  έπρεπε  

να  απαντήσει  η  Νομική  Υπηρεσία  ότι  το  αίτημα  απαντήθηκε .   

 Τώρα  γιατί  έγινε  καινούργια  γνωμοδότηση  είναι  άλλο  θέμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ήταν  τελείως  διαφορετικό ,  κ .  Μυστακίδη ,  το  θέμα .  Όταν  η  υπηρεσία  

αποκάλυψε ,  συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  ξεκαθαρίσουμε  κάποια  

πράγματα ,  όταν  η  υπηρεσία  διαπίστωσε  την  λήξη  της  σύμβασης  του  

χρησιδανείου ,  τέθηκε  αυτό  το  ερώτημα  και  έγινε  το  ερώτημα  προς  την  
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Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  Το  εάν  απάντησε  η  κυρία  Τσανίδου  ή  

κυρία  Τσινίκα  ή  ο  κ .  Αμαξόπουλος ,  δεν  ξέρω  εάν  παίζει  κάποιο  ρόλο .   

 Δηλαδή  μονόπλευρα  πρέπει  να  απαντάει  ένας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  έχεις  ασχοληθεί  με  υπηρεσίες  όπως  και  εγώ ,  όταν  εμένα  μου  

αναθέτουν  κάτι  να  διεκπεραιώσω ,  μετά  δεν  απαντάει  άλλος .  Σε  αυτόν  

που  ανατέθηκε  απαντάει  και  εδώ  είχε  ανατεθεί  στον  κ .  Μακρόπουλο .  

Τώρα  τι  είναι  αυτά  που  μου  λες ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  την  άποψή  σας .  Εντάξει  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κάνω  μια  έκθεση  ιατρική  και  μετά  απαντάει  άλλος  για  μένα ;  Αντ’  

αυτού  γίνονται  αυτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Νομίζω  ότι… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εκτός  εάν  υπάρχει  σκοπιμότης .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  υπάρχει  καμία  σκοπιμότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  οι  εξηγήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  που  έδωσε  ο  κ .  Διευθυντής ,  ο  

κ .  Πάλλας  μας  καλύψανε  για  το  θέμα  της  νομικής  κάλυψης .   

Κος  ΠΑΛΛΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  είπα  ότι  γιατί  το  στείλαμε  εμείς  για  δεύτερη  

φορά .  Δεν  μπορώ  όμως  να  πω  εγώ  γιατί  χρεώθηκε  σε  άλλο  κωδικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  βέβαια  είναι  ξεκάθαρη  η  τοποθέτησή  σας  κ .  Πάλλα .   
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 Κύριοι  συνάδελφοι ,  έκλεισε  ο  πρώτος  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Θα  

ήθελα  προτού  προχωρήσουμε  στο  θέμα  να  το  κλείσουμε  είναι  αυτή  την  

φάση .  Εάν  υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις  σύντομα  μόνο  παράκληση ,  

γιατί  νομίζω  ότι  καλύψαμε  το  θέμα  με  ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αντιδήμαρχε  αλλά  να  ολοκληρώσω .  Θα  ξανάρθει  το  θέμα ,  

είναι  γνωστό .  Το  έχουμε  πει  και  στο  ξεκίνημα  της  κουβέντας .  Εάν  

υπάρξουν  κάποιες  ερωτήσεις  δεν  θέλουν  να  γίνουν  τοποθετήσεις ,  

παράκληση ,  για  να  κερδίσουμε  χρόνο  θα  έχουμε  στην  επόμενη  

συνάντηση ,  στο  επόμενο  ή  στο  μεθεπόμενο  συμβούλιο  να  έρθει  το  

θέμα  πλέον  ολοκληρωμένο  με  όλα  τα  στοιχεία .   

 Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  σταματήσει  η  συζήτηση  εδώ  με  κάποιες  

ερωτήσεις  διευκρινιστικές  εάν  υπάρχουν .  Παράκληση  να  παραμείνουμε  

στο  επίπεδο  των  ερωτήσεων .  Ζητήσατε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  έχετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρξουν ,  κ .  Αντιδήμαρχε  εάν  υπάρξουν  και  εάν  έχει  προκύψει  

κάτι .  Βέβαια  μην  επαναλαμβάνουμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια .  Εάν  υπάρχουν  

κάποια  κενά  ή  κάπου  να  γίνουν  εκ  νέου  κάποιες  ερωτήσεις ,  δεν  μπορώ  

να  το  αποκλείσω .   
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 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  έχω  ένσταση  ως  παράταξη  για  την  διαδικασία .  

Κατά  πρώτον  το  θέμα  δεν  ήταν  ώριμο  και  κακώς  ήρθε  και  μας  

ταλαιπωρεί  μέρα  που  είναι  δυο  ώρες .  Ένα  θέμα  όταν  έρχεται  δεν  

μπορεί  να  εξαντλείται  στο  επίπεδο  των  ερωτήσεων ,  οι  οποίες  μάλιστα ,  

απαντώνται  κατά  περίπτωση .   

 Βεβαίως  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  υπάρχουν  τοποθετήσεις .  Εάν  

θέλετε  όμως  να  κλάνουμε  τις  ερωτήσεις ,  να  κάνουμε  εν  είδει  

δικανικών  ερωτήσεων  τις  τοποθετήσεις ,  να  το  κάνουμε  και  αυτό  αλλά  

μικρές  τοποθετήσεις  σύντομες  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  τις  δεχθείτε ,  

διότι  εδώ  λέχθηκαν  κάποια  πράγματα  και  εγώ  αυτό  που  νοιώθω  είναι  

να  τα  βάλουμε  σε  μια  σειρά  και  να  διευκρινίσουμε  κάτι .   

 Εγώ  ζητώ ,  λοιπόν ,  τον  λόγο  για  μια  μικρή  τοποθέτηση ,  αλλιώς  θα  

υποχρεωθώ  να  κάνω  δικανικές  ερωτήσεις  για  να  κάνω  την  τοποθέτησή  

μου  και  δεν  ταιριάζει  εδώ  να  είμαστε  υποκριτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είμαστε  καθόλου  υποκριτές .  Ήμασταν  ξεκάθαροι  πώς  θα  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  με  λιγάκι ,  σας  παρακαλώ .  Ακούστε  με .  Δεν  είχαμε  καμία  

διάθεση  να  κρύψουμε  και  νομίζω  ότι  φάνηκε  από  την  όλη  διαδικασία .  

Οι  προθέσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  ήταν  ξεκάθαρες .  Νομίζω  ότι  με  το  

να  ξεκινήσουμε ,  κ .  Φωτιάδη ,  έναν  κύκλο  τοποθετήσεων  θα  μας  πάρει  

πάρα  πολύ  χρόνο  και  στην  ουσία  δεν  θα  κερδίσουμε  κάτι  επιπλέον .  
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 Εάν  μου  επιτρέπετε  να  το  αφήσουμε  στην  επόμενη  συνάντηση ,  

εκτός  εάν  έχετε ,  όχι  να  καλυφθείτε  υπό  τύπο  ερωτήσεων ,  όχι ,  δεν  το  

θέτω  έτσι .  Εάν  συμφωνήσουν  και  οι  συνάδελφοι ,  στο  επόμενο  

συμβούλιο  να  έρθουμε  εκ  νέου  με  ολοκληρωμένα  στοιχεία  και  να  

προχωρήσουμε  και  στις  τοποθετήσεις .  Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  να  συμπληρώσω .  Ήταν  μια  καταρχήν  συζήτηση  προκειμένου  

να  ενημερωθεί  το  σώμα .  Τα  είπαμε  αυτά  από  την  πρώτη  στιγμή .  Και  

ασφαλώς  δεν  ήταν  ολοκληρωμένο ,  διότι  περιμένουμε  και  άλλα  

στοιχεία .  Δεν  είναι  κακό  να  κάνεις  μια  συζήτηση  σε  ένα  Δημοτικό  

Συμβούλιο  με  στόχο  να  ενημερώσεις  τους  δημοτικούς  συμβούλους  για  

να  ωριμάσει  το  θέμα  με  ότι  στοιχεία  έχει  και  εάν  χρειαστεί  και  

δεύτερο  συμβούλιο  μπορούμε  να  κάνουμε  για  ενημέρωση ,  μέχρι  να  

πάρουμε  την  σωστή  απόφαση .   

Αυτό  δεν  είναι  μεμπτό .  Αυτό   ίσα  – ίσα  είναι  στα  υπέρ  της  

Δημοτικής  Αρχής  και  δείχνει  την  δημοκρατικότητα  που  την  διακρίνει ,  

με  την  οποία  λειτουργεί .   

Τώρα ,  εάν  θέλει  κάποιος  να  κάνει  τοποθέτηση  δεν  μπορούμε  να  

τον  αποκλείσουμε  κιόλας ,   αλλά  νομίζω  δεν  έχει  κανένα  νόημα ,  

ειλικρινά  κανένα  νόημα  από  την  στιγμή  που  δεν  θα  πάρουμε  απόφαση  

και  από  την  στιγμή  που  δεν  έχουμε  όλα  τα  στοιχεία .   

Δεν  είναι  ολοκληρωμένο  το  θέμα  από  πλευράς  στοιχείων ,  γιατί  

μπορεί  κάποιος  να  κάνει  μια  τοποθέτηση ,  να  πει  μια  άποψη  και  

μεθαύριο ,  εάν  έρθουν  τα  στοιχεία  να  ανατραπεί  η  άποψή  του .   

Λοιπόν ,  εάν  θέλει  όμως  τι  να  πω ;  Δεν  μπορούμε  να  τον  

αποκλείσουμε .  Απλώς  νομίζω  ότι  άδικα  θα  ταλαιπωρούμαστε .  Τι  να  

πω ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρότασή  μου  προς  το  σώμα  την  ξεκαθάρισα .  Εάν  επιμένετε  δεν  

έχω ,  βέβαια ,  δικαίωμα  να  σας  το  αρνηθώ  αυτό  κ .  Φωτιάδη .  

 Παράκληση  προτού  ξεκινήσετε ,  όσο  γίνεται  πιο  σύντομα  γιατί  

φτάσαμε  ήδη  στις  δυο  ώρες  με  αυτό  το  θέμα .  Νομίζω  ότι  το  καλύψαμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  φταίμε  εμείς  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  φταίμε  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είπα  ότι  φταίτε  αλλά  νομίζω  το  έχουμε  καλύψει .  Όπως  

προανέφερα ,  το  έχουμε  καλύψει  το  θέμα .  Τώρα  εάν  θέλετε  να  το  

συνεχίσουμε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι  το  θέμα  δεν  το  καλύψαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  παρακαλώ  να  είστε  όσο  γίνεται  πιο  σύντομος ,  κ .  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  θα  σας  πω .  Εδώ  άκουσα  τον  κ .  Αγγελίδη  ότι  μένουν  τέσσερα  

σημεία ,  τέσσερα  δηλαδή  έγγραφα  που  λείπουν  για  το  τοπικό  

ρυμοτομικό ,  μια  νομική  απάντηση  για  το  εάν  μπορούμε  να  

προχωρήσουμε ,  προφανώς  έχει  σχέση  με  την  φύση  της  εταιρείας  και  

για  την  νομιμότητα  των  κατασκευών .   
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 Υπάρχει  ένα  άλλο  θέμα ,  το  οποίο  προέκυψε  από  την  διαδικασία .  

Τώρα  που  έχουμε  παράταση  του  χρησιδανείου  με  αυτό  τον  τρόπο ,  εάν  

αυτή  η  σύμβαση  καθίσταται  πλέον  ισχυρή  και  εξασφάλισε  στο  διηνεκές  

της  παρουσίας  εκεί  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  Αυτό  είναι  επίσης ,  κ .  Αγγελίδη ,  

ένα  θέμα  που  πρέπει  να  απαντηθεί  και  να  μας  έρθει  εδώ  άποψη .  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  φέρετε  για  την  άλλη  φορά .   

 Επίσης  ένα  άλλο  θέμα  είναι  το  εξής :  μια  ερώτηση  θα  κάνω  κύριε ,  

Πρόεδρε .  Όλες  οι  κυκλοφοριακές  μελέτες  μετά  το  ΄13, κακώς  

αναφερόμαστε  στο  ΄15. Το  2005.  Το  2005 έγινε  η  κύρωση  της  πράξης  

εφαρμογής  στους  Αγίους  Αναργύρους .  Η  διαδικασία  τελείωσε  το  ΄13. 

Από  το  ΄13 μετρούμε ,  γιατί  τότε  χωροθετήθηκε  ο  συγκεκριμένος  χώρος  

και  είναι  η  παρουσία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  απαντώ  σε  καμία  ερώτηση .  Δεν  απαντώ .  Εγώ  έχω  ορκιστεί ,  όπως  

και  εσύ ,  να  υπηρετούμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Άρα  δεν  μπορούμε  

να  αντιδικούμε .  Απλώς  διευκρινίζω  κάθε  ορόσημο  χρόνου ,  κάθε  

χρονικό  ορόσημο  τι  σηματοδοτεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι  βέβαια .  Εσείς  ενδεχομένως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όχι  βέβαια .  Εγώ  λοιπόν  ρωτώ  ως  παράταξη ,  κύριε  Αγγελίδη  το  

πρόγραμμα  Park and Drive,  ξαναλέω  είχε  τεχνικό  δελτίο  και  εκεί  

υπογράψατε  για  την  νομιμότητα  της  παρουσίας  και  των  

εγκαταστάσεων .  Όλες  οι  κυκλοφοριακές  μελέτες  του  αστικού  ιστού  

χωροθετούν  εκεί  την  αφετηρία ,  όπως  θέλετε  πείτε  το  και  οι  όποιες  

εγκαταστάσεις  περιγράφονται  στο  χρησιδάνειο .   

 Πώς  απαντάτε  το  ότι  δεν  ξέρατε  ενώ  πιστοποιήσατε  σε  έγγραφο  

που  πήγε  στην  Ε .Ε .  ότι  εκεί  έληγε  το  ΄13 και  δεν  κάνατε  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  απαντήσατε  κ .  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο  η  παραχώρηση  λήξης  της  συμφωνίας  και  άλλο  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο .  Πάτε  μεθαύριο ,  αύριο  πάτε  στις  υπηρεσίες  να  

σας  τα  ξεκαθαρίσουν .  Αφού  δεν  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε  πάτε  στις  

υπηρεσίες  να  σας  απαντήσουν .  Άλλο  η  λήξη  παραχώρησης  από  την  

απόφαση  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  άλλο  το  Γενικό  Πολεοδομικό  

Σχέδιο .  

 Όσον  αφορά  ότι  δεν  τελείωσε  η  πράξη  εφαρμογής  της  περιοχής  

Αγίων  Αναργύρων  το  ΄05 αλλά  το  ΄13, όχι  κάνετε  λάθος .  Η  πράξη  

εφαρμογής  εκείνης  της  συγκεκριμένης  περιοχής  ολοκληρώθηκε  το  ΄05. 

Τότε  κυρώθηκε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  ακυρώθηκε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  ακυρώθηκε .  Έγινε  πρόταση . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Νάσου  απαντήστε  εσείς .  Σας  παρακαλώ .  Και  ολοκληρώθηκε  η  

πράξη  εφαρμογής  σε  εκείνη  την  συγκεκριμένη  περιοχή  Αποστολίδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πότε  ολοκληρώθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ελάτε ,  ελάτε .  Πότε  κυρώθηκε  η  πράξη  εφαρμογής  του  Αποστολίδη ;  

Εκεί  η  συγκεκριμένη .   

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Η  πράξη  εφαρμογής  ολοκληρώθηκε  το  ΄05. Αυτή  έδειχνε ,  τέλος  

πάντων ,  κατ’  εφαρμογή  της  πολεοδομικής  μελέτης  ότι  το  οικόπεδο ,  το  

ΟΤ  730Α… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτουμε  όμως ,  σας  παρακαλώ ,  να  ακούσουμε  την  άποψή  της .  

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Δίπλα  στον  Αποστολίδη  προβλέπεται  ως  χώρος  μαζικών  μεταφορών  και  

ιδιαίτερα  αφετηρία  αστικών  λεωφορείων .   

 Το  ΄05 επίσης  είχε  ξεκινήσει  και  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο .  

Τότε  ξεκίνησαν  οι  διαδικασίες  της  πρότασης  της  μεταφοράς  της  

αφετηρίας  των  αστικών  λεωφορείων .  Από  το  730Α  που  λέτε  και  ένα  
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χώρο  που  προβλεπόταν  δίπλα  στο  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  στον  δημοτικό  χώρο  

μέσα  το  πρώην  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά .   

 Η  διαδικασία  της  μεταφοράς  αυτής  της  χρήσης ,  της  αλλαγής  της  

χρήσης  από  το  730Α  στον  χώρο  του  στρατοπέδου  ολοκληρώθηκε  το  

΄13. Αλλά  σας  είπα  πριν ,  την  προηγούμενη  φορά  που  μίλησα  ότι  κάθε  

μια  από  αυτές  τις  προτάσεις  ολοκληρώνει  μια  συγκεκριμένη  διαδικασία  

και  μια  συγκεκριμένη  πράξη  της  διοίκησης .   

 Ακόμα  αυτή  την  στιγμή ,  για  να  σας  δώσω  να  καταλάβετε ,  

πρακτικά  το  730Α  που  έχουν  κάποιοι  κύριοι ,  κυρίες ,  τέλος  πάντων ,   

κάποιοι  ιδιοκτήτες  στην  ιδιοκτησία  τους  αυτή  την  στιγμή  δεν  

μπορούμε  να  βγάλουν  άδεια  να  φτιάξουν  το  σπίτι  τους ,  γιατί  δεν  έχει  

ολοκληρωθεί  αυτή  η  διαδικασία  με  την  επιπλέον  πράξη  της  διοίκησης .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Πολύ  σωστά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Σας  είπα  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Άλλαξε .  Για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  αυτή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  την  ακούσουμε ,  κ .  Φωτιάδη ,  δεν  γίνεται .  Πρέπει  να  

ακούσουμε  όμως  και  την  άποψή  της .  Του  υπηρεσιακού  παράγοντα .   
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Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

. .  σχέδιο  είναι  στρατηγικό  σχέδιο .  Κάνει  προτάσεις .  Για  να  

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  και  να  χωροθετηθούν  οι  συγκεκριμένες  

χρήσεις  των  προτάσεων  του  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  απαιτούνται  

συγκεκριμένες  πράξεις  τη  διοίκησης .  

 Για  να  γίνει  το  730Α  κατ’  εφαρμογή  του  Γενικό  Πολεοδομικό  

Σχέδιο  αμιγής  κατοικία  στο  βόρειο  τμήμα  του  και  γενικής  κατοικίας  

στο  νότιο  τμήμα  του ,  πρέπει   να  γίνει  μια  τροποποίηση  του  

εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  της  πολεοδομικής  μελέτης  δηλαδή  

του  νότιου  τμήματος  των  Αγίων  Αναργύρων  και  να  αλλάξει  αυτή  η  

χρήση .  

 Αυτό  δεν  γίνεται  με  προεδρικό  διάταγμα .  Γίνεται  με  απόφαση  

του  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας ,  με  απόφαση  Περιφερειάρχη  και  

τότε  θα  μπορούν  οι  άνθρωποι  να  βγάλουν  άδεια ,  οικοδομική  άδεια  και  

να  κτίσουν  το  σπίτι  τους .   

 Για  να  εφαρμόσουμε  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  χρειάζεται  η  

συγκεκριμένη  διαδικασία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Να  κτίσουν  σπίτι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΝΑΣΟΥ  :  

Έχουμε  ξεκινήσει  την  διαδικασία .  Από  το  ΄13 το  ξεκινήσαμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   μου  επιτρέπετε  μισό  λεπτό ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  θέλετε  να  απευθύνετε  κάποιο  ερώτημα  στην  . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είπατε  ότι  δεν  θα  προχωρήσουμε  και  δεν  θέλω  να  προχωρήσουμε  εάν  

είναι  έτσι ,  όμως  νομίζω  ένα  πράγμα  πρέπει  να  τεθεί  στο  σώμα ,  το  είπα  

από  την  αρχή ,  το  είπε  έμμεσα  και  ο  νομικός  σύμβουλος  ο  κ .  Μάρκου ,  

λέω  το  εξής ,  η  ουσία  είναι  να  σκεφτούμε  να  αποφασίσουμε  επιτελεί  

κοινωφελή  σκοπό ,  έργο  αυτό ;  Αυτή  είναι  όλη  η  ουσία .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Μηλίδη  κακό  το  ερώτημα  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  ξεκάθαρο  νομίζω .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κακό .  Αυτό  προβλέπεται  από  την  νομοθεσία .  Είναι  κοινωφελής… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εκεί  αντιδρά . .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είναι  ξεκαθαρισμένο  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εκεί  είναι  το  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  για  να  κλείσουμε  το  θέμα .  Κύριοι  συνάδελφοι  

παρακαλώ  ησυχία .  Παρακαλώ .  Κύριε  Δήμαρχε ,  έχετε  τον  λόγο  σας  

παρακαλώ  σύντομα ,  για  να  κλείσουμε  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  κάτι  θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .  Μπαίνοντας  κάποιος  σήμερα  να  

παρακολουθήσει  το  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο  πραγματικά  θα  μας  έδινε  

τα  εύσημα .  Θέλω  να  ρωτήσω ,  γιατί  αυτό  συμβαίνει  για  πρώτη  φορά  να  

βλέπω  μια  Δημοτική  Αρχή  με  τέτοια  διάθεση  να  φέρει  ένα  θέμα  

τέτοιας  σημασίας  και  να  ζητάει  από  εμάς  προτάσεις  να  βοηθήσουμε ,  

ώστε  να  πάρουμε  μια  σωστή  απόφαση .   

 Ρωτώ  λοιπόν ,  άλλαξε  τίποτα  στην  Δημοτική  Αρχή ;  Για  ποιο  λόγο  

μέχρι  τώρα  τα  έξι  χρόνια  αυτά  που  είναι  στην  Δημοτική  Αρχή  δεν  

έφερε ;  Πέραν  τόσα  θέματα  μείζονος  σημασίας ,  για  ποιο  λόγο  λοιπόν  

δεν  έχει  έρθει  άλλη  φορά  να  συζητήσουμε  τέτοια  θέματα  και  να  

καταθέσουμε  απόψεις  και  προτάσεις ;  Τι  λοιπόν  συμβαίνει ;   

 Θα  συμβεί  και  στο  μέλλον  με  θέματα  σαν  αυτά ;  Να  ξέρουμε  

πραγματικά  γιατί   συζητάμε  και  εάν  υπάρχει  κάποιο  άλλο  ζήτημα ,  

διότι  εδώ  δημιουργήθηκαν  αυτή  την  στιγμή ,  σε  μένα  προσωπικά ,  πολλά  

ερωτήματα  για  το  πως  με  τόση  καλή  διάθεση  ήρθε  το  θέμα  αυτό ,  ενώ  

έχουν  περάσει  θέματα  και  θέματα  και  έχουν  και  εξ  ονόματος  του  κ .  

Αγγελίδη  ότι  εάν  σας  αρέσει  και  εάν  δεν  σας  αρέσει .   

 Λοιπόν ,  γι '  αυτό  θέλω  να  ρωτήσω .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το  συγκεκριμένο  θέμα  γιατί  δεν  το  φέραμε  άλλη  φορά ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπήρξαν  και  άλλα  θέματα  μείζονος  σημασίας… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολλές  φορές ,  πολλές  φορές  φέραμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα  οποία  δεν  ήρθαν  για  ενημέρωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φέραμε  πάρα  πολλές  φορές .  Και  τα  στρατόπεδα  τα  φέραμε  για  

ενημέρωση  και  πόσα  άλλα  θέματα  φέραμε  για  ενημέρωση .  Πολλές  

φορές  σημαντικά  θέματα  για  ενημέρωση  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  κλείσουμε  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  είπα  και  στην  αρχή  έρχεται  το  θέμα  για  μια  καταρχήν  συζήτηση  

και  ενημέρωση  του  σώματος  προκειμένου  να  ολοκληρώσει  την  άποψή  

του  σε  ένα  επόμενο  ή  μεθεπόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  τις  

διευκρινιστικές  ερωτήσεις  που  γίνανε .  Είμαστε  στην  διάθεση  όλων  των  

μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  η  πολιτική  ηγεσία  και  οι  

υπηρεσιακοί  παράγοντες  να  έρθουν ,  να  ρωτήσουν  ότι  θέλουν ,  να  τους  

διευκρινίσουμε  ότι  θέλουν .  Τώρα  εάν  όμως  από  τις  ερωτήσεις  δεν  

προκύπτει  ότι  φταίει  ο  Αγγελίδης ,  δεν  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  μείνουμε  

ντε  και  ντε  να  αποδείξουμε  ότι  φταίει  ο  Αγγελίδης .  

 Λοιπόν ,  να  έρθουν  να  ενημερωθούν .  Εάν  έχουν  να  μας  φέρουν  

και  νέα  στοιχεία ,  ας  μας  φέρνουν  για  να  βοηθήσουμε .  Λέω  ότι  εάν  

έχουν .  Εάν  έχουν .  Για  να  βοηθήσουν  το  σώμα .  Είπα  εγώ  ποια  είναι  η  

θέση  μας .  Εμείς  είμαστε  υπέρ  της  παραμονής ,  όμως  θέλουμε  να  
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διασφαλίσουμε  και  την  νομιμότητα  της  παραμονής  και  την  λειτουργία .  

Την  νομιμότητα  της  λειτουργίας .  Αυτά .   

 Το  θέμα  μπορεί  να  ξανά  έρθει  πάλι  υπό  μορφή  ενημέρωσης .  Θα  

δούμε .  Εάν  δούμε  ότι  δεν  είναι  ακόμα  ώριμο  ή  εάν  δούμε  ότι  είναι  

ώριμο  θα  το  φέρουμε  να  πάρουμε  οριστική  απόφαση .  Δεν  έχω  να  πω  

τίποτα  περισσότερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Να  ευχαριστήσω  τον  Πρόεδρο  του  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  για  την  παρουσία  του ,  τον  κ .  Μάρκου  τον  δικηγόρο ,  τον  

συνεργάτη  του  και  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες .  Ευχαριστούμε  

πολύ .   

 Προχωρούμε  στο  πρώτο  θέμα  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΜΑΡΚΟΥ:  

Ευχαριστούμε  και  χρόνια  πολλά  και  καλή  Ανάσταση  σε  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλή  Ανάσταση .   

 

ΠΡΑΚΤ .  1/8/2017  

…………………….  

……………  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συζήτηση-ενημέρωση  σχετικά  με  πρόταση  τροποποίησης  

 του  άρθρου  1 του  Π .  Δ .  5/1986.  

Εισηγητής:  Ο  Εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Καταλαβαίνω  ότι  είμαστε  όλοι  κουρασμένοι  αλλά  θα  πρέπει  να  πω  

μερικά  πράγματα  για  την  ιστορία  του  θέματος .   

 Στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  15/2/17 και  σχετικά  με  την  

επανεξέταση  των  πράξεων  επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα  της  περιοχής  

Αλιμπέκιο  Σερρών ,  θέμα  το  οποίο  έφερε  η  αντιπολίτευση ,  

αποφασίστηκε  να  γίνει  σύσκεψη  στις  22/2/17 στην  οποία  θα  

συμμετέχουν  ο  κ .  Μυστακίδης  ως  αρμόδιος  αντιδήμαρχος .  Βέβαια  δεν  

ξέρω  για  ποιο  λόγο  δεν  παρευρέθηκε  ο  κ .  Μυστακίδης  αλλά  ήταν  ο  κ .  

Γκότσης .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Οι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης ,  οι  κύριοι  

Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  και  εκπρόσωποι  των  

κατοίκων  της  προαναφερόμενης  περιοχής .   

 Κατά  την  διάρκεια  της  σύσκεψης  και  αφού  ακούστηκαν  όλες  οι  

προτάσεις  εξουσιοδοτήθηκε  ο  κ .  Πετρίδης  Πέτρος ,  ως  εκπρόσωπος  των  

κατοίκων  να  συντάξει  την  πρόταση ,  την  οποία  θα  μεταβιβάσει  ο  

Δήμαρχος  στον  Υπουργό  Ενέργειας  και  Περιβάλλοντος  κ .  Σταθάκη  με  

σκοπό  να  επιτύχει  ότι  καλύτερο  μπορεί  προς  όφελος  των  κατοίκων .   
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 Αποτέλεσμα  των  επαφών  του  Δημάρχου  με  το  Υπουργείο  και  

κυρίως  με  υπηρεσιακούς  παράγοντες  ήταν  η  αποστολή  του  εγγράφου ,  

το  οποίο  σας  κοινοποίησα  αμέσως  μόλις  το  έλαβα ,  με  αριθμό  

πρωτοκόλλου  ΔΤΕ /Β  12128 στις  21/3/17 με  θέμα :  Πρόταση  

τροποποίησης  του  άρθρου  1 του  ΠΔ5/85,  στο  οποίο  μας  λέει  ότι  

αντιλαμβανόμενοι  τις  επικρατούσες  οικονομικές  συνθήκες  διερευνούν  

διέξοδο  στο  θέμα  της  οικονομικής  αδυναμίας  είτε  μέσω  επιμήκυνσης  

των  δόσεων  είτε  μέσω  παράτασης  της  επιβολής  μείωσης  20%, αφού  

βέβαια  λάβουν  υπόψη  τους  τις  θεσμικές  και  νομικές  δεσμεύσεις  που  

ισχύουν .   

 Θεωρώ  όμως ,  δεν  ξέρω ,  πρέπει  να  συμφωνήσουμε  σε  αυτό ,  ότι  

δεν  χρειάζεται  να  γίνει  περαιτέρω  συζήτηση  ενόψει  του  γεγονότος  ότι  

ο  κ .  Δήμαρχος…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Ηρεμήστε  λιγάκι .  Εάν  και  τραυματισμένος ,  κ .  

Δούκα  βλέπω  ανεβάζετε  συνέχεια .  Παρακαλώ .  Κύριε  εισηγητά  

συγνώμη .    

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Πρώτη  φορά  είπα  να  πω  και  εγώ  κάτι .  

 Λοιπόν ,  ενόψει  λοιπόν  του  ραντεβού  που  υπάρχει  με  τον  

Υπουργό  στις  26/4/2017 και  ώρα  13:00΄ ,  ειδοποιήθηκαν  όλοι  οι  

βουλευτές  του  Νομού  να  παρευρεθούν  σε  αυτή  την  συνάντηση  και  

καλούμε  και  εσάς ,  όσους  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  είτε  

εκπρόσωποί  τους  εάν  δεν  μπορούν  οι  επικεφαλής ,  εάν  θέλουν  να  

συμμετέχουν .  Τα  έξοδά  τους  θα  καλυφθούν ,  εννοείται  από  τον  Δήμο ,  

κάτι  όμως  που  δεν  μπορεί  να  συμβεί  με  κάποιο  εκπρόσωπο  των  

κατοίκων  της  πόλης .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμπληρωματικά  να  υπενθυμίσω  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχε  πάρει  

ομόφωνα  μια  απόφαση .  Αποδέχθηκε  την  πρόταση  τότε  της  Επιτροπής  

συν  την  πρόταση  που  κατέθεσε  ο  κ .  Γιαννακίδης  και  πήγαν  αυτά  στο  

Υπουργείο .   

 Δυο  φορές  κατέβηκα  στο  Υπουργείο ,  συζητήσαμε  τις  προτάσεις ,  

μας  έστειλαν  μια  απάντηση  και  λέει  είτε  επιμήκυνση ,  είτε  μείωση ,  

παράταση  μείωσης  του  ποσού  20% και  τώρα  έχουμε  συνάντηση  στις  26 

Απριλίου  στις  13:00΄  το  μεσημέρι  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  με  

τον  υπουργό  Περιβάλλοντος  τον  κ .  Σταθάκη .    

 Έχω  ενημερώσει  τους  βουλευτές  για  να  έρθουν .  Όποιοι  από  τους  

δημοτικούς  συμβούλους  από  όλες  τις  παρατάξεις ,  ένας  από  όλες  τις  

παρατάξεις  εάν  θέλουν  να  έρθουν ,  ας  έρθουν .  Εάν  εγκρίνεται .  Εάν  το  

εγκρίνετε .  Θα  πρότεινα  να  έρθει  και  ο  εντεταλμένος  δημοτικός  

σύμβουλος  επί  το  θέματος ,  εάν  το  εγκρίνετε .   

 Τώρα  να  ξανά  συζητήσουμε  το  θέμα  αυτό  δεν  ξέρω  εάν  έχει  

νόημα  αλλά  είμαστε  στην  διάθεσή  σας  για  να  θέσετε  ερωτήσεις ,  εάν  

θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  αμέσως  θα  σας  δώσω  

τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη  εάν  δεν  υπάρχουν  ερωτήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε  είπατε  ποια  ημέρα ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

26 Απριλίου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ρωτήσω  κάτι .  Επειδή  άλλες  φορές  έχουμε  πει  ότι  ενδιαφέρει  και  

πολλούς  άλλους  δήμους ,  κατά  την  άποψή  μου ,  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  βέβαια .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πιστεύετε  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  και  άλλοι  δήμαρχοι ;  Ή  ξέρετε  να  

υπάρχουν  και  άλλοι  δήμαρχοι ;  Να  ζητήσουν ;  Γιατί  ουσιαστικά  ζητάμε  

τροποποίηση  του  νόμου .  Επειδή  βλέπω  πολύ  δύσκολο  να  κάνει  

τροποποίηση  επειδή  το  ζητάει  μόνο  ο  Δήμος  Σερρών .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  κοιτάξτε ,  το  έχουν  ζητήσει ,  από  ότι  μου  είπε  η  σύμβουλος  του  

υπουργού ,  είναι  ένα  θέμα  πανελλαδικό .  Υπάρχει  σε  πάρα  πολλούς  

Δήμους ,  το  ξέρουν  το  θέμα ,  μου  έδειξαν  καλή  διάθεση  για  να  κάνουν  

κάποια  διευκόλυνση ,  αλλά  εγώ  τώρα  δεν  μπορώ  να  πάρω  τηλέφωνα  

στους  Δημάρχους  και  να  τους  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  θα  είναι  στην  συνάντηση ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  θα  μας  πει  ο  υπουργός  τι  θα  κάνει .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κύριε  Δήμαρχε  . .  είναι  δώρο  άδωρο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  αυτό  απάντησαν  και  εγγράφως .  Διερευνούν  τις  δυο  

περιπτώσεις .  Όμως  θα  πάμε  στον  Υπουργό ,  στον  καθ’  ύλην  αρμόδιο .  

Θα  τον  πιέσουμε ,  γι '  αυτό  θα  είναι  όλοι  οι  βουλευτές .  Να  είστε  και  

εσείς  να  τον  πιέσουμε  για  το  καλύτερο .  Τι  να  πω  άλλο ;  Τι  να  σας  πω  

άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  ερώτηση  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ορίστε .  Ελάτε  δεν  σας  άκουσα .  Τι  

έχετε ,  ερώτηση  έχετε ;  Τοποθέτηση ;  Κάτι  να  βοηθήσει  την  διαδικασία ;  

Εάν  είναι  για  να  θέσετε  ερώτημα  καλώς ,  αλλιώς  θα  περιμένετε .  

Προηγείται  ο  κ .  Φωτιάδης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  κακώς  υπάρχει  μια  λογική  από  κάποιους  εδώ  στην  

αίθουσα  ότι  όταν  ασκείται  έλεγχος ,  είναι  έλεγχος  αντιδικίας  και  

προσπάθεια  χρέους .  

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  στο  επίμαχο  θέμα  σε  καμία  των  

περιπτώσεων  δεν  μπορεί  να  μας  χωρίσει .  Εφόσον  όλοι  εδώ  

συμφωνήσαμε  ότι  υπάρχουν  συνδημότες  οι  οποίοι  βρέθηκαν  σε  μια  

ομηρία  χωρίς  καθόλου  μα  καθόλου  να  φταίνε ,  εμείς  ως  παράταξη  

θέσαμε  το  θέμα  ερωτώντας  τον  κ .  Δήμαρχο  τι  έγινε  με  το  όλο  θέμα  από  

την  συνάντηση ;  Πώς  πήγε  η  συνάντηση  και  προέκυψε  η  συγκεκριμένη  

συζήτηση ;   

 Εμείς  λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  ας  με  συγχωρέσει  ο  τέως  

Πρόεδρος ,  δεν  είναι  μομφή ,  εδώ  στο  συγκεκριμένο  απόσπασμα ,  κύριοι  

συνάδελφοι  εμείς  θεωρούμε  ότι  η  σημερινή  μέρα  είναι  μια  μέρα  που  
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μας  δίνει  την  δυνατότητα  να  διαμορφώσουμε  καλύτερα  κι  στοχευμένα  

την  παρουσία  μας .  εγώ  ως  παράταξη  από  την  παράταξή  μου ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   θέλω  να  κατέβω  και  βεβαίως  συμφωνούμε  να  έρθει  και  ο  κ .  

Κυρτάσογλου  στο  ραντεβού  και  βεβαίως  θα  έπρεπε  να  είναι  και  όλοι  οι  

βουλευτές  του  Νομού .   

 Εδώ  το  κείμενο  όμως ,  κύριε  Πρόεδρε ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  λίγο  

να  το  ρετουσάρουμε .  Εννοώ  το  απόσπασμα .  Ναι ,  ναι .  Συγκεκριμένα  

την  έχω  μπροστά  μου ,  για  να  φτάσουμε   εκεί  στοχευμένοι  και  να  

είμαστε  με  μια  πρόταση  πολύ  –πολύ  καθαρές  οι  θέσεις  μας  θα  πρέπει  

να  γράψουμε  ότι  ετούτο  το  απόσπασμα  ήρθε  ως  προϊόν  μιας  

συνεδρίασης ,  αναθέσαμε  το  έργο  της  προετοιμασίας  και  την  διατύπωση  

της  πρότασης .   

Ήρθε  εδώ  μια  πρόταση  από  την  Επιτροπή .  Αυτή  η  Επιτροπή ,  το  

προϊόν  της  το  υιοθετήσαμε  αυτούσιο .  Μόνο  αυτό  έπρεπε ,  κατά  την  

άποψή  μας  να  προβάλουμε  ως  απόφαση  και  μάλιστα  αφού  πάρουμε  το  

βαρίδι  το  αποφασίζουμε  ομόφωνα  για  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  και  

την  αρωγή  των  βουλευτών  για  να  πετύχουμε  το  μέγιστο  στρατηγικό  

στόχο ,  διότι  βάζοντας  και  άλλους  επιμέρους  στόχους ,  επειδή  θα  

ζοριστούν  θα  μας  ωθήσουν  προς  τους  επιμέρους  μικρότερους .   

 Για  μας  λοιπόν  προτείνω ,  συνάδελφοι ,  να  γράψουμε  σήμερα  μια  

απόφαση ,  όπου  πραγματικά  θα  διατυπώνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  

Παπαβασιλείου… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  πρώην  Πρόεδρε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τέως  είστε .  Λοιπόν ,  κύριε  τέως  να  γράψουμε  ότι  το  προϊόν  της  

Επιτροπής ,  γιατί  εκεί  είχαμε  μια  σύνθεση  απόψεων ,  υιοθετείται  από  το  
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Δημοτικό  Συμβούλιο .  Να  γράψουμε  με  μια  κουβέντα  ότι  η  Επιτροπή  

έγραψε  και  προτείνει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Να  γράψουμε  το  

σκέλος  της  απόφασης  μας  και  τίποτα  άλλο ,  προκειμένου  να  είμαστε  

καθοριστικοί  και  να  πιέσουμε  όλοι  μαζί .   

 Θεωρώ  ότι  αυτό  είναι  στρατηγικά  το  καλύτερο  που  πρέπει  να  

προετοιμάσουμε ,  δεν  υπάρχει  καμία  διάθεση  αντιδικίας  από  την  

πλευρά  μας  και  εάν  θα  πάμε  όλοι  μαζί  εκεί  νομίζω  θα  καταλάβουν  ότι  

εμείς  σοβαρό  το  διεκδικούμε .  Εάν  μας  δώσουν  τώρα  κάποιου  άλλου  

είδους  επιλογές ,  τις  έκανε  και  ο  κ .  Μυστακίδης  και  δούλεψε  και  ο  κ .  

Μυστακίδης  σε  αυτό  και  μάλιστα  είχαμε  μια  τηλεφωνική  κάποτε  

αντιπαράθεση  και  διαπίστωσα  ότι  πραγματικό  πρόκρινε  αυτό ,   δηλαδή  

σχεδόν  το  κέρδισε .   

 Εδώ  θα  πρέπει  να  πάμε  σε  κάτι  πιο  ουσιαστικό .   

 Σε  αυτό  λοιπόν  νομίζω  ότι  δεν  μπορούμε  να  είμαστε  χωρισμένοι ,  

πρέπει  να  πάμε  όλοι  μαζί  γιατί  καλούμε  και  τους  βουλευτές  του  Νομού  

και  ενδεχομένως  και  κάποιους  άλλους  φορείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  ποιος  μας  εμποδίζει  να  εστιάσουμε  στην  πρόταση  της  Επιτροπής ;  

Θα  εστιάσουμε  στην  πρόταση  της  Επιτροπής .  Ποιο  είναι  το  πρόβλημα ;   

Όπως  είναι  γραμμένο .  Θέλετε  να  αλλάξουμε  τίποτα  από  την  πρόταση  

της  Επιτροπής ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  της  Επιτροπής .  Θέλετε  να  αλλάξουμε  από  την  πρόταση  της  

Επιτροπής  κάτι ;  Τότε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  τώρα  αυτό  δεν  είναι  το  πρόβλημα .  Τώρα  μην  μένουμε  σε  

τυπικά  πράγματα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  να  διευκολύνω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  εκεί  θα  εστιάσουμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγκεκριμένη  πρόταση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τον  λόγο .  Είναι  καθαρά  διαδικαστικό  το  θέμα .  Τον  λόγο ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Λοιπόν ,  πήραμε  μια  απόφαση  όπου  έχουν  καταγραφεί  με  

εκείνη  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τα  πάντα  

συμπεριλαμβάνοντας  και  συμφώνησε  όλο  το  σώμα ,  

συμπεριλαμβάνοντας  την  έκθεση  της  Επιτροπής ,  τις  παρατηρήσεις  και  

την  πρόταση  της  Διάβασης  Πεζών ,  του  κ .  Γιαννακίδη .  Αυτό  έχει  πάρει  

νόμιμο  χαρακτήρα ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  κάτι  διαφορετικό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  γράψουμε  σήμερα… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ακούστε .  Για  να  γράψετε  επί  της  διαδικασίας  πάντα ,  για  να  γράψετε  

κάτι  καινούργιο  πρέπει  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

ανακαλέσετε  την  απόφαση  αυτή ,  να  την  ανακαλέσετε  και  γράψτε  ότι  

θέλετε .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  εστιάσουμε  στην  πρόταση  της  Επιτροπής .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτό  είναι  το  διαδικαστικό  κομμάτι  και  θα  πρέπει  να  το  

ξεκαθαρίσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μένουμε  σε  καθαρά  τυπικά  θέματα  τώρα  δηλαδή .  Τι  να  πούμε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  απέχουμε  πολύ  από  την  πρόταση  που  κάνετε .  

Ειλικρινά  εγώ  προσυπογράφω  αυτό  που  προτείνετε .  Διαδικαστικά  δεν  

γίνεται .  Να  σας  πω  κάτι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ότι  σας  είπα  να  γράψετε  πρακτικό  και  είχε  και  γραμματειακή  

υποστήριξη  και  δεν  έγινε  ατυό . .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Να  σας  πω  κάτι  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  φτάσαμε  στις  πολλές  προτάσεις .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Να  σας  πω .  Εκείνη  την  ημέρα  ήσασταν  παρών ,  η  Διάβαση  Πεζών  

διαφοροποιήθηκε  αμέσως .  Είπε  ότι  διαφωνώ  εγώ  με  την  πρόταση  της  

Επιτροπής  και  θα  καταθέσω  την  δική  μου  πρόταση .  Τώρα  ο  Δήμαρχος  

πήρε  δηλαδή  την  πρόταση  της  Επιτροπής  και  τα  συνημμένα  με  τα  

σχετικά  έβαλε  και  την  πρόταση  της  Διάβασης  Πεζών .  Ούτε  και  τώρα  

μπορούμε  να  πάρουμε  ομόφωνη  απόφαση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  είναι  το  πρόβλημα  τώρα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  πάλι  θα  διαφοροποιηθεί  η  Διάβαση  Πεζών .  Και  πάλι  θα  έχετε  το  

ίδιο  πρόβλημα .  Το  θέμα  είναι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  επί  προσωπικού  αναφέρθηκε  το  όνομά  μου ,  κοιτάξτε .  Εδώ  πέρα  

πραγματικά  λέμε  όλοι  να  μην  κουράζεται  το  σώμα ,  ξέρω  εγώ ,  τελικά  

το  θέμα  όταν  το  είχα  φέρει  εδώ  ως  εισηγητής  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

το  είχα  ψάξει  πάρα  πολύ  καλά  και  εδώ  και  κάτω  στην  Αθήνα  και  ξανά  

και  ξανά .  Και  κατέληξα  κάπου .   

 Ήρθαμε  εδώ ,  όλοι  ήταν  γνώστες  και  η  αντιπολίτευση  και  όλοι  οι  

σύμβουλοι  ότι  έπρεπε  μέχρι  εκείνη  την  ημέρα  της  συνεδρίασης  να  

φέρουν  τις  προτάσεις  τους  να  τις  καταθέσουν ,  εγώ  το  λέω  ευθαρσώς  

ότι  η  αντιπολίτευση  δεν  είχε  προτάσεις  και  ήρθαμε  εδώ  και  αντ’   

αυτού  το  σώμα ,  το  οποίο  νομίζω  είναι  το  ανώτατο  όργανο ,  κάνει  μια  

Επιτροπή  να  πάμε  να  ξανά  συζητήσουμε  τα  συζητημένα  και  να  

αναμασήσουμε  τα  αναμασημένα .   

 Αυτό  έγινε  και  τελικά  προς  επιβεβαίωση  των  όσων  λέω ,  άμα  

θυμάστε  είχα  κάνει  τρεις  προτάσεις  από  τις  οποίες  οι  δυο  ήταν  πιο  

ισχυρές  και  τελικά  τι  μας  είπε  ο  κ .  Αγγελίδης  προ  ολίγου ,  ότι  ο  

υπουργός  αυτά  που  συζητάει  τελικά  ήταν  ένα  μέρος  των  τριών  

προτάσεων  που  είχαμε  κάνει  εδώ  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Δεν  καταλαβαίνω  γιατί  να  κάνουμε  άλλες  τόσες  συζητήσει  και  

άλλες  τόσες  επιτροπές  και  ξέρω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  δυο  λεπτά  έχετε  τον  λόγο  κύριε .  Παρακαλώ  όμως  μην  

επαναλάβουμε  τα  ίδια .  Κάποια  καινούργια  στοιχεία .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  ακούστε  με  λιγάκι .  Ακούστε  με  ένα  λεπτό  σας  

παρακαλώ .  Ακούστε  με ,  γιατί  δεν  με  ακούτε ;  Πρέπει  να  ξεκαθαρίσω  

κάτι .  Εάν  έχετε  να  προσθέσει  κάτι   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  εγώ  δεν  θα  σας  υποδείξω ,  απλώς  θέλω  να  είστε  σύντομος ,  μην  

επαναλάβουμε  τα  ίδια .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  σας  ακούμε .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  οποία  γίνεται  πολύς  

λόγος ,  απλά  τι  κάνει .  Διαβιβάζει ,  δεν  εκφράζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

καμία  άποψη .  Απλά  διαβιβάζει  προτάσεις .  Και  εάν  μελετήσουμε  αυτή  

την  απόφαση  και  απευθύνομαι  ιδιαίτερα  στον  κύριο  πρώην  Πρόεδρο ,  

υπήρχαν  στον  τραπέζι  τέσσερις  προτάσεις ,  πέντε  και  από  αυτές  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  χωρίς  να  υπάρχει  αιτιολόγηση  επέλεξε  δυο  

προτάσεις  να  τις  υποβάλει .  Καμία  από  τις  προτάσεις  αυτές  δεν   

υποστηρίζει .  Δεν  υπάρχει  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  να  λέει  
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ότι  αποφασίζουμε  να  κάνουμε  αυτό  ή  να  κάνουμε  εκείνο .  Απλά  

αποφασίζουμε  να  υποβάλουμε  προτάσεις .    

 Βέβαια ,  μπαίνει  ένα  ερώτημα ,  γιατί  επελέγησαν  αυτές  οι  δυο  

προτάσεις .  Η  μια  πρόταση  είναι  πρόταση  Επιτροπής  που  καθορίστηκε  

με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  η  οποία  ομόφωνα ,  σχεδόν  

ομόφωνα ,  υπήρχε  μια  αντίρρηση  από  την  Διάβαση  Πεζών  είπε  να  γίνει  

αυτό .   

 Η  άλλη  πρόταση  της  Διάβασης  Πεζών ,  δεν  θέλω  να  την  

συζητήσω ,  δεν  θέλω  να  την  χαρακτηρίσω .   

 Με  αυτά  τα  δυο  κείμενα  πηγαίνει  η  Δημοτική  Αρχή ,  πηγαίνει  ο  κ .  

Δήμαρχος  στον  υπουργό .  Τι  από  τα  δυο  να  εφαρμόσουμε  κύριε  

Δήμαρχε ;  Τι  θέλετε ;  Ελεημοσύνη  θέλετε ;  Να  κάνουμε  τις  δόσεις  από  

100 σε  120; Ή  να  κάνουμε  μια  μείωση  η  οποία  δεν  προβλέπεται  από  

τον  νόμο ;  Απαντώ  και  στο  έγγραφο  του  Υπουργείο .   

Εγώ  νομίζω ,  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  πρέπει  να  αναλάβετε  

και  δεν  είναι  θέμα  άλλης  απόφασης .  Σήμερα  πρέπει ,  για  να  είναι  

έτοιμο ,  με  μια  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  σας  λέω  ειλικρινά ,  

ανεξάρτητα  εάν  αυτό  το  θέμα  και  άλλος  Δήμος ,  είναι  απόλυτα  δίκαιο  

και  νόμιμο  το  αίτημά  τους .   

Εάν  καταλάβετε  καλά  το  θέμα  και  νομίζω  θα  κερδηθεί ,  ο  Δήμος  

θα  πρωτοπορήσει  στο  θέμα  αυτό  και  θα  λύσετε  ένα  πρόβλημα  το  οποίο  

αφορά  και  άλλους  δήμους  και  η  μη  υλοποίηση  του  νόμου  σωστά  

οφείλεται  στις  υπηρεσίες  οι  οποίες  μετά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  
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Θα  τα  δούμε .  Θα  απαντήσουμε  και  εκεί  πέρα  όταν  θα  έρθει  η  ώρα  

κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  να  απαντήσετε .  Ήδη  περάσανε  τα  δυο  λεπτά ,  σας  

παρακαλώ .  Η  τελική  πρότασή  σας  για  να  κλείσουμε .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Άρα  δηλαδή… μια  συγκεκριμένη  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  αυτή ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

. .  η  πρόταση  της  Επιτροπής  με  την  επιλογή… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  δεν  κάναμε ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Δεν  κάνατε  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς  δεν  το  κάναμε .  Μια  στιγμή  εδώ  θα  χάσουμε  την  λογική  μας .  

υπάρχει  μια  απόφαση  ομόφωνη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  

αποδέχεται  την  πρόταση  της  Επιτροπής ,  λέει  να  την  διαβιβάσουμε  και  

υπάρχει  από  μια  άλλη  παράταξη  λέει  ότι  θέλουμε  και  την  δική  μας  

πρόταση  να  την  διαβιβάσετε .  Λοιπόν ,  καταθέτουμε  και  εκείνη  την  

πρόταση .  Το  Υπουργείο  τα  πήρε  αυτά  και  τις  δυο  τις  προτάσεις  και  

εγγράφως  … 

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άντε  πάλι .  Εσείς  μπορείτε  να  θέλετε  ότι  θέλετε .  Εμείς  δεν  θέλουμε  

αυτό  που  θέλετε .  Το  καταλάβατε ;  Εσείς ,  κοιτάξτε  δεν  θα  λέτε  ότι  εγώ  

θέλω .  Εγώ  προτείνω  θα  λέτε  και  εσείς  θα  αποφασίσετε .  Έτσι  είναι  το  

σωστό .  Σας  παρακαλώ  επιτέλους  μας  έχετε  σκάσει  στην  κυριολεξία .  

Σας  παρακαλώ  ταλαιπωρείτε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  άδικα .   

 Λοιπόν ,  κατατέθηκαν  αυτές  οι  προτάσεις .  Απαντάνε  εγγράφως .  

Εγγράφως  και  λένε ,  τις  απορρίπτουν  δηλαδή .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  οδηγεί  πουθενά  αυτός  ο  διάλογος .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  αρκετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντάνε  εγγράφως  και  λένε  ότι  διερευνούμε ,  λένε  αυτά  δεν  μπορούν  

να  γίνουν ,  διερευνούμε  είτε  το  ένα  είτε  το  άλλο .  Δεν  μείναμε  όμως  

εμείς  στο  έγγραφο .  Λέμε  ότι  θέλουμε  τον  υπουργό .  Τελειώσαμε .  Και  

συναντάμε  τον  υπουργό .  Ελάτε  να  τα  πείτε  στον  υπουργό .  Που  είναι  το  

πρόβλημα  δηλαδή  εάν  υπάρχει ,  φταίει  η  πρόταση  του  Γιαννακίδη  εάν  

υπάρχει ;  Μα  θα  τρελαθούμε  δηλαδή ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  
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 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  δέχομαι  διακοπή .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  το  μικρόφωνό  σας ,  γιατί  διακόπτετε  τον  Δήμαρχο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επιτέλους  δηλαδή .  Δεν  μπορούσε  να  έρχεται  εδώ  ο  κάθε  πολίτης ,  τον  

σεβόμαστε  αλίμονο ,  του  δίνουμε  τον  λόγο  αλλά  δεν  μπορεί  να  λέει  ότι  

εγώ  θέλω  αυτό  να  κάνετε .  Σας  προτείνω  να  κάνετε  και  αποφασίζουμε .   

 Η  απόφαση  είναι  πολύ  σωστή ,  σεβαστήκαμε  και  την  πρόταση  της  

άλλης  παράταξης ,  τα  κατεβάζουμε  κάτω .  Ελάτε  όλη  η  αντιπολίτευση ,  

ελάτε  εκεί ,  εστιαστείτε ,  να  εστιαστούμε  στην  πρώτη  πρόταση .  Κανένα  

πρόβλημα .  Στο  καλύτερο  θα  εστιαστούμε .  Τώρα  καθόμαστε  και  

συζητάμε ,  πάλι  τυπολατρία .  Η  τυπολατρία ,  το  μεγαλείο  της  

τυπολατρίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  καλύφθηκε  το  θέμα .  Το  θέμα  αφορούσε  

ενημέρωση  και  μόνο  ενημέρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  ένα  λεπτό  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μα  σας  παρακαλώ ,  έχει  κλείσει  ο  Δήμαρχος .  Σας  παρακαλώ  τώρα .  Σας  

παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  θα  έρθουν  στην  Αθήνα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι  θέλουν  να  δηλώσουν  συμμετοχή ;   Κύριε  Φωτιάδη  θέλετε  να  

δηλώσετε  συμμετοχή ;   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούω ,  μισό  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  λίγο  για  να  βοηθήσω ,  επειδή  για  την  συγκεκριμένη  

μετακίνηση  του  κ .  Δημάρχου  υπάρχει  εισήγηση  θα  πρέπει  να  το  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κ ,  Μηλίδη  εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα  μήπως  θέλετε  και  εσείς  ή  ο  κ .  Γιαννακίδης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπεριλάβουμε  και  τον  κ .  Καρύδα  και  εάν  δεν  έρθει ,  ας  μην  

έρθει .  Δεν  χάλασε  ο  κόσμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;  ωραία .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  από  όλες  τις  παρατάξεις  συν  τον  κύριο  Κυρτάσογλου .  Οι  

βουλευτές  θα  έρθουν  όλοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  λίγο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  228Α /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και   

οριστική  παραλαβή  των  έργων:  

α)  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  Ορεινής  και   

β)  Κατεδαφίσεις  ρυμοτομούμενων  κτηρίων .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Θέλετε  εισήγηση ;  

Θέλετε  να  ακούσετε  την  εισήγηση  του  εισηγητή ;  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  ρυμοτομούμενο  είναι  στα  Σφαγεία ,  που  ήταν ,  όχι  στα  Σφαγεία .  

Στον  Κεραυνό  ήταν  ένα .  Το  άλλο  ήταν  … 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  όμως ,  για  να  μην  πλατειάσουμε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  

είμαστε  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  άλλο  ήταν  στην  Προύσης  εκεί .  εν  πάση  περιπτώσει , ,  είναι  

Επιτροπή ,  εάν  θέλετε  πάτε  να  ρωτήσετε  την  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  είμαστε  εκτός  θέματος .  Για  Επιτροπές  συζητάμε  κ .  

Μυστακίδη .  Για  Επιτροπές  συζητάμε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  διαβάστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι  λέτε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  χαρά  τα  λέω .  Σας  παρακαλώ .  Σύσταση  Επιτροπών .  Ακούστε  με  

λιγάκι  σας  παρακαλώ .  Είναι  ξεκάθαρος  ο  τίτλος .  Σύσταση  Επιτροπών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  Επιτροπών ,  όταν  θα  έρθει  το  θέμα  πια  τότε  θα  το  δείτε .  

Σύσταση  Επιτροπών .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος  πάντων .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όχι  τέλος  πάντων .  Όχι ,  όχι .  Μέχρι  εδώ .  Είναι  σύσταση .  Μας  σας  λέω ,  

σύσταση  Επιτροπών .  Στο  άλλο  θέμα  θα  έρθουν  ποια  είναι  τα  

ρυμοτομούμενα .  Ξεκάθαρο  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  Επιτροπές  συζητάμε .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Εδώ  έχουμε  έργο ,  έχει  γίνει  

έργο .  Και  εμείς  σήμερα  ψηφίζουμε  την  Επιτροπή  που  θα  παραλάβει  το  

έργο .  Και  όταν  κάποιος  ρωτά  ποιο  είναι  το  έργο  θυμώνουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θυμώνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  θυμώνουμε  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  αφήστε  να  χαϊδεύετε  τον  καθένα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτάκι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  αφήστε  τον  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή  την  πολιτική  αφήστε  την .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  νομίζω  ότι… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Φωτιάδης  και  θα  πάρετε  τον  λόγο .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και  εσύ  είπες  αυτά  που  είπες  τώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Τι  είπα ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το  ποιος  χαϊδεύει  ποιον .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  θυμώνεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιος  θυμώνει  τώρα  είναι  ένα  άλλο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ποιος  θυμώνει  είναι  ένα  άλλο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  ούτε  κτύπησα  το  χέρι  στο  τραπέζι , . .  
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απαντώ ,  απαντώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δικαίως  ρωτάω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βοήθησέ  σε  παρακαλώ  Ηλία ,  για  να  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  έλεγα  λοιπόν  ότι  είναι  Επιτροπή  για  παραλαβή  έργου .  

Εντάξει ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  εάν  κάποιος  συνάδελφος  θέλει  να  ρωτήσει  

και  για  το  περιεχόμενο  του  έργου  αυτό  δεν  είναι  ας  πάει  να  ρωτήσει .  

Είμαστε  εδώ ,  υπάρχει  εισήγηση  και  νομίζω  επειδή  είναι  και  ένα  

καθαρό  νούμερο ,  είναι  μεγάλο ,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  είναι  

τόσα  και  να  μην  υπάρχει  ένταση .  Θεωρώ  ότι  αυτό  είναι  βασικό .   

Δηλαδή  αυτό  το  λέω  για  κάθε  Επιτροπή .  Μην  περιορίζουμε ,  σας  

παρακαλώ ,  είναι  Επιτροπή  και  εάν  κάποιος  ρωτήσει  ποιο  είναι  το  

περιεχόμενο  τον  εισηγητή  θα  πρέπει  να  λέμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  κατανοητό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  συμπληρώσω  και  να  πω .  Το  θέμα  είναι  ξεκάθαρο .  

Είναι  η  σύσταση  της  Επιτροπής  κατεδαφίσεων  ρυμοτομούμενων  

κτισμάτων .  Αυτό  είναι ,  αποφασίζουμε  να  συστήσουμε  Επιτροπή .  Δεν  

μιλάμε  για  ποια  κτήρια  έχουν  κατεδαφιστεί  και  ούτε  είμαστε  
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υποχρεωμένοι  σε  αυτό  το  θέμα ,  σε  αυτό  το  συγκεκριμένο  θέμα  να  τα  

ξέρουμε  αυτά .  Αποφασίζουμε  την  σύσταση  μόνο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  να  συμπληρώσω .  Όταν  θα  συσταθεί  Επιτροπή  και  θα  γίνει  μετά  η  

παραλαβή  αυτών  των  έργων ,  τότε  θα  έρθουν  ποια  κτίσματα  έχουν  

κατεδαφιστεί  ρυμοτομούμενα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ζήτησα  τον  λόγο .  Θέλω  να  διαβάσω  κάτι .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  όσο  και  εάν  ζορίζονται  κάποιοι  λέει  να  ορίσει  

την  Επιτροπή  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου .  Άρα  

λοιπόν  μιλάμε  για  έργο  και  εύλογο  ένας  συνάδελφος  να  πει  ναι  στην  

Επιτροπή ,  ποιο  έργο ;  Μπορεί  να  θέλω  να  πάω  και  εγώ  όταν  θα  

παραλάβει  η  Επιτροπή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  καθένας  μπορεί  να  μεταφράζει  ότι  θέλει .  Η  αλήθεια  και  η  ουσία  

είναι  μια .  Αποφασίζουμε  σήμερα  να  συστήσουμε  Επιτροπή  και  λέμε  ότι  

στην  Επιτροπή  είναι  ο  Α ,  ο  Β ,  ο  Γ .  Δεν  μας  ενδιαφέρουν  τα  έργα  αυτή  

την  στιγμή .  Επιτροπή  με  ονόματα  και  έχει  ονόματα .  αυτή  είναι  η  

εισήγηση  που  έχουμε  από  την  υπηρεσία .  Με  ονόματα .  Ποια  ονόματα ;  

Άνθρωποι  που  θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή .  

 Λοιπόν ,  δεν  πρόκειται  να  ξανά  επανέλθω  στο  θέμα ,  δεν  έχει  

νόημα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  επειδή  ειπώθηκε  ότι  το  νούμερο  είναι  μεγάλο ,  ο  προϋπολογισμός  

ήταν  80.000.  25 χιλιάρικα  ήταν  το  έργο .  Άντε  να  μην  αφήνουμε  εδώ… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  γιατί  λέμε  το  νούμερο…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε  το  θέμα  νομίζω ,  προχωρούμε  στο  τρίτο  θέμα .   

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική   

παραλαβή  του  έργου:  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών   

Τ .Κ .  Ορεινής   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  229/2017 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική   

παραλαβή  του  έργου:  Κατεδαφίσεις  ρυμοτομούμενων  κτηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  230/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ /κού  Συμβουλίου   

της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Σερρών  
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 (ΔΕΥΑΣ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  από  παραίτηση  της  κυρίας  Αρβανίτη  Σταυρούλας  εισηγούμαι  

στην  τοποθέτηση  του  κ .  Χατζημαργαρίτη  στην  θέση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

βρήκε  μέσα  στον  φάκελο  αλλά  δεν  το  πήραμε  ως  συνημμένη  εισήγηση  

και  δεν  έχει  υπογραφεί  μια  σοβαρή  παρατήρηση .   

 Με  βάση  το  άρθρο  6 και  την  παράγραφο  1,  Β  του  Ν2839/2000 

έχουμε  στο  συγκεκριμένο  φορέα  μας  με  υποχρέωση  να  υπάρχει  

ποσόστωση .  Εδώ  τώρα  το  βλέπω  εγώ ,  δεν  θα  έχουμε  αυτή  την  

ποσόστωση .  Πώς  την  ξεπερνάμε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .   Στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  ήταν  η  κυρία  

Μπιτζίδου ,  η  οποία  παραιτήθηκε  και  αντικαταστάθηκε  από  την  κυρία  

Αρβανίτη .  Η  κυρία  Αρβανίτη  μετά  από  ένα  χρονικό  διάστημα ,  δεν  

ξέρω ,  ενός  μηνός  παραιτήθηκε ,  οπότε  δεν  υπήρχε  περίπτωση  να  

κάνουμε  ποσόστωση ,  εδώ  δεν  υπήρχαν  γυναίκες .   

 Με  ερώτηση  στον  Γενικό  Γραμματέα  μας   είπε  ότι  μπορούμε  να  

αντικαταστήσουμε  το  μέλος  με  άνδρα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  τέτοια… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει .  Με  διαβεβαιώσανε  κ .  Φωτιάδη  ότι  υπάρχει .  δεν  ξέρω  ποιος  

νόμος  είναι  αλλά  με  διαβεβαιώσανε  ότι  υπάρχει .  επειδή  ρώτησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  παράλειψη  από  την  πλευρά  του  Προέδρου .  Κύριε  Φωτιάδη  είναι  

δικό  μου  το  λάθος .  Έχτε  δίκαιο ,  ήταν  παράλειψη ,  μου  διέφυγε ,  έπρεπε  

να  ήταν  υπογεγραμμένο .  Την  κατανόηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μαζί  με  το  άλλο  το  θέμα  θα  σας  απαντήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  μπορούσε  να  μπει  από  την  αντιπολίτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Προχωράμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  231/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Αντικατάσταση  μελών:  
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α)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

Και  

β)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  είναι  θέμα  

αντικατάστασης  μετά  από  αίτηση  παραίτησης  του  συμβούλου  της  

Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Α /θμιας  Εκπαίδευσης  του  κ .  Στεργίου  και  

του  αναπληρωματικού  του  κ .  Στέργιου  Γαλάνη .   

 Προτείνεται  ο  κ .  Καδής  Γεώργιος  ως  τακτικό  μέλος  και  ο  κ .  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος  ως  αναπληρωματικό .  Εάν  χρειάζεστε  κάτι  

άλλο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι   δεν  χρειάζεται ,  απλώς  τα  ονόματα .  κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  τον  ίδιο  λόγο  στην  ΕΣΕΔΕ  η  αντικατάσταση  του  κ .  Ευθύμη  

Ραμπότα  θα  γίνει  από  τον  κ .  Γάτσιο  Ιωάννη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  

 Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

 Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  232/2017 )  

…………………………  

 

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  

 Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   

Δήμου  Σερρών .  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  233/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  180/2017 Α .Δ .Σ .  ως  προς   

το  μέλος  της  επιτροπής  παραλαβής  έργων  προϋπολογισμού   

άνω  των  5.869,41 € έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

11

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ας  έρθει  η  κυρία  γραμματέας  να  τραβήξει  τον  περίφημο  κλήρο .  Με  

κλειστά  μάτια .  Στην  θέση  του  κ .  Γιαννακίδη .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Είναι  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας ,  ο  οποίος  όμως  είναι  τακτικό  μέλος ,  άρα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάμε  σε  άλλο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  234/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Ορισμός  συμβούλων  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Συντονιστικό  

 Τοπικό  Όργανο  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  μέλος  από  την  συμπολίτευση  και  ένα  από  την  αντιπολίτευση .  

Έμεινε  μόνο  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Η  κυρία  Γεωργούλα  είναι  

εδώ ;  Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γρηγοριάδης  Χρήστος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος  είναι  από  την  πλευρά  της  συμπολίτευσης .  

Ο  κ .  Φωτιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  235/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  τελετής  αδελφοποίησης  του   

Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  (Α’  φάση) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  πρώτη  φάση .  Θα  εισηγηθείτε  το  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε  εσείς  να  

πείτε  δυο  κουβέντες ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ξέρετε  το  θέμα ,  απλώς  να  μας  πείτε  ποιοι  θέλετε  να  έρθετε  στην  

τελετή  αδελφοποίησης  που  θα  γίνει  στην  Κύπρο  από  την  

αντιπολίτευση .  Ο  κ .  Καλαϊτζίδης .  Δεν  θα  είναι  πολύ  μεγάλος  ο  

αριθμός .  Από  την  αντιπολίτευση  άλλος ;  Η  κυρία  Γεωργούλα  μήπως  

θέλει ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  σκέφτεστε ;  Ωραία .  Απαντήστε  αύριο ,  εάν  θέλετε ,  δεν  υπάρχει  

πρόβλημα .   

 Τώρα  από  την  συμπολίτευση  είμαι  εγώ ,  ο  Γρηγοριάδης  ο  

Παναγιώτης  καθ’  ύλην  αρμόδιος  του  τομέα  και  τώρα  δεν  ξέρω .  

Κοιτάξτε  ποιοι  θέλετε  από  την  συμπολίτευση ;  Από  την  Δημοτική  Αρχή  

ποιοι  θέλετε ;   Γρηγοριάδης  Χρήστος .  Θα  δούμε  όμως  με  ποιος .  Ποιος  

άλλος  είπε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μυστακίδης  και  Δούκας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  πω .  Κοιτάξτε ,  εξαρτάται  πόσα  άτομα  θα  πάνε .  Δηλαδή  

περιμένουμε  από  τους  Συλλόγους  να  μας  πουν  πόσα  άτομα  θα  έρθουν .  

Δεν  πρέπει  να  ξεπερνάμε  τα  είκοσι ,  άντε  το  πολύ  είκοσι  τρία  άτομα .  

Και  αυτοί  θα  έρθουν  είκοσι  τέσσερα  άτομα .  Σε  καμία  περίπτωση  πάνω  

από  είκοσι  τέσσερα .  Εγώ  θα  έλεγα  πάνω  από  είκοσι .   

 Εάν  τώρα ,  εάν ,  από  τους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους  μας  πουν  ότι  

θα  έρθουν ,  ξέρω  εγώ ,  δέκα ,  άντε  να  είμαστε ,  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ας  είμαστε  έξι ,  επτά .  Να  μην  είμαστε  παραπάνω .  Ξέρω  εγώ ,  

τι  να  πω ;  Θα  το  δούμε  και  πάλι .  Ας  το  αφήσουμε  ανοικτό .   
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 Προς  το  παρόν  έχουμε  τον  κ .  Καλαϊτζίδη ,  την  κυρία  Γεωργούλα .  

Ας  αφήσουμε  μια  θέση  από  την  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη .  Γρηγοριάδης  

Παναγιώτης ,  εγώ ,  ο  Γρηγοριάδης  ο  Χρήστος  και  ο  Δούκας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  ο  Μερετουδης ,  εάν  υπάρξει  και  Μυστακίδης ,  συγνώμη ,  συγνώμη .  

Ήμαρτον ,  παραδίνομαι ,  ήμαρτον .  Μου  ξέφυγε .  Και  ο  κ .  Μυστακίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  εγώ  θα  βρίσκομαι  ήδη  στην  Κύπρο ,  εάν  τίθεται  θέμα  με  τα  

αεροπορικά ,  εγώ  δεν  θα ,  δεν  είναι  θέμα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  επιβαρύνετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  επιβαρύνω  εγώ .  Επομένως ,  εάν  κάποιος  άλλος  θέλει  να  έρθει . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει ,  γιατί  όχι .  Ποιος  θέλει ;  Η  κυρία  Σταλακτή .  Βεβαίως .  Η  

κυρία  Σταλακτή .  Και  την  κυρία  Σταλακτή .  Γράψτε  τα  αυτά .  Μια  

σούμα ,  ξανά  πείτε  τα  ονόματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ακούσουμε  λίγο  τα  ονόματα  παιδιά .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  εντάξει ;  Μπορούμε  να  συνεχίσουμε ;   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  236/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Λήψη  απόφασης  για  τη  συμμετοχή  ή  μη  του  Δήμου  

 σε  πιλοτικό  πρόγραμμα  διαχείρισης  κενών  συσκευασιών  

 φυτοπροστατευτικών  προϊόντων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν  θέλετε  εισήγηση ,  είναι  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  

σε  κάποιους  δήμους .  Το  αντιληφθήκαμε  και  εμείς  το  πληροφορηθήκαμε  

ότι  μπορούμε  να  το  τρέξουμε ,  έχουμε  τις  προϋποθέσεις .  Γι '  αυτό  τον  

λόγο  χρειάζεται  μια  απόφαση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

ενταχθούμε  και  εμείς  στο  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  έτσι  ώστε ,  να  

μπορέσουμε  να  προστατεύσουμε  και  το  περιβάλλον  αλλά  να  

διαχειριστούμε  και  σωστά  αυτό  το  επικίνδυνο  απόρριμμα .   

 Εάν  έχετε  κάποιες  ερωτήσεις  μπορώ  να  σας  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης .  Έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  εγχείρημα  γιατί  άργησε  τόσο  πολύ  για  τον  Δήμο  μας ;  μήπως  

έχει  σχέση  με  το  επικείμενο  δικαστήριο  που  έχουμε  τον  επόμενο  μήνα ;  

Γιατί  επί  της  ουσίας  είναι  τόσο  σημαντικό  και  έπρεπε  να  το  κάνουμε  

πολύ  νωρίτερα .   Δεν  μπορεί  να  μας  ξεπεράσει  η  Νιγρίτα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ποια  Νιγρίτα  να  μας  ξεπεράσει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  Νιγρίτα  είναι  πολύ  πιο  μπροστά  στο  πρόγραμμα  αυτό .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  άποψή  σας  είναι  αυτή .  Πριν  από  λίγο  καιρό  έγινε  μια  ημερίδα  στο  

Δήμο  Ηράκλειας ,  η  οποία  προκλήθηκε  από  τον  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  

Μουρατίδη  σε  συνεργασία  με  τον  Ε .ΣΥ .Φ . ,  ο  οποίος  Ε .ΣΥ .Φ .  είναι  μια  

συνεργάτης  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Ανακύκλωσης .   

 Κληθήκαμε  εκεί  όλοι  οι  Δήμου  του  Νομού  Σερρών ,  όπως  και  

Δήμος  Νιγρίτας ,  έτσι  και  εμείς  παρακολουθήσαμε  αυτή  την  συζήτηση  

μαζί  με  τους  υπηρεσιακούς  του  Δήμου  μας  και  μετά  από  μια  καλή  

σύσκεψη  που  είχαμε  και  με  το  τμήμα  Περιβάλλοντος  και  με  την  

Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  οι  δυο  δηλαδή  συγκλίναμε  στο  ότι  είναι  

απαραίτητο  και  ότι  είναι  συμφέρον  για  τον  Δήμο  να  ενταχθούμε  σε  

αυτό  το  πρόγραμμα .   

 Μαζί  με  μας  νομίζω  και  άλλοι  δήμοι  θα  κάνουν  το  ίδιο .  δεν  θα  

έχει  κανένα  κόστος  για  τον  Δήμο  Σερρών .  Ελπίζω  με  αυτόν  τον  τρόπο  

και  με  αυτό  το  πρόγραμμα  να  μειωθούν  όλες  αυτές  οι  κενές  

συσκευασίες  φυτοφαρμάκων ,  να  περιοριστούν  στο  ελάχιστο  αυτές  που  

εναποτίθενται  στο  περιβάλλον .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  ρωτήσω  το  εξής :  έχω  υποβάλει  ένα  έγγραφο  

στην  υπηρεσία  την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  αφορά ,  είναι  σχετικό  με  

το  θέμα  και  οι  προφορικές  απαντήσεις  που  είχα  σχετικά  με  την  

δημιουργία  υδροστομίου  για  να  γεμίζουν  για  κτηνοτροφικές  εργασίες  

και  γεωργικές  εργασίες  τα  ψεκαστικά  και  τα  λοιπά  για  τα  κτήματά  

τους  στον  Ελαιώνα  επάνω  και  μου  απαντήσανε  ότι  το  θέμα  είναι  ότι  

ναι  μεν  είναι  αρμοδιότητα  του  Δήμου  για  την  δημιουργία  αλλά  δεν  

δημιουργούμε  τα  υδροστόμια  αυτά  για  να  γεμίζουν ,  γιατί  αλλιώς  το  

νερό  το  πληρώνεις  . .  πόσιμο  για  τον  λόγο  ότι  υπάρχουν  τα  κενά  των  

φυτοφαρμάκων .   Οι  συσκευασίες .   

 Με  αυτή  την  λύση  θεωρείτε  σίγουρη ;  Θα  ενταχθούμε  κύριε  

Αντιδήμαρχε ;  Δεν  ξέρω .  Άρα  λοιπόν ,  το  θέμα  αυτό  παρακάμπτεται  και  

νομίζω  ότι  πρέπει  να  δώσουμε  μια  λύση  στο  κομμάτι  αυτό  για  την  

εξυπηρέτηση  των  συνδημοτών  μας .   

Εάν  ενταχθούμε  θα  παρακαλούσα  να  ενημερωθεί  η  υπηρεσία  η  

Τεχνική  είναι ,  η  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος ;  Διότι  η  αντίθεσή  τους  

είναι  στο  κομμάτι  αυτό ,  ότι  δεν  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  για  τον  

λόγο  ότι  που  θα  πάνε  τα  κενά  των  φαρμάκων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον  Ελαιώνα ,  παραδείγματος  χάρη ,  δεν  υπάρχει  υδροστόμιο .  Και  η  

μια  πλευρά  του  χωριού  έχει  κτηνοτροφία .  Μεταφέρουν  νερό  το  οποίο  

είναι  πόσιμο  και  χρεώνονται  πόσιμο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα  υδροστόμια  νομίζω  είναι  αρμοδιότητα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  μπορεί  ο  κ .  

Γάτσιος… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  αρμοδιότητα  του  Δήμου .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχω  την  εντύπωση  ότι  είναι  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  ρώτησα  εγώ  και  είναι  του  Δήμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε  να  διευκρινίσω  …. 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μισό  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  Σήμερα  δεν  υπάρχει  νομοθεσία ,  η  οποία  

νομοθεσία  να  αδειοδοτεί  κάποιον  να  συλλέξει ,  να  μεταφέρει  και  να  

επεξεργαστεί  το  συγκεκριμένο  τοξικό  επικίνδυνο  απόρριμμα .  Ούτε  

άδειες  έχουν  οι  δήμοι  συλλογής ,  μεταφοράς ,  αποθήκευσης  αυτού  του  

συγκεκριμένου  απορρίμματος .   

 Με  αυτό  το  πρόγραμμα  πιστοποιώντας  ένας  γεωπόνος  από  τον  

Ε .ΣΥ .Φ .  ότι  έγινε  τριπλό  ξέπλυμα ,  πλέον  αυτό  το  επικίνδυνο  

απόρριμμα  ονομάζεται  απλό  απόρριμμα .  Αυτό  είναι  δηλαδή  όλο  το  

τρυπάκι  που  μας  συμφέρει  να  ενταχθούμε  για  να  συλλέξουμε  και  να  

διαχειριστούμε  αυτό  το  απόρριμμα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  237/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2016:  

α)  Κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη   και  

β)  Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  για  την  έγκριση  του  απολογισμού  και  ισολογισμού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  για  την  έγκριση  του  απολογισμού  και  του  ισολογισμού  του  έτους  

΄16. Όλα  τα  έγγραφα  τα  οποία  είναι  συνημμένα  θα  αποσταλούν  στην  

Περιφέρεια .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ,  ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   
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Ναι .   

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2016:  

 Κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη   και  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  238/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2016:  

Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  239/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  συγκρότηση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης ,  η  οποία  θα  

αποτελείται  από  τριάντα  τέσσερα  μέλη ,  τα  είκοσι  τρία  είναι  
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εκπρόσωποι  φορέων  που  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον ,  οι  ένδεκα  είναι  

πολίτες  που  ορίστηκαν  μετά  από  κλήρωση .  Αυτό  έγινε  31/1/2017 και  

Αντιδήμαρχος  ορίζεται  ο  κ .  Χράπας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  θητεία  είναι  μέχρι  31/8ο υ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  240/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  32 και  33/2017 αποφάσεων  του   

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τσαλίκογλου .   
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Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όσον  αφορά  την  32 απόφαση ,  όπως  όλοι  γνωρίζετε  

μετά  την  παραίτηση  λόγω  συνταξιοδότησης  του  κ .  Μέρη ,  του  

καλλιτεχνικού  μας  διευθυντή ,  μπήκαμε  στην  διαδικασία  για  την  

έγκριση  πρόσληψης ,  την  εκ  νέου  έγκριση  πρόσληψης .  Το  φέραμε  θέμα  

στο  Διοικητικό  μας  αλλά  υπήρξε  ένα  θέμα .  Ο  Κανονισμό  Λειτουργίας  

του  προσωπικού  σε  ένα  σημείο  λόγω  του  ότι  αλλάζουν  υπουργοί ,  

αλλάζουν  οι  νόμοι  και  τα  λοιπά ,  έπρεπε  να  γίνει  μια  μικρή  

τροποποίηση .   

 Στον  Κανονισμό  Προσωπικού  έλεγε  ότι  η  διάρκεια  είναι  τριετής  

και  μπορεί  να  ανανεωθεί  με  απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου .  Αυτό  

από  τις  υπερκείμενες  αρχές  μας  είπαν  ότι  αυτή  η  φράση  μπορεί  να  

ανανεωθεί  και  πρέπει  να  το  βγάλουμε ,  γιατί  διαφορετικά  θα  έχουμε  

πρόβλημα  με  τα  χαρτιά  που  στέλνουμε  κάτω  στο  Υπουργείο  για  να  

πάρουμε  . .  και  να  μπούμε  στην  διαδικασία .   

 Αυτό  είναι  διαδικαστικό  αλλά  νομίζω  είναι  μείζονος  σημασίας  

για  εμάς  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  32.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  και  τα  δυο  μαζί  θα  πάνε .  Προχωρήστε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Η  απόφαση  νούμερο  33 του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είναι  η  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  μας .  Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχαμε  

περάσει  την  προγραμματική  σύμβαση  και  είχα  πει  ότι  σε  επόμενο  

συμβούλιο  έρχεται  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .  Εάν  είδατε  

στις  εισηγήσεις ,  στην  ουσία  είναι  ένας  νέος  προϋπολογισμός ,  γιατί  
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λόγω  του  ότι  δεν  παίρνουμε  την  μεγάλη  χρηματοδότηση  από  τον  Δήμο  

και  αξιοποιούμε  τα  ταμειακά  μας  υπόλοιπα ,  είναι  σαν  να  κάνουμε  έναν  

νέο  προϋπολογισμό ,  βγαίνει  θετικός  συν  63.000 ευρώ .  Και  τα  νούμερα  

τα  οποία  έχουμε  βάλει  τα  έχουμε  μοιράσει  σε  διάφορους  κωδικούς  που  

κρίναμε  ότι  είναι  αναγκαίο  αυτές  τις  63.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  Κύριε  Πρόεδρε  η  χρηματοδότηση  είναι  ελλιπής  85.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  τον  λόγο  κύριε  Πρόεδρε ;  Δεν  συμφωνώ  με  την  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  λόγω  ελλιπής  χρηματοδότησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  απαντούμε .  Ψηφοφορία  κάνουμε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ψηφοφορία ,  εντάξει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  241/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  62/2017 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ζητούμε  από  το  σώμα  την  τροποποίηση  του  ετησίου  

σχεδίου  δράσεως  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  την  αποδοχή  έξτρα  

χρηματοδότησης  από  τον  Δήμο  προς  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  τάξης  85.000 

ευρώ .  Στην  εισήγηση  αναφέρουμε  περιληπτικά  μεν  αλλά  

διευκρινιστικά  δε  που  θα  δαπανηθούν  αυτά  τα  85.000 ευρώ .   

Εβδομήντα  θα  δαπανηθούν  στην  Πολιτεία  των  Ευχών  σε  ένα  

καινούργιο  κωδικό ,  ο  οποίος  αφορά  την  κατασκευή  δυο  θεματικών  

σπιτιών ,  αλλά  επιπλέον  και  την  εξωτερική  διακόσμηση  της  

Χριστουγεννιάτικης  Πολιτείας  των  Ευχών .   

Δέκα  χιλιάδες   θα  ενταχθούν  σε  έναν  κωδικό  που  υπάρχει  ήδη  

στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  αφορά  τα  μεταφορικά  μέσα .  Είναι  για  την  αγορά  

ενός  μεταχειρισμένο  βαν ,  το  οποίο  θα  αξιοποιηθεί  ολοκληρωτικά  για  

τις  ανάγκες  του  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ,  ενώ  οι  5.000 ευρώ  θα  ενταχθούν  σε  έναν  
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καινούργιο  κωδικό  που  αφορά  την  αγορά  εμφανίσεων ,  στολών  δηλαδή  

για  την  Φιλαρμονική  του  Δήμου  Σερρών .  

 Για  τον  λόγο  αυτό  ζητούμε  να  εγκριθεί  αυτή  η  τροποποίηση  του  

σχεδίου  δράσης ,  ώστε  να  ενταχθεί  και  εκεί  η  χρηματοδότηση  των  

85.000 ευρώ  από  τον  Δήμο .   

 Πιστεύοντας  ότι  έχετε  διαβάσει  την  εισήγηση  εάν  υπάρχουν  

κάποιες  ερωτήσεις  είμαι  και  εγώ  εδώ  και  οι  διευθύντρια  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  κυρία  Βούλα  Ιωαννίδου ,  εάν  χρειαστεί  να  απαντήσουμε  

ερωτήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  για  τα  σπιτάκια  και  την  Πολιτεία  των  Ευχών .  

Το  ποσό  είναι  μεγάλο .  Έχει  γίνει  κάποια  έρευνα  αγοράς  περίπου  στο  

ποσό  πόσο  πηγαίνουν  αυτά  τα  σπιτάκια ;  Που  όλα  αυτά  θα  φυλάσσονται  

και  εάν  θα  έχουν  κάποια  άλλη  χρησιμότητα  σε  άλλες  δράσεις ,  εκτός  

από  την  Πολιτεία  των  Ευχών ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Βεβαίως .  Έχει  γίνει  έρευνα  για  τα  σπιτάκια .  Να  συμπληρώσω ,  δεν  

αφορά  μόνο  την  κατασκευή  των  σπιτιών  αλλά  και  όλη  την  οργάνωσή  

τους  μέσα .  Δηλαδή  το  υλικό  που  θα  χρησιμοποιήσουν  εκεί  για  την  

δράση  που  θα  φιλοξενηθεί  σε  κάθε  σπιτάκι ,  ακόμη  και  το  προσωπικό  

που  θα  χρειαστεί  να  υπάρξει  μέσα  στα  σπιτάκια  για  να  υλοποιηθεί  

αυτή  η  δράση ,  το  ποσό  των  70.000 δεν  είναι  μόνο  για  τα  δυο  σπιτάκια ,  

είναι  και  για  την  διαμόρφωση ,  την  Χριστουγεννιάτικη  διαμόρφωση  της  

Πολιτείας  των  Ευχών ,  γιατί  υπάρχει  μια  παράγραφος  που  λέει  ότι  

εξωτερική  διακόσμηση .  

 Να  θυμίσω  διότι  σε  αυτή  την  συγκεκριμένη  συνεδρίαση  λείπατε  

αλλά  σας  αντικατέστησε  ο  αναπληρωτής  σας  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ότι  ήδη  
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υπάρχει  μια  7μελής  Επιτροπή  της  Πολιτείας  των  Ευχών  μέσα  στην  

οποία  θα  συζητιόνται  και  όλα  αυτά  τα  οποία  αφορούν  την  Πολιτεία  

των  Ευχών  και  οπωσδήποτε  η  διαχείριση  ενός  τέτοιου  μεγάλου  ποσού  

της  τάξης  των  70.000 που  με  το  καλό  θα  αντλήσουμε  από  τον  Δήμο  ως  

έξτρα  επιχορήγηση ,  αυτά  τα  σπιτάκια ,  πως  πολύ  καλά  είπατε  δεν  θα  

είναι  μόνο  για  τις  δεκαπέντε  ημέρες  λειτουργίας  της  Πολιτείας  των  

Ευχών ,  αλλά  πολύ  μικρές ,  ελαφριές  τροποποιήσεις  θα  μπορεί  ο  Δήμος  

να  τα  χρησιμοποιεί  και  σε  άλλες  αντίστοιχες  πολιτιστικές ,  αθλητικές ,  

κοινωνικές  εκδηλώσεις ,  μιας  και  θα  είναι  τέτοιου  τύπου ,  ώστε  εύκολα  

να  συναρμολογούνται  και  να  αποσυναρμολογούνται  και  να  

φυλάσσονται .   

 Οπότε  νομίζω  έδωσα  απάντηση  σε  αυτές  τις  ερωτήσεις .  Είναι  ο  

προϋπολογισμός  στα  70 χιλιάρικα .  Δεν  θα  φτάσουμε  σε  αυτό  το  σημείο  

φαντάζομαι ,  ώστε  από  εκεί  και  μετά  το  ποσό  το  οποίο  θα  περισσέψει  

και  είναι  σίγουρο  αυτό ,  με  μια  άλλη  αναμόρφωση  θα  χρησιμοποιηθεί  

πάλι  στον  κωδικό  Πολιτεία  των  Ευχών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  δυο  ερωτήσεις .  Αυτά  τα  85.000 από  ποιον  κωδικό  

βγαίνουν ;  Από  που  παίρνονται  και  δίνονται  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;  ένα  αυτό .   

 Και  ένα  δεύτερο  ότι  γνωρίζω  ότι  υπήρχαν  ήδη  προϋπολογισμένα  

κάποια  ποσά  για  τις  στολές  και  για  το  αυτοκίνητο .  Αυτές  οι  δυο  

ερωτήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Στον  κωδικό  «Μεταφορικά  μέσα» υπάρχουν  

προϋπολογισμένα  10 χιλιάρικα .  Από  εκεί  ήδη  χθες  έληξε  ο  

διαγωνισμός  και  ήδη  έχουμε  έναν  ανάδοχο  για  να  λάβουμε  ένα  
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αυτοκίνητο  μικρό ,  ΙΧ  που  θα  εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  του  ΚΔΑΠ ,  του  

Βοήθεια  στο  Σπίτι  στο  Σκούταρι .   

 Ενισχύουμε  λοιπόν  αυτό  τον  κωδικό  γιατί  προέκυψε  νέα  ανάγκη  

για  την  αγορά  αυτού  του  βαν  για  το  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ,  όπου  το  υπάρχον  

εκεί  μεταφορικό  μέσο  μας  ταλαιπωρεί  εδώ  και  ενάμιση  χρόνο ,  

μπαινοβγαίνει  στα  συνεργεία  και  ξέρετε  ότι  δεν  μπορούμε  εκεί  το  

ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  να  το  αφήσουμε  χωρίς  μεταφορικό  μέσο ,  μιας  καλύπτει  

τις  ανάγκες  50 ατόμων  σε  μια  8ωρη  δράση .  

 Οπότε  ενισχύουμε  αυτόν  τον  κωδικό .  Ήδη  προχωράμε  στην  

αγορά ,  όπως  είπα ,  ενός  ΙΧ ,  για  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι  στο  Σκούταρι ,  

ενισχύουμε  τον  κωδικό  για  να  πάρουμε  αυτό  το  βαν .   

 Όσον  αφορά  τις  στολές ,  οι  στολές  της  Φιλαρμονικής  υπήρχαν  σε  

έναν  γενικότερο  κωδικό  για  λοιπά  έξοδα  και  ανάγκες  και  δαπάνες  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  εμείς  αυτόν  τον  κωδικό  ήδη  υπάρχει  στο  σχέδιο  δράσης  

μελέτη  για  άλλες  δαπάνες ,  οπότε  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  για  να  

ελαφρύνουμε  αυτόν  τον  κωδικό  δημιουργούμε  έναν  νέο  που  αφορά  

καθ’  εαυτού  τις  στολές  της  Φιλαρμονικής .   

 Όσον  αφορά  το  πρώτο  ερώτημα ,  νομίζω  ο  κ .  Χαρίτος  μπορεί  να  

μας  βοηθήσει  από  που  προέρχονται  αυτά  τα  85 χιλιάρικα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  από  έσοδα  του  Δήμου  αλλά  δεν  έχω… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επειδή  ρώτησε  η  κυρία  Αντιδήμαρχος  από  ποιον  κωδικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου  και  η  αναμόρφωση  δεν  έχει  

έρθει  για  να  δούμε  ακριβώς  από  ποιον  κωδικό  τα  παίρνετε  και  τα  

βάζετε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  δεν  έχει ;  Φυσικά  και  έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ  όχι  διάλογο  μεταξύ  σας .  Όχι  διάλογο .  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Τερζή ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  νομίζω  στο  εικοστό  τρίτο  θέμα  έχουμε  την  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  για  την  ενίσχυση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Αγιαννίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  ορισμένες  διευκρινήσεις  όσον  αφορά  τις  10.000 που  

είπατε  που  αφορούν  το  μεταφορικό  μέσο .  Μας  αναφέρατε  ότι  αφορούν  

τις  μετακινήσεις  του  προσωπικού  του  Βοήθεια  στο  Σπίτι ;  Διότι  το  

ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ,  εξ  όσων  γνωρίζω ,  έχει  καινούργιο  αυτοκίνητο .    

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ,  παρόλο  που  έχει  δυο  μεταφορικά  μέσα ,  η  μεταφορά  

των  ωφελούμενων  των  50 ατόμων  γίνεται  σε  ένα  βάθος  τριών  ωρών  το  

πρωί  και  άλλες  τρεις  το  μεσημέρι .  Άρα  ο  καθαρός  χρόνος  των  

ωφελούμενων  της  παραμονής  τους  στο  ΚΔΑΠ  είναι  περίπου  δυο  με  

δυόμιση  ώρες .   

 Το  δεύτερο  αυτοκίνητο ,  το  πρώτο  είναι  με  την  χορηγία  του  

ΟΠΑΠ .  Το  δεύτερο  αυτοκίνητο  συχνά  είναι  μέσα  στο  συνεργείο .  

Πρόσφατα  αλλάξαμε  και  κινητήρα .  Παρουσιάζει  επιπλέον  προβλήματα  

με  αποτέλεσμα  να  είναι  συνέχεια  παρκαρισμένο  είτε  στην  αυλή  του  
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ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  είτε  να  είναι  στο  συνεργείο ,  δημιουργώντας  πολλά  

προβλήματα  στην  μεταφορά  των  ωφελούμενων  από  τα  σπίτια  τους  προς  

την  υπηρεσία  και  αντίστροφα  το  μεσημέρι .   

 Η  εισήγηση  έγινε  από  τους  οδηγούς  και  από  το  προσωπικό  και  

την  Διευθύντρια  την  κυρία  Στέλα  Δραμβάζη ,  πριν  από  δέκα  μέρες .  

Πέρασε  από  το  συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  προχωρούμε  σήμερα  σε  

αυτή  την  εισήγηση .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Οι  10.000 θα  αφορούν  την  αποκατάσταση  της  βλάβης  αυτού  του  

αυτοκινήτου ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι ,  την  αγορά  καινούργιου  βαν .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Την  αγορά  καινούργιου .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Την  αγορά  καινούργιου  αυτοκίνητου  βαν .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το  οποίο  θα  είναι  ένα  απλό  επιβατικό ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  είναι  ένα  επιβατικό  βαν ,  τουλάχιστον ,  οκτώ  θέσεων .  Όπως  ήταν  και  

το  προηγούμενο .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και  θα  πληροί  τις  ανάγκες  των  παιδιών ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ζητήσαμε  από  τους  οδηγούς  και  από  την  Διευθύντρια  να  μας  δώσουν  

όλες  τις  προδιαγραφές ,  έτσι  ώστε ,  να  γίνει  η  προκήρυξη  αφού  γίνει  η  
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αποδοχή  του  ποσού  σήμερα .  Να  γίνει  όλη  η  προκήρυξη  σύμφωνα  με  το  

πως  θέλουν  αυτοί  αυτό  το  μεταφορικό  μέσο .  Με  ποιες  προδιαγραφές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μεταχειρισμένο  θα  είναι .  Τα  δέκα  χιλιάρικα  που  ζητούμε  σήμερα  συν  

το  υπόλοιπο  στον  κωδικό  που  θα  μείνει  θα  είναι  για  την  αγορά  του  

μεταχειρισμένου  βαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  αυτό  ήθελα  να  ρωτήσω .  Συμφωνώ  με  το  μεταχειρισμένο  κύριε  

Πρόεδρε ,  γιατί  τα  καινούργια  έχουν  τριπλάσια  και  τετραπλάσια  τιμή  

και  ξεφεύγουμε .  Γιατί  είδα  και  στα  παρακάτω  θέματα  αντίστοιχες  

αγορές  και  συμφωνώ  με  το  μεταχειρισμένο .  Ένα  αυτό .   

 Το  δεύτερο  όμως ,  τα  70 χιλιάρικα  μου  φαίνονται  υπερβολικά .  

Πόσα  τετραγωνικά  είναι  αυτά  τα  σπίτια ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σε  μια  έρευνα  που  κάναμε  τα  σπίτια  αυτά  είναι ,  ξεκινούν  για  την  

δράση  που  τα  θέλουμε  8Χ12.  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  με  αυτά  τα  χρήματα  αγοράζουμε  τρία  μαγαζιά  στο  κέντρο  των  

Σερρών .  Γι '  αυτό  ρωτάω .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι  όχι  μόνο  η  κατασκευή  των  σπιτιών  αλλά  είναι  και  οι  δράσεις  

μέσα ,  η  οργάνωση  των  δράσεων ,  τα  υλικά ,  το  προσωπικό .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Πήρατε  προσφορές  γι '  αυτά ;  Τουλάχιστον  δυο  με  τρεις ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Τα  70 χιλιάρικα  δεν  είναι ,  επαναλαμβάνω ,  μόνο  για  τα  δυο  

σπίτια .  Είναι  και  για  τον  περιβάλλοντα  χώρο ,  για  την  

χριστουγεννιάτικη  διακόσμηση ,  η  οποία  θα  είναι  μόνιμη ,  θα  αφαιρείται  

και  θα  προστίθεται  κάθε  χρόνο  σε  αυτή  που  ήδη  έχουμε  πέρυσι ,  όπου  ο  

κ .  απερχόμενος  Πρόεδρος  ο  κ .  Ραμπότας  φρόντισε  πέρυσι  να  κάνει  μια  

πρώτη  φάση  τέτοιων  σκηνικών .  Θα  την  συμπληρώνουμε  κάθε  χρόνο ,  η  

οποία  θα  χρησιμοποιείται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  λίγο .  Προηγουμένως…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προηγουμένως  κάτι  ρώτησε  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Το  είκοσι  τρία  θέμα  

είναι  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  παίρνει  

και  τα  πηγαίνει  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Κύριε  Γαλάνη .  Άλλος  συνάδελφος  για  τοποθέτηση ;  

Μισό  λεπτό .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Άλλος  συνάδελφος ;  Θα  ξεκινήσουμε ,  

συγνώμη  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  είμαι  σύντομος  κύριε  Πρόεδρε ,   απλώς  η  τοποθέτησή  μου  έχει  να  

κάνει  με  την  διαφοροποίησή  μου  σχετικά  με  την  ψήφιση  του  θέματος  

αυτού  στο  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  που  αντικατέστησα  την  κυρία  

Ηλιοπούλου  και  επειδή  ήταν  το  τελευταίο  θέμα  το  οποίο  συζητείτο  και  

έπρεπε  να  φύγω ,  ψήφισα  στο  μοναδικό  κομμάτι  που  ψήφισα  αρνητικά  
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ήταν  το  κομμάτι  της  διάθεσης  των  70.000 ευρώ ,  το  οποίο  σήμερα  

έδωσε  διευκρίνιση  ο  Πρόεδρος  ότι  δεν  αφορούν  μόνο  τα  σπιτάκια  αλλά  

αφορούν  γενικά  την  όλη  διαδικασία  της  Πολιτείας  των  Ευχών ,  πράγμα  

το  οποίο  δεν  μπόρεσα  να  καθίσω  να  το  ακούσω  στο  Δ .Σ .  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο  τοποθετούμε ,  ώστε  η  τοποθέτησή  μου  θα  είναι  θετική  και  η  

παράταξή  μου  σε  όλο  το  θέμα  αυτό  που  αφορά  την  αποδοχή  και  την  

διάθεση  των  χρημάτων  στην  Πολιτεία  των  Ευχών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

πράγματα  είναι  πάρα  πολύ  απλά .  Θα  θυμίσω  ότι  ήδη  από  την  

προηγούμενη  θητεία ,  τα  πρώτα  δυόμιση  χρόνια  είχαμε  βάλει  έναν  

στόχο  με  τον  κ .  Δήμαρχο  και  με  τους  απερχόμενους  προέδρους  να  

ενισχύσουμε  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  έτσι  ώστε  να  καταστεί  

περισσότερο  ελκυστική .   

 Την  προηγούμενη  χρονιά  στηρίξαμε  με  περισσότερα  χρήματα  την  

Πολιτεία  των  Ευχών .  Νομίζω  ότι  αυτό  το  θέμα  έχει  να  κάνει  με  την  

ακόμα  περισσότερο  ενίσχυσή  της ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσει  όχι  μόνο  

απλά  να  έχει  κάποια  σπιτάκια  που  θα  είναι  ωραία  εξωτερικά ,  αλλά  να  

μπορούν  να  λειτουργούν  και  να  είναι  ελκυστικά  για  τα  παιδιά .   

 Επομένως ,  αυτά  τα  χρήματα  είμαι  σίγουρος  ότι  δεν  είναι  για  το  

να  στήσουμε  τα  σπιτάκια  αυτά ,  για  να  τα  τοποθετήσουμε  στον  χώρο ,  

αλλά  για  να  υπάρχει  προσωπικό  που  κάθε  μέρα  θα  μπορέσει  να  

εξυπηρετεί  τα  παιδιά  εκεί  για  να  υπάρχει  ένα  πρόγραμμα  και  μια  

δράση  και  φαντάζομαι  θα  ενισχυθεί  και  θα  καλυτερεύσει  η  εικόνα  της  

Πολιτείας  των   Ευχών  και  όσον  αφορά  την  διακόσμησή  της .   
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 Επομένως ,  όπως  και  ο  πρώην  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ο  κ .  Παπαβασιλείου  με  τον  κ .  Ραμπότα  και  σε  συνεργασία  

και  με  εμένα  ενισχύσαμε  πέρυσι  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  νομίζω  

σωστά  σήμερα  και  χαίρομαι  που  και  η  αντιπολίτευση  στηρίζει  αυτή  την  

αναμόρφωση  και  την  ενίσχυση  των  κωδικών ,  δίνονται  αυτά  τα  χρήματα  

για  να  καλυτερεύσει  η  Πολιτεία  των  Ευχών ,  γιατί  νομίζω  εάν  δεν  

καλυτερεύσει  δεν  υπάρχει  νόημα  και  να  γίνεται .   

 Πρέπει  να  καλυτερεύσει ,  να  είναι  ελκυστική  για  να  μπορέσει  να  

προσελκύει  κόσμο  και  κόσμο  κυρίως  εκτός  της  πόλης  των  Σερρών .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θερμά  συγχαρητήρια  Πρόεδρε ,  διότι  συνεχίζεται  ένα  έργο  το  οποίο  

ξεκίνησε  ο  προηγούμενος  Πρόεδρος  με  την  άτυπη  Επιτροπή  εκείνη  

στην  οποία  συμμετείχα  και  εγώ .  Νομίζω  ότι  αυτό  έκλεψε  την  

παράσταση  πέρυσι  η   Πολιτεία  των  Ευχών .  Ήταν  ένα  πολύ  μεγάλο  

βήμα ,  το  οποίο  έγινε  και  φέτος  ελπίζω  ότι  αυτό  το  βήμα  το  μεγαλώνετε  

ακόμα  περισσότερο  και  χαίρομαι  ειλικρινά  που  ο  κ .  Χρυσανθίδης  

συναινεί  και  συμφωνεί  στην  ενίσχυση  αυτού  του  κωδικού ,  αυτών  των  

χρημάτων  για  την  βελτίωση  της  Πολιτείας  των  Ευχών .   

 Καλή  επιτυχία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  η  παράταξη ,  βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  όχι ,  δεν  συμφωνώ  γιατί  αυτά  τα  λεφτά  

προέρχονται  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δεν  συμφωνούμε  ως  προς  το  σκέλος  της  Πολιτείας  των  Ευχών .  

Επειδή  δεν  το  είχαμε  ψηφίσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  243/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του   

Δήμου  μας  σε  ιδιωτικές  κατασκηνώσεις ,  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  244/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ειδών  πυρανίχνευσης  και   

εργαστηριακού  ελέγχου  των  πυροσβεστήρων  σκόνης  των   

Δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  κάποιες  διευκρινήσεις ,  διότι  η  εισήγηση  της  υπηρεσίας  δεν  

με  καλύπτει  εμένα  όταν  λέει  επειδή  . .  δεν  έχουν  παραλάβει ,  διάρκεια  

σύμβασης  ένα  έτος  και  είναι  δύσκολο  να  αλλάζουμε  προμηθευτές .  Δεν  

νομίζω  αυτό  το  πράγμα  να  είναι  σωστό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  . .  σώνει  και  καλά  πρέπει  να  πάμε  σε  αυτούς  τους  προμηθευτές .  

Εγώ  ξέρω  ότι  η  συντήρηση  των  καυστήρων  γίνεται  σταδιακά ,  δεν  

γίνεται  άμεσα  όλων ,  όλοι  μαζί  ώστε  να  μείνει  η  υπηρεσία  χωρίς  

πυροσβεστήρες .  Δεν  είναι  τεκμηριωμένη  η  εισήγηση  αυτή  και  μας  

εκθέτει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πιθανόν  να  μην  είναι .  Απλώς  το  θέμα  είναι  ότι  η  σύμβαση  που  

ξεκίνησε  τον  Νοέμβριο  γράφει  μέσα  ότι  είναι  για  την  συντήρηση ,  

παροχή  υπηρεσίας  λέει ,  προμήθεια  πυροσβεστήρων  και  παροχή  

υπηρεσίας  ελέγχου  και  συντήρησης  αυτών .   

 Διαβάζω  παρακάτω  ότι  απαιτείται ,  δηλαδή  αυτά  τα  έξτρα  6.000 

πόσο  είναι  παρακάτω ,  ότι  είναι  λόγω  του  ότι  υπάρχει  συντήρηση  κάθε  

δέκα  χρόνια ,  απαιτούνται  να  συντηρηθούν  οι  πίνακες  πυρανίχνευσης .  

Ίσως  γι '  αυτό  τον  λόγο  και  να  τοποθετηθούν  καινούργιοι  όπου  

απαιτείται .   

 Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  βάζουμε  αυτό  το  έκτακτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  έχετε  δει  το  θέμα  εσείς ,  το  έχετε  ψάξει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προσωπικά  όχι .  Δεν  το  έχω  ψάξει ,  απλώς  σας  λέω  ότι  αυτή  είναι  και  η  

αιτία  που  γίνεται  όλη  αυτή  η  παροχή  υπηρεσίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  245/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενός  δικάμπινου  ημιφορτηγού   

1,5 tn και  τεσσάρων  διπλοκάμπινων  ημιφορτηγών  τύπου  pick-up.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Συγνώμη  κ .  Γκότση  για  να  μην  σας  ταλαιπωρώ .  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  ότι  έγινε  έρευνα  για  μεταχειρισμένα ,  πήγαν ,  επικοινώνησαν  με  

το  τελωνείο  της  Λάρισας  και  της  Θεσσαλονίκης ,  δυστυχώς  δεν  

υπήρχαν .  Στο  ΟΔΔΥ .  Δεν  υπήρχαν  αυτά  που  ζητούσαν  σύμφωνα  με  την  

υπηρεσία  μας  και  τελικά  πάμε  σε  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  

προϋπολογισμού  165.000 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  εάν  είναι  να  πάμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων .  Μισό  λεπτό ,  δεν  

γίνεται  έτσι  αυτή  η  διαδικασία .   Προχωρούμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων .  

Ορίστε  κ .  Γαλάνη .  Ο  επόμενος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε  να  συμπληρώσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντελώς  καλοπροαίρετα  θα  ήθελα  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέγοντας  ότι  όταν  είχαμε  κάνει  με  τον  κ .  Χράπα ,  τον  Αντιδήμαρχο ,  

την  προσπάθεια  για  την  προμήθεια  εκείνων  των  οχημάτων ,  είχαμε  

βάλει  ότι  θα  μπορούσαν  να  είναι  μεταχειρισμένα  πενταετίας .  Δηλαδή  

σκέφτομαι  από  την  εμπειρία  μας ,  όλοι  λίγο  ως  πολύ  έχουμε  εμπειρία ,  

είδαμε  ότι  τα  νέα  αυτοκίνητα  που  ήρθαν  στον  Δήμο ,  θα  θυμηθώ  εκείνα  

τα  Yaris  που  παραλάβαμε  ως  καινούργια  ότι  πολύ  γρήγορα  έβγαλαν  

προβλήματα .   
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 Άρα  δεν  ξέω  για  ποιο  λόγο  να  δαπανήσουμε  ένα  τόσο  μεγάλο  

ποσό  για  καινούργια ,  όταν  είναι  δυνατόν  μπορούμε  να  πάρουμε  

μεταχειρισμένα  πενταετίας  και  να  ρίξουμε  έτσι  την  τιμή .   

 Θυμάμαι  ότι  με  τον  κ .  Χράπα ,  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  στον  τομέα  

της  Καθαριότητας  κινηθήκαμε  με  αυτόν  τον  τρόπο  και  προσπαθήσαμε ,  

ο  διαγωνισμός  έγινε  δηλαδή ,  έτσι  δεν  είναι  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Με  

μεταχειρισμένα .  Προμήθεια  μεταχειρισμένων .   

 Έτσι  η  τιμή  ήταν  πιο  χαμηλή  από  το  να  βγεις  και  να  πάρεις  

καινούργια ,  πέρα  από  το  τι  κάνει  ο  ΟΔΔΥ ,  εάν  έχει  ή  δεν  έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ενημερώσω  λόγο  της  πείρας  που  έχω  τα  δυόμιση  χρόνια  

που  βρίσκομαι  στο  αμαξοστάσιο ,  θα  σας  πω  κάτι  και  από  την  

προηγούμενη  πείρα  που  έχω  από  την  προηγούμενη  ιδιότητά  μου .   

 Το  καινούργιο  θα  κρατήσει  περισσότερα  χρόνια .  Τα  λεφτά  που  

ξοδεύουμε  για  ανταλλακτικά  αυτή  την  στιγμή  είναι  δυσανάλογα  με  την  

εξυπηρέτηση  και  με  την  χρησιμοποίηση  των  οχημάτων .  Σας  το  λέω  εν  

γνώσει  ότι  θα  πρέπει  να  πάρουμε  καινούργια ,  απλώς  το  μόνο  το  οποίο  

θα  πρέπει  να  προσέξουμε  είναι  το  πως  θα  τα  μεταχειρίζονται  οι  οδηγοί  

και  πως  θα  τα  μεταχειριζόμαστε  και  εμείς  οι  ίδιοι .  Δηλαδή  σαν  

αμαξοστάσιο .  Τίποτα  άλλο  δεν  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   έχετε  διαφορετική  πρόταση ;  Ποια  

είναι  η  πρότασή  σας ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να  παρθούν  μεταχειρισμένα .  Δεν  χρειάζεται  όλα  μαζί  να  παρθούν .  

Όσα  βρίσκουμε  στον  ΟΔΔΥ  και  με  τα  υπόλοιπα  χρήματα  μπορούμε  να  

πάρουμε  μηχανήματα .  Ας  πούμε  ένα  σκαπτικό ,  ένα  φορτηγό ,  γιατί  και  

εκείνα  είναι  σε  άθλια  κατάσταση .  Γιατί  να  δώσουμε  τόσα  λεφτά  για  

καινούργια  ΙΧ  αυτοκίνητα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  οι  υπόλοιποι ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  εγώ  θα  ήθελα  να  ενισχύσω  την  πρόταση  του  κ .  

Μυστακίδη  και  του  κ .  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γαλάνη .  Και  ο  κ .  Γαλάνης  και  η  κυρία  Μπιτζίδου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  246/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  

 και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  παλαιό  πάμε  στην  προηγούμενη  ερώτηση  που  δεν  θέλω  να  

επανέλθω  κ .  Μυστακίδη ,  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  και  μερικά  

καινούργια .  Θα  είναι  λίγα  τα  λεφτά .  Αυτό  θέλω  να  πω .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  τα  χρήματα  αυτά  

για  ανταλλακτικά  με  βάση  την  ΄προηγούμενη  εμπειρία  των  

προηγούμενων  ετών  είναι  πάρα  πολύ  λίγα .  Είναι  μάλλον  όσα  πρέπει ,  

φαντάζομαι ,  εφόσον  έχει  γίνει  η  μελέτη .  Είναι  το  ποσό  σε  πολύ  λογικό  

μέγεθος .  Είναι  λογικό  το  μέγεθος  αυτό  δηλαδή .  Τα  ποσά  που  ξέραμε  

στο  παρελθόν  και  πριν  αναλάβουμε  Δημοτική  Αρχή ,  πριν  το  ΄11 ήταν  

πολύ  μεγαλύτερα  τα  ποσά ,  επομένως  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

συναινέσουμε  όλοι  οι  συνάδελφοι .  Είναι  ένα  ποσό  που  βρίσκεται  σε  

πολύ  λογικό  μέτρο .  Στο  μέτρο  που  πρέπει .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  ρωτήσω ,  υπάρχει  γραφείο  Κίνησης  με  την  

έννοια  που  ξεκίνησε  ο  συνάδελφος ,  όπως  στον  στρατό ,  το  όχημα  έχει  

το  βιβλιάριό  του ,  το  βιβλιαράκι  εκεί  συντήρησης ;  Διότι  από  την  

εμπειρία  θα  πω ,  δεν  θα  διευκρινίσω ,  είναι  κατεπειγόντως  επιτακτική  

ανάγκη  να  προχωρήσουμε  σε  αυτό .  Οδηγός ,  όχημα  και  ότι  γίνεται .  

Λάστιχα ,  ρουλεμάν ,  μίζα  όλα  θα  πρέπει  να  γράφονται  και  να  

σφραγίζονται .   

 Και  μια  άλλη  ερώτηση .  Εάν  αυτό  υπάρχει  μια  άλλη  ερώτηση .  

Υπάρχει  ενδιαφέρον  των  προμηθευτών  ή  υπάρχει  ένας  ή  ίσως  κανένας  
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ή  ίσως  δυο ;   Υπάρχει  ενδιαφέρον  για  προσέλευση  για  συμμετοχή ;  

Πληρώνουμε  δηλαδή  γρήγορα ;   Υπάρχει  ενδιαφέρον ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Στον  προηγούμενο  διαγωνισμό  ήταν  τέσσερις  προμηθευτές .  Αναλογικά  

θα  είναι  πάλι  πάνω  από  δυο  με  τρεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εμείς  παίρνουμε  τα  ανταλλακτικά  εξελεγκτικά  ή  τα  παίρνουμε  όλα  

μαζί  και  τα  κάνουμε  αποθήκη  και  από  εκεί  τα  παίρνουμε ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Στην  αποθήκη  πηγαίνουν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όλα  δηλαδή  μαζί  τα  παίρνουμε  με  παραλαβή  και  μετά  γίνεται  

πρακτικό  χρέωσης .  Μετά  γίνεται  αυτό  που  λέτε  με  τα  μπλοκάκια .  

Δηλαδή  κάποιος  τα  έχει  χρεωμένα  όταν  φεύγουν  εξαρτήματα  από  

μέσα . .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  μπορείτε  να  ξέρατε  εσείς  που  πήγαν  τα  οποιαδήποτε  

ανταλλακτικά ;  Υπάρχει  αυτή  η  εικόνα ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ναι .  Καταγράφεται .  Υπάρχει  παραλαβή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .μια  παρατήρηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε  όλοι  οι  υπόλοιποι ;  Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  247/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διενέργειας  της  παροχής  υπηρεσιών  ¨Συντήρηση  και   

επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών¨   

για  τα  έτη  2017 και  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καδής  ο  Αντιδήμαρχος  έχει  την  εισήγηση .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Αφορά  τα  συνεργεία  που  πρέπει  να  επισκευάσουμε  τα  αυτοκίνητα .  

Είναι  για  δυο  έτη  2017 και  2018.  Εάν  έχετε  κάτι  να  ρωτήσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  γίνεται  αυτός  ο  διαγωνισμός  κύριε  εισηγητά ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ηλεκτρονικά .  Ηλεκτρονικός  ανοικτός  διαγωνισμός  θα  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  248/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διενέργειας  για  τη  σύναψη  σύμβασης  – πλαισίου  

 για  την  συντήρηση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  παρατήρηση .  Στον  Λευκώνα ,  δεν  το  λέω  επειδή  

είναι  ο  τόπος  μου  αλλά  εκεί  γίνονται  πάρα  πολλές  δράσεις .  Είναι  

κομμάτι  του  Δήμου  μας .  εν  πάση  περιπτώσει ,  δυτικά  της  πόλεως  και  

μέχρι  την  βιομηχανική  που  έχει  ένα  άλλο  καθεστώς ,  υπάρχει  πάρα  

πολύ  κακό  ίντερνετ .  Ξέρω  ότι  δεν  είναι  ακριβώς  αυτό  που  ψηφίζουμε  

αλλά  στην  λογική  του  να  ανατάξουμε  στην  γραμμή  του  Κ .Ε .Π . ,  όπου  

και  εκεί  έχουμε  το  ίδιο  καθεστώς ,  είναι  πολύ  αργό ,  θα  ήθελα  εδώ  να  

γράψουμε  μέσα  στην  σύμβαση  ότι  θα  πρέπει  να  δει  ακριβώς  πως  θα  

ενισχυθεί  η  γραμμή  του  Κ .Ε .Π .  του  Λευκώνα  και  κατ’  επέκταση ,  με  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

14

άλλα  λόγια  δηλαδή  λέμε  ότι  πρέπει  εκεί  να  βάλουμε  ένα  μηχάνημα  για  

να  ενισχυθεί  … 

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Να  ερευνηθεί  το  θέμα  από  το  αρμόδιο  τμήμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εννοώ  ότι  τώρα  είναι  ευκαιρία  να  το  γράψουμε .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ωραία ,  ναι  και  να  ερευνηθεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  την  παρατήρηση  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  ταχύτητας .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Είναι  γνωστό  αυτό  ότι  είναι  πάρα  πολύ  χαμηλές  οι  ταχύτητες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  χαμηλή  και  υπάρχουν  πολλοί  επαγγελματίες  που  βάζουν  το  θέμα .  

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αναβάθμιση  αυτών .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  βάλουν  ένα  μηχάνημα .  Δεν  θα  τους  πληρώνουμε  μόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ας  καταγραφεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   παρακαλώ  να  γίνει  η  επισήμανση  αυτή  και  να  σταλεί  

προς  τον  Ο .Τ .Ε . .  Να  σταλεί  το  απόσπασμα  προς  τον  Ο .Τ .Ε . .  Εμείς  

συμφωνούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  θα  επιληφθεί  το  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  τους  πληρώνουμε  και  να  αφήνουν  ένα  κομμάτι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό .  Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  249/2017 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Ενημέρωση  περί  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικής  έκτασης  

 εντός  του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  στην  εταιρεία  

 ¨Αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  Σερρών  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚΤ .  1/8/2017  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την   

προμήθεια  – εγκατάσταση  εσωτερικών  θυρών  στο  Δημαρχείο  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  στο  Δημαρχείο  Σερρών .  Ο  κ .  Γκότσης .   

 Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  250/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  που  αφορά  τη  συμμετοχή   

του  Δήμου  Σερρών  στον  Ευρωπαϊκό  Συνασπισμό  (Δίκτυο)  των   

Πόλεων  κατά  του  Ρατσισμού .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση .  Μισό  λεπτό ,  ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  την  εισήγηση .  Και  θα  

ακολουθήσουν  ερωτήσεις .  Ορίστε  κ .  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  πρόκειται  

για  ένα  δίκτυο  στο  οποίο  συμμετέχει  ο  Δήμος  από  το  2007 έπειτα  από  

προτροπή  της  UNESCO Σερρών .  

 Μέσα  στην  εισήγηση  αναφέρεται  το  σύνολο  των  αποφάσεων  όλων  

των  προηγούμενων  ετών  μέχρι  και  το  ΄13, που  αποφασιζόταν  η  

συνέχιση  της  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  συγκεκριμένο  δίκτυο  και  η  

ψήφιση  των  συγκεκριμένων  πιστώσεων .  

 Από  το  ΄09 μέχρι  και  σήμερα ,  παρόλο  που  υπήρχαν  οι  πιστώσεις ,  

δεν  έγιναν  ποτέ  καταβολής  της  συμμετοχής  του  Δήμου  μας  στο  

συγκεκριμένο  δίκτυο .  Πρόκειται  για  μια  συμμετοχή  500 ευρώ  ανά  έτος  

και  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  επειδή  άμεσα  εμπλεκόμενη  Διεύθυνση  

είναι  η  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Μέριμνας ,  υπάρχει  μια  πρόταση  να  

συσταθεί  μια  ομάδα  εργασίας  με  την  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Μέριμνας  

για  να  μπορέσουμε  πλέον  να  αξιοποιήσουμε  πλήρως  τα  οφέλη  που  

προκύπτουν  από  την  συμμετοχή  μας  σε  αυτό  το  δίκτυο  που  τα  

τελευταία  χρόνια ,  δυστυχώς  δεν  τα  εξαντλούσαμε  στο  έπακρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Μυστακίδης  και  εσείς  κ .  Μπιτζίδου ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Η  

κυρία  Γεωργούλα .  Κ .  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πριν  φτάσουμε  στην  αξιοποίηση  μέχρι  στο  έπακρο ,  όπως  είπατε  πείτε  

κάτι  απλό  που  κερδίσαμε  από  αυτό ;  Με  το  δεδομένο  ότι  έχουμε  πλέον  

πρόσφυγες  και  ενδεχομένως  … 

 Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η  αλήθεια  είναι  ότι  μέχρι  τώρα  δυστυχώς  η  συμμετοχή  μας  στο  δίκτυο  

αυτό  δεν  είχε  ενεργοποιηθεί  επαρκώς  από  το  2007 που  συμμετέχει  

μέχρι  σήμερα .  Σήμερα  όμως ,  όπως  πολύ  σωστά  είπατε ,  με  δεδομένες  

τις  συνθήκες  που  διανύουμε ,  σήμερα  φαντάζει  πιο  επίκαιρο  από  ποτέ  η  

συμμετοχή  μας  στο  συγκεκριμένο  και  θα  πρέπει  να  εντείνουμε  τις  

προσπάθειές  μας  και  να  συστήσουμε  μια  ομάδα  εργασίας  που  δεν  

υπήρχε  μέχρι  στιγμής ,  για  να  μπορέσουμε  να  αντλήσουμε  κάτι  από  τα  

δέκα  σημεία  στα  οποία  μπορούμε  να  πάρουμε  καλές  πρακτικές  

τεχνογνωσίας .   

 Αυτό  και  τίποτα  παραπάνω  σε  συνεργασία  φυσικά  με  το  δίκτυο  

UNESCO Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Θέλω  να  ρωτήσω ,  κύριε  Καρπουχτσή ,  για  ποιο  λόγο ,  εφόσον  υπήρχαν  

και  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  όπως  αναφέρετε  μέσα  και  είχαν  

εγκριθεί  οι  πιστώσεις ,  για  ποιο  λόγο  ουσιαστικά  δεν  πληρώθηκε  ποτέ  η  

συνδρομή  του  Δήμου ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Αυτό  δεν  μπορώ  να  σας  το  απαντήσω ,  γιατί  αναφέρεται  σε  αποφάσεις  

μέχρι  και  το  ΄12, το  ΄13… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Από  το  2007 και  μετά  δεν  πληρώθηκε  ποτέ .  Αυτό  θα  πρέπει  να  το  

δούμε  ίσως  με  τις  υπηρεσίες ,  εάν  θέλετε  περαιτέρω  διερεύνηση .  

Αναφέρω  τις  αποφάσεις  επάνω  αλλά  περαιτέρω  δεν  γνωρίζω  γιατί  

ήταν… 

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Όχι ,  γιατί  αναφέρατε  ότι  όλα  ήταν  κανονικά  και  κάπου  κόλλησε  στο  

τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  την  Κοινωνική  Μέριμνα  την  ξέρουμε .  Η  UNESCO έχει ,  

δηλαδή  είναι  μια  βαριά  υπηρεσία ;  Έχει  εδώ  γραφεία ,  εκπροσώπους ,  

έχει  στελέχη ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η  UNESCO έχει  ένα  γραφείο  εδώ  πέρα  και  ο  ρόλος  της  είναι  να  

προτρέπει  και  να  ενημερώνει  τον  Δήμο  για  τις  δράσεις  της  UNESCO 

που  γίνονται  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  μετά  εμείς  επιλέγουμε  σε  τι  

θέλουμε  να  συμμετέχουμε  και  σε  τι  όχι .   

 Σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  μας  στις  

προτάσεις  που  κάνει  η  UNESCO αλλά  σε  κάθε  περίπτωση  είμαστε  

ανοικτοί  και  δεκτικοί  στις  προτάσεις  που  κάνει  και  τις  εξετάζουμε  εδώ  
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και  επιλέγουμε  εάν  θέλουμε  να  συμμετέχουμε  ή  όχι .  Είναι  συμμετοχή  

του  Δήμου  μετά  από  προτροπή  της  UNESCO φυσικά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  όχι ,  εάν  είναι  για  ψήφο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ .  Ναι ,  τοποθετήσεις .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  τουλάχιστον  σε  ότι  αφορά  την  

πόλη  μας  και  τον  Δήμο  μας ,  έχω  δει ,  νομίζω  και  εσείς ,  ότι  οι  πολίτες  

του  Δήμου  αυτού  δεν  είναι  καθόλου  ρατσιστές .  Το  αντίθετο  μάλιστα .  

Έχουν  αγκαλιάσει  όχι  μόνο  τους  πρόσφυγες  που  τώρα  έτυχε  να  έρθουν  

στην  πόλη  μας ,  αλλά  γενικότερα  έχουμε  αγκαλιάσει  πολλές  τέτοιου  

είδους  προσπάθειες  που  έχουν  σχέση  με  το  να  συνεισφέρεις  και  να  

προσφέρεις  είτε  σε  υλικά  αγαθά  είτε  με  άλλους  τρόπους .   

 Επομένως  δεν  ξέρω ,  δεν  μπορώ  να  βρω  την  σκοπιμότητα  της  

παρουσίας  μας  σε  αυτό  το  δίκτυο  κατά  του  ρατσισμού ,  λες  και  

είμαστε ,  υπάρχει  ρατσισμός  στον  Δήμο  Σερρών  και  θα  πάρουμε  μέρος  

σε  αυτό  το  δίκτυο  για  να  ασχοληθούμε  με  δράσεις  κατά  του  ρατσισμού .   

 Εγώ ,  τουλάχιστον  δεν  νοιώθω  ότι  υπάρχει  αυτή  η  ανάγκη  και  να  

με  συγχωρήσετε  δεν  θα  ψηφίσω  θετικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Σε  ψηφοφορία  προχωρούμε .  Ο  κ .  Γαλάνης  αρνητικός .  Οι  

υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μπιτζίδου  και  η  κυρία  Αγιαννίδου .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  διαφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης ,  η  κυρία  Μπιτζίδου  και  η  κυρία  Αγιαννίδου .  Και  ο  κ .  

Μυστακίδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2511/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  

 συμπληρωματικής  δαπάνης  αύξησης  Φ .Π .Α .  για  τη  μελέτη   

με  τίτλο:  ¨Μεταγραφή  της  κυρωμένης  πράξης  εφαρμογής   

Αλημπέκιοϊ  της  πόλης  των  Σερρών  στο  Εθνικό  Κτηματολόγιο¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Βέβαια .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  252/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικ .  έτους  2017 για  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  την  ΚΕΔΗΣ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  προς  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αυτό  που  είπα  στην  

κυρία  Μπιτζίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  253/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  ποιο  λέτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εικοστό  τέταρτο  θέμα  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τα  κουνούπια ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  όχι  στο  είκοσι  τρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  είναι  μια  αναμόρφωση ,  η  οποία ,  λυπάμαι  πολύ ,  είναι  

ακαταλαβίστικη  όπως  έχει  συνταχθεί  και  μάλιστα  την  βάζει  και  ως  

υποχρεωτική  αλλά  μέχρι  ένα  σημείο  είναι  υποχρεωτική  αυτή  η  

αναμόρφωση .   Τέλος  πάντων ,   για  να  μην  κουράζω  και  το  σώμα  γιατί  
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είναι  και  πολλές  ώρες  θα  πούμε  θετικά  αλλά  νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να  

υπάρχουν ,  να  έρχονται  στο  συμβούλιο  πιο  αναλυτικές ,  πιο  ξεκάθαρες  

για  να  ξέρουμε  τι  ψηφίζουμε ,  γιατί  νομίζω  ότι  λογιστικά  πρέπει  να  

ξέρεις  για  να  την  καταλάβεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μπορούμε  να  τις  καταλαβαίνουμε .   

Έγκριση  αναμόρφωσης  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 για  την  εξόφληση  απαίτησης  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  

Σερρών  

 κατά  του  πρώην  Κέντρου  Καταπολέμησης  Κουνουπιών  (Αναμ .  44η  )

  

6149    26/4/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  254/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενίσχυση /δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδων  

 (Αναμ .  45η)   6148  26/4/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  255/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικών  εξόδων  κλπ .   

(υποχρεωτική)  54 6329 2/5/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  256/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Επικαιροποίηση  της  υπ’  αριθμ .  545/2016 Α .Δ .Σ .  και  έγκριση   

συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Προγραμματική  Σύμβαση   

για  την  ενιαία  τουριστική  προβολή  του  Νομού  Σερρών   

για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να  σας  ενημερώσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  περιμένετε ,  υπάρχει  κάτι  σημαντικό .  Έχει  αλλάξει  κάτι .  Να  

σας  το  πω  και  το  ψηφίζετε  φυσικά ,  δεν  είπαμε  ότι  δεν  το  ψηφίζετε .   

 Απλώς  14:50΄  ενημερώθηκα  ότι  τροποποιήθηκε  η  προγραμματική  

σύμβαση ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Η  τροποποίηση  συνίσταται  στο  ότι  

μπήκε  ο  Δήμος  Ηράκλειας  που  δεν  ήταν  μέσα  στην  σύμβαση  με  4.000 
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και  ο  Δήμος  Εμμ .  Παππά ,  αύξησε  το  ποσό  από  5.000 στις  10.800.  Τα  

άλλα  όλα  είναι  ίδια .  Στο  έδρανο  βρήκα  την  τροποποιημένη  αλλά  με  

ενημέρωσαν ,  το  ξέρει  και  η  γραμματεία ,  αυτές  είναι  μόνο  οι  αλλαγές ,  

τίποτα  άλλο .   

Οπότε  καλούμαστε  τώρα  να  ψηφίσουμε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την  συμμετοχή  του  Δήμου  Σερρών  στην  τροποποιημένη  

προγραμματική  σύμβαση  για  την  τουριστική  προβολή  του  Νομού  

Σερρών  Α .  Β ,  την  έγκριση  τροποποίησης  προϋπολογισμού  με  την  

εγγραφή  του  ποσού  15.000,  όπως  είχαμε  ψηφίσει  και  την  εκπροσώπηση  

αυτών  που  είχαμε  πότε  αλλά  είναι  αναγκαίο  να  μπει  τώρα .  Είμαι  εγώ  

και  ο  κ .  Αραμπατζής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   
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ΘΕΜΑ   26ο:  

Χορήγηση  αδειών  παραγωγών  πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  

 στην  κ .  Χατζηαθανασίου  Τριανταφυλλιά  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  258/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  κ .  Γιαννακοπούλου  Βασιλική  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  259/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Διαγραφή  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  260/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  αλλαγής  επωνυμίας  και  μετατροπής  της  μορφής  της  

 εταιρείας  που  συμμετείχε  στον  διαγωνισμό  με  τίτλο:  ¨Αποκομιδή   

και  μεταφορά  απορριμμάτων  Δ .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών¨   

για  τα  έτη  2015 έως  2017,  λόγω  τροποποίησης  της  εταιρείας  από  

 Ο .Ε .  σε  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική  Εταιρεία  (ΙΚΕ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  261/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εικοστό  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  Δασαρχείο   

Σερρών  για  την  μελέτη  και  εκτέλεση  δημοσίων  δασοτεχνικών   

έργων  συντήρησης  και  τεχνικών  έργων  βοσκοτόπου  σε  δημόσια   

δάση  και  δασικές  εκτάσεις  στην  περιοχή  του  Μενοικίου  Όρους   

της  Τ .Κ .  Οινούσας  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  262/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  474  

αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  263/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ   31ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  δημοτικού   

καταστήματος  της  Τ .Κ .  Αγίας  Ελένης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  264/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .  
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ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση   τροποποίησης   τεχνικού   προγράμματος    

και   αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  265/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  τροποποίηση   

τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  τα  έργα:  

α)  Βελτίωση  παροχετευτικότητας  υδατοταμιευτήρα  Λευκώνα ,  

β)  Αποκατάσταση  φθορών  κτιριακών  εγκαταστάσεων  αμαξοστασίου  

 Δήμου  Σερρών ,  

γ)  Συντήρηση  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  Άνω  Βροντούς ,  

έτους  2017 και  

δ)  Διαπλάτυνση  πεζοδρομίου  στα  Ο .Π .  808-809.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

16

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και   

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017  

για  το  έργο:  Βελτίωση  παροχετευτικότητας   

υδατοταμιευτήρα  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  266/2017 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  τροποποίηση  

 τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  έργο:  Αποκατάσταση   

φθορών  κτιριακών  εγκαταστάσεων  αμαξοστασίου  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  267/2017 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  τροποποίηση   

τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  έργο:  Συντήρηση   

εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  Άνω  Βροντούς ,  έτους  2017  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  268/2017 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  τροποποίηση   

τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  έργο:  Διαπλάτυνση   

πεζοδρομίου  στα  Ο .Π .  808-809.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  269/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  της  παροχής  υπηρεσίας  

 ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  

 του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  270/2017 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Εργασίες   

συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας   

του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  271/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Σχετικά  με  συντήρηση  και  τεχνική  αστυνόμευση   

τμημάτων  οδικού  δικτύου  πόλης  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  να  ακούσετε ;   Το  τριάντα  έξι .  Δυο  κουβέντες  κ .  

Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  έχει  την  υποχρέωση  να  κάνει  

αστυνόμευση  στο  δημοτικό  οδικό  δίκτυο .  Να  καταγράφει  και  αυτό  

είναι  παραγγελία  της  Εισαγγελίας .  Να  καταγράφει  και  να  στέλνει  με  

δελτίο  που  έχουν  πάει  και  τα  λοιπά  και  μετά  ότι  μπορούμε ,  ανάλογα  με  

την  οικονομική  ευχέρεια  που  έχει  ο  Δήμος ,  κάνει  αποκατάσταση .  

Αλλού  τις  τρύπες ,  αλλού  βγάζει  δημοπρασία  για  δρόμους  και  τα  λοιπά .   

 Τους  υπαλλήλους ,  τους  μηχανικούς  που  κάνουν  αυτή  την  δουλειά  

τους  ορίζει  ο  Δήμαρχος .  Λέει ,  παραδείγματος  χάρη ,  ότι  ο  τάδε  

μηχανικός  θα  πιάσει  το  κομμάτι  της  Καλλιθέας .  Ο  άλλος  μηχανικός  θα  

πιάσει  της  Σκουτάρεως  και  τα  λοιπά .   

 Τώρα  εμείς  έχουμε  περάσει  από  εδώ  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

το  οποίο  βρίσκεται  όλο  το  θέμα  στο  Υπουργείο  πλέον ,  τον  

αποχαρακτηρισμό  των  εθνικών  οδών  εντός  της  πόλης  και  των  

επαρχιακών .  Επειδή  κάνουμε  παρεμβάσεις  εκεί  γιατί  η  Περιφέρεια  

πολλές  φορές  λέει  ότι  είναι  μέσα  στον  ιστό  της  πόλης ,  άρα  λοιπόν  δεν  

ενδιαφέρει  τόσο  πολύ ,  εμείς  κάνουμε  αποκαταστάσεις  και  μάλιστα  και  

ένα  επιπλέον  σημείο  είναι  ότι  θα  κάνουμε ,  έχουμε  στο  πρόγραμμά  μας  

την  Εθνικής  Αντίστασης ,  αφού  θα  πάρουμε  την  άδεια ,  να  την  

ασφαλτοστρώσουμε  όλη ,  από  πάνω  μέχρι  το  Ι .Κ .Α .   

 Γι '  αυτό  φέρνουμε  λοιπόν  εδώ ,  να  είναι  νόμιμο ,  να  κάνουν  οι  

μηχανικοί  μας ,  η  υπηρεσία  μας  και  την  αστυνόμευση  μέσα  σε  αυτό  το  
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δίκτυο .  Δηλαδή  το  εθνικό  και  το  επαρχιακό .  Και  του  υπαλλήλους  θα  

τους  διορίσει  πάλι ,  θα  τους  προσδιορίσει  ο  Δήμαρχος .   

 Αυτό  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Πέρυσι  δηλαδή ,  όταν  κάναμε  την  ασφαλτόστρωση  από  

την  Εθνική  Τράπεζα  και  δυτικά  προφανώς  ήταν  στην  ίδια  συνθήκη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήραμε  την  άδεια  από  την  Περιφέρεια  με  αλληλογραφία  που  είχαμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  κάτι  ακόμη .  Το  κομμάτι  μέσα  στον  Λευκώνα ,  το  οδόστρωμα ,  σε  

ποιον  ανήκει ;   Επειδή  έγινε  μια  δημόσια  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχει  ξεκαθαριστεί .  Και  εάν  θυμάστε  εμείς  περάσαμε  τον  

αποχαρακτηρισμό ,  εάν  θυμάστε ,  μέχρι  το  Επαγγελματικό  Λύκειο .  Εάν  

θυμάστε .  Μέχρι  εκεί  περάσαμε ,  δεν  πήγαμε  πιο  πέρα .  Αυτά  είναι  στο  

Υπουργείο .  Το  θυμάστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου .  Ολοκληρώσατε  κ .  Φωτιάδη .  Συγνώμη ,  ολοκληρώσατε  

κ .  Φωτιάδη ;  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  αντιλαμβάνομαι  ότι  πρέπει  να  κάνουμε  αποκαταστάσεις  στο  

δίκτυο ,  γιατί  πραγματικά  είναι  σε  δύσκολη  θέση ,  όμως  η  Περιφέρεια  

πρέπει  να  αναλάβει  και  ορισμένες  ευθύνες .   Οι  ευθύνες  της  δεν  είναι  
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μόνο  ότι  όταν  κάνανε  τον  ποδηλατόδρομο ,  το  θυμάστε ,  όλοι  εμείς  ότι  

μας  ανάγκασε  να  το  σβήσουμε  για  να  τελειώνουμε .  Δηλαδή  εκεί  έχει  

την  δυνατότητα  να  κάνει  παρεμβάσεις .  Και  τι ,  έσβησε  έναν  

ποδηλατόδρομο  λες  και  ήταν  μεγάλη  η  υπόθεση  εκεί  πέρα ,  εάν  θα  

πήγαιναν  οι  ποδηλάτες .  Από  εκείνη  την  μεριά  δεν  κάνει  τέτοια .  Τι  

γίνεται  τελικά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  μόνο  αυτό  αλλά  και  το  τρενάκι ,  κ .  Φωτιάδη  και  το  τρενάκι  τα  

Χριστούγεννα  μας  είπε  ότι  θα  πάρετε  άδεια  να  το  πάτε  από  Βενιζέλου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ναι  αλλά  μου  θυμίζει  μια  παλαιά  παροιμία  που  λέγαμε .  Μην  την  ξανά  

επαναλαμβάνω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  τα  περάσετε  από  τους  δρόμους  που  ανήκουν  σε  μας ,  γι '  αυτό  

πήγαινε  από  Δυτικής  Θράκης  και  τα  λοιπά  που  δεν  ήταν .  Δηλαδή  εκεί  

που  είναι  ξέρεις  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  272/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   
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ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του   

έργου:  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

 Δημαρχείου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  278/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  των  έργων:  

α)  Εργασίες  στατικής  επάρκειας  κερκίδας  νοτίου  πετάλου  

 Δημοτικού  γηπέδου  Σερρών ,  

β)  Κατασκευή  -  ανακατασκευή  τσιμενταυλάκων   έδρας  

  του   πρώην  Δήμου  Λευκώνα ,  

γ)  Συντηρήσεις  -  επισκευές  -  κατασκευές  στα   12ο   Δημ .  Σχολείο  

 και  10ο  Νηπιαγωγείο  Προβατά  και  

δ)  Συντηρήσεις  – επισκευές  – κατασκευές   
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στο  3ο  Γυμνάσιο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Έχουμε  κάποια  παρατήρηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  συναφές  βέβαια ,  δεν  είναι .  Εδώ  υπάρχει  το  εξής  θέμα  που  

βάλαμε  πολλές  φορές  ως  παράταξη .  Είχαμε  μεγάλη  έκπτωση  στην  

κατασκευή ,   πώς  το  λέτε  εκεί ,  στην  κατασκευή  –ανακατασκευή ,  είναι  

αυτό  που  σωληνώσατε  νομίζω  στον  κεντρικό  δρόμο  προς  το  παλαιό  

Δημαρχείο .  Το  προϊόν  της  έκπτωσης  πρέπει  να  επιστρέψει  στον  

Λευκώνα .  Είναι  ένα  πάγιο  αίτημα  να  συνεχίσει  το  ίδιο  έργο  διότι  

έμεινε  ημιτελές .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  θητεύσει  και  Νομάρχης  και  Δήμαρχος ,  ξέρετε  ότι  

πάνε  στον  κουβά .  Λέτε  εσείς  ότι  το  θέλουμε  αλλά  δεν  είναι  νόμος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  γιατί  μπορεί  η  έκπτωση  να  πάει  στην  Ελαιώνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εγώ  δεν  είμαι  ειδικός ,  μπορείτε  να  πάτε  στις  τεχνικές  υπηρεσίες  να  

ρωτήσετε  και  να  σας  πουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  κύριοι .  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  θέλω  να  πω  που  λέει  Έγκριση  πρωτοκόλλου ,  αναφέρει  το  έργα  που  

είναι  διαφορετικό  από  την  σύσταση  Επιτροπής  για  να  τα  ξεδιαλύνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου:  Εργασίες  στατικής  επάρκειας   

κερκίδας  νοτίου  πετάλου  Δημοτικού  γηπέδου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  274/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  του  έργου:  Κατασκευή  -  ανακατασκευή   

τσιμενταυλάκων   έδρας   του   πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  275/2017 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  του  έργου:  Συντηρήσεις  -  επισκευές  – κατασκευές  

 στα   12ο   Δημ .  Σχολείο  και  10ο  Νηπιαγωγείο  Προβατά  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  276/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  του  έργου:  Συντηρήσεις  – επισκευές  –  

 κατασκευές  στο  3ο  Γυμνάσιο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  277/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

 στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση .  Αυτές  οι  περιοχές  είναι  αυτές  μέσα  στις  

περιοχές  που  έχουμε  την  ανάπλαση .  Έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά  τα  σημεία  που  διάβασα  στην  εισήγηση ,  στην  σελίδα  1… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  τριάντα  εννέα ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο  τριάντα  εννέα ,  ναι .  Είναι  τμήματα  εκεί  που  έχουν  γίνει  

αναπλάσεις .  Όχι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  μιλάω  για  τις  θέσεις  φορτοεκφόρτωσης .  Τις  άλλες  τις  

σημάνσεις  δεν  τις  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω  για  την  πρώτη ,  την  δεύτερη  και  την  τελευταία .  

Κωνσταντινουπόλεως  52 είναι  η  τελευταία ,  μια  θέση  στην  οδό  

Βασιλέως  Ηρακλείου  21 και  μια  . .  Μισθοφόρου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι  στις  βιοκλιματικές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτές  οι  περιοχές  πώς  προέκυψαν ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  πω .  Οι  χώροι  φορτοεκφόρτωσης  τελικά  δεν  πάνε  στην  

Δι .Πε .Χω . .  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  όπου  υπάρχει  

ανάγκη  κάνουν  αιτήματα  και  όπου  υπάρχει  ανάγκη  και  πάει  η  

υπάλληλος  του  κυκλοφοριακού  σχεδιασμού  ελέγχει  και  λέει  ότι  πρέπει  

να  γίνει ,  ας  πούμε ,  κάνουμε .  Όπου  υπάρχει  ανάγκη .  Και  περνάει  μόνο  

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Η  ένστασή  σας  που  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  δεν  είναι  εκεί ,  είναι  αλλού .  Άμα  δείτε  είναι  σε  εντελώς  άλλα  μέρη .  

Βασιλέως  Ηρακλείου  είναι .  Ξέρετε  που  είναι ,  στου  Μικρού  την  κλινική  

την  παλαιά .  Δεν  έχει  καμία  σχέση .  Οι  ανάγκες ,  έρχονται ,  κάνουν  

αιτήματα ,  πάει  ο  υπηρεσιακός  παράγοντας ,  ελέγχει  και  το  φέρνει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  χρειάζεται  να  πάει  αλλού  

πουθενά  με  την  έγκριση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  ρωτώ  διότι  δεν  έχει  ούτε  ένα  χρόνο  που  εγκρίναμε  εμείς . .  

θυμάστε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  ανάγκες….  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .  Ανοίγουν  ιατρεία ,  ανοίγουν  το  ένα ,  το  άλλο ,  πώς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  278/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 και  διαγραφή  υπολοίπου  από  χρηματικό  κατάλογο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 και  διαγραφή  υπολοίπου  από  χρηματικό  κατάλογο   

του  κ .  Σαρακατσάνου  Ιωάννη  του  Στεργίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  279/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   
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ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στις  κ .κ .  Τοτολάκη-Καϊμακάμη   

Ευαγγελία  και  Ζάπρου  Μαρία ,  πρώην  δημοτικών  υπαλλήλων   

λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  της  κα .  Τοτολάκη-Καϊμακάμη  

 Ευαγγελία  πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  280/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  της  κα .  Ζάπρου  Μαρία ,   

πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  281/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   
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ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

για  τους  μήνες  Απρίλιο  και  Μάιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  γίνεται  μια  αλλαγή .  Ακούστε  με  λιγάκι  σας  παρακαλώ .  Έγινε  

αλλαγή  στις  ημερομηνίες  του  κ .  Δημάρχου  κατά  τον  μήνα  Απρίλιο  

κατά  27/4 και  28/4 γίνεται  26 και  27.  Το  αναφέρω  για  να  περάσει  μέσα  

στα  πρακτικά .   

 Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  κάνουμε ,  δεν  μπορούμε  να  τα  αλλάξουμε  αυτά  τα  πράγματα .   

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  τις  27 έως  28 Απριλίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  282/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  24 έως  28 Μαΐου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  283/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του   

κ .  Δημάρχου ,  για  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  

 του  κ .  Δημάρχου ,  για  το  μήνα  Μάρτιο .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  284/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  

 κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  

 κατά  τους  μήνες  Φεβρουάριο  και  Μάρτιο  του  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  285/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τεσσαρακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Μετατόπιση  δικτύου  ΦΟΠ  στην  περιοχή  Σιγής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  286/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εύχομαι  σε  όλους  καλή  Ανάσταση ,  καλό  Πάσχα  και  χρόνια  πολλά  

στους  εορτάζοντες .   

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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228Α-2017: Συζήτηση-ενημέρωση  σχετικά  με  πρόταση  

τροποποίησης  του  άρθρου  1 του   

   Π .Δ .  5/1986. 

   Εισηγητής :  Ο  Εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου / .  

 

229-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  

Ορεινής  και   

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

230-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Κατεδαφίσεις  ρυμοτομούμενων  

κτηρίων .   

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

231-2017: Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της      Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  

Αποχέτευσης  Σερρών  (ΔΕΥΑΣ) .   

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

232-2017: Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   
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233-2017: Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

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

 

234-2017: Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  180/2017 Α .  .Σ .  ως  προς  το  

μέλος  της  επιτροπής     παραλαβής  έργων  προϋπολογισμού  

άνω  των  5.869,41 € έτους  2017.  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

235-2017: Ορισμός  συμβούλων  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  

Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο     Πολιτικής  Προστασίας  

Δήμου  Σερρών  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

236-2017: Έγκριση  πραγματοποίησης  τελετής  αδελφοποίησης  του  

Δήμου  Σερρών  με  τον     Δήμο  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  (Α’  

φάση) .     6799  3/5/2017 

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

237-2017: Λήψη  απόφασης  για  τη  συμμετοχή  ή  μη  του  Δήμου  σε  

πιλοτικό  πρόγραμμα     διαχείρισης  κενών  συσκευασιών  

φυτοπροστατευτικών  προϊόντων .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

238-2017: Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2016:  

Κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη    
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   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

239-2017: Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2016:  

Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

240-2017: Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

241-2017: Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  32 και  33/2017 αποφάσεων  του  

Διοικητικού      Συμβουλίου  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

242-2017: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  62/2017 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της     Κ .Ε .Δ .Η .Σ .  

   Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

243-2017: Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του  Δήμου  

μας  σε  ιδιωτικές     κατασκηνώσεις ,  έτους  2017.  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

244-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ειδών  πυρανίχνευσης  και  

εργαστηριακού     ελέγχου  των  πυροσβεστήρων  σκόνης  των  

Δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου      Σερρών .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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245-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενός  δικάμπινου  

ημιφορτηγού  1,5 tn  και      τεσσάρων  διπλοκάμπινων  

ημιφορτηγών  τύπου  pick-up.   

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

246-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  

και  μηχανημάτων     του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2017.  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

247-2017: Έγκριση  διενέργειας  της  παροχής  υπηρεσιών  ¨Συντήρηση  

και  επισκευή      μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών¨  για  τα  έτη  2017 και     2018.  

      6455 26/4/2017 

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

248-2017: Έγκριση  διενέργειας  για  τη  σύναψη  σύμβασης  – πλαισίου  

για  την  συντήρηση     του  δικτύου  οπτικών  ινών  του  

Δήμου .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

249-2017: Ενημέρωση  περί  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικής  έκτασης  

εντός  του      στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  στην  εταιρεία  

¨Αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  Σερρών  Α .Ε . ¨ .      Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .    6872  9/5/2017 

 

ΠΡΑΚΤ .   Ενημέρωση  συζήτηση  περί  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικής  

έκτασης  εντός   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017  

18

1/8/2017     του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  στην  εταιρεία  Αστικά  

Κ .Τ .Ε .Λ .  Σερρών  ΑΕ .  

 

250-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  

προμήθεια  –  εγκατάσταση     εσωτερικών  θυρών  στο  

Δημαρχείο  Σερρών .            6154  25/4/2017 

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

251-2017: Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  που  αφορά  τη  

συμμετοχή  του  Δήμου     Σερρών  στον  Ευρωπαϊκό  Συνασπισμό  

(Δίκτυο)  των  Πόλεων  κατά  του      Ρατσισμού .  

   Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  

Κ .  

 

252-2017: Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  

συμπληρωματικής     δαπάνης  αύξησης  Φ .Π .Α .  για  τη  

μελέτη  με  τίτλο :  ¨Μεταγραφή  της  κυρωμένης     πράξης  

εφαρμογής  Αλημπέκιοϊ  της  πόλης  των  Σερρών  στο  Εθνικό    

   Κτηματολόγιο¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου .  

 

253-2017: Έγκριση  αναμόρφωσης  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  

έτους  2017 για  ην     ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  την  

ΚΕΔΗΣ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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254-2017: Αναμόρφωση  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  για  

την  εξόφληση  απαίτησης  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  

Σερρών  κατά  του  πρώην  Κέντρου  Καταπολέμησης  

Κουνουπιών  (Αναμ .  44η  )          6149    26/4/2017 

 

255-2017: Ομοίως  για  την  ενίσχυση /δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδων   

(Αναμ .  45η)   6148  26/4/2017                 6148  

24/4/2017 

 

256-2017: Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικών  εξόδων  κλπ .   

(υποχρεωτική)  54 6329 2/5/2017             6329  

2/5/2017 

 

257-2017: Επικαιροποίηση  της  υπ’  αριθμ .  545/2016 Α .Δ .Σ .  και  

έγκριση  συμμετοχής  του    Δήμου  Σερρών  στην  Προγραμματική  

Σύμβαση  για  την  ενιαία  τουριστική     προβολή  του  Νομού  

Σερρών  για  το  έτος  2017.   6873  8/6/2017 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

258-2017: Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  στην  

κ .  Χατζηαθανασίου  Τριανταφυλλιά   

 

259-2017: Ομοίως  στην  κ .  Γιαννακοπούλου  Βασιλική   

 

260-2017: Διαγραφή  της  κα .  Καραμάνη  Φρειδερίκης  επαγγελματία  

πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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261-2017: Έγκριση  αλλαγής  επωνυμίας  και  μετατροπής  της  μορφής  

της  εταιρείας  που    συμμετείχε  στον  διαγωνισμό  με  τίτλο :  

¨Αποκομιδή  και  μεταφορά      απορριμμάτων  Δ .Ε .  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών¨  για  τα  έτη  2015 έως  2017,    λόγω  

τροποποίησης  της  εταιρείας  από  Ο .Ε .  σε  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική   

  Εταιρεία  (ΙΚΕ) .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

262-2017: Έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  

Δασαρχείο  Σερρών  για  την  μελέτη  και  εκτέλεση  δημοσίων  

δασοτεχνικών  έργων  συντήρησης  και  τεχνικών  έργων  

βοσκοτόπου  σε  δημόσια  δάση  και  δασικές  εκτάσεις  στην  

περιοχή  του  Μενοικίου  Όρους  της  Τ .Κ .  Οινούσας  του  

Δήμου  Σερρών   6468 4/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

263-2017: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  474 

αγροτεμαχίου     αγροκτήματος  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

264-2017: Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  δημοτικού  καταστήματος  

της  Τ .Κ .  Αγίας    Ελένης .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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265-2017: Έγκριση   τροποποίησης   τεχνικού   προγράμματος   και   

αναμόρφωση     προϋπολογισμού  έτους  2017   

 6143 25/4/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

266-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  

έργο :  Βελτίωση  παροχετευτικότητας  υδατοταμιευτήρα  

Λευκώνα     6142  25/4/2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

267-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  

έργο :  Αποκατάσταση  φθορών  κτιριακών  εγκαταστάσεων  

αμαξοστασίου  Δήμου  Σερρών    6141  25/4/2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

268-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  

έργο :  Συντήρηση  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  

Άνω  Βροντούς ,  έτους  2017   6140  25/4/2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

269-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 και  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017 για  το  

έργο :  Διαπλάτυνση  πεζοδρομίου  στα  Ο .Π .  808-809. 

      6145 25/4/2017 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

270-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  της  παροχής  υπηρεσίας  

¨Συντήρηση     κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

271-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  ¨Εργασίες  

συντήρησης  και     βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας  

του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου     Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

272-2017: Σχετικά  με  συντήρηση  και  τεχνική  αστυνόμευση  τμημάτων  

οδικού  δικτύου    πόλης  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

273-2017: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  

έργου :  ¨Εργασίες    ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

Δημαρχείου  Σερρών¨ .   6331 26/4/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

274-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Εργασίες  στατικής  επάρκειας  

κερκίδας  νοτίου  πετάλου  Δημοτικού  γηπέδου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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275-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατασκευή  -  ανακατασκευή  

τσιμενταυλάκων   έδρας   του   πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

276-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντηρήσεις  -  επισκευές  -  

κατασκευές  στα   12ο   Δημ .  Σχολείο  και  10ο  Νηπιαγωγείο  

Προβατά   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

277-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντηρήσεις  – επισκευές  – 

κατασκευές  στο  3ο  Γυμνάσιο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

278-2017: Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη    των  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

279-2017: Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  και  

διαγραφή  υπολοίπου  από  χρηματικό  κατάλογο  του  κ  

Σαρακατσάνου  Ιωάννη  του  Στεργίου  

 

280-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  της  κα .  Τοτολάκη-

Καϊμακάμη  Ευαγγελία  πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου  λόγω  

συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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281-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  της  κα .  Ζάπρου  Μαρία ,  

πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

282-2017: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  τις  

27 έως  28 Απριλίου  2017 

 

283-2017: Ομοίως  από  24 έως  28 Μαΐου  2017 

 

284-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου ,  για  το  μήνα  Μάρτιο .  

 

285-2017: Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  

Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  κατά  τους  μήνες  Φεβρουάριο  και  

Μάρτιο  του  2017 

 

286-2017: Μετατόπιση  δικτύου  ΦΟΠ  στην  περιοχή  Σιγής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

……………………………….……………  

……………………………  

 

 

•  Με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος ,  το  19ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  συζητήθηκε  1ο  και  κατόπιν  ακολουθήθηκε  η  κανονική  σειρά  

των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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• Οι  ∆ηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Γαλάνης  Στέργιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος  και  Ραµ πότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησαν  λίγο  

πριν  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  19ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  3ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Χασαπίδης  Κων /νος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  8ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γάτσιος  Αθανάσιος  και  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αποχώρησαν  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  12ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  30ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  11ο  

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’ αριθµ . 13450/4-4-
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2017 εισήγηση  του  Προέδρου  της  ∆Η .Κ .Ε .  ∆Η .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Δημητρίου  

Τσαλίκογλου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

« Κύριε  Δήμαρχε ,  

Σας  αποστέλλουμε  προς  έγκριση  την  αρ .  32/30-03-2017 απόφαση  

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  ¨∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΣΕΡΡΩΝ¨  της  αρ .  5/2017 συνεδρίασης  του  

σώματος  και  παρακαλούμε  για  τα  περαιτέρω  »,  και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει  την  αριθµ . 32/2017 απόφαση  της  υπ '  αρ .  5ης /30-3-2017 

συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ∆Η .Κ .Ε .  ∆Η .ΠΕ .ΘΕ .  

Σερρών ,  η  οποία  αναφέρεται  στην  «Έγκριση  τροποποίησης  του  άρθρου  

8 του  ισχύοντος  Κανονισμού  Προσωπικού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  Περιφερειακού  Θεάτρου  Σερρών». 

 

Κατά  την  διάρκεια  ψηφοφορίας  επί  του  θέματος  απουσίαζε  ο  

∆ηµ . Σύμβουλος  κ .  Στέργιος  Γαλάνης .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………………………………………….……  

…………………………….….  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………..  
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ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………..  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ………………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ………………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………..  
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ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ………………..  


