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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2017, 

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

ύστερα από την αριθ.µ. 9/04-05-2017 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 37, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

  

……………………………………………….. 
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…………………….. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 10 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων στην οδό Βοσπόρου 

  β) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο κτήριο 

  του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών και 

  γ) Κατασκευή τσιμενταύλακα στην διασταύρωση της Ε.Ο. Ελαιώνα -  

  Βροντούς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 27/2017 Α. .Σ. ως προς το μέλος της 

  επιτροπής παραλαβής έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 

  €, έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 στη  

  ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2016 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου: 

  α) σε εργαστήριο για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που  

  διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομίας 

  και Ανάπτυξης. 

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

  β) σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα, κατά το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 3ο διακρατικό εργαστήριο στο πλαίσιο 

  του δικτύου MAPS. 

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

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο 

  Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας  

  Κεντρικής Μακεδονίας (Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ05) ¨Προώθηση της  

  προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της πρόληψης και της διαχείρισης  

  κινδύνων¨ και στην πρόσκληση με τίτλο: ¨Επενδύσεις για την πρόληψη και 

  διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ίδρυσης δομής παροχής συσσιτίου Δήμου Σερρών και ορισμός –  

  συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  

  ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο 

  Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 65 και 67/2017 αποφάσεων του Διοικητικού  

  Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της  

  ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί αποζημίωσης του προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.  

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 830/2016 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση ετήσιου  

  προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και  

  εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2017¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους  

  2017  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την διενέργεια προμήθειας  

  εμφακελωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την διενέργεια προμήθειας  

  ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής έτους 2017.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την διενέργεια προμήθειας  

  μαρμάρων, τιμής ένεκεν, για τον τάφο του θανόντα Τσιντσάρη Ιωάννη του 

  Νικολάου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την διενέργεια προμήθειας – 

  εργασίας ¨Συντήρηση και εξοπλισμός των γραφείων Δημάρχου – Προέδρου 

  Δημ. Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα, στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου 

  Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης και επισκευής  

  φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 5802/15-2-2017 σύμβασης για 

  την προμήθεια φορητών οστεοθηκών για επιπλέον τρεις μήνες. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση υπολοίπου δαπάνης για την έκδοση των πρακτικών σε CD του 3ου 

  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ¨Οι Σέρρες και η περιοχή τους, 100  

  χρόνια από την Απελευθέρωση (1913-2013)¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Κουμλελή Κων/νου για κατάληψη  

  δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Α’ νεκροταφείων.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας  

  ασφάλισης οχημάτων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 3777   

  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την εγκατάσταση  

  πολυθεάματος ¨CIRCO MUNDIAL¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  Έγκριση επαναδημοπράτησης σχολικού αγρού Δ.Ε. Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στους  

  Επταμύλους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  Έγκριση είσπραξης εγγυητικής – διαγραφή ποσού 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Σχετικά με έγκριση υλοποίησης διαδικασίας καθορισμού χρήσεων γης σε  

  τμήμα του υπ’ αριθμ. 1574 δημοτικού αγροτεμαχίου της διανομής 1934 του 

  αγροκτήματος Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Ανάκληση όλων των κοινοποιήσεων της πράξης επιβολής μετατροπής  

  εισφοράς γης σε χρήμα στις περιοχές των πράξεων εφαρμογής: 1) ¨Αγίων  

  Αναργύρων¨ (Π.Ε.5) νότιο τμήμα, 2) ¨Γονατά - Προφήτη Ηλία¨ (ΠΕ 11) και 

  ¨Σιγής-Ν. Κηφισιά¨ (ΠΕ 7), 3) ¨Σφαγεία¨ (Π.Ε.15) και ¨Σαράντα Μαρτύρων¨ 

  (ΠΕ16), 4) ¨Εργατικές Κατοικίες¨ (ΠΕ 13) και 5) ¨Καλύβια - Ομόνοια¨ (Π.Ε. 

  12)¨του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου . 
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ΘΕΜΑ 30ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 12382/29-3-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 14826/12-4-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση μελετών για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός ανελκυστήρα, ενός 

  φωτοτυπικού μηχανήματος, πέντε ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός  

  βιντεοπροβολέα και ενός συστήματος υποτιτλισμού για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ Τσαλίκογλου  

 

ΘΕΜΑ  33ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, τροποποίηση τεχνικού 

  προγράμματος 2017 και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης των έργων: 

  α) Ανακατασκευή περίφραξης δημοτικού κυνοκομείου  και 

  β) Εργασίες επισκευής για μεταστέγαση 4ου νηπιαγωγείου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων: 

  α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017 και β)  

  Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 

  2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών  

  έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 

  α) για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών – ΚΤΕΟ 

  β) ενοικίασης μικροφωνικής – φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών, αθλητικών 

  και επετειακών εκδηλώσεων του έτους 2017 του Δήμου Σερρών κα 

  γ) για τα έξοδα πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών δραστηριοτήτων 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 
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  α) Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές  οδούς  της  πόλης  των Σερρών,  

  β) Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης και 

  γ) Επισκευές - συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της .Κ. 

  Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους 

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Μάιο. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και των 

                        εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη και  

                        Κυρτάσογλου Δημητρίου, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης των μελών της ομάδας του δικτύου  

                       MAPS – στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι, που χρηματοδοτείται από    

                       το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT 3. 

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

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ 

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση της αρ. 69/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου  

  Σερρών  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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9Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάει  η  συνεδρίαση .  Θα  παρακαλέσω  τον  κ .  Γκότση  να  απαντήσει  

στο  ερώτημα  του  κ .  Φωτιάδη  σχετικά  με  την… Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  ερώτηση  ήταν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  ερώτηση  ήταν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσον  αφορά  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  οφέλη  της  εταιρικής  κοινωνικής  ευθύνης .   

 Θέλω  να  πω  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   …..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  κύριοι  συνάδελφοι  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος  Σερρών  είναι  από  τους  δήμους  που  θα  ωφεληθούν ,  αυτό  θα  το  

δούμε  σε  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα ,  περισσότερο  από  όλους  τους  

άλλους  δήμους .  Και  αυτό  το  λέω  γιατί ;  Σύμφωνα  με  τις  διαβεβαιώσεις  

και  όλα  αυτά  τα  οποία  έχουμε  κάνει ,  τις  επαφές  και  πολύ  σύντομα  θα  

αρχίσει  και  το  έργο  της  οδού  Δορυλαίου ,  έχουμε  εξασφαλίσει ,  αυτό  

είναι  100% εγγυημένο  για  250.000 περίπου  για  την  ανάπλαση  της  οδού  

Δορυλαίου  στο  Κεντρικό  Πάρκο  των  Σερρών ,  του  Δήμου  Σερρών .  

 Επίσης ,  ο  κ .  . .  έχει  συναντηθεί  με  τον  Πρόεδρο  του  Προβατά ,  τον  

κ .  Νικήτα ,  έχει  συναντηθεί  με  τον  Πρόεδρο  της  Άνω  Καμήλας  τον  

Αδαμαντίδη ,  έχει  συναντηθεί  με  τον  Δήμαρχο  του  Κωνσταντινάτου ,  
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συγνώμη  τον  Πρόεδρο  του  Κωνσταντινάτου  και  όλοι  αυτοί  είναι  

ευχαριστημένοι ,  διότι  συμφωνήσανε ,  βρήκαν  ένα  κοινό  σημείο  στα  

έργα  που  θέλουν  να  κάνουν .   

 Επίσης ,  θα  χρηματοδοτήσουν  τα  δυο  Πολιτιστικά  Κέντρα  Κάτω  

Μητρουσίου  και  Μονοκκλησιάς .  

 Επίσης ,  θα  χρηματοδοτήσουν  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  70.000.  

 Δηλαδή  σε  σύνολο  όλα  αυτά  τα  οποία  έχουμε  προϋπολογίσει  

είναι  γύρω  στις  500 και  χιλιάδες .   

 Επαναλαμβάνω ,  από  όλα  αυτά  αυτό  το  οποίο  θα  ξεκινήσει  

γρήγορα ,  διότι  οι  μελέτες  έχουν  πάει  στις  Βρυξέλλες ,  εγκρίθηκαν  και  

σύντομα  θα  έρθει  η  εταιρεία ,  η  οποία  θα  αναλάβει  την  ανάπτυξη  της  

οδού  Δορυλαίου   αυτό  είναι  εγγυημένο .   

 Μάλιστα  θέλω  να  τονίσω  το  εξής :  ήμασταν  και  είμαστε  ο  

μοναδικός  Δήμος  που  είχε  ώριμη  μελέτη  για  έργο .  Επαναλαμβάνω ,  για  

έργο .  Ήμασταν  ο  μόνος ,  ο  μοναδικός  Δήμος  και  αυτό  δεν  το  λέω  εγώ ,  

το  λέει  ο  εκπρόσωπος  του  ΤΑΡ  και  αυτό  γιατί  το  λέω ;  Παραδείγματος  

χάρη  όλοι  οι  άλλοι  δήμοι  δεν  είναι  έτοιμοι  και  δεν  έχουν  δώσει  

μελέτες  για  έργα .   

 Παραδείγματος  χάρη ,   ο  Δήμος  της  Ηράκλειας  ζήτησαν  και  αυτοί  

χρήματα  για  έργο ,  δεν  ήταν  έτοιμοι  και  τους  έδωσε ,  από  ότι  μας  είπαν ,  

120.000 για  να  πάρουν  απορριμματοφόρο ,  γιατί  δε  ήταν  έτοιμοι  για  

κάποιο  έργο  το  οποίο  το  ήθελαν .   

 . .στους  δήμους ,  κανένας  δεν  είχε  την  ωριμότητα  σε  μελέτες ,  ώστε  

να  κάνουν  έργο .  Και  αυτοί  που  δεν  έχουν  ωριμότητα  να  κάνουν ,  για  να  

γίνει  κάποιο  έργο  στον  Δήμο  τους ,  με  κάποιον  άλλο  τρόπο  τους  δίνουν  

λεφτά ,  όπως  στον  Δήμο  Ηράκλειας .   

 Τώρα  εάν  έχω  κύριε  Δήμαρχε  … 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλά  αυτά  είναι  γνωστά  ότι  έχουν  χρηματοδοτήσει  την  Πολιτεία  των  

Ευχών ,  το  Eco Festival . .  Από  το  ΤΑΡ  ο  Δήμος  των  Σερρών  παίρνει ,  

είναι  πάνω  από  500 χιλιάδες .   

 Επαναλαμβάνω  σύμφωνα  με  τα  μέτρα ,  τα  χιλιόμετρα  που  έχουμε ,  

που  περνάει  ο  αγωγός .  Ο  αγωγός  περνάει  σε  μας  ούτε  στα  20 

χιλιόμετρα .  19 τόσο .  Στην  Ζίγδη  περνάει  30 χιλιόμετρα  ο  αγωγός .  

 Άρα  λοιπόν ,  σύμφωνα  με  το  μέγεθος  των  χιλιομέτρων ,  πρέπει  να  

είμαστε  πάρα  πολύ  ικανοποιημένοι .   

 Και  κάτι  ακόμα .  Ο  Δήμαρχος  του  Λαγκαδά ,  αυτό  που  σας  λέω  

μπορείτε  να  το  διασταυρώσετε ,  ο  Δήμαρχος  του  Λαγκαδά  έχει  μάθει  

για  την  μελέτη  της  Δορυλαίου  και  μάλιστα  ξέρει  και  την  ονομασία  

Δορυλαίου  και  θέλει  και  αυτός  να  κάνει  έργο  και  πήρε  μελέτες  δικές  

μας  να  δει  πως  τις  κάνουμε  για  να  τις  προωθήσει .  Ο  Δήμαρχος  του  

Λαγκαδά .   

 Αυτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον  αφορά  για  τις  ενέργειες  που  έγιναν  για  την  απομάκρυνση  του  

σταθμού  συμπίεσης  . .όδευσης  του  αγωγού ,  όπως  γνωρίζετε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πήραμε  αποφάσεις  το  ΄13, το  ΄14 και  το  ΄15 που  

εκφράζονται  οι  απόψεις  μας  και  οι  αντιρρήσεις  μας  προκειμένου  να  

ληφθούν  υπόψη  κατά  την  διαδικασία  της  γνωμοδότησης  στο  πλαίσιο  

της  εξέτασης  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων .   

 Οι  αποφάσεις . .  στον  Περιφερειακό  Συμβούλιο ,  στο  Υπουργείο  

Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής  αλλά  και  στην  εταιρεία  . .που  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

14

είναι  υπεύθυνη  για  την  σύνταξη  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  

επιπτώσεων .   

 Επίσης ,  ορίσαμε  με  απόφασή  μας  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

το . .  για  να  μας  εκπροσωπήσει  στον  ΣτΕ  προκειμένου  να  μην  γίνει  ο  

αγωγός  στην  περιοχή  μας .   

 Αυτές  ήταν  οι  ενέργειες… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  μάλιστα  από  ότι  μας  είπε  ο  κύριος  . .  περιμένουν  την  απόφαση  από  

το  ΣτΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  παρακαλούσα  τον  κ .  Κυρτάσογλου ,  εντεταλμένο  

δημοτικό  σύμβουλο  μια  απάντηση  στο  ερώτημα  του  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Θα  απαντήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  ο  υπεύθυνος  του  τομέα…εσείς  ως  υπεύθυνος  . .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Αγαπητέ  κ .  Μυστακίδη  εάν  θέλετε  να  απαντήσω ,  να  απαντήσω .  Εάν  

. .πάντως  είναι  θέμα  που  άπτεται  των  αρμοδιοτήτων  μου  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριε  Κυρτάσογλου… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα  τι   είναι  αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  επί  της  διαδικασίας .  Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ωραία .  Θα  απαντήσω  λοιπόν… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  διαδικασία  αυτή  είναι  κ .  Μυστακίδη .  Θέσατε  ένα  ερώτημα ,  και  θα  

σας  απαντήσει  ο  κατ’  εξοχήν  αρμόδιος .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επί  προσωπικού  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  θα  πάρετε  τον  λόγο .  Εάν  νομίζετε  ότι  είναι  επί  προσωπικού  θα  

σας  δώσω  τον  λόγο  αλλά  αυτή  την  στιγμή  να  απαντήσει  και  εάν  

συνεχιστεί  το  αίτημά  σας  περί  προσωπικού  θα  μας  τα  πείτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όταν  ήταν  ο  κ .  Μυστακίδης  αρμόδιος   για  το  

θέμα  … 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

… της  Δημοτικής  Αρχής  και  του  Δημάρχου .  Υπεύθυνος  για  το  θέμα  

των  στρατοπέδων  είναι  ο   κ .  Κυρτάσογλου  και  θα  απαντήσει  εκ  μέρους  

της  Δημοτικής  Αρχής  και  του  Δημάρχου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Κυρτάσογλου ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Λοιπόν ,  η  ερώτηση   του  συναδέλφου  ήταν ,  γιατί  δεν  καλέστηκε  στην  

σύσκεψη  σχετικά  με  τα  στρατόπεδα  σε  μια  επίσκεψη  του  αρχηγού  του  

Τ .ΕΘ .Α . .   

 Καταρχάς  δεν  θεωρώ  ότι  ήταν  σύσκεψη  αλλά  μια  επίσκεψη  από  

την  οποία  προέκυψε  μια  συνάντηση .  Την  προηγούμενη  μέρα  της  

επίσκεψης  ειδοποιήθηκε  ο  κ .  Δήμαρχος  από  τον  Διοικητή  του  

Συντάγματος  τον  κ .  Κουτσουρέλα  για  την  επικείμενη  επίσκεψη  του  

Στρατηγού  που  έγινε  με  αφορμή  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  του  ως  

επικεφαλής  του  Ταμείου  Εθνικής  Άμυνας .   

 Αφού  ενημερώθηκε  ο  Δήμαρχος  θεώρησε  σκόπιμο  να  καλέσει  

και  εμένα  ως  . .υπηρεσίας  Δόμησης  και  τον  κύριο . .   ως  υπεύθυνο  του  

τμήματος  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου  μας ,  μιας  και  θα  περιέλθει  

σε  αυτόν ,  εάν  ο  δήμος  πάρει  την  κυριότητα  των  στρατοπέδων .   

Ανάμεσα  στις  πόλεις  της  Μακεδονίας  επισκέφτηκε  και  τις  

Σέρρες .  Εδώ  θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  εμείς  δεν  συμμετείχαμε  σε  

καμία  περιοδεία  –ξενάγηση  του  στρατηγού .  Κατά  το  μεσημέρι  

καλεστήκαμε  να  μεταβούμε  στο  γραφείο  του  κ .  Κουτσουρέλα ,  όπου  και  

συναντήσαμε  τον  στρατηγό . .  με  το  επιτελείο  του  και  τους  συνεργάτες  

του  . .κυρίου  Καμμένου ,  τον  κ .  Ζησιμάτο  και  την  κυρία  … 

Από  την  μεριά  του  κ .  Βομβίλη  αναφέρθηκαν  κάποιες  επιφυλάξεις  

για  την  συμφωνία ,  διότι  πιστεύει   ότι  είναι  ανισοβαρής  και  κατέθεσε  

και  την  άποψή  του  σχετικά  με  το  10% των  κερδών  από  πιθανές  

επιχειρηματικές  δραστηριότητες… 

Συμπερασματικά  θεωρεί  ότι  ο  Στρατός  αδικείται  από  αυτή  την  

συμφωνία .   

Είχαμε  όμως  και  κάποιες  διαβεβαιώσεις  των  συνεργατών  του  

υπουργού ,  ότι  υπάρχει  η  οπλιτική  βούληση  του  υπουργού  να  τελειώσει  
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το  θέμα ,  όπως  έχει  συζητηθεί  και  μάλιστα  παρότρυνε  τον  δήμαρχο  να  

ενημερώσει  τους  δημότες  μας  ότι  όλα  εξελίσσονται  ομαλά  και  ήταν  

απόλυτοι  και  κατηγορηματικοί  σε  αυτό .   

Πληροφοριακά  θέλω  να  σας  πω  ότι  σε  σύνολο  έξι  μελών  της  

Διοικούσας  Επιτροπής ,  η  οποία  θα  υπογράψει  την  συμφωνία  της  

παραχώρησης ,  έχουν  ήδη  υπογράψει  τρεις ,  μεταξύ  αυτών  και  ο  κ .  

Στεφανής  Αρχηγός  του  Γ .Ε .Σ .  και  δυο  υπαρχηγοί  του  Στρατού .   

Απομένει  η  υπογραφή  από  τον  Αρχηγό  Γ .Ε .ΕΘ .Α . ,  από  τον  Υπουργό  

Οικονομικών  και  από  τον  Υπουργό  Εθνικής  Άμυνας  κ .  Καμένο .   

Όσον  αφορά  την  επιθυμία  του  αγαπητού  συναδέλφου  μας  να  

συμμετάσχει  σε  επισκέψεις  που  αφορούν  θέματα ,  τα  οποία  χειρίστηκε  

κατά  το  παρελθόν ,  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση .  Αντιθέτως ,  θα  

καλούμε  και  εσάς  και  όποιους  άλλους  συναδέλφους  το  επιθυμούν  για  

θέματα  τα  οποία  χειρίστηκαν  στο  παρελθόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  προσωπικού  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  προσωπικό .  Μια  απάντηση  δόθηκε .  Συγνώμη ,  όχι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ….. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .ήταν  πολύ  ενδιαφέρουσα  η  ενημέρωση .  Πραγματικά  με  ενδιέφεραν  

αυτά  που  είπε  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  εάν  και  δεν  ήταν  αυτή  η  ερώτηση .  
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Στο  τέλος  κάλυψε ,  εν  μέρει ,  το  θέμα  του  γιατί  δεν  κλήθηκα  και  πάλι  

δεν  ήταν  ολοκληρωμένη  η  απάντηση .  Δεν  απάντησε  στο  γεγονός  γιατί  

δεν  κλήθηκα  αλλά  απάντησε  ότι  στο  μέλλον  θα  καλούμαστε .  Αυτό  

είναι  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,  απάντησε  μια  χαρά  ο  κ .  Κυρτάσογλου .  Στις  

συναντήσεις  που  κάνουμε  καλούνται  οι  αρμόδιοι  στα  διάφορα  θέματα .  

Αυτοί  που  δεν  είναι  αρμόδιοι  δεν  καλούνται .  Όπως  όταν  ήταν  

προηγουμένως  άλλος  Αντιδήμαρχος  και  σε  συσκέψεις  καλούσαν  μόνο  

αυτούς  και  δεν  καλούσανε  άλλους ,  αυτό  συμβαίνει  και  τώρα .  Όμως  δεν  

έχουμε  κανένα  μα  κανένα  πρόβλημα ,  εάν  επιθυμεί  ένας  πρώην  

Αντιδήμαρχος  σε  μια  συνάντηση  που  γίνεται  με  κάποιον  παράγοντα  να  

παρευρίσκεται ,  όχι  μόνο  πρώην  Αντιδήμαρχος  και  όποιος  θέλει  και  

από  την  αντιπολίτευση  και  από  την  συμπολίτευση ,  ευχαρίστως  να  

συμμετέχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Προχωρούμε  στην  διαδικασία  με  τις  ανακοινώσεις  από  την  

πλευρά  του  κ .  Δημάρχου .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο  .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  σχετικά  με  την  συνάντηση  που  είχαμε  στο  

Υπουργείο  Περιβάλλοντος  με  τον  υπουργό  Περιβάλλοντος  τον  κ .  

Σταθάκη  για  το  θέμα  της  εισφοράς  σε  χρήμα  της  περιοχής  Αλιμπέκιο .  

 Όπως  γνωρίζετε  είχαμε  πάρει  μια  ομόφωνη  απόφαση… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  ομόφωνη ,  όχι .  Παρακαλώ .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  πλην  του  κ .  Αναστασιάδη ,  την  οποία  καταθέσαμε  στον  υπουργό  

στην  συνάντηση .  Από  την  αντιπολίτευση  ήταν  ο  κ .  Φωτιάδης ,  από  την  

συμπολίτευση  ήταν  ο  κ .  Κυρτάσογλου  ως  αρμόδιος  στα  θέματα  αυτά  

και  από  τους  βουλευτές  παρόλο  που  κλήθηκαν  οι  πάντες ,  παρόντες  

ήταν  ο  κ .  Τζελέντης  και  η  κυρία  Αραμπατζή .   

 Αφού  έγινε  μια  πολύ  καλή  συζήτηση  αυτό  που  έχω  να  σας  πω ,  

αυτό  που  αποκόμισα  εγώ  από  την  όλη  συζήτηση  είναι  η  καλή  διάθεση  

του  υπουργού  για  να  αντιμετωπίσει  το  θέμα  αλλά  δεν  δεσμεύτηκε  τι  

ακριβώς  θα  γίνει .  Μας  είπε  ότι  θα  απαντήσει  εγγράφως .   

Δεν  έχει  απαντήσει  ακόμα  εγγράφως .   Προχθές  που  ρώτησα  την  

σύμβουλό  του  σε  αυτά  τα  θέματα ,  που  παρευρίσκετο  στην  σύσκεψη  

αυτή ,  με  την  κυρία  Ζίφου ,  τηλεφωνικά  επικοινώνησα  μαζί  της ,  μου  

είπε  ότι  δεν  υπάρχει  ακόμα  καμία  απάντηση  …θα  έρθει  στην  Βουλή  το  

θέμα  της  αξιολόγησης  και  τα  λοιπά ,  ασχολούνται  έντονα  με  αυτό  το  

θέμα  και  εάν  δεν  κλείσει  αυτό  το  θέμα  δεν  πρόκειται  να  ασχοληθούν  

και  με  το  δικό  μας  θέμα  για  να  απαντήσουν .   

Αυτά  έχω  να  σας  πω  για  ενημέρωσή  σας  σχετικά  με  την  

συνάντησή  μας  με  τον  υπουργό  Περιβάλλοντος  τον  κ .  Σταθάκη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιες  ερωτήσεις  από  τους  συναδέλφους  με  προτεραιότητα  τους  

επικεφαλής  των  συνδυασμών ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Καλώτα  και  ο  κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  κύριοι  συνάδελφοι .  Να  ευχηθούμε  στον  κ .  Μυστακίδη  να  

χαίρεται  τα  παιδιά  του…Στην  συνάντηση  θα  ήθελα  και  εγώ ,  κύριε  
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Πρόεδρε ,   να  κάνω  μια  μικρή  αναφορά .  Πράγματι  στην  συνάντηση  το  

κλίμα  ήταν  πάρα  πολύ  καλό ,  εκείνο  όμως  το  οποίο  νοιώθω ,  έτσι  εγώ   

το  κατάλαβα ,  είναι  ότι  μόλις  στην  συγκεκριμένη  συνάντηση  η  

σύμβουλος ,  ο  υπουργός  ήταν  καλά  ενημερωμένος  ομολογουμένως  για  

τις  ιδιαιτερότητες  … 

 Δεν  ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  πρόβλημα  με  την  μικροφωνική .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  να  μην  μικροφωνίζει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έλεγα  ότι  στην  συνάντηση  πράγματι  το  κλίμα  ήταν  πάρα  πολύ  καλό ,  

υπήρχε  μια  πρώτη  διάθεση  από  τον  υπουργό  να  δει  το  θέμα .  

Παρενέβαινε  η  σύμβουλός  του  η  οποία  . .σας  το  λέω  ευθέως  στην  

συγκεκριμένη  συνεδρίαση  αναδείχθηκε  ακριβώς  το  αίτημά  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  με  τα  κινητά ,  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είχε  γίνει  κατανοητό  ότι  εμείς  κατά  πρώτον  δεν  ζητούμε  ρύθμιση  

και  επιμήκυνση ,  ζητούμε  κατά  πρώτον  να  υπάρξει ,  σας  θυμίζω  το  

αίτημα ,  όπως  στις  πράξεις  τακτοποίησης  να  υπάρξει  το  18μηνο  το  

δεσμευτικό ,  για  να  μην  υπάρχει  η  άνιση  αντιμετώπιση  των  

συνδημοτών .  Από  αυτό  απορρέει  ότι  η  συγκεκριμένη  διαδικασία  πρέπει  

να  ακυρωθεί  και  να  πάει  πίσω .  …. 

 Θεωρώ  ότι  από  μηδενική  βάση  τώρα  το  υπουργείο  θα  δει  το  όλο  

εγχείρημα .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

21

 Εμείς  προσδοκούμε  ότι  δεν  θα  μείνει  στο  πρώτο  επίπεδο  που  

φαίνεται  ότι  κάπως  ήταν  πιο  εύκολο  για  την  ηγεσία ,  δηλαδή  

επιμήκυνση  των  δόσεων ,  περισσότερες  δόσεις  και  ενδεχομένως  μια  

μικρή  ελάφρυνση ,  η  οποία  όταν  είπαμε  εκεί  ότι  δεν  συνάδει  με  την  

συγκεκριμένη  πράξη ,  τότε  η  κυρία  Ζίφου  ανασκουμπώθηκε  και  είπε  ότι  

πράγματι ,  το  20% που  μπορεί  να  υπάρξει  ως  μείωση  δεν  συνάδει  με  

την  συγκεκριμένη  ενέργεια .   

 Εγώ  έμεινα  με  την  αίσθηση  από  την  εμπειρία  μου  ότι  το  όλο  θέμα   

τώρα  θα  το  δουν  σοβαρά .  Κατά  τα  λοιπά  το  κλίμα  ήταν  πάρα  πολύ  

καλό  όμως  έπρεπε  να  πάμε  και  νομίζω  ότι  η  συζήτηση  είχε  ενδιαφέρον  

γιατί  ήταν  παραγωγική .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   …στον  Δήμαρχο  ο  οποίος  είναι  προϊστάμενος  

όλων  των  Υπηρεσιών ,  αμέσως  μετά  το  Πάσχα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα .  Ερώτημα .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πριν  είπα  την  άποψή  μου .  Τώρα  κάνω  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτηση .  Αμέσως  μετά  το  Πάσχα  επειδή  υπήρξαν  διαμαρτυρίες  για  

το  ότι  ο  ταμιευτήρας  κάτω  από  τον  περιφερειακό  δρόμο  είναι  σχεδόν  
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κενός ,  έχει  μείνει  μια  μικρή  ποσότητα  νερού ,  …χώρια  που  είναι  χωρίς  

περίφραξη  στο  κομμάτι  της  . .και  μπαίνει  όποιος  θέλει  μέσα ,  είναι  

χωμάτινος .  Τα  επισημαίνει  και  υπάρχει  άμεση  ανάγκη ,  πρέπει  να  

γεμίσει  αμέσως  και  κακώς  έμεινε  κενός .   

 Υπάρχει  ένα  πρόβλημα  το  οποίο  το  συζήτησα  με  τον  

Αντιδήμαρχος ,  με  τους  δυο  Αντιδημάρχους  που  είναι  απέναντι ,   πλην  

όμως  δεν  έχω  πάρει  απάντηση .  Τι  προτίθεστε  να  κάνετε  σε  συνεργασία  

με  την  Βιομηχανία  Ζάχαρης .  Υπάρχει  καινούργιος  πρόεδρος ,  πρέπει  ο  

ταμιευτήρας  να  γεμίσει  αμέσως  και  να  δοθεί  νερό  για  τους  αγρότες  και  

των  δύο  οικισμών .   

 Βεβαίως  να  επισημάνω  ότι  ο  ταμιευτήρας  θα  μπορούσε  να  είναι  

γεμάτος  από  το  πόσιμο  νερό  που  υπερχειλίζει ,  γιατί  έχουμε  τρία  

σημεία  πλήρωσης  του  ταμιευτήρα .  Είχαμε  και  …και  από  τον  αγωγό  και  

από  τον  αγωγό  της  Βιομηχανίας  Ζάχαρης .   

 Παρακαλώ ,  τι  θα  κάνετε  με  την  περίφραξη ;  Το  έχω  πει  

επανειλημμένως ,  μπαίνουν  μέσα  μικρά  παιδάκια ,  τσιγγανάκια ,  θα  

πνιγεί  κανένα  παιδάκι .  Έχει  γεμίσει  σκουπίδια  και  βεβαίως  

προστατεύστε  τον  ταμιευτήρα  και  πρέπει  να  ετοιμαστούμε  για  να  

δώσουμε  νερό  για  την  άρδευση .  Τι  θα  κάνετε  για  όλα  αυτά  τα  θέματα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν  απαντήσει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  θέλω  να  πω  το  εξής .  Το  ότι  δεν  είναι  

γεμάτη  αυτή  η  λίμνη  δεν  ευθυνόμαστε  εμείς .  Η  λίμνη  γεμίζει  από  την  

γεώτρηση  της  Ζαχάρεως .  Δεν  είναι  δική  μας  η  γεώτρηση .  Είναι  της  

Ζαχάρεως  και  μόνο .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  επικοινώνησα  με  τον  Διευθυντή ,  ο  οποίος  τον  

παρακάλεσα  να  κάνει  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  να  γεμίσει  η  

λίμνη .  Εξέφρασε  το  παράπονο  ότι  κανένας  από  τους  αγρότες  του  
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Λευκώνα  δεν  έχει  εγγραφεί  για  να  καλλιεργήσει  τεύτλα  προκειμένου  

να  λειτουργήσει  το  εργοστάσιο  ζαχάρεως .  Έκανε  αυτό  το  παράπονο  ότι  

δεν  στηρίζουν  την  βιομηχανία  προκειμένου  να  την  

επαναλειτουργήσουν ,  παρόλα  αυτά  όμως  περιμένει ,  μου  είπε ,  μέχρι  

στις  15 Μαΐου  …ο  κ .  Γρηγοριάδης  γιατί  ήταν  στον  Διευθυντή  της  

Ζαχάρεως  στην  Θεσσαλονίκη  . .μου  είπε  ότι  είναι  χαλασμένη  μάλιστα  

και  η  αντλία  εκεί .  Του  λέω  ότι  ευχαρίστως  να  την  επισκευάσουμε  

εμείς ,  όμως  δεν  μπορούμε  … 

 Έχουμε  κάνει  και  αίτημα  για  να  την  πάρουμε  κατά  χρήση .  Μου  

είπε  ότι  το  βλέπουν  θετικά ,  οπότε  εάν  μας  την  δώσουν  έστω  κατά  

χρήση  εμείς  θα  την  επισκευάσουμε ,  θα  την  λειτουργήσουμε  και  τα  

λοιπά .  Δεν  εξαρτάται  αυτή  την  στιγμή  από  εμάς .   

 Τώρα  περισσότερα  και  ολοκληρωμένα  θα  σας  τα  πει  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  που  είχε  σήμερα  επίσκεψη  στην  Θεσσαλονίκη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ….Αγίου  Αθανασίου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αναστασιάδη  το  αντικείμενο  της  ερώτησή  σας .   Θα  σας  

δώσω  τον  λόγο  αμέσως  αφού  κάνει  την  διευκρίνιση  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  απαντήσει .  Εγώ  έχω  σειρά  να  απαντήσω  γι '  αυτό  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως  μετά  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είχα  και  εγώ  επαφές  

τηλεφωνικές  και  προσωπική  επαφή  με  τον  . .  τον  καινούργιο  διευθυντή  

της  Βιομηχανίας  Ζάχαρης  Σερρών .   

 Όπως  πολύ  σωστά  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  εξέφρασε  το  παράπονό  του  

διότι  κανένας  από  τους  κατοίκους  του  Λευκώνα  δεν  έχει  βάλει  ούτε  

ένα  στρέμμα  τεύτλα .  Μάλιστα  μου  είπε  ότι  θέλουν  να  τους  δώσω  νερό  

για  να  ποτίζουν  τα  βαμβάκια  τους .   

 Επειδή  έψαξα  πολύ  καλά  το  θέμα ,  δεν  προκύπτει  από  πουθενά  η  

υποχρέωση  της  Ζάχαρης ,  ώστε  να  πρέπει  να  δώσει  νερό  για  να  

αρδευτούν  αυτά  τα  χωράφια .  Παρόλα  αυτά  όμως  η  διάθεση  του  

Διευθυντή  της  Ζάχαρης  ήταν  πολύ  θετική .  Σήμερα  είχα  ένα  ραντεβού  

στις  10:30΄  με  τον  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Βιομηχανίας  Ζάχαρης  στην  

Θεσσαλονίκη  που  εκεί  συζητήσαμε  για  40 λεπτά  το  θέμα  του  Λευκώνα  

του  αντλιοστασίου  και  μπορώ  να  σας  πω  ότι  το  θέμα  έκλεισε ,  θα  μας  

δοθεί  προς  χρήση ,  θα  δοθεί  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  θα  μας  

δοθεί  το  αντλιοστάσιο  προς  χρήση .  Δηλαδή ,  θα  λειτουργήσει  και  δεν  

θα  έχουμε  πρόβλημα  άρδευσης  αυτών  των  αγροτεμαχίων .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Θετική  η  εξέλιξη .  Κύριε  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έβαλα  και  για  την  συντήρηση  και  την  επικινδυνότητα .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η  κυρία  Καλώτα  σας  παραχώρησε…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς  κύριε  Φωτιάδη ,  η  υπόθεση  είναι  Σερραϊκή ,  όχι  . .  δεν  μας  

κάνουν  την  χάρη  εμάς .  Εμείς  την  παραχωρούμε .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνο .  Το  μικρόφωνό  σας  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μας  κάνει  και  χάρη  ο  Διευθυντής .  Έχω  κάνει  μια  πρόταση  κ .  

Αντιδήμαρχε  σοβαρή  και  υπεύθυνη .  Εμείς  δώσαμε  εντολή  να  γίνει  η  

πολεοδομική  μελέτη  για  τον  οικισμό  Αγίου  Αθανασίου ,  ο  οποίος  ήταν  

προ  του  ΄23, όταν  ήρθε  ο  ελληνικός  στρατός  και  απελευθέρωσε  την  

πόλη  αυτοί  υπήρχαν  εκεί  και  ήταν  . .των  τούρκων  και  οι  μεν  και  οι  δε .   

Και  εμείς  ζητήσαμε  να  γίνει  πολεοδομική  μελέτη  μόνο  για  τον  οικισμό  

προ  του  ΄23. Όχι  για  τα  χωράφια  των  πολιτών .   

 Εδώ  μια  εγκληματική  πράξη  και  θα  σας  παρακαλέσω  πάρα  πολύ  

εκεί  που  θα  πάτε  να  τους  εξηγήσετε .  Εμείς  δεν  ξέρουμε  να  κάνουμε  

χωράφια  πολεοδομική  μελέτη  και  πράξη  εφαρμογής .  Αλλά  μόνο  για  τον  

οικισμό  του  προ  του  ΄23. Αυτό  παρακάλεσα  να  κάνετε .  Για  ποιο  λόγο  

θέλετε  να  κάνετε  τα  χωράφια  πολεοδόμηση ;   
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 Και  πρέπει  να  ξέρετε  ένα  πράγμα .  Ένα  πράγμα  και  να  μιλάμε  

καθαρά  εδώ  μέσα .  Κανείς  από  εσάς  . .και  με  εκατό  ευρώ  και  με  πενήντα  

ευρώ  το  μέτρο ,  το  οικόπεδο  δεν  θα  πάει  να  το  αγοράσει  ποτέ .  Ποτέ .  

Μηδενική  αξία .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  παρακαλώ ,  σε  παρακαλώ ,  …να  προστατεύσεις  

τους  πολίτες ,  διότι  δεν  φταίνε  τώρα  αυτοί  οι  άνθρωποι  που  ήρθαν  από  

την  Μικρά  Ασία ,  από  την  Θράκη  να  πάρουν  ένα  κομμάτι  γης  και  

σήμερα  να  το  πληρώσουν  για  χρυσάφι  χωρίς  να  έχει  καμία  αξία .   

… Δεν  μπορούν  να  κάνουν  τίποτα .   

 Αυτό  είναι  σοβαρό  θέμα .  Σήμερα  πάνε  εκεί  οι  ΡΟΜΑ  και  …γιατί  

κανείς  δεν  το  αγοράζει .  Είναι  η  αλήθεια  αυτή .  Μια  αλήθεια  

πραγματική .  Εκεί  να  εστιάσεις  την  προσοχή  σου .  Θέλουμε  να  ακυρωθεί  

η  πράξη  για  να  γίνει…οικισμό  εμείς  ζητήσαμε ,  όχι  τίποτα  άλλο .  Σας  

παρακαλώ  θερμά .  Αυτή  είναι  μια  αλήθεια  και  ομολογία .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  την  πρότασή  σας  σας  είχα  πει  ότι  δώστε  την  

εγγράφως ,  σας  είχα  ζητήσει  να  μου  την  δώσετε  εγγράφως  και  να  την  

μεταφέρω  αλλά  δεν  μας  την  δώσατε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε  εάν  με  καλούσες  στο  γραφείο  σου  θα  στην  έδινα .  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  να  μην  κάνουμε  διάλογο  όμως .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   αφορά  όλη  την  πολιτεία  αυτό  και  είναι  κρίμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γίνεται  κατάσχεση .  Το  

καταλαβαίνεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Δήμαρχε  όπως  ενημερωθήκαμε  από  τα  μέσα  κοινωνικής  

δικτύωσης  και  γενικότερα  από  τα  ΜΜΕ ,  ακυρώθηκε  η  απόφαση  της  

Δημοτικής  Αρχής  για  την  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  στην  οδό  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή .    

Διάβασα  την  απόφαση  τη  Γενικού  Γραμματέα ,  αιτιολογείται  

νομικά ,  η  ερώτησή  μου  είναι ,  εάν  έχει  προτού  πάρετε  την  απόφαση  

αυτή  εάν  έχει  κριθεί  από  την  έμπειρη  . .υπηρεσία ,  γιατί  ζήσαμε  όλοι  

εδώ  σκηνές  απόγνωσης  και  μεγάλης  ένταξης  των  επιχειρηματιών .   

Δεύτερον ,  τι  θα  κάνετε  από  εδώ  και  πέρα ;  Θα  προβείτε  σε  

ένσταση  κατά  της  απόφασης ;   

Θα  ήθελα  να  πω  ότι  ως  παράταξη  βλέποντας  ότι  η  Δημοτική  

Αρχή  σε  γενικές  γραμμές  πειθαρχεί  στις  αποφάσεις ,  «πειθαρχεί» εντός  

εισαγωγικών ,  δέχεται ,  καταρχήν  δέχεται  τις  αποφάσεις  της  

Περιφέρειας  και  το  έχουμε  αποδείξει  και  με  την  Συνεταιριστική  

Τράπεζα  και  με  άλλες  υποθέσεις ,  θα  προτείνουμε  η  ιστορία  να  

σταματήσει  εδώ  εάν  και  πιστεύουμε  ότι  ήδη  έχετε  ανοίξει  με  αυτή  την  

ανόητη ,  για  μας ,  απόφαση  που  πήρατε ,  όπως  αποδεικνύεται  και  έχετε  

ανοίξει  και  τους  ασκούς  του  Αιόλου  για  να  από  εδώ  και  πέρα  εάν  
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κάποιο  άλλο  μαγαζί  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ανοίξει  στην  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  να  αναπτύξει  τραπεζοκαθίσματα .   Δηλαδή  

στην  ουσία  δεν  μειώνουμε  τα  τραπεζοκαθίσματα ,  μπορούμε  και  να  τα  

αυξήσουμε  με  την  ενέργεια  της  Δημοτικής  Αρχής .   

Ούτως  ή  άλλως ,  η  ένσταση  νομίζω  θα  εκδικαστεί  μετά  από  πολύ  

καιρό ,  οπότε  θα  ήθελα  να  μας  ενημερώσετε  τι  σκοπεύετε  να  κάνετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  πολύ  σωστά  είπατε  . .  σεβόμαστε  τις  αποφάσεις  των  θεσμικών  

οργάνων  και  ασφαλώς  θα  κάνουμε  προσφυγή  και  εάν  υπάρξει  μια  

απόφαση ,  η  οποία  απόφαση  θα  την  σεβαστούμε .  Προσφυγή  θα  γίνει  

οπωσδήποτε  διότι  δεν  θέλουμε ,  μην  ξανά  αρχίσουμε  την  

επιχειρηματολογία ,  θα  ανοίξουν  οι  ασκοί  του  Αιόλου  για  να  γίνει  ένα  

απέραντο  γήπεδο  τραπεζοκαθισμάτων  το  πεζόδρομος .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Είχα  μια  ερώτηση  μέσα  στην  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βγήκε  στο  Διαύγεια .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  κύριοι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μέσα  στην  ερώτηση  είχα  μια  άλλη  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  την  κυρία  Καλώτα  να  ολοκληρώσει .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Εάν  είχε  συζητηθεί  το  νομικό  πλαίσιο  αυτής  της  απόφασή  σας  την  

νομική  μας  υπηρεσία ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  το  είχαμε  διερευνήσει  και  με  την  Αποκεντρωμένη  και  από  

όλες  τις  πλευρές  το  είχαμε  ψάξει .  Από  όλες  τις  πλευρές .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  τα  καταθέσαμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .τα  είπαμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αλλά  ένα  πράγμα  θα  σου  πω ,  μην  βάζεις  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία .  παρακαλώ  κύριοι .   

 Προχωρούμε  σε  ένα  ψήφισμα  το  οποίο  αφορά  την  εγκατάσταση  

κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στην  περιοχή  των  Σαράντα  Μαρτύρων  της  

πόλων  των  Σερρών .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ ,  επιτρέψτε  μου… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  είχα  κατά  νου  ως  παράταξη  να  κάνω  ερώτημα  γι '  αυτό  το  θέμα .  

Πρέπει  πρώτα  να  υπάρξει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  ενημερώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ενημέρωση  θα  κάνω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενημέρωση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  μετά  από  την  έντονη  

και  δικαιολογημένη  διαμαρτυρία  των  κατοίκων  των  Σαράντα  

Μαρτύρων ,  αλλά  σε  λάθος  ανθρώπους  ή  οργανισμό  ή  όπως  θέλετε  

πείτε  το  έχουν  απευθυνθεί  και  διαμαρτυρηθεί .  Ο  Δήμος ,  οι  δήμοι  δεν  

έχουν  καμία  σχέση  με  την  αδειοδότηση  κεραιών .  Καμία  μα  καμία  

σχέση .  

 Η  αρχή  αδειοδότησης  δίνεται  από  την  εταιρεία  Ε .Ε .Τ .Τ .  Εθνική  

Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων .   
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 Τι  γίνεται  σε  αυτές  στις  περιπτώσεις ;  Όταν  μια  εταιρεία  θέλει  να  

τοποθετήσει  μια  κεραία  σε  ένα  συγκεκριμένο  μέρος ,  πάει  λοιπόν  και  

παίρνει  όλα  τα  δικαιολογητικά ,  τα  καταθέτει  σε  αυτή  την  εταιρεία ,  

εγκρίνεται  ο  φάκελος  και  λέει  λοιπόν  ότι  εγώ  σε  αυτό  το  κτήριο  να   

βάλω  την  κεραία  μου .   

 Τον  φάκελο  αυτό  τον  πηγαίνει  στην  Πολεοδομία ,  όχι  για  να  τον  

εξετάσει  εάν  τα  δικαιολογητικά  είναι  σωστά ,  εάν  είναι  έγκαιρα ,  αλλά  

για  να  εξετάσει  εάν  το  κτήριο  αυτό  για  οτιδήποτε  τοποθετήσει  επάνω ,  

εάν  έχει  την  στατικότητα ,  εάν  είναι  κατάλληλο  αυτό  το  κτήριο .  

 Την  Πολεοδομία  δεν  την  ενδιαφέρει  το  τι  θα  τοποθετηθεί ,  την  

ενδιαφέρει  εάν  είναι  κατάλληλο  αυτό  το  κτήριο   και  δίνει  την  

διαβεβαίωση  ότι  το  τάδε  κτήριο  είναι  κατάλληλο ,  έχει  την  

στατικότητα .  Αυτό  μόνο  κάνει  η  Υπηρεσία  Δόμησης .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όταν  τοποθετηθεί  η  κεραία  τότε  μπορεί  να  

κάνει  ένσταση  ή  προσφυγή  οι  κάτοικοι  ή  οποιοιδήποτε  θέλουν ,  μια  

Επιτροπή  πάλι  στην  Ε .Ε .Τ .Τ . ,  πάλι  εκεί ,  η  οποία  στέλνει  μηχανικούς ,  

στέλνει  τους  ειδικούς  εμβόλιμα ,  χωρίς  να  ειδοποιήσει  την  εταιρεία  που  

έχει  τοποθετήσει  για  να  μετρήσει  την  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία .   

 Αυτό  όμως  θα  γίνει ,  θα  την  μετρήσει ,  εφόσον  τοποθετηθεί  η  

κεραία .   

 Ήρθαν  στον  Δήμο  αρκετοί  και  βέβαια  η  κεραία  αυτή  

τοποθετήθηκε  κοντά  στο  4ο  Νηπιαγωγείο ,  κοντά  στο  2ο  Δημοτικό  

Σχολείο ,  κοντά  στο  ΤΕΙ ,  κοντά  στην  εκκλησία .  Ήρθαν  από  τους  

Σαράντα  Μάρτυρες  και  μεμονωμένοι  και  Επιτροπή  και  τα  λοιπά ,  

πήγατε  και  στον  Σεβασμιότατο  αλλά ,  όπως  σας  είπα ,  δεν  μπορεί  να  

παρέμβει  ο  Δήμος  και  να  σταματήσει  αυτή  η  τοποθέτηση .   
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 Το  μόνο  που  τους  είπα  είναι  το  εξής :  ότι  εμείς  είμαστε  στην  

διάθεσή  σας  όταν  θα  τοποθετηθεί  να  σας  βοηθήσουμε  να  κάνουμε  την  

προσφυγή ,  την  ένσταση  προς  την  εταιρεία  για  να  μετρήσουν  εάν  είναι  

στα  πλαίσια  τα  επιτρεπτά .   

 Επίσης  είπαμε  ότι ,  δώσαμε  την  δέσμευση  γιατί  ήρθαν  σε  μένα  και  

μάλιστα  παρενθετικά  σας  λέω  ότι  ο  Γκότσης  έβαλε  την  υπογραφή  για  

να  μπει  η  κεραία .  Για  οτιδήποτε  συμβαίνει  για  τα  αποτέλεσμα ,  βλέπετε  

ποιοι  τώρα  έκαναν  την  εισήγηση ,  ο  Γκότσης  έκανε ,  για  να  δείτε  πώς  

στοχοποιούμαι  για  κάθε  τι .   

 Τους  είπαμε  ότι  θα  κάνουμε  ένα  ψήφισμα ,  έδωσα  στην  κυρία  

Τερμετζίδου  περιβαλλοντολόγο  να  συντάξει  ένα  ψήφισμα ,  να  το  

στείλουμε  στους  αρχηγούς ,  εάν  θέλουν  να  προσθέσουν  οτιδήποτε  σε  

αυτό  το  ψήφισμα .  Ήρθε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  των  Δασκάλων ,  μας  

επισκέφτηκε  γι '  αυτό  το  θέμα  και  μάλιστα  μας  είπε  ότι  θέλουμε  να  

συνδράμουμε  και  εμείς  στο  ψήφισμα  αυτό  να  προσθέσουμε  και  τους  

είπαμε  ότι  βεβαίως  ελάτε ,  εάν  θέλετε  την  Τετάρτη  έχουμε  συμβούλιο  

να  προσθέσετε  οτιδήποτε  θέλετε  στο  ψήφισμα .  

 Το  ψήφισμα  το  πήρατε .  Αυτό  μπορούμε  να  κάνουμε .  Θα  σταλεί ,  

να  μην  τα  λέω ,  το  διαβάσατε .  Θα  σταλεί  σε  όσους  έχουν  θεσμικό  ρόλο .  

Αυτό  μπορούμε  να  κάνουμε ,  αυτό  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ξεκινήσει  ένα  κύκλος  τοποθετήσεων ,  ερωτήσεων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως .  Επιτρέψτε  μου  όμως ,  να  δω  ποιοι  

θέλουν  να  τοποθετηθούν .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  νομίζω  δήλωσε  ενδιαφέρον .  

Ο  κ .  Αναστασιάδης .   Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Καρύδας .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  αυτή  η  χώρα  δεν  έχει  εθνική  ανεξαρτησία  και  είναι  

σκλαβωμένη  σε  εταιρείες ,  μιλάω  πολύ  σοβαρά ,  αυτό  το  ξέρετε ,  οι  

εταιρείες  υποδεικνύον  στην  Βουλή  μας  τι  να  ψηφίσουμε  και  λένε  ότι  η  

άδεια  θα  εκδοθεί  από  το  Ε .Ε .Τ .Τ .  και  θα  ελεγχθεί  από  την  Εθνική  

Επιτροπή  . .  Ενέργειας .  Άρα  εμείς  δεν  έχουμε  κανένα  δικαίωμα  να  

παρέμβουμε .  Όμως  έχουμε  δικαίωμα  να  κάνουμε  ασφαλιστικά  μέτρα  

στα  δικαστήρια .  Εκεί  εμείς  έχουμε  το  δικαίωμα  …διότι  δεν  μπορούν  οι  

εταιρείες  επειδή  δεν  έχουμε  εθνική  κυριαρχία  να  κάνουν  ότι   θέλουν  

στην  Ελλάδα .  Υπάρχει  δικαιοσύνη .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  άσε  τα  ψηφίσματα ,  αυτά  είναι  του  αέρα .  

Ασφαλιστικά  μέτρα  μπορούμε  να  κάνουμε ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  απαντήσω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνεις  ασφαλιστικά  μέτρα .  Μόνο  έτσι  θα  κάνουμε  κάτι ,  αλλιώς  

χίλια  ψηφίσματα  . .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ ,  κύριε  Γαλάνη  θα  πάρετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  τον  πάρω  επί  προσωπικού  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  πάρετε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  πάρετε  αμέσως  τον  λόγο ,  θα  σας  τον  δώσω .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  λες  τα  πράγματα  όπως  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστηκε  η  άποψή  σας  μια  χαρά .  Ευχαριστώ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σε  παρακαλώ .  Επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ποιο  είναι  το  προσωπικό ;  Να  ακούσουμε  το  προσωπικό .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακούστηκε  κάτι  για  μένα  και  πρέπει  να  απαντηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο .   Να  είστε  σύντομος  παρακαλώ .    

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  είμαι  πολύ  σύντομος .   Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  πράγματι  εκεί  είναι  ο  τόπος  που  γεννήθηκα ,  η  
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γειτονιά  μου ,  όπως  είναι  και  η  γειτονιά  του  κ .  Αναστασιάδη .  

Ενδιαφέρθηκε  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  και  ήρθα  σε  επαφή  και  με  

τον  συνάδελφο  που  είμαστε  δημοτικοί  σύμβουλοι  από  την  ίδια  περιοχή  

αλλά  και  με  τον  συνάδελφό  μου  στην  δικηγορία  τον  κ .  Τσαμπάτζη ,  ο  

οποίος  ήδη ,  είχαν  προηγηθεί  κάποιες  συνεννοήσεις  που  είχε  κάνει  με  

τους  ανθρώπους  που  εκπροσωπούν  εκεί  την  ομάδα  των  πολιτών  της  

γειτονιάς  των  Σαράντα  Μαρτύρων ,  για  το  πως  θα  κινηθούμε  σε  νομικό  

επίπεδο .  

 Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  δεν  βιάστηκα  να  κάνω  κάποια  κίνηση  με  

τον  κ .  Αντώνη  και  να  τον  καλέσω ,  διότι  από  μόνος  μου  έψαξα  νομικά  

και  βρήκα  ότι  οι  Σύλλογοι  Γονέων  και  Κηδεμόνων  σχολείων  που  

βρίσκονται  πολύ  κοντά  στην  περιοχή ,  στο  οίκημα  που  θα  τοποθετηθεί  

η  κεραία ,  σε  άλλες  πόλεις  μπόρεσαν  και  δικαιώθηκαν ,  τουλάχιστον ,  

στο  επίπεδο  των  ασφαλιστικών  μέτρων .  Σε  αυτό  συμφωνούμε .  

 Επομένως ,  πέρα  ότι  συμφωνώ  επίσης  με  όλα  όσα  άκουσα  από  τον  

κ .  Αντιδήμαρχο  για  το  ποιος  δίνει  την  άδεια  και  ποια  είναι  η  

αρμοδιότητα  του  Δήμου ,  το  ρεζουμέ  ότι  οι  Σύλλογοι  Γονέων  και  

Κηδεμόνων  αυτών  των  σχολείων  που  βρίσκονται  πέριξ  του  οικήματος ,  

το  Νηπιαγωγείο ,  το  Δημοτικό  αλλά  φυσικά  και  το  ΤΕΙ  Κεντρικής  

Μακεδονίας  και  οι  πολίτες  εμείς ,  εμείς  ως  πολίτες  μπορούμε  να  

προχωρήσουμε  σε  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων ,  πράγμα  το  οποίο  να   

είστε  σίγουροι  ότι  ήδη  μεθοδεύεται ,  θα  έλεγα  και  το  επόμενο  διάστημα  

πάντα  σε  συνεργασία  όλοι  μαζί ,  θα  προχωρήσει .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  σταθούμε  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαν  Δήμος .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Το  απάντησα .  Δεν  μπορεί  ο  Δήμος  να  κάνει  ασφαλιστικά  μέτρα .  Αυτοί  

που  θίγονται  στην  περιοχή  είναι  συγκεκριμένοι ,  είναι  κυρίως  τα  

σχολεία .  Το  σημαντικό ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  ότι  είναι  τα  σχολεία .  Το  

Δημοτικό  το  2ο  ,  το  Νηπιαγωγείο  και  το  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας .    

 Αυτοί  που  εκπροσωπούν ,  κυρίως  οι  Σύλλογοι  Γονέων  και  

Κηδεμόνων   και  απλοί  πολίτες ,  όπως  είμαστε  εμείς ,  μπορούμε  να  

καταθέσουμε  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  για  να  ζητήσουμε  την  μη  

τοποθέτηση  της  κεραίας  στο  οίκημα  το  συγκεκριμένο .  Σε  αυτό  

συμφωνούμε ,  δεν  υπάρχει  θέμα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  αυτά  που  αναφέρθηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  πράγματι  είναι  γνωστό  … 

υπάρχει  μια  ασυδοσία  γενικά .  Είναι  γνωστό  αυτό .  Όμως  μπήκα  στο  

διαδίκτυο  στο  θέμα  «Κεραίες  κινητής  τηλεφωνίας» και  λέει  ότι  

υπάρχει ,  ειδικά  στην  Αθήνα  έχουν  δημιουργηθεί  πέρα  των  ομάδων ,  

κάποιοι  οι  οποίοι  δίνουν  πληροφορίες  το  πως  μπορεί  να  κινηθεί  μια  

κοινωνία ,  ώστε  να  αποτρέψει  αυτό  το  φαινόμενο .   

 Βεβαίως ,  ότι  είναι  βλαπτικό  σας  λέω  ότι  σε  ένα  κείμενο  αρκετά  

σοβαρό  που  είδα ,  έλεγε  ότι  θα  μπορούσε ,  ξέρω  πάρα  πολύ  καλά  ότι  θα  

μπορούσε  να  είναι  και  καρκινογόνο  ακόμη….Βλέπετε  πόσοι  που  

χρησιμοποιούν  πολύ  τα  κινητά  πόσες  κεφαλαλγίες  έχουν  και  ζάλες ;  

Όλα  αυτά  δεν  είναι  τυχαία .   

 Τώρα  και  σε  πολλές  χώρες  του  κόσμου ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  να  ξέρετε  ότι  ναι  μεν  επιτράπηκε  αλλά  όταν  υπάρχουν  

κοντά  σχολεία  σε  μικρή  απόσταση ,  μέχρι  300 μέτρα  απαγορεύεται .  
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Άρα  νομίζω  ότι  ο  νόμος  έχει  δικλείδες  ασφαλείας  ιδιαίτερα  για  τα  

παιδιά  των  σχολείων ,  της  εκκλησίας  … 

 Θέλω  να  πω  δηλαδή  εν  κατακλείδι ,  ότι  ναι  μεν  ο  Δήμος  μπορεί  

άμεσα  να  μην  μπορεί  να  κάνει  προσφυγή ,  όμως  υπάρχει  ένα  σάιτ  μέσα  

στο  οποίο ,  στην  Αθήνα  σε  δυο  μεγάλους  συνοικισμούς ,  εάν  θυμάμαι  

καλά ,  το  ένα  στην  περιοχή  Ζωγράφου  και  το  άλλο   δεν  θυμάμαι  που ,  

Αττική  κάπως  λέγεται ,  δίνει  πληροφορίες  για  την  μεθοδολογία ,  τα  

βήματα  που  πρέπει  να  γίνουν ,  ώστε  να  μην  στηθεί  η  κεραία .   

 Νομίζω  αυτό  είναι  καθήκον  μας  και  πρέπει  να  το  κάνουμε ,  όταν  

υπάρχει  . .  Εγώ  εισέπραξα  τόσα  παράπονα .  Υπήρχαν  άνθρωποι  στην  

παρέα  μου  που  μου  λένε  ότι  θα  κατεβούμε  να  το  κατεβάσουμε . .  Μιλάμε  

για  τέτοιες .   

 Άρα  λοιπόν ,  μας  δίνεται  η   δυνατότητα  και  θα  παρακαλούσα  να  

μπούμε  σε  αυτό  το  σάιτ  στο  διαδίκτυο ,  όπου  έχει  κατευθύνσεις  το  πως  

μπορούμε  να  κινηθούμε .  Και  κινήθηκαν  και  διάφοροι  φορείς ,  νομίζω  

με  την  συνδρομή  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Υπάρχει ,  κ .  Γκότση  σας  λέω  μέσα  που  λέει  διεύθυνση  τάδε ,  τάδε ,  ποια  

πρέπει  να  είναι  τα  βήματα  για  να  αποτραπεί  αυτό .  Αυτό  πρέπει  να  

δούμε  και  μάλιστα  το  πέτυχαν ,  δεν  είναι  ότι  . .  Καλό  είναι  το  

ψήφισμα….  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Χαϊδεύουμε  αφτιά  με  το  ψήφισμα .  Το  θέμα  είναι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  είναι  αυτονόητο  ότι  είναι  

ηθική  μας  υποχρέωση  να  αντιδράσουμε  σε  αυτές  τις . .  που  λειτουργούν  

ως  κράτος  εν  κράτει  σε  βάρος  της  υγείας  των  πολιτών .  

 Συμφωνώ  αντιδήμαρχε ,  ο  δήμος  ως  Δήμος  δεν  μπορεί  να  κινηθεί ,  

μπορεί  όμως  να  κινηθούν  οι  κάτοικοι  της  πόλης .  Αυτό  που  ζητάνε  και  

αυτό  νομίζω  πρέπει  σήμερα  να  το  αποφασίσουμε  και  μάλιστα  να  το  

ψηφίσουμε  είναι  η  στήριξή  μας .  Στήριξη  τι  μπορεί  να  είναι ;  Μπορεί  να  

είναι  ψυχική ,  ηθική ,  αλλά  κυρίως  να  είναι  οικονομική  και  νομικής  

φύσεως .   Ότι  μπορούμε  να  κάνουμε .   

Εγώ  δεν  είμαι  νομικός ,  δεν  ξέρω  τι  μπορεί  ακριβώς  να  γίνει ,  

προφανώς  μπορεί  όμως  αυτή  η  ιστορία  να  αντιμετωπιστεί  μέσω  της  

δικαιοσύνης .  Απαιτούνται  κάποια  έξοδα ,  οπότε  εδώ  πρέπει  εμείς ,  αυτό  

πρέπει  να  αποφασίσουμε  ουσιαστικά  ότι  θα  διαθέσουμε  ένα  ποσό  για  

να  . .  έξοδα .  Ή  εφόσον  ο  δήμος  έχει  την  δυνατότητα  να  προσφέρει  

κάποια  νομική  υποστήριξη ,  ας  την  κάνει  ο  Δήμος .  Αυτό  προτείνω  να  

αποφασίσουμε  σήμερα  και  να  ψηφίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  τα  περισσότερα  ακούστηκαν  και  θα  

συμφωνήσω .  Πρέπει  να  παραμείνουν ,  κατά  την  γνώμη  μας  δυο  

πράγματα .   
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Πρώτον  ότι  οι  μεγάλες  πολυενθικές  στο  βωμό  του  κέρδους   τους  

δεν  λογαριάζουν  τίποτα .   

Δεύτερον ,  ότι  νομικά  ο  Δήμος  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  παρέμβει  

από  μπροστά .  Να  το  πω  απλά .  Αλλά  νομίζω  ηθικά  έχει  όχι  δικαίωμα  

αλλά  την  υποχρέωση  από  πίσω  να  κάνει  τα  πάντα .  Από  πίσω  να  κάνει  

τα  πάντα .  Μπορεί  να  φανούν  μπροστά  οι  Σύλλογοι  των  Κηδεμόνων  και  

αυτό  είναι  σωστό  αλλά  από  πίσω  ο  Δήμος  να  κάνει  τα  πάντα .  Γιατί  δεν  

μπορούμε  να  μιλάμε  για  ένα  τέτοιο  ζήτημα ,  το  οποίο  δεν  αφορά  

κάποιον  άλλο ,  αφορά  τα  παιδιά  μας .   

Και  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  είναι  λίγο  μελό  αλλά  είναι  και  η  

αλήθεια ,  ακούστηκε  προηγουμένως  για  όρια  ανοχής .  Όταν  μιλάμε  για  

νήπια  δεν  υπάρχουν  όρια  ανοχής .  Είναι  μηδέν .   

  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Χαίρομαι  που  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Γιαννακίδης  τα  

έχουμε .  Τι  λέμε ;   

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στο  σύνολο  του  δεσμεύεται  ότι  ο  Δήμος  

Σερρών  θα  παρέχει  κάθε  νομική  και  τεχνική  κάλυψη .  Αυτά  που  είπατε .  

Καθώς  και  αμέριστη  συμπαράσταση .  Ότι  είπατε  εσείς  το  κάνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  το  έχετε ;  Γιατί  όμως ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλεκτρονικά  το  πήραν .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  κατέθεσα  εγώ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι  λέτε  και  μάλιστα  πιο  μπροστά  λέει  τι  ενέργειες  κάνει  ο  Δήμος  σε  

κάθε  περίπτωση .   Όλα  αυτά  που  είπατε  υπάρχουν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντώνη  μου  είπαμε  για  τα  ασφαλιστικά  μέτρα .  Άσε  αυτό .  Επίσης ,  τι  

λέει ;  Πρέπει  να  πιέσουμε ,  αυτό  που  λέτε ,  να  το  στείλουμε  και  στην  

Κ .Ε .Δ .Ε . ,  στην  Π .Ε .Δ .Ε . ,  όλους  τους  οργανισμούς  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  που  υπάρχουν  και  τα  λοιπά  για  να  πάρουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  αυτά  που  είπατε  τα  λέμε .  Διότι  υπάρχει  μια  υπάλληλος  

περιβαλλοντολόγος ,  η  οποία  ξέρει  πολύ  καλά ,  σφαιρικά  το  θέμα  και  το  

συνέταξε  αυτή .  Δεν  το  συνέταξα  εγώ .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πάντως ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ήρθε  το  ψήφισμα  που  είναι  εδώ .  Δεν  

ξέρω  γιατί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  αποστολή  γίνεται  μια  φορά  ομαδικά  για  όλους  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μα  δεν  το  πήρε  ούτε  η  κυρία  Καλώτα .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πώς  παίρνουμε  τα  άλλα ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι ,  κύριοι  συνάδελφοι  το  έχετε  λάβει  το  e-mail ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  διευκρίνιση  για  την  διαδικασία .  Ποιοι  δεν  το  έχουν  λάβει  στα  e-

mail ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  μπορεί  να  το  έχουν  πάρει  αλλά  επειδή  ήρθε  αργά  μεσημέρι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε  η  κυρία  Καλώτα…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ομαδική  η  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  γίνει  μια  επανάληψη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Πρόεδρε  μόνο  κάτι  να  συμπληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  να  είμαστε  σύντομοι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομοι .  Σε  αυτό  το  θέμα  το  σώμα  είναι  σύννομο ,  απλά  

αντιδήμαρχε  άκουσα  σε  αυτό  που  μας  διαβάσατε  λείπει  ο  . .οικονομική  

υποστήριξη .  Εφόσον  δεν  θα  το  διαχειριστεί  το  θέμα  η  νομική  υπηρεσία  

του  Δήμου  και  χρειαστούν  οι  άνθρωποι  να  πληρώσουν  κάποιο  δικηγόρο  

εξωτερικό ,  ας  πούμε ,  που  δεν  έχει  σχέση  με  τον  Δήμο ,  εγώ  προτείνω  

να  ψηφίσουμε  σήμερα  και  οικονομική  στήριξη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  είναι  νόμιμο ,  που  νομίζω  δεν  είναι ,… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Γιατί  όχι ;  Ο  Δήμος ,  αρκεί  να  υπάρχει  νομιμοποίηση  στην  πράξη .  Να  

το  ψάξουμε  βέβαια .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Να  προχωρήσουμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΤΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  369/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  την  άδειά  σας  είναι  κατεπείγον  το  θέμα ,  οι  ημερομηνίες  τρέχουν ,  

γι '  αυτό  για  να  αποφύγουμε  κάποιο  έκτακτο  την  επόμενη  ή  την  

μεθεπόμενη  εβδομάδα ,  ζητώ  την  έγκριση  από  το  σώμα  να  

προχωρήσουμε  στο  θέμα  που  αφορά :  

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  της  αρ .  69/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .   

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

«Έγκριση  εγγραφών  και  διαγραφών  νηπίων  βρεφών  . .παιδικών  

σταθμών  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  ΄17-΄18». 

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από  που  είναι  αυτά  τα  βρέφη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσει  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εάν  υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ,  να  κάνω  κάποια  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  το  θέμα  τη  αφορά  και  ήρθε  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

44

Αυτό  ήταν  μια  επείγουσα  ανάγκη  να  μπει  γιατί  οι  εγγραφές  μας  

. .Αφορά  την  πολιτική  που  έχει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  όσον  αφορά  τα  τροφεία  

και  τις  εγγραφές .  Είναι  κάποιες  λεπτομέρειες  τις  οποίες  εάν  θέλετε  να  

τις  αναλύσουμε .  Είναι  η  απόφαση  ακριβώς  όπως  η  περσινή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάποιες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  παιδιά  ποιων  είναι ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εδώ  των  δημοτών ,  των  Σερραίων  πολιτών .  Τα  δικά  μας  παιδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  διαφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  πάμε  σε  ψηφοφορία .  Έχετε  ερώτηση ;  Τοποθέτηση ;  Δεν  ακούγεστε ,  

το  μικρόφωνό  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Όχι .  Ορίστε  κύριε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ως  παράταξη  διαφωνήσαμε  στο  Δ .Σ  και  θα  

διαφωνήσουμε  και  εδώ  για  . .  λόγους .  Θεωρώ  ότι  είναι  πάρα  πολύ  

σοβαροί  και  όπως  είναι ,  εάν  το  έχετε  διαβάσει ,  . .διότι  εμείς  

διαφωνήσαμε  στο  εξής :  ότι  εφαρμόζονται  αξιοκρατικά  κριτήρια  μόνο  

για  την  πόλη  των  Σερρών  και  όχι  για  όλο  τον  Δήμο  των  Σερρών .  

 Άρα  λοιπόν ,  η  ισότητα  μεταξύ  των  . .  πρέπει  να  εφαρμοστεί  στο  

κομμάτι  αυτό  . .  πιστεύω  ότι  θα  έχει  πρόβλημα  η  απόφαση  αυτή  για  να  

κριθεί  από  την  Αποκεντρωμένη .  Δεν  μπορεί  να  έχουμε  άλλα  μέτρα  και  

άλλα  σταθμά  για  την  επαρχεία  και  για  την  πόλη  άλλα .  Οι  δημότες  όλοι  

είναι  του  Δήμου  Σερρών .  

 Ένα  δεύτερο  σημείο  που  διαφωνήσαμε  είναι  ότι  τα  30 ευρώ  που ,  

μάλλον  στο  σημείο  αυτό  ζητήσαμε  να  γίνει  μείωση  της  πρώτης  

κλίμακας  από  40 ευρώ  να  γίνει  30,  για  τον  απλούστατο  λόγο  ότι  στα  

χωριά  επειδή  έχουν  μικρά  εισοδήματα ,  . .  οπότε  η  απόφαση  αυτή  θα  

…40 στις  Σέρρες ,  30 στα  χωριά  και  εισοδηματικά  κριτήρια  … 

 Είναι  ένα  άλλος  λόγος  είναι  ότι  τα  30 ευρώ  για  την  εγγραφή  των  

παιδιών  είναι  πάρα  πολλά .  Ζητήσαμε  να  γίνουν  15 την  σημερινή  

εποχή .   

 Ένας  άλλος  λόγος  τον  οποίο  ζητήσαμε  είναι  ότι  το  προνόμιο  των  

υπαλλήλων  για  δωρεάν  φιλοξενία  νομίζω  ότι  την  σημερινή  εποχή  δεν  

πρέπει  να  υπάρχει  και  γι '  αυτούς  τους  λόγους  δεν  ψηφίσαμε  την  

απόφαση  αυτή  και  δεν  θα  την  ψηφίσουμε  ούτε  και  σήμερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  και  πέρυσι  από  θέση  αρχής  θα  ψηφίσουμε  όχι ,  γιατί  πιστεύουμε  

ότι  η  συγκεκριμένη  παροχή  πρέπει  να  καλύπτεται  από  τον  Δήμο  

εξολοκλήρου .  Υπάρχουν  παραδείγματα  και  άλλων  δήμων   στην  Ελλάδα  

που  το  καταφέρανε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κάποιος  από  τους  κυρίους  συναδέλφους  να  τοποθετηθεί ;  Κύριε  

Πρόεδρε .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα  απαντήσω  συνολικά .  Όσον  αφορά  το  θέμα  της  ισονομίας  και  της  

ισοπολιτείας  για  όλους  τους  δημότες ,  θέλω  να  πω  ότι  η  πολιτική  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  τα  εισοδηματικά  για  τους  

παιδικούς  σταθμούς  που  είναι  στα  χωριά  μας ,  είναι  λειτουργεί  ως  

κίνητρο .  

 Όπως  ξέρετε  αυτές  οι  περιοχές  είναι  αγροτικές  και  τα  

εισοδήματα  δεν  υπερβαίνουν  τα  ποσά  που  . .τα  τροφεία  τα  νούμερα ,  

αλλά  λειτουργεί  ως  κίνητρο  και  για  τους  Σερραίους ,  οι  οποίοι  έχουν  

ασφυκτικά  πλέον  γεμίσει  τους  δημοτικούς  παιδικούς  σταθμούς  της  

πόλης  και  καλούμε  με  αυτόν  τον  τρόπο  τους  Σερραίους  δημότες  μας  να  

αποσυμφόρησίν  την  πόλη  και  να  συμμετέχουν  τα  παιδιά  τους  στους  

εξίσου  εξαιρετικούς  παιδικούς  σταθμούς  που  υπάρχουν  στην  

περιφέρεια .   

 Επίσης ,  στους  δημοτικούς  αυτούς  παιδικούς  σταθμούς  τους  

περιφερειακούς  δεν  έχουμε  τα  ίδια  έξοδα ,  δεν  έχουμε  την  ίδια  

φιλοξενία  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  ίσως  πάμε  σε  συμπτύξεις .  Είναι  ένα  

. .  το  οποίο  δεν  θέλουμε  να  μας  προβληματίσει ,  θέλουμε  να  κρατήσουμε  

όλους  τους  παιδικούς  σε  όλα  τα  χωριά  του  Δήμου  μας  ανοικτούς .  Με  

αυτόν  τον  τρόπο  μπορεί  να  μην  το  καταφέρουμε .   

 Όσον  αφορά  το  δωρεάν ,  κύριε  Καρύδα  θέλω  να  ξέρετε  ότι  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  από  τους  καλύτερους  δημοτικούς  παιδικούς  

σταθμούς  σε  όλη  την  Ελλάδα  όσον  αφορά  την  επιλεξιμότητα  που  
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έχουμε  στο  πρόγραμμα  το  Ε .Σ .Π .Α .  Το  65% των  παιδιών  είναι  δωρεάν .  

Είναι  δωρεάν  φιλοξενία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέρυσι  ήταν  45.   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εμείς  το  αυξήσαμε .  Παρότι  η  κυβέρνηση  θέλησε  να  στραγγαλίσει  τους  

δημοτικούς  παιδικούς  σταθμούς ,  εμείς  τα  καταφέραμε ,  διότι  η  δουλειά  

που  κάνουμε  εκεί  είναι  εξαιρετική .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Ότι  οι  γονείς  

πέρυσι  είχαν  την  επιλογή  στα  χέρια  τους .  Είχαν  το  βάουτσερ  και  

μπορούσαν  να  διαλέξουν  οποιονδήποτε  παιδικό  σταθμό  από  ιδιωτικούς  

που  υπάρχουν  στην  πόλη  πάρα  πολλούς ,  γιατί  έχουμε   γεμίσει .  

 Παρόλα  αυτά  όμως  εμείς  πήραμε  πολύ  περισσότερα  παιδιά  σε  

σχέση  με  την  περσινή  χρονιά  και  αυτό  δείχνει  ένα  δείγμα  της  δουλειάς  

που  κάνουμε  και  της  ποιότητας  που  προσφέρουμε  στους  συνδημότες  

μας .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  . .σας  εξηγώ  ότι  το  65% είναι  δωρεάν  η  

φιλοξενία  και  αυτό  μας  δίνει  την  δυνατότητα  να  προσφέρουμε  και  

θέσεις  εργασίας  στους  συνδημότες  μας .  Μην  ξεχνάτε  ότι  25 

συνδημότες  μας  εργάζονται  στους  παιδικούς  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  μέσω  

του  προγράμματος  του  Ε .Σ .Π .Α .  

 Το  εκατό  τοις  εκατό  δεν  το  έχει  κανένας  Δήμος .  Θα  σας  πω  

μάλιστα  στην  Θεσσαλονίκη  σε  έναν   Δήμο ,  δεν  θέλω  να  πω ,  κύριε  

Στεργίου  βοηθήστε  με  ο  κύριος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Εκεί  το  εκατό  τοις  εκατό  προσπαθούνε  να  είναι .  Δηλαδή ,  δεν  δέχονται  

άλλους  δημότες .  Γιατί  υπάρχουν  παιδιά  που  κάνουν  χρήση  του  

προγράμματος  και  υπάρχουν  παιδιά  που  δεν  μπορούν  να  κάνουν  χρήση ,  

όπως  είναι  τα  παιδιά  των  δημοσίων  υπαλλήλων .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Πρόεδρε .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Κύριοι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  370/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  για  να  αποδεσμεύσουμε  και  τον  υπηρεσιακό  τον  κ .  

Κατιρτζόγλου ,  το  δέκατο  θέμα  συμφωνείτε  να  το  φέρουμε  πρώτο  για  

να  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2017  

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χαρίτο ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ  το  δέκατο  θέμα  την  

εισήγηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  η  έγκριση  της  έκθεσης  εσόδων-εξόδων  Α΄  τριμήνου  2017 για  τον  

έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  2017.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  την  τριμηνία  έσοδα  –έξοδα  του  ΄17, τα  οποία . .  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  2017.  Εδώ  βρίσκεται  ο  διευθυντής  του  λογιστηρίου ,  ο  

οποίος  για  οποιαδήποτε  λεπτομέρεια  θέλετε  να  ρωτήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ένα  μικρόφωνο  κοντά  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

. .  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  απλώς  τώρα  τα  παρουσιάζουμε  εδώ  και  

πρέπει  να  ψηφιστούν .   …Εάν  θέλετε  για  λεπτομέρειες ,  ο  διευθυντής  

είναι  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάτι  να  προσθέσετε  κ .  Κατιρτζόγλου ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

. .κάθε  τρίμηνο  …στην  ουσία  μαζί  με  τον  προϋπολογισμό  είναι  μια  

στοχοθεσία  η  οποία  παρακολουθείται  ανά  τρίμηνο .  Τα  τελευταία  

χρόνια  δεν  είχαμε  καμία  παρατήρηση  από  το  Παρατηρητήριο  το  οποίο  

παρακολουθεί  όλους  τους  δήμους  και  είμαστε  υποχρεωμένοι  πριν  

πολλά  χρόνια  μηνιαία  να  . .στοιχεία ,  είμαστε  μέσα  στα  πλαίσια  των  
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εγκυκλίων  που  ορίζουν ,  δεν  έχουμε  αποκλίσεις ,  οι  οποίες  μπορεί  να  

σημαίνουν  αλλαγή  είτε  της  στοχοθεσίας  μέσα  στην  χρονιά  είτε   εάν  τα  

πράγματα  πάνε  πολύ  άσχημα  και  παρέμβαση  του  Παρατηρητηρίου ,  δεν  

νομίζω  ότι  υπάρχει  τέτοιο  θέμα .   

 Υπάρχει  μια  αύξηση  λίγο  στις  υποχρεώσεις  απλήρωτες  στην  αρχή  

της  χρονιάς  και  είναι  φυσικό  αυτό  γιατί  στην  αρχή  της  χρονιάς  . .  δεν  

μπορούμε  να  εκδώσουμε ,  να  κάνουμε  πληρωμές  αλλά . .  το  επόμενο  

διάστημα .  Νομίζω  ότι  είμαστε  μέσα  στα  πλαίσια  που  ορίζει  ο  νόμος ,  το  

Παρατηρητήριο ,  το  οποίο  ως  γνωστό  τώρα  ελέγχει  και  τους  δήμους  εδώ  

και  πολλά  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  περιμένετε  λιγάκι .    

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είναι  θέμα  οικονομικών  στοιχείων  για  τα  οποία  ελεγχόμαστε  και  στα  

οποία  δεν  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  σημαντικές  αποκλίσεις ,  αλλιώς  

υπάρχουν  πολλές  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ανοίγει  κύκλος  ερωτήσεων .  Ο  

κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γενικά  είναι  όπως  μας  τα  είπε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  μικρόφωνό  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου  κλείστε  το  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καταρχήν ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  βάλετε  εδώ  ένα  πολύ  πρόχειρο  και  νομίζω  

ότι  το  θεωρώ  . .απαράδεκτο  το  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  το  οποίο  θεωρώ  ότι  δεν  

πρέπει  . .  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  ξέρω  πως  μπήκε  τόσο  

πρόχειρα ,  το  οποίο . .  δεν  ξέρω  γιατί  μπήκε  αυτό  και  πως  μπήκε .  Πρέπει  

να  εγκριθεί  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Νομίζω  ότι  είναι  θέμα  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  όπως  τα  άλλα  και  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  του  Δήμου  είναι  πάρα  πολύ  

προσεγμένα  και  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πολύ  πρόχειρο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  ξέρω  τι  συμβαίνει ,  πάντως  είναι  

. .για  την  υπηρεσία  με  εξωτερικό  συνεργάτη  …φέρνετε  ένα  τέτοιο  

έγγραφο  στους  δημοτικούς  συμβούλους .   

 Ερώτηση .  Όσον  αφορά  τα  έσοδα  βλέπω  των  παρελθόντων  ετών ,  

κ .  Κατιρτζόγλου ,  έχουν  προϋπολογιστεί  5 εκατομμύρια  . .  163.000 

μόνο .  Για  ποιο  λόγο  είναι  τόσα  λίγα ;   

 Και  ένα  δεύτερο ,  στις  πληρωμές  πάλι ,  έχουμε  πληρωμές  ΠΟΕ  

προϋπολογισμένα  800.000 και  στο  πρώτο  τρίμηνο  317.000.  είμαστε  

κατά  πολύ  …αυτά  για  τον  Δήμο  Σερρών .  
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Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Η  στοχοθεσία  των  εσόδων ,  η  ανάλυση  δηλαδή  κατά  μήνα  και  τρίμηνο  

έχει  μια  λογική  ότι  στις  αρχές  του  χρόνου  δεν  φορτώνουμε  ούτε  με  

πολλές   δαπάνες  ούτε  με  πολλά  έσοδα  την  στοχοθεσία .  Το  ξεκίνημα  

της  χρονιάς  είναι  πάντα  δύσκολο  για  την  Οικονομική  Υπηρεσία ,…. 

ώστε  να  αρχίσει  να  δουλεύει  σε  κανονικό  ρυθμό  η  Οικονομική  

Υπηρεσία .  

 Το  δεύτερο  είναι  . .κ .  Χρυσανθίδη  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  πληρώσαμε  317…. 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στα  έσοδα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έξοδα .  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Οι  πληρωμές  ΠΟΕ ,  όπως  ξέρετε  πολλές  φορές  παρουσιάζουν  αρκετά  

προβλήματα  όσον  αφορά  και  την  πλήρη  νομιμότητα  ενός…δηλαδή  

έχουμε  αρκετά  προβλήματα  από  υποχρεώσεις  παλαιών  ετών ,  οι  οποίες  

πολλές  φορές  δεν  έχουν  και  την  απαιτούμενη  νομιμότητα  για  να  . .τα  

σχετικά  εντάλματα ,  οπότε  είναι  λογικό  ως  ένα  βαθμό  να  υπάρχει  μια  

. .υποχρεώσεων ,  όχι  γιατί  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  ο  οργανισμός  

…πιστώσεις ,  πιο  πολύ  τα  προβλήματα  στις  πληρωμές  των  ΠΟΕ  

εντοπίζονται   σε  θέματα ,  όπως  είπα ,  νομιμότητας  κα  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Και  μια  τελευταία  ερώτηση ,  . .στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στα  λοιπά  έξοδα  έχουμε  

ένα  μείον  25%, 25,60 και  βλέπω  τον  μήνα  Γενάρη  έχει  κάποια  έξοδα . .  
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Λοιπά  έσοδα  τα  οποία  τον  μεν  Φλεβάρη  είναι  διπλάσια  τον  Γενάρη ,  

τον  Μάρτη ;  Από  που  προέρχονται  αυτά ;  Και  είναι  μείον  25,60%.. .  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

. .αυτό  δεν  το  ξέρω ,  αλλά  όπως  ξέρετε  κ .  Χρυσανθίδη…εάν  υπάρχουν  

αποκλίσεις  σε  δυο  συνεχόμενα  τρίμηνα ,  με  συνδυασμό  κριτηρίων . .  η  

αρμόδια  ΚΥΑ ,  εκεί  υποχρεωτικά  …Εάν  υπάρχει  απόκλιση  σε  αυτό  το  

τρίμηνο  πιστεύω  στο  επόμενο  τρίμηνο  οι  δείκτες  όσον  αφορά  …να  

είναι  ικανοποιητικοί .  Δεν  αρκεί  μόνο  ένας  δείκτης  να  έχει  απόκλιση ,  

για  να  έχουμε  . .  από  το  Παρατηρητήριο  για  . .  θα  πρέπει  να  υπάρχει  

ένας  συνδυασμός  κριτηρίων  που  να  αναδεικνύει  ότι  και  από  τις  

υποχρεώσεις  και  οι  υποχρεώσεις  αυξάνονται  και  τα  έσοδα  δεν  

εισπράττονται  και  . .  

 Τώρα  για  το  συγκεκριμένο  γιατί  σε  αυτό  το  τρίμηνο… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βασικά  τα  ξέρω  αυτά  που  λέτε ,  δεν  υπάρχει  αμφισβήτηση  αλλά  τι  είναι  

αυτό  …τόσο  αυξημένο  τον  Φεβρουάριο  και  είναι  μετά  πάλι  μειωμένο  

τον  Μάρτιο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κατά  τα  άλλα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  πρώτο  ερώτημα  το  διευκρίνηση  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  είχατε  αυτή  την  

απόκλιση  κ .  Κατιρτζόγλου ,  το  84,47,  το  πρώτο  που  είπατε  για  τις  
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απλήρωτες  υποχρεώσεις ,  μου  έκανε  εντύπωση  γιατί  είναι  μεγάλη  

διαφορά  … 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ναι  …δηλαδή  ακόμα  και  ένα  ποσό  800.000 σε  έναν  ισολογισμό  50  

εκατομμυρίων  και  με  κριτήρια  . .  πάρα  πολύ  καλός .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δώστε  την  εξήγηση .  Απλώς  είδα  την  απόκλιση  που  ήταν  πολύ  μεγάλη ,  

γι '  αυτό .   

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τώρα  ένα  άλλο  μόνο  στην  ΔΑΕΚΑΣ ,  είδα  δυο  ποσά  τα  οποία ,  δεν  ξέρω  

εάν . .  λέει  ότι  τα  έσοδα  του  πρώτου  τριμήνου  ΔΑΕΚΑΣ ,  ανήλθαν  στα  

427,41 ευρώ  έναντι  στόχου  12.318 παρουσιάζοντας  αρνητική  απόκλιση  

1.890.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Κατιρτζόγλου  δεν  είπα  ότι  . .  επειδή  ψηφίζουμε  τώρα… 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Προϋπολογίζουμε .  Τα  νομικά  πρόσωπα  έχουν  κάποια  έσοδα .  Εάν  για  

κάποιο  λόγο  δεν  συντρέχουν  αυτά  τα  έσοδα ,  θα  …πάρα  πολύ  μεγάλη .  

Τώρα  για  ποιο  λόγο  είχαμε  μόνο  427 αυτό  δεν  μπορώ  να  το  απαντήσω  

αλλά  δεν  νομίζω  ότι  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέει  ότι  ανήλθαν  τα  έσοδα  σε  427.  Πες  ότι  δεν  τα  πήραμε ,  εντάξει… 

επομένως  διαφορά  1.800,  πώς  γίνεται  αυτό  το  πράγμα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  διευκολύνω  λίγο  την  συζήτηση ,  συγνώμη   κύριοι… 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  μόνα  έξοδα  που  έχει  αυτή  την  στιγμή  είναι  καθαρά  από  τόκους  

καταθέσεων…τίποτα  παραπάνω  και  τίποτα  παρακάτω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  μην  κουράζω  το  σώμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Μηλίδη ;  Ξεκινάμε  κύκλο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  Πρόεδρε ,  μην  βιάζεσαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βιάζομαι  καθόλου .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησε  τον  γραμματέα  δίπλα  σου  ποιος  . .μην  εκτίθεσαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  εκτίθεμαι  καθόλου .  Σας  παρακολούθησα  από  την  στιγμή  που  

δηλώσατε .  Είδα  πότε  δηλώσατε .  Έχετε  τον  λόγο  για  ένα  λεπτό .  Το  

είδα ,  το  πρόσεξα ,  είμαι  αρκετά  προσεκτικός  σε  αυτά .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  να  κάνω  ένα  ερώτημα  προς  τον  Πρόεδρο  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  στοχοθεσία  πρώτου  τριμήνου .  Αλήθεια  ποιος  το  
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υπέγραψε  αυτό ;  Εμείς  ως  Δ .Σ .  τέτοια  απόφαση  για  την  τρίμηνη  

στοχοθεσία  δεν  έχουμε  πάρει .  Ως  εκ  τούτου  λοιπόν ,  αυτό  το  οποίο  

ήρθε  σε  σας  είναι  κατ’   εκτίμηση  και  χωρίς  βέβαια  να  υπάρχει  

απόφαση  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Μια  διαδικασία  η  οποία  

ακολουθείται  χρόνια  τώρα .   

 Πώς  μπορούμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  για  την  τρίμηνη  

στοχοθεσία  την  στιγμή  τα  στοιχεία  τα  οποία  έχουν  έρθει  σε  σας ,  δεν  

έχουν  την  σφραγίδα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  θα  έρθουν  αργότερα ;  

Και  φυσικά  θα  πρέπει  να  επιβεβαιώσουμε  αυτά  τα  οποία  εσείς ,  ως  

Οικονομική  Επιτροπή  μας  φέρνετε  να  ψηφίσουμε ;  Είναι  λίγο  

παράταιρο  αυτό ,  αγαπητέ  κ .  Αντιδήμαρχε ,  δεν  νομίζεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  το  δούμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  ψηφίζουμε  τώρα .  Ποιος  τα  υπέγραψε ;  Απόφαση  Δ .Σ .  δεν  υπάρχει .  

Δεν  ήρθε  τέτοιο  θέμα  πρόεδρε  και  καλούμαστε  εμείς .  Μήπως  είναι  

φρόνιμο  να  πάει  στο  επόμενο  Δ .Σ ,  έτσι  ώστε ,  να  περάσει  από  τα  

συμβούλια  των  νομικών  προσώπων  και  μετά  να  έρθει  ολοκληρωμένο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επικοινώνησα  με  την  Διευθύντρια  την  κυρία  Ιωαννίδου  και  μου  είπε  

ότι  όλα  τα  προηγούμενα  έτη  . .  την  ετήσια  στοχοθεσία ,  ενώ  οι  τρίμηνες  

πηγαίνουν  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Επικοινώνησα  και  μου  λέει… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ξέρω  κάθε  τρίμηνο  ψηφίζουμε  την  τρίμηνη  στοχοθεσία .  Και  τα  

έχω  και  στον  φάκελο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

…λογιστικό  γραφείο  που  να  αναλαμβάνει  την  διαχείριση  την  

οικονομική  . .  κατευθείαν  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια  κουβέντα .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  εκ  της  θέσεως  του  ίσως  δεν  μπορεί  να  

τα  πει  έτσι  πιο  καθαρά .  Τα  οικονομικά  τα  είπε  άψογα .  Ο  Δήμος  μας  

είναι  ένας  Δήμος  με  200 εκατομμύρια  ευρώ  κεφάλαιο , . .  στον  τελευταίο  

ισολογισμό  και  είναι  ένας  Δήμος  που  δεν  χρωστάει ,  ενώ  1/1/11 

χρωστούσε  πάνω  από  10 εκατομμύρια  ευρώ .  Είναι  ένας  Δήμος  που  

τηρεί  κατά  γράμμα  τον  νόμο ,  δεν  έχει  παρεκκλίσεις  και  λειτουργεί ,  θα  

έλεγα  άψογα  σε  σχέση  με  όλους  τους  υπόλοιπους  δήμους  στην  Ελλάδα .  

 Γι '  αυτό  πολύ  σωστά  είπε  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  και  πραγματικά  

συγχαίρω  την  Οικονομική  Επιτροπή  για  όλη  την  δουλειά  που  έχει  

κάνει ,  όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  ότι  δεν  είχαμε  παρατηρήσεις  από  το  γνωστό  

Παρατηρητήριο ,  το  οποίο  φυσικά  η  Αυτοδιοίκηση  δεν  το  θέλει ,  γιατί  

θεωρεί  ότι  την  χειραγωγεί  αλλά  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  έχουμε  καμία  

παρατήρηση  όσον  αφορά  παρεκκλίσεις  μας .   

 Επομένως ,  πολύ  σωστά  ο  κ .  Χαρίτος  πέρασε  από  την  Οικονομική  

Επιτροπή  την  στοχοθεσία ,  κυρίως  του  Δήμου  μας  ενδιαφέρει .  Είμαστε  

πραγματικά  στον  σωστό  δρόμο ,  αυτό  πρέπει  να  ξέρουν  οι  πολίτες ,  δεν  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

58

έχουμε  προβλήματα ,  είμαστε  ένας  Δήμος  που  δεν  χρωστάει ,  δεν  έχει  

ανοίγματα ,  λειτουργεί  σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  οι  προϋπολογισμοί  του  

και  η  στοχοθεσία  που  βάζουμε ,  μην  ξεχνάτε  ότι  την  στοχοθεσία  την  

βάλαμε  από  πέρυσι  για  φέτος ,  για  όλη  την  χρονιά ,  τα  έσοδα  τα  είδα  

και  εγώ  στο  σύνολό  τους  είναι  θετικά ,  έχουν  θετική  απόκλιση  στο  

σύνολο  των  εσόδων  και  θετική  απόκλιση  στο  σύνολο  των  δαπανών  του  

προϋπολογισμού  του  Δήμου  Σερρών .  

 Άρα  και  ξοδεύουμε  λιγότερα  από  αυτά  που  στοχοθετήσαμε ,  

είμαστε  δηλαδή  μέσα  στα  όριά  μας  και  μαζέψαμε ,  να  το  πω  λαϊκά  

περισσότερα  έσοδα  από  αυτά  που  είχαμε  κατά  νου  ότι  θα  μαζέψουμε  το  

πρώτο  τρίμηνο .   

 Πράγματι  για  να  είμαι  και  τίμιος  και  σωστός ,  είχαμε  μια  διαφορά  

στην  αποπληρωμή  οφειλών  πρώτου  τριμήνου .  Αυτό  πολύ  σωστά ,  όπως  

εξήγησε  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  έχει  να  κάνει  με  το  ξεκινήσαμε  της  χρονιάς  

πάντοτε  μέχρι  να  . .  ο  προϋπολογισμός  και  να  αρχίσει  να  δουλεύει  η  

μηχανή  του  Δήμου ,  αυτά  αποπληρώνονται  κυρίως  στο  δεύτερο  τρίμηνο  

και  στο  τρίτο  και  στο  τέταρτο .   

 Επομένως ,  τουλάχιστον  για  τον  Δήμο  Σερρών  τα  νομικά  πρόσωπα  

είναι  εδώ  οι  συνάδελφοι  να  δώσουν  και  άλλες  εξηγήσεις ,  η  γνώμη  μου  

είναι  ότι  είμαστε  σε  πολύ  καλό  δρόμο ,  στον  σωστό  δρόμο ,  εκεί  που  

πρέπει  και  όποιος  και  εάν ,  κύριε  Δήμαρχε  μετά  από  όλη  αυτή  την  καλή  

δουλειά  που  έγινε  τα  προηγούμενα  χρόνια  μέχρι  και  σήμερα  και  όποιος  

και  εάν  αναλάβει  τον  Δήμο  μετά  το  ΄19, οφείλω  να  ομολογήσω  θα  

πάρει  έναν  Δήμο  που  σε  αυτόν  τον  τομέα  λειτουργεί  άψογα ,  όπως  και  

σε  πολλούς  άλλους  βέβαια ,  αλλά  σε  αυτόν  θεωρώ  με  ειλικρίνεια ,  ο  κ .  

Χαρίτος  ο  συνάδελφος ,  ο  εξαίρετος  συνάδελφος  που  έχει  αναλάβει  να  

φέρει  σε  πέρας  τα  τελευταία  δυόμιση  χρόνια  της  δημοτικής  αυτής  
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θητείας  το  έργο  των  Οικονομικών  Υπηρεσιών ,  νομίζω  ότι  θα  

ακολουθήσει  αυτή  την  πορεία .  Ήδη  με  την  στοχοθεσία  που  μας  φέρνει  

είναι  σε  αυτή  την  κατεύθυνση  και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  ο  κ .  

Κατιρτζόγλου  πάντοτε  εδώ  στο  συμβούλιο  και  οι  άλλοι  συνάδελφοί  του  

θα  μας  φέρνουν  καλά  νέα .   

 Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γαλάνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  κάτι .  Ότι  η  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

επικοινώνησε  με  όλους  τους  οργανισμούς  και  πήρε  τα  στοιχεία  αυτά .  

Εάν  είναι  μη  νόμιμο ,  θα  το  ελέγξω  και  θα  σας  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   από  την  ώρα  που  δεν  υπάρχει  καμία  παρατήρηση  από  

το  Παρατηρητήριο  όλα  είναι  σωστά .  Τι  μιλάμε  ώρες  εδώ  πέρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Ψηφίζουμε .  Ξεκινήσαμε  την  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  ξεκινήσατε  αλλά  υπάρχει  ένα  θέμα  εδώ  πέρα ,  το  οποίο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  είναι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ψηφίσουμε  το  νομικό  πρόσωπο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  σχέση  έχει  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  ψηφίζουμε .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  Υπάρχει  μια  εισήγηση  

νομίζω .  Οι  συνάδελφοι  νομίζω  ότι  … Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Τερζή ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μαργαρίτη  προχωρούμε .  Κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  εμείς  ως  παράταξη  λέμε  όχι  για  θέματα  τάξης  και  ως  ουσίας .  

Κάποτε  θα  πρέπει  να  λειτουργούμε  με  την  ανάλογη  τάξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Καρύδας  ναι .  Ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ναι .  Κύριε  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Εμείς  θα  ψηφίσουμε  ως  …δεν  είναι  αρμόδιο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ;  Συγνώμη  κα .  Μπιτζίδου  το  μικρόφωνό  σας ,  σας  

παρακαλώ  για  να  καταγραφεί .  Δεν  ακούγεστε  γι '  αυτό .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι  με  επιφύλαξη  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  301/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 των  έργων:α)  Κατεδάφιση  επικινδύνως  ετοιμόρροπων  κτηρίων  

στην   

οδό  Βοσπόρουβ)  Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  από  οπλισμένο   

σκυρόδεμα  στο  κτήριο  του  2ου  Γυμνασίου  -  Λυκείου  Σερρών  και  

γ)  Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στην  διασταύρωση  της  Ε .Ο .   
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Ελαιώνα  -  Βροντούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  Επιτροπής  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 του  έργου:  Κατεδάφιση  επικινδύνως  ετοιμόρροπων  κτηρίων   

στην  οδό  Βοσπόρου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  287/2017 )  

………………………… 

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  

Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα   

στο  κτήριο  του  2ου  Γυμνασίου  -  Λυκείου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  288/2017 )  

…………………………  
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Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:  

Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στην  διασταύρωση  της  Ε .Ο .  Ελαιώνα  -  

Βροντούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  289/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  27/2017 Α .Δ .Σ .  ως  προς  

 το  μέλος  της  επιτροπής  παραλαβής  έργων  των  οποίων  η  δαπάνη   

δεν  υπερβαίνει  τα  5.869,41 €,  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  290/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο   

έτους  2016 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  ελεγκτών   

για  το  έτος  2016 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  τον  ορισμό  των  ορκωτών  ελεγκτών  για  τον  διαχειριστικό  έλεγχο  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  ΄16. . .θα  έρθει  πάλι  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιοι  θα  είναι  και  πόσο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πόσα  λεφτά  είναι  το  γράφει  μέσα .  Η  αμοιβή  των  παραπάνω  …η  

κατώτερη  αμοιβή  από  τις  προβλεπόμενες  σχετικές  διατάξεις  όπως  

έχουν  οριστεί  και  τα  λοιπά .  Το  ποιοι  θα  είναι  αυτή  την  στιγμή  δεν  το  

γνωρίζω ,  δεν  το  ξέρω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτός  που  ήταν  και  πέρυσι  από  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  ορίζουν  

έναν .   Για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εάν  θέλετε  να  κάνετε  πρόσκληση  εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος  …Αλλά  για  τα  150 ευρώ  μας  τα  δίνει  το  Επιμελητήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  291/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου:  

α)  σε  εργαστήριο  για  τις  στρατηγικές  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης   

που  διοργανώνεται  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  το  Υπουργείο  

 Οικονομίας  και  Ανάπτυξης .  

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

β)  σε  εκθέσεις  τουρισμού  στην  Ελλάδα ,  κατά  το  έτος  2017.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Πρόκειται  για  μια  διημερίδα  που  οργανώνεται  από  την  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή  και  έχει  να  κάνει  με  τον  τρόπο  υλοποίησης  των  στρατηγικών  

. .ανάπτυξης .  Διοργανώνεται  1 και  2 Ιουνίου  από  το  Υπουργείο  

Οικονομίας  …Είναι  να  πάνε  ένας  εγώ  και  ένα  στέλεχος  από  το  Τμήμα  

Προγραμματισμού  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  ωφέλεια  έχει  ο  Δήμος ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Την  ωφέλεια  που  έχει  οποιαδήποτε  παρουσία  μας  σε  μια  ημερίδα  που  

έχει  να  κάνει  . .  στα  οποία  εμπλεκόμαστε .  Ο  Δήμος  έχει  ένα  σχέδιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  το  δεύτερο  ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  είναι  . .  της  χρονιάς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ομόφωνα .   

 

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου:  σε  εργαστήριο  για  τις  στρατηγικές  

 βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  που  διοργανώνεται  από  την   

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  το  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης .  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  292/2017 )  

…………………………  
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Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου:  σε  εκθέσεις  τουρισμού   

στην  Ελλάδα ,  κατά  το  έτος  2017.  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  293/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  3ο  διακρατικό   

εργαστήριο  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  MAPS. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πρόκειται  ουσιαστικά  για  το  εργαστήριο  το  οποίο  έγινε  την  

προηγούμενη  εβδομάδα .  Έρχεται  εκ  των  υστέρων  καθαρά  για  τυπικούς  

λόγους ,  για  να  μπορεί  να  είναι  επιλέξιμη  η  δαπάνη  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος .  Από  τον  Δήμο  Σερρών  συμμετείχε  ο  κ .  Χράπας ,  εάν  δεν  

κάνω  λάθος .  Υπήρχε  στέλεχος  του  Τμήματος  Προγραμματισμού  και  

του  τμήματος  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  και  ο  κ .  Μυστακίδης .  

Πραγματοποιήθηκε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  . .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εφόσον  γνωρίζουν  ότι  το  συνέδριο  αυτό  θα  λάβει  χώρα  3 και  4/5ου ,  

τόσο  δύσκολο  είναι  να  έρθει  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

έτσι  ώστε ,  να  μην  φτάνουμε  σε  αυτό  το  . .να  ψηφίζουμε  τα  προ-

αποφασισμένα ;  Αυτό  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Επειδή  έγινε  11 Απριλίου  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  υπάρχει  προγραμματισμός .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν  υπάρχει .  Οι  ημερομηνίες  επειδή  δύναται  να  τροποποιηθούν ,  ας  

πούμε  για  το  επόμενο  . .  δεν  είναι  έτοιμες  οι  ημερομηνίες ,  παρότι  θα  

γίνει  σε  ένα  δίμηνο  από  τώρα .  Αυτό  θα  το  δείτε  με  αλληλογραφία ,  εάν  

θέλετε ,  έγινε  μετά  τις  11 Απριλίου .  Αλλιώς  θα  το  φέρνανε ,  δεν  υπήρχε  

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα  παρακαλέσω  κάτι  να  γίνει .  Επειδή  πολλές  φορές  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή  πολλές  φορές  έχουν  πάει  με  αυτό  το  πρόγραμμα ,  πήγαν  

Πορτογαλία ,  πήγαν  Ισπανία ,  Γερμανία ,  εάν  …τι  εμπειρία  αποκτούν  και  
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να  ενημερωθούμε  τι  γίνεται… αυτό  εάν  είναι  δυνατόν  κάποια  φορά  να  

γίνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Και  με  χαρά  και  στην  επόμενη  συνάντηση  που  θα  γίνει  για  το  …να  

έρθει  όποιος  θέλει .  Τα  αποτελέσματα  θα  έρθουν  μετά  την  έκθεση  που  

θα  γίνει  με  το  πέρας  όλων  των  συναντήσεων .  Παρόλα  αυτά  και  σε  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορούμε  να  σας  ενημερώσουμε  αλλά  

και  στην  επόμενη  συνάντηση  που  θα  ακουστεί ,  να  περάσουμε  μια  

πρόσκληση  και  να  έρθει  όποιος  θέλει  για  είναι  ανοικτό  και  σε  δημότες  

ακόμα  οι  συναντήσεις .  Είναι  τελείως  ανοικτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μπορούμε  να  φροντίσουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

γίνει  ενημέρωση .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Νομίζω ,  άποψή  μου  τώρα ,  μπορεί  να  κάνω  λάθος ,  μια  συνάντηση  από  

όσοι  πήγαν  ή  οι  υπάλληλοι  που  πήγαν  στην  Δημαρχία  να  έρθουμε  να  

ρωτήσουμε ,  να  ενημερωθούμε ,  να  μάθουμε .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  το  φροντίσουμε ,  θα  συνεννοηθούμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

70

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  το  θέμα  αυτό  είναι  από  τα  πλέον  σοβαρά  θέματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  το  θέμα  αυτό  είναι  από  τα  πλέον  σοβαρά  θέματα  και  πιστεύω  

ότι  για  70 χρόνια  σκλαβώνουμε  τους  Σερραίους ,  …τους  φτωχούς  

Σερραίους ,  καλά  να  το  δείτε  όπως  είναι ,  μην  πειράξετε  τίποτα  και  να  

αφήσετε  τους  υπουργούς  και  τις  υπουργίνες ,  ο  οποίες  φροντίζουν  να  

μας  σκλαβώσουν .  Είναι  σοβαρό  θέμα ,  κύριοι ,  δεν  είναι  απλό  θέματα .  

…Καμία  ενημέρωση  πουθενά ,  τίποτα ,  μηδέν .   

 Και  επαναλαμβάνω ,  κ .  Αγγελίδης ,  φέρνετε  μεγάλη  ευθύνη  γι '  

αυτό  το  θέμα .  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Συμφωνούμε  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Καρύδας ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από  την  αρχή  είχαμε  εκφράσει  τις  επιφυλάξεις  μας  για  το  πρόγραμμα ,  

γι '  αυτό  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   Κύριε  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  είμαστε  σκλαβωμένη  πόλη  το  καταλαβαίνεις ;  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  αρνητική  η  ψήφος  σας .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  294/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο:  ¨Αντιπλημμυρικά  έργα   

στο  χείμαρρο  Αγίων  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο   

του  Ε .Π .  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Άξονας   

Προτεραιότητας  ΑΞ05) ¨Προώθηση  της  προσαρμογής  στην  

 κλιματική  αλλαγή  της  πρόληψης  και  της  διαχείρισης  κινδύνων¨  

 και  στην  πρόσκληση  με  τίτλο:  ¨Επενδύσεις  για  την  πρόληψη   

και  διαχείριση  κινδύνων  από  πλημμύρες¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  μετά  από  την  σχετική  πρόσκληση  . .  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας  η  Τεχνική  Διεύθυνση  και  τα  στελέχη  της  υπηρεσίας  του  

αντίστοιχου  αντιδημάρχου  έκαναν  μια  σειρά  από  συναντήσεις  με  την  

Διαχειριστική  Αρχή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  

ετοιμάζουν  μια  πρόταση  στα  πλαίσια  της  συγκεκριμένης  πρόσκλησης  
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ύψους  14.800.000 ευρώ  προς  ένταξη ,  η  οποία  αναμένεται  να  υποβληθεί  

στις  2 Ιουνίου .    

 Με  το  παρόν  ζητούμε  την  έγκριση  της  υποβολής  της  

συγκεκριμένης  πρότασης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  295/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  ίδρυσης  δομής  παροχής  συσσιτίου  Δήμου  Σερρών  και   

ορισμός  – συγκρότηση  επιτροπής  διαχείρισης  στο  πλαίσιο   

υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομές  παροχής  βασικών  αγαθών:   

παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  

είναι  διαδικαστικού  χαρακτήρα .  Πρέπει  να  κάνουμε  ίδρυση  της  δομής  

παροχής  συσσιτίου  και  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής  στο  πλαίσιο  της  

υλοποίησης  της  πράξης  στην  οποία  έχει  ενταχθεί  ο  Δήμος  μας  . .  Εάν  

θέλει  κάποιος  κάποια  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πρέπει  να  ορίσουμε  την  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ποιους  αποτελείται  η  Επιτροπή ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Η  Επιτροπή  αποτελείται  από  δυο  μέλη  της  συμπολίτευσης  και  από  ένα  

από  την  αντιπολίτευση  συν  τον  Πρόεδρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  προεδρεύετε  εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  η  πρότασή  σας ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  κυρία  Δρίγκα  και  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μπορούν  να  μπουν  και  οι  δυο ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  και  ο  κ .  Τερζής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;  Διαφωνείτε ;  Ωραία ,  διαφωνεί  ο  κύριος… 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  296/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  65 και  67/2017 αποφάσεων   

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  έχει  τον  λόγο .  Αφορά  κληροδότημα  του  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  δίνω  τον  λόγο  απουσία  του  κυρίου  Προέδρου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  65 περί  απόφασης   του   

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

περί:  Έγκριση  απολογισμού  κληροδοτημάτων   

Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλας  έτους  2016 

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  Κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  297/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  με  τον  αριθμό  67/2017 του  ΔΣ  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί:   

Έγκρισης  ισολογιστικών  κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα   

και  Αφροδίτης  Σιόλας  έτους  2016 

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  Κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  298/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  της  υπ΄  αριθμ .  47/2017 απόφασης  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

 της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  αποζημίωσης  του  προέδρου  της   

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τσαλίκογλου  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη .  Αναφέρεται  το  θέμα  στον  κ .  Τσαλίκογλου .  Δεν  

μπορεί  να  είναι  και  εισηγητής .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  πάω  να  πω .  Νομίζω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  ψηφίσει .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

. .θα  το  εισηγηθεί  ο  κ .  Τερζής  ο  αντιπρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .θα  υπάρξει  πρόβλημα  ένστασης  και  2690,  το  ξέρει  ο  κ .  Γαλάνης  για  

να  εισηγηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  εισηγηθεί .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μου  επιτρέπετε  διαδικαστικά ;  Το  θέμα  έχει  κριθεί  και  

με  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  με  την  περσινή ,  τις  δυο  

αποφάσεις  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  για  το  . .  Δικαιώθηκε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε .  Δώστε  με  ένα  λεπτό .  Σας  σεβάστηκα .  Σας  άκουσα  

με  σεβασμό .  Έχει  δικαιωθεί  ο  Δήμος  για  την  εισήγηση  που  είχε  κάνει  

εδώ  και  η  αντιδήμαρχος  και  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ο  κ .  

Ραμπότας  ως  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  πήγε  η  υπόθεση  μετά  από  

ένσταση  στην  Αποκεντρωμένη  και  δικαιώθηκε  ο  Δήμος ,  δικαιώθηκαν  η  

κυρία  και  ο  κύριος  Πρόεδρος .   

 Τώρα  για  μένα ,  κατά  την  άποψή  μου  ή   θα  πρέπει  να  δηλώσει  

απών  στην  συνεδρίαση  ο  κ .  πρόεδρος  ή  διαφορετικά  θα  πρέπει  να  

δηλώσει  παρών  και  να  εισηγηθεί  και  κατά  την  εκτίμηση  της  απόφασης  

της  Αποκεντρωμένης .  

 Νομίζω  ότι  ο  ίδιος ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  ήδη  δήλωση  και  για  

ηθικούς  λόγους  ότι  αισθάνεται  ότι  θέλει  να  είναι  απών .  Επομένως  δεν  

τίθεται  θέμα .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Θα  απαντήσω  στον  κ .  Γαλάνη  και  θα  του  πω  ότι  πέρυσι  απορρίφθηκε  η  

ένσταση  για  λόγους  τυπικούς  και  όχι  ουσίας .  Δεν  είναι  δυνατόν  και  

ξέρω  πολύ  καλά  τον  Ν2693, κύριε  Γαλάνη ,  τον  ξέρετε  και  εσείς ,  

απορρίφθηκε  για  λόγους  τυπικούς  και  όχι  ουσίας .  Αυτό ,  όπως  ξέρετε ,  

δεν  είναι  δεδικασμένο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  απαντήσω  και  εγώ  στον  κ .  Αναστασιάδη ,  γιατί  

δόξα  το  Θεό  πιστεύω  ότι  έχω  κάποιες  νομικές  γνώσεις ,  το  ζήτημα  εδώ  

που  τίθεται  δεν  είναι  ότι  ο  κ .  Τσαλίκογλου  ως  Πρόεδρος  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ή  την  περσινή  χρονιά  οι  δυο  άλλο  πρόεδροι ,  ουσιαστικά  με  

την  εισήγησή  τους  θα  δημιουργούσαν  προϋποθέσεις  να  ωφεληθούν  

οικονομικά  κάνοντας  την  εισήγηση  και  όντας  παρόντες  στην  

συνεδρίαση .   

Πρόκειται  για  θεσμοθετημένες  αποζημιώσεις  εκ  του  νόμου ,  στον  

νόμο  θεσμοθετημένες  αποζημιώσεις  και  έχω  την  άποψη  ότι  ακόμα  και  

εάν  τις  εισηγούμαι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτές  τις  συγκεκριμένες  

αποζημιώσεις ,  δεν  θα  ετίθετο  θέμα  ότι  λειτουργούν  παράτυπα .   

 Αλλά  σε  κάθε  περίπτωση ,  επειδή  ο  κ .  Πρόεδρος  νομίζω  έθεσε  το  

ζήτημα  όπως  ακριβώς  νοιώθει  ο  ίδιος  και  θέλει  την  απόφαση  της  

συνεδρίασης ,  νομίζω  περισσεύει  κάθε  άλλα  συζήτηση  αλλά  επί  της  

ουσίας  η  γνώμη  μου  είναι  αυτή  που  σας  είπα  και  δεν  τίθεται  κανένα  

θέμα ,  διότι  οι  αποζημιώσεις ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτές  δεν  χαρίζονται  από  

κανέναν  ούτε  θα  μας  παρασύρει  εμάς  ο  εισηγητής  πρόεδρος  για  να  του  

δώσουμε  την  αποζημίωση .  Είναι  θεσμοθετημένες  εκ  του  νόμου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρόλα  αυτά  ο  κ .  αντιπρόεδρος  έχει  τον  λόγο… 
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σε  απόφαση  που  πήραμε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

φέρνουμε  σήμερα  το  θέμα  αυτό  για  τον  ορισμό  του  ποσού  για  την  

αποζημίωση  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  όπως  νόμιμα  ορίζεται .  Είναι  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  στον  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Σύμφωνα  με  την  απόφασή  μας  θα  είναι  μειωμένο  κατά  10%, άρα  

λέμε  720 ευρώ  μείον  10% είναι  650 ευρώ  μεικτά .  Είναι  μια  απόφαση  η  

οποία  ακολουθεί  το  πνεύμα  της  απόφασης  που  είχαμε  πάρει  και  για  την  

προηγούμενη  … 

Η  Σοφία  Μπιτζίδου ,  η   οποία  ήρθε  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ακολουθήθηκαν  όλες  οι  νόμιμες  διαδικασίες  και  ύστερα  από  

ψηφοφορία  κατά  πλειοψηφία  ορίστηκε  η  αντιμισθία .  Θέσαμε  το  θέμα  

στην  επίτροπο  για  να  τεθεί  ως  ορθή  επανάληψη ,  διότι  εκείνη  η  

απόφαση  είχε  το  άρθρο  θηλυκού  γένους  και  μας  είπε  ότι  έπρεπε  να  

έρθει  εκ  νέου  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  ορθή  

απόφαση ,  γιατί  τώρα  έχουμε  τον  Πρόεδρο  και  όχι  την  Πρόεδρο .   

Για  την  Επίτροπο  είναι  ένα  δικαστικό  θέμα ,  οφείλουμε  όμως  

εμείς  να  πάρουμε  απόφαση  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

και  να  φέρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιό  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  λιγάκι  να  κρατήσω  την  διαδικασία  κύριε  Αναστασιάδη .  

Ερωτήσεις  υπάρχουν  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  
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Μηλίδης  και  εσείς  κύριε  Αναστασιάδη ;  Και  ο  κ .  Αναστασιάδη  

Αντώνης .   

 Θα  ξεκινήσω  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  στο  συμβούλιο  αυτό  δεν  πρέπει  να  

επικαλούμαστε   ποτέ  την  Επίτροπο  ή  τον  Επίτροπο ,  ποτέ ,  και  να  τον  

επικαλούμαστε  μόνο  εάν  έχουμε  κάποιο  έγγραφο .  Άρα  δεν  ισχύει  

τίποτα .   

 Δεύτερον .  Βλέπω  ότι  εισηγείται  ο  αντιπρόεδρος  το  θέμα  εδώ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ενώ  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

το  εισηγήθηκε  ο  Πρόεδρος .  Για  ποιο  λόγο  γίνεται  αυτή  η  αλλαγή ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .κάποια  οικονομικά  δεδομένα ,  τα  οποία  …το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  τα  οποία  θα  

μας  διευκόλυναν  στο  να  πάρουμε  μια  απόφαση ,  διότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ποσό  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  αυτό  που  έπαιρνε  η  κυρία  Μπιτζίδου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  διευκρινιστεί  σας  παρακαλώ  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Πόσο  

είναι  το  ποσό  της  κυρίας  Μπιτζίδου  και  πόσο  είναι  τώρα ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μεικτά  420.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  σας  παρακαλώ ,  θα  απαντήσετε .  Μην  παίρνετε  τον  

λόγο  μόνη  σας .  Σας  παρακαλώ .  Κύριε  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  απευθύνθηκα  στον  εισηγητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες  ερωτήσεις  έχουμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  δόθηκε  η  απάντηση  και  από  την  κυρία  Σοφία  Μπιτζίδου  την  πρώην  

Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ότι  το  δικό  της  το  ποσό ,  η  δική  της  

αποζημίωση  ήταν  μεικτά  420 ευρώ .  Τέθηκε  το  θέμα  του  ποσού  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  η  απόφαση  ήταν  να  είναι  αυτό  το  ποσό .  Όλο   

μείον  ένα  10%. Αυτή  την  απόφαση  πήραμε .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλο  μείον  10%;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

550 ευρώ ,  μείον  το  10%. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  άλλαξε  δηλαδή ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Δεν  άλλαξε  τίποτα ,  το  μόνο  που  άλλαξε  είναι  ότι  υγιής  η  υπηρεσία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  περισσεύουν  χρήματα  για  τους  λόγους  ότι  έχει  το  κάθε  νόμιμο  

δικαίωμα  να  πάρει  αυτό  το  ποσό΄ ,  διότι  ο  κ .  Τσαλίκογλου  είναι  

καθημερνά  εκεί ,  είναι  τα  έξοδα  παραστάσεως ,  είναι  τα  έξοδα  της  

αποζημιώσεώς  του  παρόλα  αυτά  δεχθήκαμε  να  έχουμε  ένα  10%, όσο  

είναι  και  του  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  για  προϋποθέσεις  και  όρους  

ισότητας  και  ηθικής  ισονομίας  είπαμε  ότι  δεν  μπορεί  το  νομικό  

πρόσωπο  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  λαμβάνει  720 ευρώ  μείον  το  10%, το  ίδιο  θα  

παίρνει  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

 Ενώ  η  περυσινή  εισήγηση  ήταν  και  μια  προσφορά  της  κυρίας  

Μπιτζίδου .  Ενώ  είναι  μια  απόφαση  . .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  τελείωσα  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  μπορείτε  να  ζητήσετε  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ .   
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Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Βασικό  κριτήριο  ήταν  λόγοι  ισότητας  και  ισονομίας  μεταξύ  των  

Προέδρων  των  νομικών  προσώπων  του  Δήμου .   

 Έχετε  δίκαιο  κ .  Χρυσανθίδη ,  απόλυτο  δίκαιο  που  σας  ακούω  

πάντοτε  γιατί  έχετε  τεράστια  αυτοδιοικητική  εμπειρία ,  δεν  μπορούμε  

να  επικαλούμαστε  λόγια  της  Επιτρόπου  αλλά  πριν  και  εσείς ,  σύμφωνα  

με  τον  κ .  Στεργίου  επικαλεστήκατε  μια  απόφαση  που  ακόμη  δεν  την  

έχουμε  στα  χέρια  μας ,  που  την  είδαμε  στο  Διαύγεια  για  τα  

τραπεζοκαθίσματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πάντως  παρόλα  αυτά  έχετε  δίκαιο  κ .  Χρυσανθίδη  δεν  πρέπει  να  

επικαλούμαστε  την  προφορική  παρατήρηση  της  Επιτρόπου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στο  ερώτημά  μου  καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Κυρία  Μπιτζίδου  είχατε  

δηλώσει  … 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  στις  τοποθετήσεις .  Άλλος  από  τους  συναδέλφους ;  Ο  

κ .  Γαλάνης  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Τοποθετήσεις .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  κύριοι  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .  Ο  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε  εγώ  

όπως  και  την  προηγούμενη  φορά  με  το  θέμα  της  αγαπητής  κυρίας  

Μπιτζίδου  συμφωνώ  απολύτως  με  την  αποζημίωση  αυτή ,  διότι  ειδικά  

τώρα  στην  περίπτωση  ότι  είναι  ένας  . .που  διαθέτει  όλο  του  τον  χρόνο  

στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  ν  κάνει ,  όσο  καλύτερα  μπορεί  την  δουλειά  του ,  

πρέπει  να  αποζημιωθεί ,  κατά  κάποιο  τρόπο  για  τα  έξοδα  αυτά  που  

κάνει  ο  ίδιος .   Δεν  μιλάμε  για  ένα  ποσό  τεράστιο ,  είναι  650 ευρώ  

μικτά  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε  όλοι  ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  ζητήσατε… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  ξεκινήσω  πρώτα  –πρώτα  απευθυνόμενος  σε  σας  και  απαντώντας  

στον  εισηγητή  γιατί  έχει  μπερδέψει  κάποια  πράγματα ,  το  τι  είναι  

Διαύγεια  και  το  τι  … προφορικά .   

 Το  Διαύγεια ,  δεν  θέλω  να  κάνω  τον  ξύπνιο ,  είναι  μια  επίσημη  

λειτουργία  του  κράτους  και  μόνο  οι  υπηρεσίες  μπορούν  εκεί  και  

ανεβάζουν  τα  έγγραφα  και  όταν  βγει  στο  Διαύγεια  ένα  έγγραφο  είναι  

επίσημο .  . .  το  έχουμε  πάρει  ή  δεν  το  έχουμε  πάρει .  Αυτό  δεν  

αμφισβητείται  και  δεν  … 
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 Τώρα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Η  παράταξή  μου  και  βεβαίως  

δεν  έχει  καμία  αντίρρηση  στο  να  αμείβονται  και  μάλιστα  όλοι  οι  

πρόεδροι .  Και  βεβαίως  απασχολούνται .  Ακόμα  και  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  που  έρχονται  από  τα  χωριά  και  … 

 Παρόλα  αυτά  όμως  θα  ήμασταν  θετικοί ,  γιατί  ανέφερε  ο  κ .  

Γαλάνης  ότι  υπάρχουν  στοιχεία .  Δεν  υπάρχουν  στοιχεία .  Θα  θέλαμε ,  

τουλάχιστον  να  δούμε  κάποια  οικονομικά  στοιχεία ,  διότι  εδώ  

αναφέρθηκε  . .  Αναφέρει  τον  απολογισμό  του  ΄15, το  ΄16 δεν  έχουν  

στοιχειά  καθόλου ,  τα  έσοδα  ανέρχονται  τα  απολογιστικά  474.000 και  

ταμειακό  υπόλοιπο  250.000.  Το  ταμειακό  υπόλοιπο  αυτό  ξέρουμε  πως  

προήλθε  και  που  θα  πάει .  

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  έχουμε  στοιχεία  οικονομικά  την  δεδομένη  

στιγμή  του  ΄16, τα  οποία  θα  μπορούσαμε  να  τα  έχουμε  για  να  δούμε  τι  

ακριβώς  συμβαίνει  στο  νομικό  πρόσωπο  για  να  είμαστε  και  εμείς ,  όπως  

είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  να  ψηφίσουμε  θετικά .   

 Όπως  και  την  προηγούμενη  φορά  γι '  αυτό  τον  λόγο  πάλι  

διαφωνήσαμε  και  η  . .  δεν  απορρίφθηκε ,  απάντησε  πολύ  καλά  ο  κ .  

Αναστασιάδης ,  ξέρουμε  πως  . .και  τα  λοιπά .  Μην  τα  λέμε  τώρα  για  τις  

εντυπώσεις .   

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  είχαμε  τα  στοιχεία  αυτά  και  βεβαίως  θα  

ήμασταν  θετικοί  στην  αμοιβή  του  Προέδρου  και  αυτή  είναι  άλλωστε  

και  η  θέση  της  παράταξης  μας  όταν  υπάρχει  μια  υγιείς  οικονομικά  

επιχείρηση  ουαί  και  αλίμονο  να  μην  αμείβεται  ο  πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εξ  ορισμού ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ποτέ  δεν  ψηφίζω  κάτι  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

Σήμερα  όμως  θα  κάνω  μια  εξαίρεση  επειδή  εγώ  συχνάζω  στα  Αστέρια ,  

πηγαίνω  κάθε  μέρα  με  τους  φίλους  μου  και  βλέπω  τον  κ .  Πρόεδρο  να  

κατεβαίνει  από  εκεί  15:30΄ ,   16:00΄  η  ώρα  κάθε  μέρα .  Και  η  κυρία  

Μπιτζίδου  κατέβαινε ,  δεν  λέω .  Δηλαδή  εργάζεται  το  παιδί  αυτό .  Και  

επειδή  εργάζεται  αφήνει  την  δουλειά  του  είναι  λογικό  να  πληρωθεί .   

 Κάνω  εξαίρεση  στον  εαυτό  μου ,  διότι  αξίζει  τον  κόπο  να  

πληρωθεί  αυτός  ο  άνθρωπος ,  διότι  αφήνει  την  δουλειά  του .  Δεν  είναι  

υπάλληλος ,  είναι  επαγγελματίας .  Γι '  αυτό  για  πρώτη  φορά  θα  ψηφίσω  

θετικά  να  πληρωθεί  το  παιδί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  βρίσκομαι  στην  δυσάρεστη  θέση  να  θίξω  ένα  

τέτοιο  λεπτό  θέμα .  Για  την  ιστορία  λυπάμαι  που  ο  κ .  Τερζής  μιλάει  εξ  

ονόματός  μου ,  ενώ  βρίσκομαι  εδώ .  Ο  κ .  Τερζής  ήταν  αρνητικός  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  για  να  ψηφίσει  αλλά  τελικά  πείστηκε  να  ψηφίσει  

την  προηγούμενη  φορά  τα  420 μεικτά ,  τα  οποία  πρότεινε  ο  Δήμαρχος  

να  εισηγηθώ  εγώ  σαν  Πρόεδρος  τότε  και  βέβαια  έβαλε  μια  παράμετρο ,  

εάν  δείτε  την  παλαιά  απόφαση ,  ότι  πρότεινε  να  το  αποσύρει  αλλά  

τέλος  πάντων ,   το  ψήφισε .   

 Επίσης ,  ένα  παράδοξο ,  υπήρχε  μέλος  τότε  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο ,  το  οποίο  ψήφισε  αρνητικά  και  τώρα  ψήφισε  θετικά .  

Φαίνεται  κάτι  άλλαξε ,  κάτι  αλλάζει  και  δεν  μπορώ  να  το  καταλάβω .   

Δεν  είμαι  καθόλου  αρνητική  στην  αποζημίωση  αλλά  αυτή  η  

πρόταση  η  οποία  . .με  την  πρόταση  του  Δημάρχου  για  420 ευρώ ,  … 

επιβαρύνεται  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  7.800.   
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Το  δια  ταύτα  είναι  ότι  αυτά  τα  200 χιλιάρικα  που  αναφέρονται  

μέσα   δεν  μένουν  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Ο  Δήμαρχος  τα  απέσυρε  γιατί  έδωσε  

μειωμένη  επιχορήγηση ,  άρα  τα  οικονομικά  στοιχεία  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

δεν  είναι  αυτά  τα  οποία  θα  έπρεπε  να  μας  δώσουν  την  άνεση  να  

αποζημιώσουμε  τον  Πρόεδρο .   

Θεωρώ  ότι  εάν  ερχόσασταν  στην  θέση  μου ,  αν  μη  τι  άλλο  θα  

λέγατε  αυτό  που  λέω .  Ότι  το  ποσό  είναι ,  είμαι  θετική  στο  να  πάρει  

αποζημίωση  ο  Πρόεδρος ,  δεν  λογαριάζουμε  σε  αυτές  τις  θέσεις ,  

συνάδελφοι ,  πόσα  λεφτά  μπαίνουν  στις  τσέπες  μας ,  γιατί  ξέρουμε  εδώ  

πέρα  ότι  έχουμε  κάνει  κατάθεση  ψυχής  εδώ  και  χρόνια  και  η  τετραετή  

θητεία  μου  σαν  Πρόεδρος  δύο  χρόνια  ήταν  η  αποζημίωση .  

Εγώ  θεωρώ  ότι  το  δίκαιο  και  το  ηθικό  είναι  να  είναι  στο  ύψος  

της  προηγούμενης  θητείας .  Δεν  μπορεί  από  μια  παράταξη  από  τον  ίδιο  

Δήμαρχο  να  έχουμε  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά .  Εγώ  ψηφίζω ,  προτείνω  

420 μεικτά ,  όσα  ήταν  και  επί  δικής  μου  θητείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

πρώτον  θα  ήθελα  εδώ  να  ξεκαθαρίσουμε  μεταξύ  μας  ότι  όλα  όσα  

συζητάμε  προβλέπονται  από  τον  νόμο .  Δεν  κάνει  κανείς  καμία  

εισήγηση ,  με  την  οποία  θέλει  να  ωφελήσει  τον  εαυτό  του ,  είτε  ο  κ .  

Αντιπρόεδρος  για  τον  Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είτε  οποιοδήποτε  άλλο  

μέλος  εδώ  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο  νόμος  λέει  ξεκάθαρα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε  σας  και  στον  σερραϊκό  λαό .  Ο  νόμος  λέει  ξεκάθαρα  ότι  αποζημίωση  

σύμφωνα  με  τις  υπουργικές  αποφάσεις  φτάνουν  στο  ύψος  των ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  ,  720 ευρώ  μεικτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν  και  οικονομικές  προϋποθέσεις .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  πράγματι  θλιβερό  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνάδελφοι  γιατί  είστε  σήμερα  τόσο  θορυβώδεις ;  Όλοι  σας .  

Τι  συμβαίνει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βρίσκομαι  σε  δύσκολη  θέση  κάθε  φορά  να  κάνω  παρατηρήσεις .  

Σεβαστείτε ,  τουλάχιστον ,  τον  ομιλητή .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   Θέλετε  

να  κουβεντιάσετε  βγείτε  έξω .  Αφήστε  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  

επιτέλους .   

 Ορίστε  κ .  Γαλάνη .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σας  ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .   Νομίζω  ότι  είναι  καλά  να  ακούμε  

ο  ένας  τον  άλλο  και  εάν  έχουμε  διαφορετική  γνώμη  την  εκφράζουμε  

ελεύθερα .   

 Εγώ  αυτό  που  σκέφτομαι  είναι  το  εξής :  με  τον  ίδιο  νόμιμο  τρόπο  

που  πήραμε  την  απόφαση  την  περσινή  χρονιά ,  έτσι  με  τον  ίδιο  νόμιμο  

τρόπο  την  παίρνουμε  και  σήμερα .   

 Είναι  θεσμοθετημένη  αυτή  η  αποζημίωση ,  πολύ  σωστά  ο  κ .  

Αναστασιάδης  αναφέρθηκε  στο  εξαίρετο  ρόλο  της  κυρίας  Μπιτζίδου  το  

προηγούμενα  διάστημα  και  στην  προσπάθεια  που  ήδη  ξεκίνησε  ο  κ .  

Τσαλίκογλου  σε  αυτή  την  θητεία ,  πράγματι .  

Μάλιστα  ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  και  την  ιδιότητα  του  ελεύθερου  

επαγγελματία ,  επομένως  όλο  αυτό  τον  χρόνο  που  διαθέτει  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  τον  διαθέτει  εις  βάρος  της  εργασίας  του ,  που  είναι  μια  

εργασία  στην  οποία  δεν  αμείβεται  με  κάποιο  σταθερό  μισθό ,  είναι  μια  

εργασία  που  εάν  δεν  την  κάνεις  χάνεις  το  εισόδημά  σου .  

Επομένως ,  πολύ  δίκαια  θα  έλεγα ,  πολύ  δίκαια  και  εδώ  θα  ήθελα ,  

δεν  θέλω  να  στεναχωρηθεί  κανείς  από  αυτό  που  θα  πω   αλλά  

αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  άλλο  είναι  να  είναι  κάποιος  ελεύθερος  

επαγγελματίας  και  να  αφήνει  την  δουλειά  του  για  να  ασχοληθεί  σε  μια  

θέση  τέτοια ,  όπως  είναι  ο  Πρόεδρος  και  άλλο  να  είναι  κάποιος  

δημόσιος  υπάλληλος ,  να  μπορεί  να  παίρνει  τον  μισθό  του  και  να  

πρέπει  συγχρόνως  φυσικά  να  του  δίνουμε  και  αποζημίωση ,  γιατί  

αναλαμβάνει  ευθύνες  πολύ  σημαντικές  και  πολύ  μεγάλες… 

Αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  εγώ  θα  ήθελα  να  δεχθούμε  όλοι  

μας  την  σοφία ,  γιατί  την  εισήγηση  αυτή ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  που  

έρχεται  σήμερα  εδώ  δεν  την  έκανε  μόνος  του  ο  Αντιπρόεδρος ,  στην  

έκανε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  η  κυρία  Σπυρίδου  Γεωργία .  Η  κυρία  
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Σπυρίδου  Γεωργία ,  Γιούλη  όπως  την  λέμε  εμείς  όλοι  που  την  

γνωρίζουμε ,  είναι  η  εξαίρετη  Πρόεδρος  του  ιστορικού  Ορφέα .   Η  

πρώην  Πρόεδρος  του  ιστορικού  Ορφέα .   Αυτή  με  την  σοφία  που  την  

διακρίνει  πρότεινε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  αυτή  την  

άποψη .  Είπε  όχι  720,  650 ευρώ  μεικτά  για  τους  λόγους  τους  οποίους  

ανέφερε .    

Κρίνω  αυτόν  τον  άνθρωπο  που  έχει  διατελέσει  και  έχει  περάσει  

και  το  γνωρίζουμε  όλοι  για  το  τι  εμπειρία  έχει  και  το  πως  

συμπεριφέρθηκε  μέχρι  σήμερα  στην  σερραϊκή  κοινωνία ,  να  ακούσουμε  

την  άποψη  αυτής  πρώην  Προέδρου  του  Ορφέα  που  συμμετέχει  . .  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  την  παρουσία  της  εκεί ,  να  

ακούσουμε  και  την  άποψή  της ,  η  οποία  είναι  και  η  άποψη  στην  οποία  

συνηγόρησαν  και  τα  υπόλοιπα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σέβομαι  την  άποψη  της  

πρώην  Προέδρου  και  του  έργου  που  έκανε  το  εξαίρετο ,  ήταν  εξαίρετο  

αλλά  νομίζω  . .  ελεύθερο  επαγγελματία  και  μιλώ  ως  τέτοιος  και  εγώ  

που  διαθέτει  τον  χρόνο  του  από  το  πρωί  μέχρι  και  το  μεσημέρι  και  

τώρα  . .  Πανεπιστημιάδα  και  όλες  τις  άλλες  εκδηλώσεις  να  του  δίνουμε  

αυτό  το  ποσό  ως  αποζημίωση ,  είναι  πολύ  λογικό  και  συμβατό  με  την  

εποχή  που  ζούμε .   

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Μπιτζίδου .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε  για  την  οικονομία  του  χρόνου  επειδή  θα  ήθελα  να  

δευτερολογήσει  η  κυρία  Μπιτζίδου ,  στο  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κυρία  Μπιτζίδου .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σίγουρα  η  αντιμισθία  ή  η  αποζημίωση  είναι  εφικτή .  Εγώ  το  θέμα  το  

έθεσα  διαφορετικά .  Δεν  το  έθεσα ,  κ .  Γαλάνη ,  βάσει  νόμου  και  ούτε  

τίθεται  εδώ  μέσα  εάν  είμαστε  ελεύθεροι  επαγγελματίες  ή  μισθωτοί .  

Αυτοί  που  είμαστε  μισθωτοί  και  το  λέω  ευθαρσώς  και  το  υποστήριξα  

και  στα  κανάλια ,  έπρεπε  να  είμαστε  όλοι  εντεταλμένοι  και  όχι  

αντιδήμαρχοι ,  γιατί  παίρνουμε  τον  μισθό  μας .  ή  άμισθοι  αντιδήμαρχοι  

και  το  υποστήριξα  και  δημόσια .   Αυτοί  που  έπρεπε  να  έχουν  

αντιμισθία  είναι  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες .   

 Στο  θέμα  όμως  ότι  είναι ,  δεν  ισχύει  έτσι .  Άρα  πάμε  στο  δια  

ταύτα .   

 Υπάρχουν  άνθρωποι  εδώ  που  έχουν  δουλέψει  εδώ  και  πάρα  πολλά  

χρόνια  και  δεν  ήταν  αυτή  η  λογική ,  άρα  σημαίνει ,  κ .  Γαλάνη ,  ότι  εγώ  

πρώτη  φορά  ακούω  σε  τόσο  σύντομο  χρονικό  διάστημα  τόσα  καλά  

λόγια .  Φαίνεται  ότι  κακώς  ήμουνα  τόσα  χρόνια ,  ακυρώθηκα  

κατευθείαν .    

 Λυπάμαι  πάρα  πολύ  γι '  αυτό .  Σας  είπα  ότι  για  μένα  το  θέμα  είναι  

ηθικό  και  τίποτα  άλλο  και  για  λόγους  δικαιοσύνης  θα  πρέπει  να  

συνεχίσει  η  Δημοτική  Αρχή  να  δίνει  αυτά  τα  ποσά  που  έδινε  σε  όλα  τα  
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στελέχη  με  τον  ίδιο  τρόπο .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  είναι  δίκαιο  αυτό .  

Αυτό  και  τίποτα  άλλο .  

 Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  για  τις  αποζημιώσεις ,  παραμένω  όμως  

στο  ποσό  αυτό  γιατί  δεν  μετράμε  πόσα  βάζουμε  στην  τσέπη  σε  αυτές  

τις  θέσεις  που  έχουμε  επιλέξει  και  το  κάνουμε  με  προσφορά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  να  μιλήσω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ίσως  παρεξηγήθηκε  ο  λόγος  

μου .  Είμαι  ο  τελευταίος  εδώ  μέσα  που  συναδέλφους  που  έδωσαν  τον  

καλύτερό  τους  εαυτό  και  απέδειξαν  περίτρανα  με  το  έργο  τους  ότι  

έχουν  κάνει  πολύ  καλή  δουλειά ,  είμαι  ο  τελευταίος  …και  αναφέρθηκα  

με  τα  καλύτερα  λόγια .  Δεν  το  κάνω  τώρα  πρώτη  φορά ,  το  έχω  κάνει  

επανειλημμένως  σε  . .  Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  το  κάνω  δημόσια .   

Επομένως ,  το  ζήτημα  που  τέθηκε ,  κατά  την  άποψή  μου ,  είναι  ότι  

φυσικά  πρέπει  να  υπάρχει  ισότητα  αλλά  πρέπει  να  υπάρχει  και  

αναλογία .  Δηλαδή  όταν  κάποιος  έχει  τον  σταθερό  μισθό  του  από  το  

δημόσιο  και  καλά  κάνει ,  μπράβο  του  και  κάποιος  είναι  ελεύθερος  

επαγγελματίας ,  . .και  καλά  έκανε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  να  πρέπει  να  πάρει  κάποια  …γιατί  αφήνει  την  δουλειά  του  

και  . .  δεν  υπάρχει  κανένα  άλλο  εισόδημα .   

Ενώ  ο  δημόσιος  υπάλληλος ,  ας  τα  πούμε  κοιτάζοντας  ο  ένας  στα  

μάτια  τον  άλλο ,  θέλετε  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  να  ασχολούνται  

με  τα  κοινά  της  πόλης ;  Ή  θέλετε  μόνο  δημοσίους  υπαλλήλους  οι  οποίοι  

θα  έχουν  σταθερό  εισόδημα  τον  μισθό  τους  και  θα  είναι  όλα  εντάξει  
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και  θα  λένε  ότι  όσα  είναι  εντάξει  εγώ  δεν  θέλω  καμία  αποζημίωση  

γιατί  παίρνω  την  σύνταξή  μου  ή  τον  μισθό  μου ;  Θέλετε  ελεύθερο  

επαγγελματία ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  λέω  κάτι  πάρα  πολύ  απλό .  Να  μην  παρεξηγούμαι .  Η  κοινωνία  έχει  

ανάγκη  και  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  και  τους  δημόσιους  

υπαλλήλους  και  όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις .  Αλλά  όταν  μιλάμε  για  . .  

όταν  δίνουμε  κάτι  σε  κάποιον  και  μιλάμε  για  αναλογία  και  ισότητα ,  

κοιτάμε  τι  ο  καθένας ,   ποια  είναι  τα  χαρακτηριστικά  του .   

Τα  χαρακτηριστικά  του  κ .  Τσαλίκογλου  και  μιλάω  . .  είναι  ότι  

είναι  ελεύθερος  επαγγελματίας  χωρίς  κανένα  άλλο  σταθερό  εισόδημα  

και  αναλαμβάνει  . .  Δεν  προέκυψε  όμως  ο  κ .  Τσαλίκογλου ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   με  παρθενογένεση .  Είναι  ένας  αγρότης ,  ο  οποίος  παλεύει  

κάθε  μέρα  για  τα  προς  το  ζην .  Του  έτυχε  τώρα  να  βρεθεί  σε  αυτό  το  

πόστο ,  του  έδωσε  το  δικαίωμα  η  σερραϊκή  κοινωνία  και  η  γνώμη  μου  

είναι  ότι  πρέπει  για  αυτή  την  εργασία  και  γι '  αυτό  το  έργο  που  

ξεκίνησε ,  φυσικά  και  το  ξεκίνησε ,  θα  φανεί  στο  τέλος  εάν  τα  πήγε  

καλά  ή  όχι ,  θα  το  κρίνει  η  σερραϊκή  κοινωνία  ότι  πρέπει  να  του  

δώσουμε  αυτή  την  αποζημίωση .   

 Αυτή  είναι  η  γνώμη  μου  και  την  είπα  ευθαρσώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Τερζή  

σύντομα  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο  κουβέντες  κύριε ,  δυο  κουβέντες .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ ,  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  μιλάμε  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  που  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

είναι  μια  κιβωτός  πολιτισμού ,  θα  κρατήσω  το  επίπεδο  σε  ένα  

πολιτισμένο  επίπεδο .   

 Κυρία  Σοφία  Μπιτζίδου  χρησιμοποιήσατε  μια  λέξη  ‘ακυρώθηκα  

σε  ένα  μήνα’ .  Αυτή  την  θέση  του  Προέδρου  εσείς  την  αναβαθμίσατε .  

Και  επειδή  την  αναβαθμίσατε  και  την  αξιώσατε  τώρα  απολαμβάνουν  

και  οι  επόμενοι  πρόεδροι  από  εσάς  και  την  αναγνωσιμότητα  και  το  

μικρό  όφελος  το  οικονομικό  που  ο  νόμος  τους  δίνει .  

 Όπως  ο  Γιάννης  ο  Ιωαννίδης  ο  γνωστός  προπονητής ,  έλεγε  ότι  οι  

παίκτες  κάνουν  τον  προπονητή  και  ο  προπονητής  την  ομάδα .  Είχατε  

άξια  στελέχη ,  είχατε  μια  Δημοτική  Αρχή  από  την  πρώτη  στιγμή  να  σας  

στηρίζει .  Έναν  Δήμαρχο ,  ένα  Διοικητικό  Συμβούλιο   που  σπάνια  σας  

έφερνε  αντίρρηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δεν  είναι  του  Δημάρχου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  πολύ  σταμάτα  την  προπαγάνδα .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στο  προηγούμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο  είχατε  μια  άρνηση  και  τώρα  

έχετε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  επί  του  θέματος  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  είχα  τελειώσει  εάν  με  αφήνατε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συνεχίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συνεχίζω .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είσαι  εκτός  θέματος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συνεχίζω .  Χαίρομαι  που  για  πρώτη  φορά  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  

ήταν  τόσο  ευαισθητοποιημένος  σε  αυτό  το  θέμα  και  μπράβο  του ,  γιατί  

τον  παρακολουθώ  εδώ  και  δυόμιση  χρόνια ,  ομόφωνα  όχι  . .  όλες  τις  

αποφάσεις  που  αφορούν  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  υπάρχει  μια  σκυτάλη  που  την  παραδίδουμε  

στους  επόμενους ,  νεότερους ,  αρχαιότερους ,  γεροντότερους ,  

εμπειρότερους ,  λιγότερο  έμπειρους .  Αυτή  την  στιγμή  την  σκυτάλη  την  

πήρε  ο  κ .  Τσαλίκογλου .  Είναι  και  νόμιμο ,  είναι  και  ηθικό  είναι  και  

δίκαιο  να  πάρει  αυτή  την  αποζημίωση  όπως  την  παίρνει  και  ο  

Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όπως  και  ο  Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  εάν  

και  είναι  ένα  διαφορετικό  νομικό  πρόσωπο  και  με  αυτό  κλείνω  την  

εισήγησή  μου .   

 Δεν  απαξιώνουμε  κανέναν .  Δεν  ακυρώνουμε  κανέναν .  Η  θέση  

αυτή  έχει  αναβαθμιστεί  από  την  προηγούμενη  κάτοχο ,  αλλά  οφείλουμε  

να  δώσουμε  την  ευκαιρία  να  την  πάει  ακόμα  πιο  ψηλά  και  ο  επόμενος  

προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  όχι  της  Δημοτικής  Αρχής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε  ευχαριστώ  πολύ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επί  προσωπικού  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  προσωπικό  κα .  Μπιτζίδου .  Δεν  υπάρχει  προσωπικό ,  σας  

παρακαλώ .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  το  θέμα  ο  κ .  Δήμαρχος .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  για  να  

επανατοποθετήσουμε  ακόμη  μια  φορά  . .  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δεν  παίρνει  

λιγότερη  επιχορήγηση  από  πέρυσι .  Περισσότερη  επιχορήγηση  παίρνει .  

Ότι  περίσσεψαν  180 ή  200.000 ευρώ  και  τα  κρατάει  ο  Δήμος  και  πολύ  

σωστά  κάνει  και  τα  κρατάει ,  δεν  είναι  έσοδα  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Από  τα  

εισιτήρια  περίσσεψαν  αυτά  τα  λεφτά ;  Είναι  από  την  επιχορήγηση  του  

Δήμου .  Είναι  τα  έσοδα  του  Δήμου  που  δόθηκαν  με  την  επιχορήγηση .  

Περίσσεψαν  και  τα  κρατάει  για  να  τα  δώσει  σε  άλλα  νομικά  πρόσωπα  

και  φέτος  τη  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  παίρνει  περισσότερα  λεφτά  από  πέρυσι .  Αυτή  

είναι  η  αλήθεια .  Ένα  αυτό .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Αναστασιάδη  για  να  προχωρήσουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  λέτε  και  το  μικρό  όνομα  κύριε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτή  η  διαστρέβλωση  της  αλήθειας  δεν  πρόκειται  να  περάσει  σε  καμία  

περίπτωση .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .   

 Τα  λεφτά  που  περίσσεψαν  δεν  είναι  από  τα  εισιτήρια  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  επειδή  έβγαλε  λεφτά  και  περίσσεψαν .  Είναι  αυτά  που  έδινε  

ο  Δήμος  και  τα  κρατάει  για  να  τα  δώσει  στους  άλλους .  Και  πήρε  

περισσότερα  λεφτά  από  ότι  πήρε  πέρυσι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  φέτος .  Αυτή  

είναι  η  αλήθεια .   

 Όσον  αφορά  για  τα  οικονομικά  στοιχεία  που  ειπώθηκαν ,  μα  τα  

οικονομικά  στοιχεία  έχουν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχουν  περάσει  από  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Δεν  εγκρίθηκε  ο  ισολογισμός ;  Δεν  εγκρίθηκε  ο  προϋπολογισμός ,  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ;  Δεν  εγκρίθηκαν  οι  απολογισμοί ;  Αυτά  όλα  θα  πάνε  

πακέτο  στην  Αποκεντρωμένη  για  να  τα  συγκρίνουν  και  να  εγκρίνουν  

την  απόφαση .  

 Τώρα  εάν  κρίνουμε  το  εάν  είναι  ηθικό  που  παίρνει  100 ευρώ  

περισσότερα  από  την  προηγούμενη  Πρόεδρο ,  . . ,  δεν  είναι  ηθικό  που  

παίρνει  μόνο  100 ευρώ .  Αδικείται  ο  κ .  Τσαλίκογλου .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  

σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  Πρόεδρο  έχει  πολύ  λιγότερες  απολαβές ,  

διότι  η  προηγούμενη  Πρόεδρος  ήταν  δημόσιος  υπάλληλος ,  έπαιρνε  τον  

μισθό  της ,  δεν  πήγαινε  στην  δουλειά  της ,  έπαιρνε  420 ευρώ  στον  χέρι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  είπαμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Δεν  πειράζει ,  θα  τα  ξαναπούμε .  Δεν  πρόκειται  εδώ  να  

περάσει  το  ψέμα .  Και  δεν  χάνεται  η  ζωή  όταν  χάνουμε  ένα  αξίωμα .  

Δεν  σταματάει  η  ζωή  και  δεν  χάνεται  η  ζωή  όταν  χάνουμε  ένα  αξίωμα ,  

το  οποίο  . .  πέντε  χρόνια .   
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 Άρα  ο  κ .  Τσαλίκογλου  τώρα  . .  έχει  πολύ  λιγότερες  απολαβές ,  

διότι  είναι  ιδιωτικός  υπάλληλος ,  αφήνει  την  δουλειά  του ,  χάνει  από  

την  δουλειά  του  και  παίρνει  μόνο  550 ευρώ  στο  χέρι .  500 ευρώ  θα  

πάρει  και  εάν  πάρει .  Θα  πάρει  εάν  πάρει .   

 Άρα  ηθικό  δεν  είναι  το  ότι  του  δίνουμε  τόσα  λεφτά .  Του  δίνουμε  

λίγα ,  λιγότερα  σε  σύγκριση  με  την  προηγούμενη  Πρόεδρο .  Έχει  πολύ  

δίκαιο  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Γαλάνης  προηγουμένως .  Η  πρόταση  ήταν  

της  κ .  Σπυρίδου ,  της  Γιούλης  Σπυρίδου  και  ο  ομόφωνα  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  επί  των  παρόντων  πήρε  αυτή  την  απόφαση ,  για  να  

ανταμείψει  ένα  Πρόεδρο  που  είναι  νυχθημερόν ,  εκεί ,  όπως  είπε  και  ο  

κ .  Αναστασιάδης  και  τι  κάνει ;  Με  τα  λεφτά  αυτά  πληρώνει  τους  

καφέδες  και  τις  πορτοκαλάδες  που  κερνάει .   

 Περί  αυτού  πρόκειται .  Εάν  πρέπει  να  μιζεριάζουμε  τόσο  πολύ  σε  

αυτή  την  αίθουσα ,  για  πράγματα  που  δεν  πρέπει  και  για  πράγματα  

μάλιστα  που  ψηφίστηκαν  και  . .ο  μισθός .  Στην  προηγούμενη  . .  δεν  

υπήρχε .  Με  απαίτηση  της  κυρίας  Μπιτζίδου  ήρθε  και  έγινε  δεκτή .  

Αυτή  είναι  η  αλήθεια .   

Εγώ  προτρέπω  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ομόφωνα  να  

ψηφίσουν  το  ποσό  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  με  την  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρότασή  μας  είναι  ναι  στην  αποζημίωση  αλλά  με  τις  αποδοχές  όπως  

ήταν  προηγουμένως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να  με  την  υποσημείωση  ότι  το  ποσό  πρέπει  να  είναι  το  ίδιο  για  όλους  

τους  προέδρους  των  νομικών  προσώπων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  προτείνετε  παραπάνω  εσείς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  όπως  εισήγηση ,  εμείς  είπαμε  όχι ,  όπως  ο  αγορητής  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  εφόσον  τα  έσοδα  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είναι  περισσότερα  ανθηρά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  περισσότερο  ανθηρά .  Τα  έσοδα  είναι  περισσότερο  ανθηρά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  299/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

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

 ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  κοινωνικών   

δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2017¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  συντομία  θέλετε  να  εισηγηθώ  το  θέμα ;  Το  έχετε  αναγνώσει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάποιες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Έχετε  κάποια  ερώτηση  για  το  θέμα  το  ενδέκατο ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τις  ημερομηνίες  μόνο .  Αλλαγή  ημερομηνιών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κάποιος  ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προχώρα  να  πάμε  σε  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  301/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση  να  κάνετε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

103

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  την  αναμόρφωση  …από  κωδικό  σε  κωδικό  πάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .  Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ  για  να  προχωρήσει  η  

διαδικασία .  Κύριε  Καρύδα  θέλετε  ερώτηση ;  Και  εσείς  κύριε  

Αναστασιάδη ;  Ορίστε  κύρια  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από  τον  κωδικό  που  αφαιρούμε  τα  χρήματα  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  οι  υπόλοιποι ;  Όπως  η  εισήγηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  302/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  διενέργεια   

προμήθειας  εμφακελωτή  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  θα  γίνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  εισήγηση ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  τον  έναν  κωδικό  πάει  σε  άλλο  κωδικό .  Δηλαδή  επειδή  . .  του  

Δήμου  είναι  στο  Πρωτόκολλο  μέσα  ότι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσο  κάνει  η  προμήθεια ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  21.814.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  διαδικασία  απόκτησης ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  διαδικασία  θα  είναι  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  Θα  γίνει  μελέτη  

και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Καρύδα ,  έχετε  κάποια  τοποθέτηση ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  303/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  διενέργεια  

 προμήθειας  ειδών  τεχνολογίας  και  πληροφορικής  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ίδιο  θέμα  είναι  κύριε  Πρόεδρε .  Πάλι  αναμόρφωση  είναι .  Ειδών  

τεχνολογίας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  304/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  διενέργεια  

 προμήθειας  μαρμάρων ,  τιμής  ένεκεν ,  για  τον  τάφο  του  θανόντα  

 Τσιντσάρη  Ιωάννη  του  Νικολάου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  305/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  διενέργεια   

προμήθειας  – εργασίας  ¨Συντήρηση  και  εξοπλισμός  των  γραφείων  

 Δημάρχου  – Προέδρου  Δημ .  Συμβουλίου  και  Γενικού  Γραμματέα ,   

στο  Δημοτικό  Μέγαρο  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι  και  να  το  κάνεις  το  Δημαρχείο  αχούρι  είναι  εκεί  πέρα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  306/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  ετήσιας  συντήρησης   

και  επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πως  θα  γίνει  αυτή  η  διαδικασία ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Με  την  Οικονομική  Επιτροπή  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορείτε  να  μας  λέτε  και  την  διαδικασία ;  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Συμφωνούμε ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  307/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  5802/15-2-2017 

 σύμβασης  για  την  προμήθεια  φορητών  οστεοθηκών  

 για  επιπλέον  τρεις  μήνες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  308/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  υπολοίπου  δαπάνης  για  την  έκδοση  των  πρακτικών   

σε  CD του  3ου  Διεθνούς  Επιστημονικού  Συνεδρίου  ¨Οι  Σέρρες   

και  η  περιοχή  τους ,  100 χρόνια  από  την  Απελευθέρωση   

(1913-2013)¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ένα  ποσό  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  επιστήμονες  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  λέω  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όλοι  εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  309/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  310/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Ανάκληση  άδειας  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  311/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  του  κ .  Κουμλελή  Κων /νου  για  

 κατάληψη  δημοτικής  έκτασης  στην  περιοχή  των  Α’  νεκροταφείων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  δίπλα  στα  νεκροταφεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  σε  επαφή  με  τα  νεκροταφεία ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί  σας  παρακαλώ ,  όχι  όλοι  μαζί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  ήρθε  στην  κυριότητα  του  Δήμου  με  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  

το  ΄06 Σχοινά  Παναγιώτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  άλλον .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  άλλον .  Εν  τω  μεταξύ  ήρθε  σε  μας  με  αναγκαστική  

απαλλοτρίωση ,… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  προχωράμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  εκτός  του  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας  ανάθεσης   

υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Το  επιπλέον  ποσό  αφορά  την  απευθείας  ανάθεση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  τα  ασφάλιστρα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  τα  μηχανήματα  της  Περιφέρειας ,  τα  οποία  αφορούν  τον  

φορτοεκφορτωτή…μας  τα  έδωσε  η  Περιφέρεια  και  δεν  ήταν  

ασφαλισμένα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  313/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  

 πολυθεάματος  ¨CIRCO MUNDIAL¨ . 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  δεύτερον ,  πάλι  εκ  νέου  εγκατάσταση  στην  περιοχή  πίσω  από  το  

ΚΤΕΛ .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  διευκρίνιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρώτο  αφορά  την  συνδρομή  . .  από  18 μέχρι  23 του  μηνός .  Είναι  

χωρίς  ζώα ,  χωρίς  τίποτα .  …σε  εκείνο  τον  χώρο  μπροστά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει  ζώα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι  δεν  έχει  ζώα .  Και  το  δεύτερο  αφορά ,  ζητήσαμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  κατεβαίνουμε  κάτω  την  γέφυρα  αριστερά  . .  το  δεύτερο  αφορά  

στο  Μουσικό  Γυμνάσιο  απέξω ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ψηφίζω  ναι  που  δεν  έχει  ζώα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  δεν  υπάρχουν  ζώα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο  με  αυτή  την  προϋπόθεση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  

 πολυθεάματος  ¨CIRCO MUNDIAL¨ . 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  314/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τμήματος  του  υπ '  αριθμό  4322 αγροτεμαχίου  του   

αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  Λούνα  Πάρκ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  315/2017 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση  επαναδημοπράτησης  σχολικού  αγρού  Δ .Ε .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  εμφανίστηκε  ο  πλειοδότης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Τοπογραφικό  έχουμε ;  Είναι  υπαιτιότητα  του  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  εμφανίστηκε  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  εμφανίστηκε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ρώτησα  την  προϊσταμένη  την  κυρία  . .  και  μου  είπε  ότι  

δεν  ήταν  θέμα  δηλαδή  ούτε  τοπογραφικό  ούτε . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  ίδιος… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  ίδιος  δεν  θέλησε ,  δεν  ήρθε  καθόλου .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  316/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  δημοτικού  

 αναψυκτηρίου  στους  Επταμύλους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  είχαμε  . .  τα  πλήρωσε ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν  δεν  πλήρωνε  όλο  το  ποσό  δεν  θα  μπορούσε  να  έχει  την  μίσθωση .  

Εάν  δεν  πλήρωνε  όλο  το  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τακτοποιήθηκαν  όλες  οι  υποχρεώσεις  του .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχει  τακτοποιηθεί  και  η  Νομική  Υπηρεσία  έδωσε  την  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε  μπορούμε  ή  κάνει  χρήση  του  νόμου  και  είμαστε  υποχρεωμένοι  εκ  

του  πράγματος ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κανονικά  είναι  για  πέντε  χρόνια .  . .  όπως  γράφει  μέσα ,  κανονικά  

έπρεπε ,  στα  δώδεκα  χρόνια  μπορεί  να  κάνει  . .και  ζήτησε  από  την  

Νομική  Υπηρεσία  να  έχουμε  και  εμείς  κάλυψη  ότι  μπορούμε  και  η  

Νομική  Υπηρεσία  …ότι  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  στην  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ακόμη  ερώτηση .  Δεν  νομίζετε  ότι  με  αυτόν  τον  τρόπο  στην  ουσία  

δεν  μισθώνουμε  ένα  κομμάτι  δημοτικής  γης  για  πέντε ,  συνεπώς  

δημιουργείται  μια  τεράστια  δυνατότητα ,  άρα  επί  της  ουσίας  δεν  

μισθώνουμε  για  πέντε ,  επαγγελματική  στέγη  προκύπτει  εκ  του  

πράγματος ,  άρα  επί  της  ουσίας  πάμε  σε  μια  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεκαπέντε  δηλαδή .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μου  επιτρέπετε  μια  κουβέντα  μόνο  στα  γρήγορα  για  

να  βοηθήσω  το  σώμα ;   
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 Βλέπω  ότι  γνωμοδοτεί  η  κυρία  Τσινίκα ,  η  δικηγόρος  του  Δήμου  

ότι  η  μισθώτρια  διατηρεί  το  δικαίωμα  για  12ετη  παράταση  στο  μίσθιο ,  

υπολογιζόμενη  από  την  ημερομηνία  έναρξης  . .  σχέσης  και  μάλιστα  

βλέπω  εδώ  και  πρόταση  της  υπηρεσίας ,  ένας  όρος  στο  μίσθωμα  ότι  θα  

αναπροσαρμόζεται  . .75%..τιμών  καταναλωτή  επί  του  . .μισθώματος  του  

εκάστοτε  προηγούμενου  μισθωτικού  έτους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  δεν  είναι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εμείς  έχουμε  μια  άλλη  άποψη .  Εμείς  θεωρούμε  ότι  όταν  λέμε  πέντε  

χρόνια ,  εννοούμε  πέντε  χρόνια .  Τώρα  ο  νόμος  δεν  νομίζω  να  είναι  

ισχυρότερος  της  θέσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Θα  πρέπει  να  

είμαστε  συγκεκριμένοι .  Εδώ  δημιουργούμε  με  την  διαδικασία  του  

ολισθηρού  μια  άλλη  σύμβαση .  Εμείς  δεν  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  εμείς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  όταν  λέμε  πέντε ,  εννοούμε  πέντε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  317/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Έγκριση  είσπραξης  εγγυητικής  – διαγραφή  ποσού  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  για  το  θεατράκι .   Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  είσπραξη  εγγυητικής  και  διαγραφή  ποσού  στον  

 κ .  Λεόνωφ  Γεώργιο  για  το  μίσθωμα  του  Δημοπρασία  

 Αναψυκτηρίου  στο  Δημοτικό  Θέατρο .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  618/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Σχετικά  με  έγκριση  υλοποίησης  διαδικασίας  καθορισμού  χρήσεων  

 γης  σε  τμήμα  του  υπ’  αριθμ .  1574 δημοτικού  αγροτεμαχίου  της  

διανομής  1934 του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν  συμφωνούμε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  γίνει  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  1964 έκανε  ένα  αίτημα  στην  Δημοτική  

Κοινότητα  Λευκώνα  να  παραχωρηθεί  με  μίσθωση ,  να  παραχωρηθούν  τα  

137 στρέμματα  για  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  δραστηριότητες .   

 Το  συμβούλιο  το  τοπικό  ομόφωνα ,  νομίζω ,  πήρε  την  απόφαση  

θετική .  Έρχεται  σε  μας  και  αυτή  την  στιγμή  εμείς  πρέπει  να  

αποφασίσουμε  να  γίνει  αυτό .  Ποιο  είναι  το  θέμα  το  δικό  μας ;  Τι  

απόφαση  πρέπει  να  πάρουμε ;  Να  προσδιοριστεί ,  να  καθοριστεί  η  

χρήση  γης  για  αθλητικές  δραστηριότητες ,  για  αθλητικές  εγκαταστάσεις  

που  η  Πολεοδομία  με  την  σειρά  της  θα  το  στείλει  στην  Αποκεντρωμένη  

και  η  απόφαση  θα  έρθει  από  την  Αποκεντρωμένη .  

 Αυτή  την  απόφαση  καλούμαστε  να  πάρουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  Χασαπίδης .  Οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι ;   

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  από  όσο  γνωρίζω  το  Τοπικό  Συμβούλιο  πήρε  απόφαση ,  

ίσως  ομόφωνη ,  όχι  για  εκμίσθωση .  Παίρνει  ξανά  την  παλιά  απόφαση  

του  συμβούλιου ,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  τότε  που  έλεγε  ότι  
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παραχωρεί  στην  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  δημιουργώντας  την  υπόθεση  όμως  

μέσα  από  αυτή  την  εκχώρηση  να  δημιουργηθεί  ένα  σχήμα  όπου  θα  

μετέχει  ο  Δήμος ,  η  ΠΑΕ  και  ενδεχόμενα  κάποιος  επενδυτής .  Δηλαδή  

είναι  μια  άλλη  μορφή .  

 Εδώ  πάμε  σε  μια  εκμίσθωση .  Η  εκμίσθωση  δεν  νομίζω  ότι  είναι   

η  θέληση  του  Τοπικού  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Μήπως  εδώ  

αλλοιώνουμε  την  θέληση  του  Τοπικού  Συμβούλιου ;  Διότι  εμείς ,  εννοώ  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Λευκώνα ,  παλαιά  του  Δήμου  Λευκώνα  

υπήρχε  η  διάθεση  να  μην  μισθωθεί  και  πάμε  μετά  σε  άλλες  διαδικασίες  

να  έχουμε  την  περίπτωση  των  Επταμύλων .  Να  μετέχει  με  την  εισφορά  

γης  στο  σχήμα  το  επενδυτικό  ο  Δήμος  δια  της  Τοπικής  Κοινότητας  και  

να  είναι  τα  οφέλη  απευθείας  στο  Δήμο .  

 Εδώ  εκχωρούμε  έναντι  ενός  μισθώματος  το  οποίο  θα  προκύψει  

από  διαδικασία .  άλλο  πράγμα  τελείως .  Εάν  η  διαδικασία  είναι  για  

μίσθωση  εγώ  θα  ήθελα  . .  Εγώ  ξέρω . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  να  ολοκληρώσω .  Εγώ  ξέρω  ότι  το  Τοπικό  Συμβούλιο  

αποφάσισε  όπως  και  την  προηγούμενη  δεκαετία .  Δραστηριότητα  της  

ΠΑΕ  μέσα  από  το  σχήμα  με  τριμερή  συμμετοχή .  Άλλο  πράγμα  τελείως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διαβάζοντας  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας  στο  5 λέει  ότι  με  την  υπ '  

αριθμό  πρωτόκολλου  2373/26-1-2017 αίτηση  της  ΠΑΕ  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  διάβασα  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ζητήθηκε  η  εκμίσθωση ,  ζητήθηκε  η  εκμίσθωση  έκτασης  εμβαδού  τάδε  

και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Άρα  το  Τοπικό  Συμβούλιο  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ  ρωτάω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  υπάρχει  απόφαση  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  που  να  λέει  ότι  εμείς  λέμε  ναι  στην  εκμίσθωση ;   Ο  

Πρόεδρος  συγκεκριμένα  μου  είπε  ότι  εμείς  αποφασίσαμε  όπως  

παλαιότερα .  Όχι  να  μισθώσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  η  υπηρεσία  να  φέρει  ένα  θέμα  αλλοιωμένο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  αλλοίωσης .  Είναι  ποια  είναι  η  σωστή . .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αποφασίζει  ομόφωνα  και  συναινεί  για  την  εκμίσθωση  έκτασης  137 

στρεμμάτων  στην  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  με  σκοπό  την  δημιουργία  

Αθλητικού  Πάρκου  –Πολυχώρου  και  με  όρους  της  χρήσης  της  γης  

καθώς  και  απαιτήσεις  που  απορρέουν  να  συζητηθούν  εκ  νέου  από  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  μόλις  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός  λάβει  τελική  αδειοδότηση  του  έργου  και  είναι  έτοιμη  να  

ξεκινήσει  άμεσα  το  έργο .  

 Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  για  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες .   

 Η  παραπάνω  απόφαση  συντάχθηκε  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μα  με  συγχωρείτε  αυτή  η  απόφαση  εδώ  δεν  έχει  σχέση  με  το  θέμα  που  

συζητάμε  σήμερα .  Εμείς  συζητάμε  σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μου  

επιτρέπετε  να  … 

 Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  εδώ  μας  έφερε  θέμα  για  τις  χρήσεις  γης ,  διότι  

εκεί  δεν  υπήρχε  πολεοδομικός  προσδιορισμός .  Επομένως  εμείς  σε  

πρώτη  φάση  σήμερα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  πάρουμε  μια  απόφαση  

εάν  εκεί  θέλουμε  αθλητικές  δραστηριότητες  ή  όχι .   

 Μετέπειτα ,  πολύ  σωστά  το  παρατηρήσατε  και  εσείς ,  ο  

Αντιδήμαρχος  είμαι  σίγουρος  ότι  θα  το  προετοιμάσει  μαζί  με  τον  κύριο  

Χαρίτο  που  είναι  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών ,  σε  συνεργασία  με  την  

Δημοτική  Αρχή  και  με  τον  κ .  Δήμαρχο  θα  κάνουμε  μια  πρόταση  εμείς ,  

σε  συνεννόηση  φαντάζομαι  με  την  ΠΑΕ  εάν  θα  είναι  ένα  σχήμα  τέτοιο  

όπως  λέτε  ή  κάτι  άλλο .   

 Τώρα  είμαστε  στο  πρώτο  βήμα .  Τον  χαρακτηρισμό  δηλαδή  της  

χρήσης  γης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  από  την  αρχή  το  έχω  διευκρινίσει .  Καλούμαστε ,  το  είπα  

από  την  αρχή ,  καλούμαστε  να  πάρουμε  απόφαση  για  τον  προσδιορισμό  

χρήσης  γης  σε  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  δραστηριότητες .  Λοιπόν ,  

παρακαλώ  αυτό  καλούμαστε  να  πάρουμε  σήμερα .  Και  σας  είπα  

επιπλέον  ότι  η  υπηρεσία  Δόμησης ,  η  απόφαση  αυτή  δεν  θα  την  πάρει  η  

δική  μας  υπηρεσία ,  θα  σταλεί  στην  Αποκεντρωμένη  και  θα  έρθει  από  

την  Αποκεντρωμένη .  Το  είπα  από  την  αρχή  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μπορώ  να  πω  λίγο ;  Για  να  μπορέσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

για  να  κάνουμε  χρήση  γης  να  την  προσδιορίσουμε  . .πολεοδομική  

μελέτη  … 
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαστε  στην  έναρξη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πώς  θα  κάνετε  εσείς  αυτό  το  πράγμα ;  Στον  αέρα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  είπαμε  ότι  η  υπηρεσία  Δόμησης  θα  το  στείλει .  Σας  το  είπα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γεγονότα .  Ποιος  θα  το  κάνει ,  η  Πολεοδομία  δεν  θα  το  κάνει  αυτό ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  πρέπει  να  κάνουμε  πολεοδομική  μελέτη  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε  για  την  διαδικασία .  υπάρχει  ένα  αίτημα  από  την  

ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  και  λέει  ότι  θέλω  να  πάρετε  μια  απόφαση  να  μου  

νοικιάσετε  τα  140 στρέμματα .  Για  να  πάρει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αυτή  την  απόφαση  πρέπει  προηγουμένως  να  γνωμοδοτήσει  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  του  Λευκώνα .   

 Λέει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  ναι  συμφωνώ  με  την  ενοικίαση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πολύ  ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σύμφωνα  με  τον  νόμο  όμως  για  να  πάμε  στην  εκμίσθωση  πρέπει  να  

προηγηθεί  ο  καθορισμός  χρήσης  γης .  Τώρα  αυτή  την  στιγμή  αυτό  

αποφασίζουμε .  καθορίζουμε  τις  χρήσεις  γης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  γίνει  πολεοδομική  μελέτη .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  θέμα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  η  ερώτηση  ήταν  τυπική  από  την  άποψη  ότι  πως  το  αίτημα  της  

ΠΑΕ  πήγε  απευθείας  στην  Τοπική  Κοινότητα  και  δεν  έρχεται  στον  

Δήμο  πρώτα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  μας  ήρθε  πρώτα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επειδή  είπατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ήδη  . .  της  απόφασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  

φαίνεται  ότι  υπάρχει  μια  σύγχυση  πολύ  συγκεκριμένη  και  δεν  

καταλαβαίνω  γιατί  δεν  γίνεται  άμεσα  αντιληπτή  και  κάνουμε  ένα  βήμα ,  

το  οποίο  είναι  μετέωρο  και  κάνουμε  ως  να  μην  αναγνωρίζουμε  ότι  

αυτό  το  βήμα  έχει  συνέπειες .   

 Τι  συνέπειες ;  Καταρχάς  όταν  ορίζουμε  χρήσης  γης  για  ποια  

επιφάνεια ;  Για  τα  198; 197; 200;  Εκεί  είναι  ένα  τεράστιο  τμήμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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137 στρέμματα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέει  η  ΠΑΕ .  Εμείς  όμως  ως  Δήμος  κάνοντας  μια  σοβαρή  προσέγγιση  

στο  όλο  θέμα ,  πρέπει  να  έχουμε  ένα  όραμα .  Εκεί  είναι  ένα  μεγαλύτερο  

κομμάτι .  Τι  θέλουμε  εκεί ;  Πώς  το  θέλουμε ;  Μόνο  για  την  ΠΑΕ ;  Ή  

θέλουμε  κάτι  άλλο ;   

 Άρα  το  πρώτο  που  προκύπτει  είναι  εμείς  εκεί  να  έχουμε  μια  

άποψη  την  οποία  θα  την  δουλέψουμε  πολύ  καλά  με  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  και  μετά  θα  πάμε  στην  ορισμό  χρήσεων  γης ,  διότι  εκεί  

έχουμε  600,  700 στρέμματα .  Εμείς  θα  μιλήσουμε  μόνο  για  τα  200; Άμα  

ρωτήσετε  την  τοπική  κοινωνία  έχει  άλλο  όραμα .   

 Ένα  δεύτερο  το  οποίο  προξενεί  κατάπληξη  γιατί  το  συζητάτε  ως  

να  μην  καταλαβαινόμαστε .  Λέει  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  το  οποίο  

βεβαίως  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  σεβαστούμε ,  ότι  θα  μισθώσω ,  κάνει  

το  λάθος  εκεί ,  προφανώς  δεν  έγινε  αντιληπτός  ο  όρος  και  στην  

συνέχεια  θα  διαπραγματευτώ .  Μα  άμα  μισθώσεις  δεν  μπορείς  να  

διαπραγματευτείς .  Το  θέμα  είναι  τελειωμένο  μετά .   

 Εκεί  τι  θα  προκύψει ;  Θα  προκύψει  ένα  αποτελέσματα  το  οποία  

δεν  θα  έχει  καμία  σχέση  με  την  θέληση  και  του  Προέδρου  και  του  

Τοπικού  Συμβουλίου .  Εκεί  μετά  θα  έχουν  έναν  άλλο ,  ο  οποίος  θα  είναι  

ο  leader την  όλης  διαδικασίας  και  όχι  ο  Δήμος .   

 Εάν  λοιπόν  εμείς  θέλουμε  και  έχουμε  ένα  όραμα  για  την  

συγκεκριμένη  περιοχή ,  θα  πρέπει  να  συζητήσουμε  σοβαρά  με  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  και  την  τοπική  κοινωνία ,  να  βάλουμε  τις  υπηρεσίες  

να  μετρήσουν  και  να  δούμε  μια  συνολική  εκεί  ανάταξη  του  χώρου  και  

εκεί  μετά  να  καλέσουμε ,  παραδείγματος  χάρη ,  την  ΠΑΕ  εάν  την  
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θέλουμε  και  να  ζητήσουμε  μετά  μια  συνεργασία ,  όπως  την  

προσδιόρισα  που  ήταν  το  τοπικό  όραμα .  

 Εμείς  τώρα  ορίζουμε  και  περιορίζουμε  την  απόφαση  μας ,  ενώ  

άλλο  πράγμα  θέλει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  και  στην  συνέχεια  θα  είναι  

δρομολογημένη ,  θα  έχουμε  και  δημοπρασία  και  βεβαίως  εκεί  θα  

προκύψει  κάποιος  εν  είδει  αφεντικού ,  εντός  εισαγωγικών  και  όχι  ο  

Δήμος .   

 Εμείς  διαφωνούμε  με  αυτή  την  διαδικασία ,  η  οποία  είναι  . .  και  

για  μας  έχει  και  πολλά  στοιχεία  τα  οποία  δεν  θέλω  να  τα  χαρακτηρίσω  

σήμερα ,  πάντως  δεν  είναι  στην  θέληση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  

 Είναι  ξεκάθαρο .  Θα  δημοπρατήσει  με  διαγωνισμό  και  μετά  θα  

διαπραγματευτεί ;  Είναι  ξεκάθαρο  ότι  εκεί  κάπου  υπήρξε  μια  σύγχυση .   

Εάν  λοιπόν  θέλουμε  την  αποτυπωμένη  άποψη  της  κοινωνίας  και  

ξέρω  πολύ  καλά  εδώ  και  πολύ  μεγάλο  διάστημα  το  όραμα  είναι  εκεί  να  

γίνει  μια  συνολική  προσπάθεια  αξιοποίησης  της  γης  και  με  την  

διαμόρφωση  και  δρόμων  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  να  ορίσουμε  πόσα  

γήπεδα ,  πόσους  χώρους ,  γήπεδα  εννοώ  την  γη  πως  θα  την  

αξιοποιήσουμε ,  αλλού  να  βάλουμε ,  κατά  το  πώς  το  θέλει  η  τοπική  

κοινωνία ,  όχι  κατά  το  πως  το  θέλει  ο  Πανσερραϊκός  ή  ο  οποιοσδήποτε  

επενδυτής .   

Εδώ  κάνουμε  μια  αντιστροφή  και  θεωρώ  ότι  κάνουμε  τεράστιο  

λάθος .  Δεν  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  έτσι .  Πρώτα  εμείς  θα  

μελετήσουμε ,  εδώ  έχει  δίκαιο   ο  κ .  Αναστασιάδης ,  θα  δούμε  πως  θα  

αξιοποιήσουμε  την  περιοχή  και  έχουμε  ταμιευτήρα ,  έχουμε  

γεωτρήσεις ,  έχουμε  κτηνοτροφική  μονάδα ,  έχουμε  άλλη  κτηνοτροφική  

μονάδα ,  αδειοδοτημένες  και  άλλες  δράσεις  τις  οποίες  εμείς  πρώτα  θα  
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αποτυπώσουμε  και  θα  συνυπολογίσουμε  και  θα  συναξιολογήσουμε ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   και  όχι  έτσι  όπως  το  φέραμε .  

Είναι  λάθος  και  βεβαίως  θεωρώ  ότι  είναι  λάθος ,  το  οποίο  

ανατρέπει  στην  ουσία  την  θέληση  της  τοπικής  κοινωνίας  όπως  

εκφράζεται  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  και  βεβαίως  η  τοπική  κοινωνία  

δεν  έχει  καμία  τέτοια  άποψη  διαχρονικά .  Αξιοποίηση  θέλει  συνολικά .  

Και  βεβαίως  εκεί  να  έχει  τον  πρώτο  λόγο  ο  Δήμος .  Δια  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  ο  Δήμος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής :  δηλαδή  κύριε  Φωτιάδη  εσείς  είστε  κατά  της  

εκμίσθωσης ;  Θέλετε  να  μην  εκμισθωθεί  αυτή  η  έκταση  αλλά  με  

κάποιον  άλλο  τρόπο  να  αξιοποιηθεί ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήμουνα  πολύ  σαφής .  Η  άποψή  μου  είναι  να  δουλέψουμε  συνολικά  

εκεί ,  να  δούμε  τις  χρήσεις  γης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία .  Εμείς  δουλέψαμε  συνολικά ,  τις  είδαμε  τις  χρήσεις  γης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  η  έρχεται  η  στιγμή  για  να  το… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι  εκμίσθωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Α!  Μπράβο ,  αυτό  θέλω  να  ξέρω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω ,  εάν  θέλετε  την  δική  μου  άποψη ,  θέλω  αξιοποίηση  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει  μην… 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό  Αγγελίδη ,  ρωτάτε  κάτι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  ρωτάτε  κάτι .  Όταν  μισθώνεις  κάτι  δεν  έχεις  κανέναν  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είστε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  λοιπόν  λέω  συγκεκριμένα  πράγματα .  Θέλετε  να  το  πείτε  Σ .Δ .Ι .Τ . ;  

Θέλετε  να  το  πείτε  τριμερή  αξιοποίηση ;  Αλλά  θα  πρέπει  ο  Δήμος  

διαχρονικά  να  έχει  ωφέλεια  από  εκεί  και  να  παρεμβαίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  γίνει  μια  εταιρεία  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήσασταν  σαφής .  Κατά  της  μίσθωσης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ολοκληρώσει  κ .  Φωτιάδη ;  Κύριε  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  μισό  λεπτό  κάτι  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι  αλλά  δεν ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  σύντομα  σας  παρακαλώ .  Στο  

μικρόφωνό  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  σας  ακούμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτά  που  θα  κάνουν  εκεί  …ομάδες ,  να  μην  θίξει  την  μικρή  και  

ευαίσθητη  αγορά  το  Λευκώνα .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μετά  από  

αίτημα  της  ΠΑΕ  έρχεται  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Παράξενο  

είναι  αυτό  που  θα  πω ,  μπορεί  να  παραξενευτούν  . .  αλλά  συμφωνώ  με  

την  άποψη  του  κ .  Φωτιάδη  ότι  ο  Δήμος  έπρεπε  να  έχει  σχεδιασμό  για  

το  πως  θέλει  να  προχωρήσει  εκείνη  την  περιοχή  και  όχι  να  σύρεται  

πίσω  από  το  αίτημα  της  ΠΑΕ .   

 Μετά  το  φιάσκο  της  προηγούμενης  δεκαετίας  και  τα  

μεγαλεπήβολα  σχέδια  τότε ,  τα  οποία  κατέληξαν  σε  φιάσκο  ουσιαστικά ,  

μην  δεσμεύουμε  μια  περιουσία  του  Δήμου  για  την  ΠΑΕ .  Ξέρουμε  πόσο  

δύσκολοι  είναι  οι  καιροί  τώρα  για  της  ΠΑΕ .  Εδώ  μεγάλες  ΠΑΕ  δεν  

μπορούν  να  κάνουν  επενδύσεις ,  εδώ  ΠΑΕ  ΑΕΚ ,  ΠΑΕ  Παναθηναϊκός  

δεν  έχουν  γήπεδα  δικά  τους  και  εμείς  θέλουμε  να  δεσμεύσουμε  στο  

όνομα  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  που  θα  κάνει  η  ΠΑΕ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

132

Πανσερραϊκός  μια  τεράστια  περιουσία ,  μια  τεράστια  γη  του  Δήμου  που  

έχει  πολύ  μεγάλη  αξία .   

 Θέλω  να  θυμίσω  ότι  στον  Δήμο  Νέας  Φιλαδέλφειας  που  είναι  

εγκατεστημένη  μια  τεράστια  ΠΑΕ ,  που  είναι  η  ΠΑΕ  ΑΕΚ ,  ο  Δήμος  

είχε  προτάξει  τα  δικά  του  τα  συμφέροντα  πρώτα  και  αναγκάστηκε  να  

γίνει  κυβερνητική  παρέμβαση  για  να  μπορεί  να  κατασκευαστεί  ένα  

γήπεδο  εκεί .   

 Θέλω  να  θυμίσω  επίσης  στο  αίτημα  του  ερασιτέχνη  να  του  

παραχωρήσουμε  ένα  οικόπεδο  στο  Πάρκο  Ομόνοιας ,  βάλαμε  χίλιους  

δυο  όρους .  Εδώ  βλέπω  με  πολύ  ευκολία  θέλουμε  να  μετατρέψουμε  την  

γη  για  συγκεκριμένη  χρήση ,  να  την  δεσμεύσουμε  για  την  ΠΑΕ .   

 Είμαι  αντίθετος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως  βλέπουμε  τα  τελευταία  χρόνια  οι  χρηματοδοτήσεις  έχουν  . .και  

από  ότι  φαίνεται  το  μέλλον  είναι  πολύ  αβέβαιο  όσον  αφορά  τις  

χρηματοδοτήσεις  από  την  κεντρική  εξουσία  προς  τους  δήμους .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  την  συγκεκριμένη  περίοδο  . .μετά ,  βέβαια  και  

από  την  . .  περιουσιακή  καταγραφή  με  πολλές  προσπάθειες  . .έχουμε  ένα  

σημείο  στον  Λευκώνα  που  αυτή  την  στιγμή  αξίζει  ένα  πολύ  σημαντικό  

ποσό .  

 Αυτό  το  σημείο  το  συγκεκριμένο  θα  μπορεί  επενδυτικά  να  μας  

δώσει  μελλοντικά  πολλαπλά  σε  αξία  έσοδα  παρά  εάν  νοικιαστεί  για  μια  

συγκεκριμένη  χρήση .   

 Η  εκτίμηση  η  δική  μου  είναι  ή  θα  πρέπει  να  κάνουμε  έναν  

σχεδιασμό  Δήμου  Σερρών  να  το  αξιοποιήσει  μόνος  του  και  να  έχει  
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έσοδα  . .κατά  την  άποψή  μου  ή  θα  πρέπει  να  το  κάνουμε ,  αφού  θέλουμε  

να  το  νοικιάσουμε ,  η  απόφασή  μας  να  το  μισθώσουμε ,  να  το  

δημοπρατήσουμε  χωρίς  να  έχουμε  χρήση  γης ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  

. .επενδυτές ,  εάν  δεν  μπορούμε  να  τα  κάνουμε  μόνοι  μας .   

 Αυτή  είναι  η  προσωπική  μου  άποψη  και  αυτή  θα  στηρίξω .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πιστεύω  ότι  ο  Δήμος  έχοντας  σαν  αφορμή  την  πρόταση  της  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός  για  χρήση  εκείνου  του  χώρου ,  μπαίνει  σε  αυτή  την  

διαδικασία  για  τον  καθορισμό  χρήσης  γης .  Σήμερα  ψηφίζουμε  μόνο  την  

βούλησή  μας  για  αλλαγή  για  χρήση  γης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι  αλλαγή ,  για  ορισμό  χρήσης  γης .  Την  έναρξη .  Το  πρώτο  βήμα .  Το  Α  

από  το  αλφαβητάρι .  Εκεί  πρέπει  να  εστιάσουμε  την  προσοχή  μας .   

 Τώρα  εάν  θα  προκύψει  αθλητική  δραστηριότητα  από  την  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός ,  από  την  ΠΑΕ  Μονάχου  ή  από  την  ΠΑΕ  Λίβερπουλ ,  

αυτό  είναι  ένα  επόμενο  βήμα ,  ένα  επόμενο  στάδιο ,  το  οποίο  τους  

όρους  τους  οποίους  θα  βάλουμε  στο  τραπέζι  αυτού  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  θα  το  συμφωνήσουμε  και  θα  το  συζητήσουμε  σε  επόμενα  

Δημοτικά  Συμβούλια .   

 Αυτή  την  στιγμή  έχουμε  την  βούληση ,  θέλουμε  εδώ  ως  δημοτικοί  

σύμβουλοι  να  αποφασίσουμε  για  το  πρώτο  βήμα ;  Αθλητικές  δράσεις  
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στο  συγκεκριμένο  οικοδομικό  τμήμα ;  Δηλαδή  το  αγροτεμάχιο  αυτό  

1.574 137 στρεμμάτων ;  Αυτό  είναι  το  θέμα  μας .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  μια  διαφορά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  το  αποφασίσουμε ,  σε  επόμενο  ή  σε  επόμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  

θα  έρθουν  άλλες  προτάσεις ,  άλλες  διακηρύξεις ,  άλλα  θέματα  τα  οποία  

θα  συζητήσουμε  εδώ .  Σήμερα  το  θέμα  μας  νομίζω  είναι  αυτό .  Αυτό  έχω  

να  πω ,  τίποτα  παραπάνω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας ,  μισό  λεπτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  είναι  το  σημερινό  μας  θέμα ,  κ .  Μηλίδη…. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  αυτό  που  ήθελα  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συμφωνώντας  με  τους  

προλαλήσαντες ,  τους  περισσότερους ,  τουλάχιστον ,  ότι  πρόκειται  για  

μια  έναρξη  διαδικασίας  καθορισμού  χρήσεων  γης  σε  μια  τοποθεσία  

στην  οποία  δεν  υπάρχει .  Επομένως ,  δέχομαι  καλοπροαίρετα  τις  

παρατηρήσεις  των  συναδέλφων ,  οι  οποίες  είμαι  βέβαιος  θα  
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συνυπολογιστούν  στην  συζήτηση  που  θα  ανοίξει  στην  τοπική  κοινωνία  

και  από  την  πλευρά  μας  ως  Δημοτική  Αρχή  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  

. .πρόταση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όταν  θα  έρθει  αυτή  η  ώρα .   

 Είμαι  βέβαιος  ότι  θέλει  μελέτες  για  τον  καθορισμό  της  χρήσης ,  

να  αναλάβει  την  πρωτοβουλία  η  Πολεοδομία  σε  συνεργασία  με  το  

Τμήμα  Ακίνητης  Περιουσίας .  Έχει  πολύ  δουλειά  ακόμη .  Είμαστε  

πραγματικά  στο  Α .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  να  πω .  …σημαίνει  ότι  ότι  και  εάν  πούμε  εμείς  θα  . .μόνο  

για  αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  διότι  να  μην  πει  άλλη  εταιρεία  ότι  θα  

κάνω  εδώ  και  ένα  μαγαζί ,  θα  κάνω  και  κάτι  άλλο .  Είναι  πολύ  

σημαντικό  διότι  εκεί  πρέπει  να  αποφασίσουμε  ότι  κανείς  δεν  μπορεί  να  

κάνει  τίποτα  παρά  μόνο  αθλητικές  εγκαταστάσεις .  Και  τίποτα  άλλο .  

Καμία  εταιρεία  δεν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  κάνουμε  και  δεύτερο  κύκλο  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ξεκινήσουμε  αλλά  σας  παρακαλώ  όσο  γίνεται  το  δυνατόν  πιο  

σύντομα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  προτιμούσα  . .  από  την  πλευρά  της  πλειοψηφίας  για  να  δώσω  μια  

άποψη  αλλά  και  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε  με  κύριοι  συνάδελφοι ,  τα  πράγματα  είναι  πολύ  συγκεκριμένα .  

Η  περιουσία  του  Δήμου  εκεί  δεν  είναι  τόσα  στρέμματα .  Είναι  

τουλάχιστον  πενταπλάσια  και  εδώ  έχει  σημασία  ποιος  κινεί  την  

διαδικασία .  Είναι  ψευδεπίγραφο  το  ότι  η  ΠΑΕ  κινεί  την  διαδικασία  και  

θα  σας  το  πω .   

 Φαίνεται  ότι  η  ΠΑΕ  κινεί  την  διαδικασία  αλλά  δεν  είναι  καθόλου  

σίγουρο  ότι  τελικά  η  ΠΑΕ  θα  είναι  ο  ωφελημένος  εάν  κάνουμε  όλη  την  

διαδικασία ,  γιατί  θα  έχουμε  δημοπρασία .  Εξ  ου  και  η  ερώτηση  του  κ .  

Αγγελίδη  εάν  είμαι  υπέρ  της  δημοπρασίας .  Η  δημοπρασία  μπορεί  να  

έχει  τον  κ .  Χρυσανθίδη  φυσικό  πρόσωπο .   

 Άρα  λοιπόν ,  να  αφήσουμε  την  ΠΑΕ  σε  αυτή  την  φάση .  Να  

βάλουμε  το  θέμα  το  όραμα  του  Δήμου ,  γιατί  η  γη  είναι  πολλαπλάσια .  

Εάν  εδώ  πάρουμε  απόφαση  γι '  αυτό  το  κομμάτι ,  θα  ακυρώσουμε  τα  

άλλα .   

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  θέλετε ,  να  είμαστε  συντεταγμένοι  και  για  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου  και  αφήστε  την  ΠΑΕ  γιατί  μέσα  μιλούμε  για  

δημοπρασία ,  ποιος  θα  είναι  ο  πλειοδότης  δεν  τον  ξέρουμε .  Σωστά  είπε  

ο  πρώην  Πρόεδρος ,  μπορεί  να  είναι  το  Μόναχο .  Άρα  λοιπόν  να  

αφήσουμε  την  ΠΑΕ .   

 Εδώ  λοιπόν  στο  θέμα  και  να  μιλήσουμε ,  να  διατυπώσουμε ,  εάν  

θέλετε ,  να  αναζητήσουμε  την  αξιοποίηση  του  ευρύτερου  τμήματος ,  

διότι  αυτό  είναι  διαμπερές ,  βγαίνει  στον  εθνικό  άξονα  εκεί  που  είναι  

το  Τζάμπο  και  εάν  εκεί  αποφασίσουμε  για  ένα  κομμάτι ,  θα  

δεσμεύσουμε  τα  υπόλοιπα .  Και  ποιοι  είμαστε  εμείς  τάχα ,  έτσι  το  λέω ,  
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γιατί  όλοι  μας  ερχόμαστε  και  παρερχόμαστε  ότι  θα  ακυρώσουμε  τις  

άλλες  δράσεις ,  όπως  σωστά  είπε  ο  κ .  Χράπας  αύριο ,  μεθαύριο ;   

 Γιατί  να  μην  κάνουμε  μια  συνολική  μελέτη  για  την  αξιοποίηση  

όλης  της  γης ,  όπου  εκεί  θα  ορίσουμε  γήπεδα ,  εκεί  θα  ορίσουμε  άλλες  

χρήσεις ,  εκεί  θα  ορίσουμε ,  ενδεχομένως ,  water  land,  διότι  έχει  και  μια  

γεώτρηση  που  περιμένει .  Τώρα  άμα  είναι  να  κάνουμε  κάτι  τέτοιο ,  λέω  

παράδειγμα ,  μετά  δεν  θα  μπορούμε  να  κάνουμε  τέτοιες  δράσεις ,  εάν  

τώρα  με  αυτή  την  γενικευμένη  απόφαση  δεσμεύσουμε  την  δυναμική  

που  μπορεί  να  αναπτύξει  εκεί  ο  ΄δήμος .   

 Συνεπώς ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  οι  πρότασή  μου  ως  παράταξη  είναι  

όχι  σε  αυτόν  τον  τρόπο ,  είναι  . .ακυρωτικός  και  επειδή  υποκρύπτεται  η  

διαδικασία  της  δημοπρασίας ,  η  οποία  δεν  θα  είναι  σίγουρο  ότι  θα  μας  

δώσει  η  συγκεκριμένη  ΠΑΕ  θα  προκύψει  εκεί  ένας  ιδιοκτήτης .  Έχουμε  

το  παράδειγμα  στον  Άγιο  Ιωάννη .  

 Όχι ,  δεν  είναι  δυνατόν ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  ακυρωθεί  όλο  το  

τμήμα  εξαιτίας  αυτής  της  γρήγορης  διαδικασίας ,  η  οποία  δεν  γίνεται   η  

αναγωγή  και  με  όραμα .  Βεβαίως  η  Τοπική  Κοινότητα  δεν  αποτυπώθηκε  

η  θέλησή  της  σωστά .  Λέει  για  δημοπρασία  και  λέει  και  για  ΠΑΕ  με  την  

οποία  θα  διαπραγματευτεί .  Νομίζω  ότι  αυτά  και  τα  δυο  δεν  γίνονται .  

Γιατί  … 

 Νομίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  το  θέμα  πρέπει  να  αποσυρθεί .  Δεν  

εκφράζει  την  τοπική  κοινωνία ,  δεν  εκφράζει  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  

στο  μάξιμουμ  της  στόχευσης ,  όπως  είπε  ο  κ .  Χράπας  και  δημιουργεί  

εκεί  ένα  προηγούμενο ,  το  οποίο  θα  δημιουργήσει  μόνο  πρόβλημα .   

 Εάν  έχουμε  όραμα  και  διάθεση  αξιοποίησης  συνολικά  σε  όλη  την  

περιοχή  και  να  ορίσουμε  και  ποιο  τμήμα  θα  πάει  για  αθλητική  και  να  

ξέρουμε  και  ποιες  είναι  οι  άλλες  χρήσεις .   
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 Αυτή  είναι  η  άποψη  νομίζω  η  συνολική ,  η  σφαιρική  που  

αξιοποιεί  την  γη  και  δεν  δημιουργεί  στους  επόμενους  προβλήματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μερικά  από  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης  έχουν  μια  αλήθεια  και  ποια ;  

Άμα  δούμε  την  εισήγηση  οι  δυο  τελευταίες  παράγραφοι ,  η  μια  λέει  τι  

απόφαση  πρέπει  να  λάβουμε  εμείς ,  τι  καλούμαστε .  Να  προσδιορίσουμε  

τα  137 στρέμματα  για  αθλητικές  δραστηριότητες .  Αυτό  λέει .  Και  μετά  

λέει  ότι  εφόσον  καθοριστούν  οι  χρήσεις  γης  για  αθλητικές  

δραστηριότητες  η  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  θα  καθοδηγήσει  για  

την  δημοπρασία  και  τα  λοιπά .   

 Είναι  σωστό  αυτό ,  το  συζητήσαμε  με  τον  Δήμαρχο ,  δεν  είναι  . .ότι  

έλα  Πανσερραϊκέ  και  πάρε  αυτό .  Αφού  θα  βγει  σε  δημοπρασία  μπορεί  

να  έρθει  ο  οποιοσδήποτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τον  να  ολοκληρώσει .  Σας  έδωσα  τον  λόγο  και  είπατε  τις  

απόψεις  σας .   Σας  παρακαλώ  μην  διακόπτετε .  Ορίστε  κ .  Γκότση  

συνεχίστε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Και  γράφει  πίσω… ότι  μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  επενδυτής ,  όμως  για  τον  

συγκεκριμένο  λόγο .  μπορεί  να  έρθει  η  ΠΑΕ  ΠΑΟΚ   και  να  πάρει  έναν  

χώρο  για  άθληση .   

 Όταν  είναι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  η  ομάδα  αυτή ,  ξέρω  εγώ  τι  

θα  είναι ,  μπορεί  να  κάνει  μέσα ,  εκτός  από  τα  γήπεδα  που  θα  κάνει ,  

μπορεί  να  κάνει ,  ξέρω  εγώ ,  μια  μπουτίκ  με  ρούχα ,  μπορεί  να  κάνει  ένα  

κυλικείο ,  μπορεί  να  κάνει  ένα ,  αλλά  αυτά  ότι  επιτρέπει  το  Υπουργείο  

Αθλητισμού .   Από  εκεί  πλέον  παίρνουν  την  άδεια  για  το  τι  θα  

κατασκευάσουν  εκεί  μέσα  σε  αυτόν  τον  χώρο  που  έχει  χαρακτηριστεί  

ως  αθλητικές  εγκαταστάσεις .   

 Τώρα  όσον  αφορά  αυτό  που  λέτε  το  . . ,  μίλησα  με  την  Πολεοδομία  

και  είπαμε ,  δεν  το  αφήσαμε  έτσι  το  θέμα ,  είπαμε  εκτός  από  την  

εισήγηση  της  υπηρεσίας ,  γιατί   η  εισήγηση  της  υπηρεσία  συντάχθηκε  

με  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  μιλήσαμε  λοιπόν  με  την  αρμόδια  εκεί  

υπάλληλο ,  η  οποία  λέει  ότι  μπορούμε  να  βάλουμε  και  μετά  αθλητικές ,  

πολιτιστικές ,  δραστηριότητες  αναψυχής  και  χώρους  συνάθροισης  και  

κοινού  και  χώρους  στάθμευσης  και  χώρους  πρασίνου  και  τα  λοιπά ,  

όμως  αυτό  εδώ  δεν  θα  μπορεί  να  περάσει  από  την  Αποκεντρωμένη ,  

διότι  θα  πρέπει  να  γίνει  πλέον  εκεί  τοπικό  ρυμοτομικό ,  θα  πρέπει  να  

χωρίσουμε ,  να  κάνουμε  και  μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  πλέον  να  έρθει ,  να  

κάνει  έναν  κινηματογράφο ,  να  κάνει  αυτό  που  λέτε  εσείς ,  κ .  

Αναστασιάδη .   Τώρα  μπορεί  να  θέλει  ένας  ένα  πολυκατάστημα  να  

κάνει  και  τα  λοιπά .   

 Γι '  αυτό  αποκλείσαμε  τα  137 στρέμματα  με  όλες  αυτές  τις  

δράσεις .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  υπόλοιπο ,  εκεί  θα  γίνει ,  κύριε  Φωτιάδη  μια  

πολεοδομική  μελέτη  που  θα  προσαρμοστεί  σε  αυτά  τα  137 στρέμματα .  
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Δεν  αποκλείεται  δηλαδή  η  πολεοδομική  μελέτη  το  όλο  που  θα  γίνει  να  

εφαρμοστεί  στο  μέρος .  Στα  137.  Δηλαδή  δεν  είναι  ξεκάρφωτα  αυτά  τα  

δυο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  πολεοδομική  μελέτη  Αντιδήμαρχε  και  άλλο  χρήση  γης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τελειώσω .  Εννοείται  ότι  μετά  από  αυτό  για  το  υπόλοιπο  πάλι  θα  

καθοριστούν  και  θα  γίνει  πολεοδομική  μελέτη .  Για  το  υπόλοιπο  που  

λέτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε  να  πείτε ;  Προηγουμένως  δεν  μιλήσατε  πάλι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  μίλησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  δεν  μιλήσατε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  φορά  μίλησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Παρακαλώ  σύντομος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάντα  είμαι  σύντομος .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ξέρω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τόσες  φορές  που  παίρνει  τον  λόγο ,  άμα  φλυαρεί  κιόλας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  κύριε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  κάναμε  1.000 στρέμματα  εκεί  έξω ,  το  Αθλητικό  Κέντρο  

Ομονοίας .  Με  ακούτε ;  Είναι  όλα  Σερραϊκά .  Εάν  εσείς  λέτε  να  γίνει  

δημοπρασία  μπορούν  να  έρθουν  Βούλγαροι ,  να  έρθουν  Τούρκοι  και  

όποιος  γουστάρει .  Εμείς  θέλουμε  να  παραμείνουν  Σερραϊκά .   

Σερραϊκά .  Όπως  κάναμε  στην  Ομόνοια .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  

χαθεί  τίποτα .  Απαγορεύσαμε  κάθε  είδους  εμπορίου ,  κάθε  είδος ,  έτσι  

δεν  είναι ;  Και  έχουμε  μόνο  αθλητικές  εγκαταστάσεις .   

 Αυτό  να  το  προσέξουμε  ιδιαίτερα .  Και  όχι  δημοπρασία .  

Δημοπρασία  είναι  άλλη  ιστορία .  Γι '  αυτό  σας  παρακαλώ  να  ορίσετε  και  

αυτά  τα  200 πόσα  στρέμματα  είναι… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

237. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πόσα  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

137. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όσα  είναι ,  εντάξει .  Να  τα  προσδιορίσουμε… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

142

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  τίποτα  άλλο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  δημοπρασία  όμως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  δεύτερο  στάδιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  αποφασίζουμε  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  καταρχήν  κ .  

Αναστασιάδη  Αντώνη  Βούλγαροι  μπορεί  να  . .που  κάνουμε  

δημοπρασία… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  στην  Βουλή  να  αλλάξει  τους  νόμους  και  να  απαγορεύει  στους  

διαγωνισμούς  να  έρχονται  Βούλγαροι ,  Τούρκοι ,  Αλβανοί  και  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην  λες  τέτοιες  κουβέντες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν  απευθύνομαι  σε  σας .  Από  την  μια ,  πώς  θα  γίνει  να  μην  μιλάμε  

τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  την  μια  κατηγορούμαστε  από  την  αντιπολίτευση  γιατί  δεν  

αξιοποιούμε  την  ακίνητη  περιουσία  και  όταν  ερχόμαστε  να  

αξιοποιήσουμε  την  ακίνητη  περιουσία  λένε  όχι  να  μην  την  

αξιοποιήσετε ,  προβάλλοντας  διάφορα  επιχειρήματα ,  τα  οποία  

επιχειρήματα  ασφαλώς  και  δεν  συντρέχουν .   

 Ποιος  είπε  ότι  η  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  είναι  …περίεργο  πράγμα .  Η  

ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  κατέθεσε  ένα  αίτημα  και  λέει  ότι  θέλω  να  μου  

δώσετε ,  αφού  βγει  σε  δημοπρασία ,  να  πάρω ,  εάν  το  πάρω  εγώ  αυτά  τα  

…Δηλαδή ,  όποιος  ζητάει  να  εκμισθώσει  μια  έκταση  είναι  leader;  

leader είναι  ο  Δήμος .  Ο  Δήμος  έχει  το  πάνω  χέρι ,  ο  Δήμος  θα  βάλει  ότι  

όρους  θέλει  στην  προκήρυξη .  Μπορεί  να  πει  ότι  τιμή  εκκίνησης  1 

εκατομμύριο  το  στρέμμα .  Έλα  να  το  πάρεις .  Ποιος  είναι  leader;   

 Υπάρχει  ένα  συγκεκριμένο  αίτημα .  Αυτή  την  στιγμή  εξετάζουμε  

αυτό  το  αίτημα .  Τι  λέει  το  αίτημα ;  Ενδιαφερόμαστε  σαν  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός  για  138 στρέμματα .  Για  τα  138.   Ο  Δήμος ,  εάν  θέλει  να  

τα  εκμισθώσει  αυτά  πρέπει  προηγουμένως  να  καθορίσει  χρήση  γης ,  

γιατί ;  Διότι  σε  αυτούς  τους  δήμους  δεν  υπάρχει  γενικό  πολεοδομικό  

σχέδιο  ακόμα .  Σύμφωνα  με  την  διαδικασία ,  βάση  του  Γενικού  

Πολεοδομικού  Σχεδίου  καθορίζονται  οι  χρήσεις  γης ,  μετά  τον  

καθορισμό  χρήσεων  γης  ακολουθούν  πολεοδομικές  μελέτες  και  μετά  η  

πράξη  εφαρμογής .   
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 Θέλετε  δηλαδή  σε  όλους  τους  πρώην  Δήμους  να  περιμένουμε  

μετά  από  δεκαπέντε  χρόνια  για  να  γίνουν  όλες  αυτές  οι  διαδικασίες  για  

να  αξιοποιήσουμε  μια  έκταση ;  Για  να  νοικιάσουμε  μια  έκταση ;   

 Εμείς ,  εάν  θέλουμε ,  αυτά  τα  138 στρέμματα ,  γιατί  όχι  μπορούμε  

να  τα  αξιοποιήσουμε .  Πώς  θα  τα  αξιοποιήσουμε ;  Νοικιάζοντάς  τα .  Και  

όποιος  θέλει  ας  έρθει  να  κτυπήσει  και  εμείς  εάν  δούμε  ότι  μας  

ικανοποιεί  το  μίσθιο ,  συμφωνούμε .  Εάν  δεν  μας  ικανοποιεί ,  δεν  

συμφωνούμε .  Εμείς  θα  καθορίσουμε  τους  όρους .   

 Η  υπόλοιπη  έκταση ,  ξέρω  εγώ  πόσα  είναι ,  500,  600 στρέμματα ,  

μα  μέσα  από  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  θα  καθοριστούν  οι  χρήσεις  

γης  και  σε  εκείνη  την  έκταση .  Ή  μακάρι  να  υπάρξει  ενδιαφέρον  και  

από  άλλους  σε  εκείνη  την  συγκεκριμένη  περιοχή  και  εάν  δούμε  ότι  

ωφελείται  ο  δήμος  μέσα  από  μια  τέτοια  διαδικασία  αξιοποίησης ,  γιατί  

όχι  να  κάνουμε…με  επενδυτές .   

 Δηλαδή ,  εάν  έρθει  ένας  επενδυτής  τώρα  και  πει  ότι  θέλω  να  κάνω  

εγώ  ένα  εργοστάσιο  σε  ένα  χωριό ,  να  μου  νοικιάσετε ,  ξέρω  εγώ ,  εκατό  

στρέμματα ,  θα  του  πούμε  ότι  περίμενε ,  να  γίνει  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο ,  να  γίνει  η  πολεοδομική  μελέτη ,  να  γίνει  πράξη  

εφαρμογής  και  να  τα  πούμε  τότε .   Μα  είναι  δυνατόν ;   

 Δεν  δεσμεύουμε  τίποτα .  Αξιοποιούμε .  Εμείς  θα  βάλουμε  τους  

όρους  στην  διακήρυξη .  Σήμερα  δεν  αποφασίζουμε  την  εκμίσθωση .  Η  

εκμίσθωση  είναι  το  δεύτερο  μέρος .  Σήμερα  λέμε  ότι  εκεί ,  όπως  λέει  

και  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης ,  αθλητικές  δραστηριότητες .  Λέμε  130 

στρέμματα  μόνο  αθλητικές  δραστηριότητες .  Τίποτα  άλλο .   

 Τους  όρους  τους  βάζουμε  εμείς  και  εκεί  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  

βεβαίως  τότε  μπορούμε  να  συζητήσουμε  και  να  πούμε  ότι  κοιτάξτε ,  

ένα  μέρος  από  τα  έσοδα  που  θα  έχουμε ,  γιατί  όχι  να  το  δώσουμε  στην  
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τοπική  κοινωνία  του  Λευκώνα .  10%, 15%, 20 αυτό  βεβαίως  με  την  

τοπική  κοινωνία  να  το  συζητήσουμε  και  αυτή  είναι  η  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου .  Ναι  στην  εκμίσθωση  και  μετά  θα  συζητήσουμε  

όταν  είναι  να  γίνει  κάτι  που  θα  κερδίσουμε  και  εμείς  Αυτό  λέει  με  δυο  

η  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .   

Τώρα  εάν  θέλουμε  εμείς  να  την  μεταφράσουμε  αλλιώς   την  

απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  επειδή  δεν  συμφωνούμε ,  δεν  θα  την  

μεταφράσουμε  αλλιώς .  Υπάρχει  μια  απόφαση  Τοπικού  Συμβουλίου  και  

λέει  ότι  ναι  στην  εκμίσθωση .  Όμως  για  να  γίνει  η  εκμίσθωση  πρέπει  

προηγουμένως  να  καθορίσουμε  χρήσεις  γης .  Αυτό  αποφασίζουμε  τώρα .  

Λέμε  ότι  σε  εκείνα  τα  138 στρέμματα  αθλητικές  δραστηριότητες  βάσει  

του  αιτήματος  του  Πανσερραϊκού ,  διότι  δεν  έχουμε  άλλο  αίτημα  από  

κάποιον  άλλο  που  να  λέει  ότι  εγώ  θέλω  να  έρθω  να  κάνω  ένα  

εργοστάσιο  για  να  πούμε  ότι  θα  το  χαρακτηρίσουμε  διαφορετικά .   

 Πράγματι ,  μια  ποδοσφαιρική  ομάδα  θέλει  κάποια  έκταση .  Μπορεί  

να . .  να  έχει  βοηθητικά ,  κάτι  άλλο ,  κάποιες  άλλες  εγκαταστάσεις  . .  

Τους  όρους  της  εκμίσθωσης  μετά  εδώ   θα  πάρουμε  τους  πιο  σκληρούς  

όρους .  

 Άρα ,  εάν  θέλουμε  να  κάνουμε  βήματα  αξιοποίησης  της  ακίνητης  

περιουσίας  του  Δήμου ,  πρέπει  κάποτε  να  παίρνουμε  αποφάσεις ,  να  

αποφασίζουμε .  Θέλετε  να  αξιοποιήσουμε  την  ακίνητη  περιουσία  του  

Δήμου  καθορίζοντας  την  χρήση  αυτής  της  περιοχής  ως  αθλητικές  

δραστηριότητες  και  μπορεί  να  έρθει  ο  ΠΑΟΚ ,  ο  Πανσερραϊκός ,  δεν  

ξέρω  ποιος  θα  έρθει ;  Δεν  θέλετε ;  Να  το  αφήσουμε  έτσι  και  να  

περιμένουμε  μετά  από  σαράντα  χρόνια  να  ολοκληρωθούν  όλες  οι  

μελέτες ,  το  γενικό  πολεοδομικό ,  η  γενική  μελέτη  πράξης  εφαρμογής  

και  ελάτε  να  το  συζητήσουμε .   
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 Εγώ  σας  καλώ  να  ψηφίσουμε  τον  καθορισμό  χρήσεων  γης  ως  

αθλητικές  δραστηριότητες ,  όπως  λέει  και  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  εξαντλήθηκε .  Προχωρούμε  στην  ψήφιση  του  θέματος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη…. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μετά  τις  εξηγήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα ;  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε  καμία  περίπτωση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πατήστε  λιγάκι  γιατί  δεν  ακούγεστε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε  καμία  περίπτωση .  Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

147

Όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  κύριε  Πρόεδρε ,   το  όχι .  Θα  σας  φέρουμε  συγκεκριμένο  κείμενο ,  

εάν  θέλετε ,  αλλά  με  την  πρώτη  παρατήρηση  όχι  στην  καταστρατήγηση  

της  ανάπτυξης  του  συγκεκριμένου  ενιαίου  τμήματος .  Η  συγκεκριμένη  

προσπάθεια  παρακαλώ ,  ακούτε ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αν  στρατεύουμε  την  θέληση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και  της  τοπικής  

κοινωνίας  και  δημιουργεί  ισχυρότερες  προϋποθέσεις  για  την  

αξιοποίηση .  Δεν  θα  μπορέσει  επ’  ουδενί  ο  Δήμος  να  ωφεληθεί  μέσα  

από  την  διαδικασία  της  δημοπράτησης ,  η  οποία ,  όπως  εξήγησα ,  άλλοτε  

υπάρχει  και  άλλοτε  δεν  υπάρχει .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  είναι  τοποθέτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κύριε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  τοποθέτησή  μου  υπάρχει  όπως  ακριβώς  την  διατύπωσα .  Είναι  

συγκεκριμένη .  Όπως  θέλω  θα  την  πω  κ .  Αγγελίδη ,  όχι  όπως  θέλετε  

εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  αλλοιώνετε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ψηφίζουμε  τώρα . .  Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε  σας  παρακαλώ .  Εάν  έφερνα  ένα  κείμενο  με  τρεις  προσθήκες  

θα  το  δεχόσασταν ;  Θα  το  δεχόσασταν .  Το  διατυπώνω  και  παρακαλώ  να  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην  με  διακόπτετε .  Είπα  λοιπόν  όσα  είπα  και  λέω  ότι  είναι  σε  

λανθασμένη  κατεύθυνση  και  για  μας  είναι  και   ύποπτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  ψήφισε  ο  κ .  Αντώνης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θετικά ,  όχι  ότι  είσαι  αρνητικός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  δημοπρασίας  σήμερα .   

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  319/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι .  εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Ανάκληση  όλων  των  κοινοποιήσεων  της  πράξης  επιβολής  

μετατροπής   

εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στις  περιοχές  των  πράξεων  εφαρμογής:   

1)  ¨Αγίων  Αναργύρων¨  (Π .Ε .5)  νότιο  τμήμα ,  2)  ¨Γονατά  -  

Προφήτη  Ηλία¨   

2)  (ΠΕ  11) και  ¨Σιγής-Ν .  Κηφισιά¨  (ΠΕ  7) ,  3)  ¨Σφαγεία¨  (Π .Ε .15)  

3)  και  ¨Σαράντα  Μαρτύρων¨  (ΠΕ16),  4)  ¨Εργατικές  Κατοικίες¨   

4)  (ΠΕ  13) και  5)  ¨Καλύβια  -  Ομόνοια¨  (Π .Ε .  12)¨του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Γάτσιο .  Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου  έχει  τον  λόγο .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Σχετικά  με  το  εικοστό  ένατο  θέμα .  Ο  Δήμος  Σερρών  προσδιόρισε  την  

αξία  των  ακινήτων  στις  προαναφερόμενες  περιοχές  και  κοινοποίησε  

στους  ιδιοκτήτες  για  την  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  

χρησιμοποιώντας  το  ΠΔ  . . /86 σύμφωνα  με  το  οποίο  καθορίζεται  η  τιμή  

μονάδος  για  την  εισφορά  σε  χρήμα .   

 Αυτό  ήταν  λάθος .  Κατόπιν  αυτού  η  υπηρεσία  Δόμησης  θέλει  να  

γίνει  ανάκληση  όλων  των  κοινοποιήσεων  της  πράξης  επιβολής  

μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα ,  όλων  των  παραπάνω  περιοχών  του  

Δήμου  Σερρών ,  ώστε  να  τις  κοινοποιήσει  εκ  νέου  τηρώντας  την  γνωστή  

διαδικασία .   

 Επειδή  η  Δημοτική  Αρχή  λειτουργεί  υπεύθυνα  και  με  γνώμονα  το  

συμφέρον  του  Δήμου  και  των  δημοτών ,  εισηγούμαι  την  ανάκληση  όλων  

των  κοινοποιήσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  για  το  θέμα ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Καρύδας ,  ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Κύριε  

Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  έτσι  απλά  κάναμε  λάθος ;  Σκέτο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ολοκληρώσω  παρακαλώ .  Φαντάζει  πρόκληση  αυτή  η  διαπίστωση ,  

διότι  ταλαιπώρησε  δημότες .  Παρακαλώ  . .  οι  εσωτερικές .  Πώς  

αιτιολογείτε  μιας  τόσο  μεγάλης  λανθασμένης  απόφασης  και  . .  το  

λάθος . .  εμμονή  στο  λάθος  . . ;   
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 Και  ένα  τρίτο ,  γιατί  δεν  έρχεται  και  το  παράγωγο  αυτής  της  

λανθασμένης  απόφασης ,  δηλαδή  οι  κατάλογοι ;  Θα  πρέπει  να  

διαγράψουμε  και  τους  καταλόγους .  Στείλαμε  τις  ειδοποιήσεις  και  

συντάξαμε  καταλόγους  και  κάποιοι  πληρώσανε .  Θα  πρέπει  να  

διαγράψουνε  και  τους  καταλόγους ,  διότι  . .  δεν  το  βρίσκεται  εύλογο  να  

είναι  σε  ομηρία ;  Να  τους  στείλαμε  στο  ταμείο  και  να  μην  μπορούν  να  

κάνουν  ενέργειες  σε  συνεργασία  με  το  δημόσιο  και  τα  λοιπά .  

 Θεωρώ  ότι  πρέπει  να  συμπληρωθεί  η  εισήγηση  και  με  διαγραφή  

των  καταλόγων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  τώρα ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Τώρα  θα  απαντήσω ,  γιατί  μπορεί  να  είναι  πολλά  τα  ερωτήματα .   

 Κύριε  Φωτιάδη ,  καταρχήν  θέλω  να  σας  ενημερώσω  και  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  ότι  τα  θέματα  αυτά ,  δηλαδή  η  κοινοποίηση  των  πράξεων  

εφαρμογής  έγινε  το  ΄04 και  το  ΄05. Καλώς  ή  κακώς  η  υπηρεσία  το   

ανακάλυψε  σήμερα .  Εγώ  τι  έπρεπε  να  κάνω  σε  αυτή  την  περίπτωση ;  Να  

πω  στην  υπηρεσία  όχι  θα  τα  πάρεις… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  άλλο  θα  κάνετε  εγώ  σας  ρώτησα .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Λοιπόν ,  όσον  αφορά  τους  βεβαιωτικούς  και  χρηματικού  καταλόγους ,  

την  στιγμή  που  θα  γίνει  ανάκληση  όλων  των  αποφάσεων ,  εννοείται  ότι  

θα  . .  και  οι  χρηματικοί  κατάλογοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  γράψουμε  παρακαλώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Εάν  όμως  κάποιοι  έχουν  πληρώσει  κάποια  ποσά ,  υπάρχει  τρόπος ,  θα  

γίνει  ότι  πρέπει  να  γίνει . .  Ότι  πρέπει  να  γίνει .  Το  θέμα  είναι  όντως  ότι  

αφορά  πολλούς  συμπολίτες  μας ,  μπορεί  να  ταλαιπωρηθούν  αλλά  ο  

τρόπος  που  θα  ακολουθήσει  η  . .  είναι  ο  μόνος  και  θα  είναι  σωστός .  

Δεν  υπάρχει  άλλη… 

 Τώρα  εάν  θέλετε  εσείς  να  τιμωρηθούν  οι  υπάλληλοι  που  

συνέταξαν  τις  πράξεις  εφαρμογής  το  ΄04, να  μας  πείτε  την  άποψή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καλύφθηκα .  Απλώς  θα  ήθελα  να  ξέρω ,  τι  θα  γίνει  με  αυτούς  που  

πλήρωσαν ,  γιατί  πολύς  κόσμος  έχει  ταλαιπωρηθεί .  Πάρα  πολύς .  Εγώ  

δεν  λέω…ευθύνες .  Εντάξει  ευθύνες  μπορεί  να  . .  τιμωρία  . .  κάποιοι  από  

αυτούς  έχουν  βγει  στην  σύνταξη  και  τα  λοιπά ,  λάθη  γίνονται .  Ο  λάθος  

είναι  πολύ  κακό  αλλά  το  ερώτημά  μου  και  η  αγωνία  μου  είναι  βλέπω  

πάρα  πολύ  κόσμο ,  αυτοί  που  πλήρωσαν ,  αυτοί  που  είναι  ακόμη ,  

φαίνονται  …Το  έχετε  διερευνήσει ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι  δεν  το  έχουμε  διερευνήσει  διεξοδικά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  και  άδικο  κάποιοι  να  ευεργετηθούν  και  κάποιοι  όχι .  Δεν  υπάρχει  

η  ισονομία .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Δεν  υπάρχει  θέμα  ισονομίας  ή  …Όλοι  οι  συμπολίτες  μας  είτε  έχουν  να  

λαμβάνει  είτε  έχουν  να  δώσουν  θα  καλεστούν .  Κανείς  δεν  θα  αδικηθεί .  

Ίσα  – ίσα  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  γίνει  ο  υπολογισμός  θα  είναι  
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καλύτερος  και  ευνοϊκότερος .  Θα  είναι  ευνοϊκότερος  σε  γενικές  

γραμμές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με  δυο  λόγια ,  που  έγκειται  το  λάθος ;  Για  να  ξέρουμε  τι  μας  γίνεται .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Σας  είπα  ότι  υπολογίστηκε  με  έναν  νόμο  ως  να  είναι  εισφορά  σε  

χρήμα .  Εισφορά  σε  χρήμα  σημαίνει  ότι  εισφέρει  ο  συμπολίτης  μας  ένα  

ποσό  για  να  γίνουν  τα  έργα  υποδομής .  Δεν  επρόκειτο  να  γίνει  κάτι  

τέτοιο  αλλά  ήταν  εισφορά  γης .  Είναι  άλλος  τρόπος ,  άλλη  διαδικασία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  αφορά  την  εισφορά  σε  χρήμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  ειλικρινά  άκουσα  με  μεγάλη  προσοχή  την  εισήγησή  σας  και  

έφερε  στον  νου  μου ,  στην  θύμησή  μου  αυτό  το  οποίο  διάβασα  ως  

εισηγητικό  από  τον  νομικό  τον  κ .  Σταυρόπουλο .  Σε  ένα  σημείο  μιλάει  

και  . .  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  της  

διαπραγμάτευσης .  Εδώ  λέτε  εσείς  ότι  ανάκληση  όλων  των  

κοινοποιήσεων  της  πράξης  εφαρμογής  . .εισφοράς  γης  σε  χρήμα  και  

πλέον  πάμε  στην  καινούργια  διαδικασία ,  της  διαπραγμάτευσης .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Επειδή  ακριβώς  δεν  το  καθορίσατε ,  δεν  μας  δώσατε  ποια  

θα  είναι  η  στόχευση  αυτής  της  ανάκλησης .  Που  στοχεύουμε  και  με  

ποια  διαδικασία  θα  πετύχουμε  τον  στόχο ;  Ίσως  εγώ  δεν  το  κατάλαβα ;  

Εσείς  δεν  μου  δώσατε  να  καταλάβω ;  Θα  παρακαλούσα  να  μου  

παρουσιάσετε  την  τοποθέτησή  σας  έτσι  με  μεγαλύτερη  λεπτομέρεια  και  

πιο  κατανοητή  εάν  μπορείτε .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Θα  προσπαθήσω  κύριε  Αναστασιάδη  όσο  μπορώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  να  απαντήσω  στον  κ .  Ηλία .  Λοιπόν  κύριε  Αναστασιάδη  καταρχήν  

…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Ηλία  είτε  θέλουμε  είτε  όχι  από  την  στιγμή  που  ανακάλυψε  η  

υπηρεσία  το  λάθος  θα  πρέπει  να  γίνει  η  διόρθωση .  Αυτό  δεν  

αμφισβητείται .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…δημιούργησε  ασάφειες  σε  μια  . .γι’  αυτό  ακριβώς  έκανε  την  ερώτηση ,  

για  να  γίνουν  και  οι  ανάλογες  απαντήσεις .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Έχετε  δίκαιο  αλλά  έτσι  είναι  η  . .  της  Πολεοδομίας .  Δεν  μπορώ  εγώ  να  

ξεφύγω  τελείως .  Άμα  τα  πω  πολύ  απλά  ύστερα  μπορώ  να  εκτεθώ  

κιόλας .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μερικές  φορές  η  απλότητα… 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Λοιπόν ,  το  σημαντικό  είναι  ότι  όλα  θα  γίνουν  όπως  πρέπει .  Αυτά  που  

προτείνει  ο  νομικός ,  ο  κ .  Σταυρόπουλος ,  προτείνει  δυο ,  τρεις  τρόπους .  

Αυτοί  οι  είναι  τρόποι .  Είτε  με  εξωδικαστικό  συμβιβασμό ,  θα  καλέσουν  

δηλαδή  τους  συμπολίτες  μας  αυτούς  να  δουν  τι  προκύπτει  μετά  την  

ανάρτηση  . .  ή  εάν  δεν  δέχονται  αυτή  την  διαδικασία ,  τότε  θα  

προσφύγει  ο  Δήμος  στα  δικαστήρια ,  χωρίς  να  επιβαρύνονται  όμως  οι  

ιδιοκτήτες ,  θα  κάνει  συνολικά  μια  προσφυγή  και  θα  αποφασίσουν  τα  

δικαστήρια  για  το  τίμημα .   

Αυτή  είναι  η  διαδικασία  που  προβλέπεται .  Εάν  σας  κάλυψα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  θα  ρωτήσετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  … 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Δεν  ακούγεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μικρόφωνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  δυο  κουβέντες  είναι  επ’  ωφελεία  των  πολιτών ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .  Εντάξει .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Παρόλα  αυτά  κύριε  Αναστασιάδη  οφείλω  να  σας  πω  το  εξής .  Είτε  επ’  

ωφελεία  των  πολιτών  είτε  ήταν  εις  βάρος  των  πολιτών ,  αυτή  η  

διαδικασία  θα  προχωρούσε  γιατί  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  εις  βάρος .  Δεν  θα  πληρώνουν  οι  πολίτες ,  φτάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλώς .  Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Έχετε  τον  λόγο  κύριε  

Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  σήμερα  είναι  μια  άσχημη  μέρα  για  μας  εδώ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Και  τούτο  διότι  ξεκάθαρα  προκύπτει  διότι  οι  

συνεργάτες  μας ,  οι  υπηρεσιακοί  υπάλληλοι  κάνανε  ένα  σοβαρό  λάθος ,  

το  οποίο  μπορεί  να  διαπράχθηκε  πριν  από  πόσα  χρόνια  είπατε ,  . .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Τέσσερα ,  πέντε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  δέκα  και  πλέον ,  δώδεκα  χρόνια ,  όμως  έχουμε  μια  συνεχή  

επαφή  των  δημοτών  –πολιτών  με  την  υπηρεσία  που  . .πριν  από  δέκα  και  

από  εννέα  και  από  οκτώ  και  ούτω  καθ΄  εξής .  Και  εμείς  επιμέναμε . .  δεν  

μας  είπατε  ποια  υπηρεσία  είναι  η  δεύτερη ;  Και  να  λέμε  και  υπόλογοι .  

Επειδή  αναζητήσατε  . .  

 Ναι ,  σε  αυτόν  τον  κόσμο  που  φτάσαμε  πρέπει  τελικά  κάποιος  και  

δεν  καταλαβαίνω  εγώ  ότι  είναι ,  θα  μπορούμε  να  πούμε  ότι  κάποιος  

φταίει  και  ίσως  πρέπει  να  του  πούμε  τι  έκανε .  Δεν  κατάλαβα  γιατί  

πρέπει  να  είναι  στο  απυρόβλητο  ο  υπάλληλος  όταν  τον  επισκέφτηκαν  

δικηγόροι ,  μηχανικοί  και  τους  έλεγε…  
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 Θα  πρέπει  και  προς  τα  έξω  να  στείλουμε  ένα  μήνυμα  ότι  και  

εμείς  αλλάζουμε  και  δεν  μπορώ  να  δεχθώ  ότι  ο  υπάλληλος  είναι  στο  

απυρόβλητο .   

 Υπάρχει  ένα  θέμα  λοιπόν  και  νομικό  και  ηθικό  και  είναι  

διαρκείας  αυτό  το  θέμα .  Μπορεί  να  ξεκίνησε  το  ΄04 αλλά  έφτασε  στο  

σήμερα .  Ποια  υπηρεσία ,  σας  ξανά  ρωτώ .  Δεν  μας  είπατε .  Η  

Πολεοδομία  δεν  συντάσσει .  Η  Πολεοδομία  κάνει  μια  διαδικασία  άλλος  

συντάσσει .  Εξηγήστε  μας  πως  είναι  αυτή  η  δομή .   

 Σήμερα  εγείρεται  ένα  τεράστιο  πρόβλημα ,  διότι  συνάδελφοι  οι  

δημότες  καλέστηκαν  να  πληρώσουν ,  τουλάχιστον  με  100 ευρώ  το  

τετραγωνικό  επιπλέον ,  αυτή  θα  είναι  η  διαφορά ,  η  απόκλιση  με  το  

σήμερα ,  πρέπει  να  τους  επιστρέψουμε  χρήματα ,  πολλά  χρήματα  και  

κάποιοι  ενδεχομένως  θα  ταλαιπωρήθηκαν  πάρα  πολύ .   

 Αυτή  η  διαδικασία  πάει  πίσω  το  σύμπαν  της  αστικής  

τακτοποίησης  και  βελτίωσης .  Έτσι  αβασάνιστα  το  λέτε .   

 Σωστά ,  θα  συμφωνήσω  με  σας  ότι  θα  πρέπει  να  το  διορθώσουμε ,  

αλλά  εγώ  θα  περίμενα  και  κάποιες  άλλες  διαδικασίες  για  να  φτάσουμε  

πλέον  να  στείλουμε  ένα  μήνυμα  στους  δημότες  ότι  εμείς  έχουμε  την  

διάθεση  πλέον  να  τους  ακούμε  και  με  τον  τεχνικό  τους  σύμβουλο  όταν  

έρχονται  και  όχι  να  τους  αποπαίρνουμε  στην  λογική  ότι  έτσι  

αποφασίσαμε ,  έτσι  ερμηνεύσαμε ,  πληρώστε .  Δεν  είναι  σωστό .   

 Εμείς  λοιπόν  σαν  παράταξη  σας  ξανά  ρωτούμε ,  ποιο  τμήμα  έκανε  

αυτό  το  διαρκές  λάθος  και  γιατί  το  έκανε ;  Και  σήμερα  εάν  ερωτηθεί  

για  το  πως  μπορεί  να  συνέβη  αυτό ,  να  μην  είναι  δηλαδή  ότι  άλλο  

νομικό  πλαίσιο  ασχολείται  και  βεβαίως  θα  ρωτήσω  και  κάτι  άλλο  και  

εσείς  μπορείτε  να  μου  απαντήσετε ,  έφυγε  και  ο  ταμίας  και  άλλη  φορά  

σας  το  είπα ,  τρεις  λογαριασμούς  πρέπει  να  έχουμε .   
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 Έναν ,  όπως  είπατε  για  την  εισφορά  σε  χρήμα ,  έναν  την  

μετατροπή  γης  σε  χρήμα  και  έναν  δικό  μας  για  να  κάνουμε ,  γιατί  τα  

πρώτα  είναι  για  να  κάνουμε  τα  έργα .  Αυτά  τα  χρήματα  και  αυτοί  οι  

λογαριασμοί  υπάρχουν ;  Προχωρούμε  και  σε  αυτή  την  τακτοποίηση .  

Διότι  είναι  σίγουρο  ότι  δεν  υπήρχε  αυτή  η  οργάνωση  στο  ταμείο .  

Τουλάχιστον  έτσι  ξέρω  εγώ .  Μακάρι  να  κάνω  λάθος .  

 Βεβαίως  θα  σας  πω  ένα  παράδειγμα ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Πάμε  

στην  περιοχή  της  Σιγής .  Ακυρώσαμε  και  τα  δρώμενα  και  στην  περιοχή  

της  Σιγής .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  εισηγητά ;  Και  εκεί  βέβαια  υπάρχει  ένα  

τεράστιο  θέμα .  Πώς  προχωράνε  τα  έργα ,  διότι  υπάρχουν  πάρα  πολλές  

διαμαρτυρίες  συνδημοτών ,  οι  οποίοι  πληρώσουν  και  δεν  έχουν  έργα ,  

δεν  έχουν  αποχέτευση  ομβρίων ,  δεν  έχουν  οδοποιία  και  τα  λοιπά .  Τι  θα  

κάνουμε  για  όλα  αυτά ;   

 Αντιλαμβάνομαι ,  κύριε  εισηγητά  ότι  είστε  εσείς  ο  μόνος  που  

ενδεχομένως  είστε  σε  άσχημη  θέση  και  αναίτια  μπήκατε  στον  ρόλο  να  

εξηγήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  ένα  λεπτό  κ .  Κυρτάσογλου ,  ζήτησε  τον  λόγο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  για  να  ενημερώσω  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  . .οι  ορκωτοί  

λογιστές .  …Είπαμε  με  τον  κ .  Κυρτάσογλου  να  ξεκινήσει  αυτή  η  

διαδικασία .  Έχουμε  πάρει  δυο  άτομα ,  δυο  υπαλλήλους  στην  

Πολεοδομία  για  να  ασχοληθούν  μόνο  με  αυτό  το  θέμα .  Αυτοί  θα  
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ξεκαθαρίσουν  ποιο  είναι  νόμιμο ,  ένα  –ένα  . .  από  το  2004. .  

ξεκαθαρίσει ,  από  ότι  γνωρίζω  βέβαια .   

Περιμένουμε  τους  επόμενους  τρεις ,  τέσσερις  μήνες  και  μετά  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  τρεις ,  τέσσερις  μήνες  θα  τα  κάνουν  όλα  αυτά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  υπόσχεση  έχω  και  μπορώ  να  σας  πω .  Εάν  υπάρχει  κάτι  άλλο  

θα  σας  ενημερώσω .  . .  …οι  υπάλληλοι  θα  έχουν  αυτά  τα  οποία  μπορούν  

να  λυθούν .  Πιστεύω  στο  επόμενο  χρονικό  διάστημα  να  σας  ενημερώσω  

για  κάτι  διαφορετικό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  κάνω  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  χρόνος  τώρα ,  θα  απαντήσει  ο  κ .  Κυρτάσογλου  και  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  όταν  ήμασταν  στις  τοποθετήσεις  δεν  ζητήσατε  τον  λόγο .  Να  

απαντήσει  ο  κ .  Κυρτάσογλου  και  μετά  θα  σας  δώσω .  Ή  θέλετε  τώρα ,  

κύριε  Κυρτάσογλου ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Να  απαντήσω  και  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Φωτιάδη  στόχος  της  σημερινής  εισήγησης  σας  το  λέω  ξεκάθαρα ,  

θα  ήταν  να  αναδείξω  το  θέμα  της  τιμωρίας  των  υπαλλήλων  και  εάν  θα  
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τιμωρηθούν  και  πως  θα  τιμωρηθούν .  Ειλικρινά  δεν  έκατσα  να  δω  ποιος  

συνέταξε  τις  πράξεις  εφαρμογής .  Αυτό  που  με  ενδιέφερε  εμένα  ήταν  

αυτό  που  είπα  στο  τέλος  της  κουβέντας  μας ,  ότι  επειδή  η  Δημοτική  

Αρχή  λειτουργεί  υπεύθυνα  και  με  γνώμονα  το  συμφέρον  του  Δήμου  και  

των  δημοτών ,  εισηγούμαι  την  ανάληψη  όλων  των  αποφάσεων .   

 Αυτή  είναι  η  τελική  μου  άποψη  και  πάνω  σε  αυτή  θα  προχωρήσω .  

Εάν  αργότερα  θεωρηθεί  σκόπιμο  ότι  πρέπει  κάποιοι  να  τιμωρηθούν ,  θα  

το  επανεξετάσουμε .  Δεν  μπορώ  επίσης  αυτή  την  στιγμή  να  σας  πω  ποιο  

θα  είναι  το  συνολικό  κόστος  όλων  αυτών  των  διαδικασιών .  Δεν  μπορώ  

να  σας  το  απαντήσω ,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  αυτή  την  στιγμή .  Όταν  

θα  εκλεχθούν  μια  προς  μια ,  ένα  προς  μια  όλες  οι  κοινοποιήσεις ,  ελάτε  

στο  γραφείο  όποτε  θέλετε  να  τις  συζητήσουμε .   

 Τίποτα  άλλο  δεν  μπορώ  να  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε  κύριε  Αναστασιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχα  πει  για  τοποθετήσεις .  Μόνο  ο  κ .  Φωτιάδης  ζήτησε .  Τώρα  θα  

κάνουμε  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντώνη  στο  μικρόφωνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  γίνονται  κατασχέσεις .  Στην  γειτονιά  

μου  τους  Σαράντα  Μάρτυρες  αυτός  είναι  οικισμός  προ  του  ΄23 που  δεν  
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εμπίπτει  σε  αυτούς  τους  νόμους  που  κάνετε  εσείς  και  κάνετε  

κατασχέσεις .  Προσέξτε  παρακαλώ .  Ο  νόμος  προ  του  ΄23 έχει  δική  του  

νομοθεσία .  Έγινε  . .  υπάρχουν  εκεί  δρόμοι ,  φωτισμός ,  αποχέτευση ,  

ύδρευση ,  τα  πάντα .   

 Κάνανε  κατάσχεση  . .  στην  οικογένεια  του  φίλου  μου  του  

Χασάπη ,  ο  οποίος  ήταν  δημοτικός  σύμβουλος  μαζί  μου  οκτώ  χρόνια ,  

που  το  εργοστάσιό  τους  ήταν  δίπλα  στα  σπίτια .  Πυκνοδομημένο .  Και  

αυτοί  εδώ  πάνω  πήγα  εκατό  φορές ,  κάνουν  παραστάσεις ,  τα  πάντα ,  

δυστυχώς  σήμερα  πήγαμε  στον  κύριο  . .  και  έλεγε  ότι  η  κατάσταση  

προχωράει .   

 Με  ποιο  δικαίωμα ,  γιατί  να  μην  το  εξετάσουμε  αυτό  κ .  

Αντιδήμαρχε ;  Να  καλέσετε  αυτούς  εδώ  τους  δραγουμάνους ,  οι  οποίοι  

τι  κάνουν  όλη  την  ημέρα ;  Εκατό  άτομα  είναι  εκεί  πάνω  στην  

Πολεοδομία  και  δεν  κάνουν  τίποτα .  Πώς  κάνετε  κατάσχεση  στην  κυρία  

Χασάπη  40.000 ευρώ  …έχει  πεθάνει  από  τον  καημό  του .   

 Να  σταματήσει  κύριε  Δήμαρχε ,  να  δώσεις  εντολή  να  σταματήσει  

η  κατάσχεση ,  διότι  το  εργοστάσιο  . .  είναι  δίπλα  στα  σπίτια .  Είναι  στην  

καρδιά  του  προ  του  ΄23.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  στο  χέρι  μου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  είναι  παράνομοι  αυτοί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  ταμίας  άμα  δεν  το  κάνει  θα  πάει  φυλακή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  θα  πάει  φυλακή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο  ταμίας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  πράξη  όμως  είναι  παράνομη ,  παράτυπη  και  λανθασμένη  κύριε  

Αντιδήμαρχε  και  το  ξέρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σωστά  είναι  αυτά  αλλά  είμαστε  τώρα  σε  άλλο  

θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εδώ  γίνεται  κατάχρηση  εξουσίας  κύριε  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  έχω  προσωπικά  ίδιο  πρόβλημα… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακάλεσα  να  το  δούμε  το  θέμα  αυτό  . .Να  

δείτε  που  είναι  αυτό  το  εργοστάσιο .  Μέσα  στην  μέση  στον  οικισμό  προ  

του  ΄23. Μέσα .  Είναι  κρίμα  αυτό  που  γίνεται  …που  δεν  ξέρουν  τι  τους  

γίνεται ;  . .πέθανε  από  τον  καημό  της  κύριε  Δήμαρχε .  Την  ξέρεις  την  

Χασάπη ,  από  τον  καημό  της  πέθανε .  Καταστράφηκαν .  Πώς  τους  κάνεις  

κακό  ενώ  έχουν  δίκαιο  οι  άνθρωποι ;  Έτσι  είναι .  

 Γι '  αυτό  παρακαλώ  να  το  δούμε  . .  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  Κύριε  Μηλίδη  ψηφίζουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εφόσον  τα  έσοδα  αυτά  τα  εισπράττει  ο  Δήμος ,  θα  πρέπει  να  μπει  και  

να  υποστηρίζουμε ,  στην  πρότασή  μας  μάλλον  να  προσθέσουμε  ότι  θα  

πρέπει  να  καταβληθούν  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείτε  να  επιστραφούν .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  με  μια  επιστολή  προς  κάθε  συνδημότη  με  μια  τεράστια  συγνώμη .  

Και  βεβαίως  αυτό  είναι  αυτονόητο  ότι  τα  χρήματα  θα  επιστραφούν .  Θα  

γίνει  σύγκλιση  της  Επιτροπής  αλλά  … 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  320/2017 )  

…………………………  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  12382/29-3-2017 ένστασης  του   

αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

164

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση  και  για  τα  δυο  θέματα .  Το  ίδιο  πράγμα  είναι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  14826/12-4-2017 ένστασης  του   

αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

 ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση  και  τα  για  δυο  θέματα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  το  ίδιο  πράγμα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  12382/29-3-2017 ένστασης  του   

αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις   

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  321/2017 )  

………………………… 

 

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  14826/12-4-2017 ένστασης  του   

αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

 ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  322/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  μελετών  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός   

ανελκυστήρα ,  ενός  φωτοτυπικού  μηχανήματος ,  πέντε  ηλεκτρονικών  

 υπολογιστών ,  ενός  βιντεοπροβολέα  και  ενός  συστήματος   

υποτιτλισμού  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  το  θέμα .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Πριν  ενάμιση  μήνα  είχε  έρθει  ένα  έγγραφο  στο  γραφείο  . .και  υπάρχουν  

τρόποι  χρηματοδότησης  διαφορετικοί  από  το  να  . .  συνεχώς  από  τον  

Δήμο .  Είχε  έρθει  ένα  έγγραφο  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού ,  το  οποίο  

είναι  ο  ΟΠΑΠ  στα  πλαίσια  της  . .ευθύνης ,  δίνει  κάποια  χρήματα  στο  

Υπουργείο  Πολιτισμού  και  αυτά  κατανέμονται  στους  . .  και  κατ’  

επέκταση  στα  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

 Ήρθα  σε  επικοινωνία  με  κάποιο  κύριο  . .για  τα  διάφορα   θέματα .  

Μου  είπε  ότι  χαμηλά  τον  πήχη  όσον  αφορά ,  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά  που  ζητάς .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Τριάντα ,  σαράντα  χιλιάδες .  Εμείς  αυτά  τα  οποία  …είμαστε  σε  

επικοινωνία  και  θα  δούμε  τι  θα  πάρουμε .  Εμείς  βάλαμε  όλα  αυτά  τα  

οποία  έχουμε  ανάγκη  να  πάρουμε  σαν  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ευελπιστώ  να  

πάνε  όλα  καλά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Σύμφωνα  με  τον  τελευταίο  απολογισμό  που  περάσαμε  ήμασταν  στις  

συν  63.000.  402.000 ήταν  τα  οικοδομικά  δεδομένα ,  κύριε  Χρυσανθίδη ,  

άμα  πάρουμε  και  αυτά  θα  έχουμε  τριπλάσια  πλεονάσματα  σχετικά  με  

άλλες  χρονιές  στο  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Θέλω  να  ευχαριστήσω  την  Τεχνική  Υπηρεσία  που  με  βοήθησε  με  την  

σύνταξη  των  μελετών  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  και  η  κυρία  Ιλανίδου  

έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  ο  ανελκυστήρας  αυτός  που  θα  μπει ;  Είναι  

για  ΑΜΕΑ ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Όπως  μπούμε  στο  φουαγιέ  περνάμε  τον  ανελκυστήρα  δεξιά  που  

ανεβαίνει  επάνω  στον  δεύτερο  και  τρίτο  όροφο .  Είναι  όπως  βλέπουμε  

το  φουαγιέ  . .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  μπαρ .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Δίπλα  από  το  μπαρ  υπάρχει  έτοιμη  εγκατάσταση  και  απλά  κλειστή  

πόρτα .  Εάν  ανοίξετε  μέσα  υπάρχει  έτοιμη  και  σε  εκείνο  θα  

χρησιμοποιηθεί  περισσότερο  . .για  να  πηγαίνουν  στις  τουαλέτες ,  γιατί  

τώρα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Γιαννακίδης ;  Κύριε  Γιαννακίδη  θέλετε  να  κάνετε  

τοποθέτηση ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  λόγω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  θα  ψηφίσω  όχι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  323/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ   33ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017,  τροποποίηση  

τεχνικού  

προγράμματος  2017 και  ψήφιση  απαιτούμενης  πίστωσης  των  έργων:  

α)  Ανακατασκευή  περίφραξης  δημοτικού  κυνοκομείου   και  

β)  Εργασίες  επισκευής  για  μεταστέγαση  4ου  νηπιαγωγείου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017,  τροποποίηση  

 τεχνικού  προγράμματος  2017 και  ψήφιση  απαιτούμενης  πίστωσης   

του  έργου:  Ανακατασκευή  περίφραξης  δημοτικού  κυνοκομείου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  324/2017 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017,  τροποποίηση   

τεχνικού  προγράμματος  2017 και  ψήφιση  απαιτούμενης  πίστωσης   

του  έργου:  Εργασίες  επισκευής  για  μεταστέγαση  4ου  νηπιαγωγείου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  325/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ   34ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  

και  β)  Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών ,   
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έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  παιδιά  πρέπει  να  ενημερώσω  για  τις  ασφαλτοστρώσεις .  Νομίζω  τα  

έχουμε  συζητήσει  βέβαια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  λεπτό  να  σας  ενημερώσω  για  να  ξέρετε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην  μας  ταλαιπωρείς .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  δεν  σας  ταλαιπωρώ .  Εντάξει ,  όποιος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  ερώτηση .  …. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι ,  ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συμφωνώ  απόλυτα  . .  κάθε  μέρα  είναι  σε  κακό  χάλι  αλλά  δεν  ξέρω ,  δεν  

έχει  αποχαρακτηριστεί  ακόμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  ακόμα  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ερώτημα  είναι ,  εμένα  δεν  με  νοιάζει  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αρμοδιότητες ,  γι '  αυτό  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  ναι ,  εμένα  δεν  με  ενδιαφέρει  πόσες  αντιρρήσεις  υπάρχουν ,  εμένα  

με  ενδιαφέρει  να  γίνει  ο  δρόμος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  κάνουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  θέμα  είναι ,  υπάρχει  περίπτωση ,  το  ερώτημα  είναι ,  υπάρχει  

περίπτωση  να  μπλέξουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  μετά  από  την  απόφαση  αυτή  που  μακάρι  να  είναι  ομόφωνη ,  θα  

ζητήσουμε  την  άδεια  από  την  Περιφέρεια  να  μας  επιτρέψει  να  

ασφαλτοστρώσουμε .  Όμως  εγώ  θα  σας  πω  το  εξής  και  θα  πάρω  εγώ  όλη  
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την  ευθύνη .  Και  εάν  δεν  μας  δώσει  την  άδεια  θα  πάω  να  το  

ασφαλτοστρώσω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  ας  με  πάνε  στα  δικαστήρια .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  όνομα  του  Θεού .  Είναι  δικό  μας  αλλά  δεν  το  ασφαλτοστρώσουμε .  

Αφήστε  να  το  ασφαλτοστρώσουμε  εμείς ,  θα  μας  πουν  όχι ;  Και  θα  το  

αφήσουν  έτσι ;  Θα  είμαστε  σε  τρικυμισμένος  πέλαγος  εμείς ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κανείς  δεν  λέει  όχι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχω  μια  αγανάκτηση .  Έχει  τώρα  έξι ,  επτά  μήνες  πηγαινοέρχομαι  στα  

Υπουργεία ,  στις  Περιφέρειες  για  να  μας  ξεκαθαρίσουν  αυτούς  τους  

δρόμους  να  τους  δώσουν  στον  Δήμο  και  να  τελειώνουμε  και  δεν  

γίνεται  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  να  πω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πες  Αντώνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και  η  γέφυρα  είναι  σκοροφαγωμένη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Έχετε  ελέγξει  εάν  η  υποδομή  κάτω  για  την  αποχέτευση  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σίγουρα ;  Θα  …. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Καταρχήν  επιγραμματικά  είναι  3.100 τ .μ .  αυτή .  Δηλαδή  με  αυτά  τα  

τετραγωνικά  μπορούσαμε  να  κάνουμε  εσωτερικά ,  δυο ,  τρεις ,  τέσσερις  

δρόμους  από  500 600,  700 μέτρα .  Θέλω  να  πω  ότι  ένας  δρόμος  τρώει  

άλλους  δρόμους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  είναι  δρόμος  της  πόλης  μας ,  τι  συζητάμε  τώρα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον  αφορά  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Αναστασιάδη ,  ο  δρόμος  

κατασκευασμένος  έτσι  όπως  είναι ,  πότε  κατασκευάστηκε ,  δεν  έχει  

πρόσβαση  και  επιπλέον  υπήρχαν  διαρροές .  Σε  μια  συνάντηση  με  

πρωτοβουλία  του  Δημάρχου  συναντηθήκαμε  ο  Πρόεδρος  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  εγώ ,  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  και  είπαμε  το  εξής :  να  

βάλουν  κάμερα  μέσα  και  να  δουν  εάν  υπάρχουν  σπασίματα .   

 Όντως  βάλανε  κάμερα ,  ο  πρόεδρος  έδωσε  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εντολή ,  

βάλανε  κάμερα ,  είδαν  ότι  όντως  υπάρχουν  σπασίματα ,  μας  κάνουν  

τεχνική  έκθεση  και  όταν  θα  σκάψουν  μέσα  θα  διορθώσουν  τα  

σπασίματα ,  θα  διορθώσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  . .  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ,  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  Συντήρηση   

κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  326/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  Εργασίες   

οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  327/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Μελέτη   

αντιπλημμυρικών  έργων  στο  χείμαρρο  Αγίων  Αναργύρων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  328/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

α)  για  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

β)  ενοικίασης  μικροφωνικής  – φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών ,   

αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του   

Δήμου  Σερρών  και  

γ)  για  τα  έξοδα  πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών   

δραστηριοτήτων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

 για  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  329/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  ενοικίασης  

 μικροφωνικής  – φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών   

και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  330/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  για  τα  έξοδα   

πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών  δραστηριοτήτων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  331/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  332/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  κεντρικές   οδούς   της   πόλης   των  

Σερρών  

β)  Αναβάθμιση  χώρων  μαζικού  αθλητισμού  αντισφαίρισης  και  

γ)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  στο  Δημοτικό  Σχολείο  και  το  Γυμνάσιο   

της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε  μια  επισήμανση  μόνο  θα  κάνω ,  εάν  μου  επιτρέπετε .  

Μια  επισήμανση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παραλαβή  είναι  της  Τσαλοπούλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  είναι .  Δεν  είναι  καινούργια .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εδώ  τα  ποσά  είναι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  είναι  από  το  Πράσινο  Ταμείο  για  την  Τσαλοπούλου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Εγώ  σαν  δημοτικός  σύμβουλος  λέω  ότι  από  όπου  και  εάν  είναι ,  να  

γίνονται  καλά ,  γιατί  ακούγονται  πολλά  παράπονα .  Αυτό  λέω .  

Καταλάβατε  τι  εννοώ ;  Νομίζω  δεν  είμαι  εκτός  θέματος .  Μιλάμε  για  

παραλαβή ,  έτσι ;  Τα  ποσά ,  σήμερα  κύριε  Δήμαρχε  ξέρετε  τα  ποσά  είναι  

παντού  στρυμωγμένα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ακούω  από  τον  κόσμο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλά  ο  κόσμος  διαμαρτύρεται .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση  θα  σε  πάρω  μια  μέρα  στην  Ορθοπεδική  κλινική  να  δεις  

πόσοι  έχουν  κατάγματα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αγαπητέ  Θόδωρε  εμείς  τι  θα  κάνουμε ,  τους  . .δηλαδή  άμα  δεν  πέφτει  

και  κανένας ;   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  κεντρικές   οδούς   της   

 πόλης   των  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  333/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  
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 του  έργου:  

Αναβάθμιση  χώρων  μαζικού  αθλητισμού  αντισφαίρισης  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  334/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Επισκευές  -  συντηρήσεις  στο  Δημοτικό  Σχολείο   

και  το  Γυμνάσιο  της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  335/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου:  Κατασκευή  Γραφείο  Εξυπηρέτησης  Κοινού  στην  

 περιοχή  Αγίου  Ιωάννη  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  336/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Διαγραφή  των  κ .κ .  Καπουράνη  Λεωνίδα  κλπ  οφειλετών   

από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  337/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  

Μάιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  5 -6 Μαΐου  

2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  338/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  και  των  εντεταλμένων  Δημοτικών  Συμβούλων  

 κ .κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  και  Κυρτάσογλου  Δημητρίου ,   

για  τους  μήνες  Μάρτιο  και  Απρίλιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον  αφορά  τα  έξοδα  του  κ .  Γρηγοριάδη ,  ήταν  προϋπολογισμένα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  από   26 έως  και  27 Απριλίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  339/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  

 Κυρτάσογλου  Δημητρίου  από  26 έως  και  27  Απριλίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  340/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  

Γρηγοριάδη  Παναγιώτη   από  τις  14-18 Μαρτίου  και  

 29 Μαρτίου  έως  2 Απριλίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  341/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  5 έως  9 Απριλίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  342/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Φωτιάδη  Στέφανου  

από  τις  26 έως  και  τις  27 Απριλίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  343/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  των  μελών  της  ομάδας   

του  δικτύου  MAPS – στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,   

που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής   

Συνεργασίας  URBACT 3.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  έχει  δυο  έξοδα  για  δυο  άτομα .  Ένα  για  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  και  ο  κύριος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και  καλύπτονται  από  το  πρόγραμμα  τα  έξοδα ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εκατό  τοις  εκατό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  υπάρχοντα  

 στύλο  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  344/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  ΦΟΠ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  υπάρχοντα  

 στύλο  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  345/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Βαμβακιάς  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  346/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  οδό  Δερβενακίων  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  347/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  οδό  Μεραρχίας  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  348/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  οδό  Φλωρίνης  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  349/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  πλατεία  των  ΡΟΜ  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  350/2017 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

186

 

Ομοίως  στην  συμβολή  των  οδών  Ηροδότου  και  Βέμπο  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  351/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  συμβολή  των  οδών  Ομόνοιας  –Τυρταίου  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  352/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  οδό  Α .  Στεφάνου  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  353/2017 )  

………………………… 

 

Έγκριση  χορήγησης  νέας  παροχής  με  αρ .  24577 Μ9-01  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  354/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  και  

 τοποθέτηση  δυο  φωτιστικών  σωμάτων  στον  οικισμό  Χιονοχωρίου  

Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  355/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  τοποθέτηση  ενός   

φωτιστικού  σώματος   στην  Τοπική  Κοινότητα  Μητρουσίου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  356/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  την  τοποθέτηση  δυο   

φωτιστικών  σωμάτων  στον  Οικισμό  Χιονοχωρίου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  357/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  την  τοποθέτηση   ενός   

φωτιστικού  σώματος  στην  οδό  Λ .  Παπαπαύλου  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  358/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  την  τοποθέτηση  ενός   

φωτιστικού  σώματος  στο  1ο  χλμ .  Σερρών  –Θεσσαλονίκης .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  359/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  ένα  στύλο   και  την  τοποθέτηση  ενός   

φωτιστικού  σώματος  στην  Τοπική  Κοινότητα  Επταμύλων  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  360/2017 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  κατά  τρεις  στύλους  και  την  τοποθέτηση  τριών   

φωτιστικών  σωμάτων  στην  οδό  Βύρωνος  του  Δήμου  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  361/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  δυο  στύλων  και  την  τοποθέτηση  δυο  

 φωτιστικών  σωμάτων  στο  δρόμου  που  βρίσκεται  η  είσοδος   

του  4ου  Εσπερινού  ΕΠΑΛ  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  362/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  τέσσερις  στύλους  και  την  τοποθέτηση  τεσσάρων  

 φωτιστικών  σωμάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Οινούσας  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  363/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  δυο  στύλων  και  την  τοποθέτηση  δυο   

φωτιστικών  σωμάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Οινούσας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  364/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μετατόπισης  του  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  στον  οικισμό  

 Μετοχίου  του  Δήμου  Σερρών  λόγω  επικίνδυνης  κατάστασης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  365/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αύξησης  ισχύος  από  μονοφασική  σε  παροχή  

Νο3 επί  της  οδού  Γ .  Παπανδρέσου  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  366/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αντικατάστασης  τριών  φωτιστικών  σωμάτων   

σε  διάφορα  σημεία  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  367/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  μετρητή  στην  περιοχή  Σιγής  στις  

Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  368/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Καλό  σας  βράδυ .  Λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

287-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Κατεδάφιση  επικινδύνως  

ετοιμόρροπων  κτηρίων  στην  οδό  Βοσπόρου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

288-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  

Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  από  οπλισμένο  

σκυρόδεμα  στο  κτήριο  του  2ου  Γυμνασίου  -  Λυκείου  

Σερρών   
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

289-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  

Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στην  διασταύρωση  της  Ε .Ο .  

Ελαιώνα  -  Βροντούς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

290-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  27/2017 Α .Δ .Σ .  ως  

προς  το  μέλος  της    επιτροπής  παραλαβής  έργων  των  οποίων  η  

δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  5.869,41   €,  έτους  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

291-2017: Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο  

έτους  2016 στη     ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  

ελεγκτών  για  το  έτος  2016 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

292-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου :  σε  εργαστήριο  για  τις  

στρατηγικές  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  που  

διοργανώνεται  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  το  

Υπουργείο  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  10ΗΣ  ΜΑΙΟΥ   2017 

192

293-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου :  σε  εκθέσεις  τουρισμού  

στην  Ελλάδα ,  κατά  το  έτος  2017.      

  7763 19/5/2017 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

294-2017: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  3ο  διακρατικό  

εργαστήριο  στο  πλαίσιο    του  δικτύου  MAPS. 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

295-2017: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  ¨Αντιπλημμυρικά  

έργα  στο  χείμαρρο    Αγίων  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨  στο  

πλαίσιο  του  Ε .Π .  Περιφέρειας     Κεντρικής  Μακεδονίας  

(Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΞ05) ¨Προώθηση  της    

 προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή  της  πρόληψης  και  της  

διαχείρισης     κινδύνων¨  και  στην  πρόσκληση  με  τίτλο :  

¨Επενδύσεις  για  την  πρόληψη  και    διαχείριση  κινδύνων  από  

πλημμύρες¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

296-2017: Έγκριση  ίδρυσης  δομής  παροχής  συσσιτίου  Δήμου  Σερρών  

και  ορισμός  –    συγκρότηση  επιτροπής  διαχείρισης  στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης     ¨Δομές  παροχής  βασικών  

αγαθών :  παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο    Δήμου  

Σερρών¨ .  
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

297-2017: Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  65 περί  απόφασης   του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί :  Έγκριση  απολογισμού  

κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλας  

έτους  2016 

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  Κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

297-2017: Ομοίως  με  τον  αριθμό  67/2017 του  ΔΣ  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

περί :  Έγκρισης  ισολογιστικών  κληροδοτημάτων  Κων /νου  

Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλας  έτους  2016 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  Κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

299-2017: Έγκριση  της  υπ΄  αριθμ .  47/2017 απόφασης  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της     ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  αποζημίωσης  

του  προέδρου  της  ΔΗ .Κ .Ε .     ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

300-2017: Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2017 για  

τον  έλεγχο     υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

301-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ .  830/2016 Α .Δ  .Σ . :  

¨Έγκριση  ετήσιου     προγράμματος  πολιτιστικών ,  
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αθλητικών  και  κοινωνικών  δράσεων  και     εκδηλώσεων  

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2017¨ .  

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

 

302-2017: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους     2017  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  

Δήμου .    7611 18/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

303-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  

διενέργεια  προμήθειας     εμφακελωτή  για  τις  ανάγκες  

των  υπηρεσιών  του  Δήμου .   7696 17/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

304-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  

διενέργεια  προμήθειας     ειδών  τεχνολογίας  και  

πληροφορικής  έτους  2017.    7765  19/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

305-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  

διενέργεια  προμήθειας     μαρμάρων ,  τιμής  ένεκεν ,  για  

τον  τάφο  του  θανόντα  Τσιντσάρη  Ιωάννη  του    Νικολάου .  

     7769  22/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

306-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  

διενέργεια  προμήθειας  –   εργασίας  ¨Συντήρηση  και  εξοπλισμός  
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των  γραφείων  Δημάρχου  – Προέδρου    Δημ .  Συμβουλίου  και  

Γενικού  Γραμματέα ,  στο  Δημοτικό  Μέγαρο  του  Δήμου   

 Σερρών¨ .       7698  17/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

307-2017: Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  ετήσιας  συντήρησης  και  

επισκευής     φωτοτυπικών  μηχανημάτων .      

7697  17/5/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

308-2017: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  5802/15-2-

2017 σύμβασης  για    την  προμήθεια  φορητών  οστεοθηκών  για  

επιπλέον  τρεις  μήνες .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

309-2017: Έγκριση  υπολοίπου  δαπάνης  για  την  έκδοση  των  πρακτικών  

σε  CD  του  3ου    Διεθνούς  Επιστημονικού  Συνεδρίου  ¨Οι  Σέρρες  

και  η  περιοχή  τους ,  100    χρόνια  από  την  Απελευθέρωση  

(1913-2013)¨ .        8416  9/6/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

310-2017: Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

311-2017: Ανάκληση  άδειας  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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312-2017: Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  του  κ .  Κουμλελή  Κων /νου  

για  κατάληψη     δημοτικής  έκτασης  στην  περιοχή  των  Α’  

νεκροταφείων .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

313-2017: Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας  ανάθεσης  

υπηρεσίας     ασφάλισης  οχημάτων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

314-2017: Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

3777 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  πολυθεάματος  ¨CIRCO MUNDIAL¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

315-2017: Ομοίως  τμήματος  του  υπ '  αριθμό  4322 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  Λούνα  

Πάρκ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

316-2017: Έγκριση  επαναδημοπράτησης  σχολικού  αγρού  Δ .Ε .  

Λευκώνα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

317-2017: Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  δημοτικού  αναψυκτηρίου  

στους     Επταμύλους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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318-2017: Έγκριση  είσπραξη  εγγυητικής  και  διαγραφή  ποσού  στον  κ .  

Λεόνωφ  Γεώργιο  για  το  μίσθωμα  του  Δημοπρασία .  

Αναψυκτηρίου  στο  Δημοτικό  Θέατρο .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

319-2017: Σχετικά  με  έγκριση  υλοποίησης  διαδικασίας  καθορισμού  

χρήσεων  γης  σε     τμήμα  του  υπ’  αριθμ .  1574 δημοτικού  

αγροτεμαχίου  της  διανομής  1934 του    αγροκτήματος  Λευκώνα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

320-2017: Ανάκληση  όλων  των  κοινοποιήσεων  της  πράξης  επιβολής  

μετατροπής     εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στις  περιοχές  των  

πράξεων  εφαρμογής :  1)  ¨Αγίων     Αναργύρων¨  (Π .Ε .5)  

νότιο  τμήμα ,  2)  ¨Γονατά  -  Προφήτη  Ηλία¨  (ΠΕ  11) και    ¨Σιγής-

Ν .  Κηφισιά¨  (ΠΕ  7) ,  3)  ¨Σφαγεία¨  (Π .Ε .15) και  ¨Σαράντα  Μαρτύρων¨  

  (ΠΕ16),  4)  ¨Εργατικές  Κατοικίες¨  (ΠΕ  13) και  5)  ¨Καλύβια  

-  Ομόνοια¨  (Π .Ε .    12)¨ του  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου   

 

321-2017: Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  12382/29-3-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :    ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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322-2017: Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  14826/12-4-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :    ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

323-2017: Έγκριση  μελετών  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός  

ανελκυστήρα ,  ενός    φωτοτυπικού  μηχανήματος ,  πέντε  

ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  ενός     βιντεοπροβολέα  και  ενός  

συστήματος  υποτιτλισμού  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .     Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ  Τσαλίκογλου   

 

324-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017,  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  2017 και  ψήφιση  

απαιτούμενης  πίστωσης  του  έργου :  Ανακατασκευή  

περίφραξης  δημοτικού  κυνοκομείου    

(Αναμ .  62η  )   7615  29/5/2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

325-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017,  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  2017 και  ψήφιση  

απαιτούμενης  πίστωσης  του  έργου :  Εργασίες  επισκευής  για  

μεταστέγαση  4ου  νηπιαγωγείου  Σερρών .  

 (Αναμ .  61η  )  7614  29/5/2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

326-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  Συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

327-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  Εργασίες  

οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών ,  έτους  

2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

328-2017: Έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Μελέτη  

αντιπλημμυρικών     έργων  στο  χείμαρρο  Αγίων  

Αναργύρων¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

329-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  για  τον  

τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

330-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  ενοικίασης  

μικροφωνικής  – φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών ,  

αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  

Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

331-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  για  τα  έξοδα  

πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών  δραστηριοτήτων  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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332-2017: Ομοίως  της  αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

333-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  

κεντρικές   οδούς   της   πόλης   των  Σερρών  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

334-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

                        Αναβάθμιση  χώρων  μαζικού  αθλητισμού  

αντισφαίρισης   

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

335-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

                         Επισκευές  -  συντηρήσεις  στο  Δημοτικό  Σχολείο  και  

το  Γυμνάσιο  της  Δ .Κ .  

                         Λευκώνα .  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

336-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  

του  έργου :  Κατασκευή  Γραφείο  Εξυπηρέτησης  Κοινού  στην  

περιοχή  Αγίου  Ιωάννη   
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337-2017: Διαγραφή  των  κ .κ .  Καπουράνη  Λεωνίδα  κλπ  οφειλετών  από  

βεβαιωτικούς  καταλόγους   

 

338-2017:        Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

από  5 -6 Μαΐου  2017 

 

339-2017:       Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από   26 έως  

                       και  27 Απριλίου  2017 

 

340-2017:      Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  

Κυρτάσογλου  Δημητρίου  από     

                      26 έως  και  27  Απριλίου  2017 

 

341-2017:      Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  

Γρηγοριάδη  Παναγιώτη   από   

                       τις  14-18 Μαρτίου  και  29 Μαρτίου  έως  2 Απριλίου  

2017 

 

342-2017:      Ομοίως  από  5 έως  9 Απριλίου  2017 

 

343-2017:      Ομοίως  του  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Φωτιάδη  Στέφανου  

από  τις  26 έως  και   

  τις  27 Απριλίου  2017 

 

344-2017:      Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  των  μελών  της  

ομάδας  του  δικτύου   
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                       MAPS – στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  

που  χρηματοδοτείται  από     

                       το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας  

URBACT 3.  

                       Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

345-2017:      Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  

υπάρχοντα  στύλο  στο   

  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  στις  Σέρρες  

 

346-2017:      Ομοίως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Βαμβακιάς  του  Δήμου  

Σερρών   

 

347-2017:      Ομοίως  στην  οδό  Δερβενακίων  στις  Σέρρες   

 

348-2017:      Ομοίως  στην  οδό  Μεραρχίας  στις  Σέρρες  

 

349-2017:      Ομοίως  στην  οδό  Φλωρίνης  στις  Σέρρες  

 

350-2017:      Ομοίως  στην  πλατεία  των  ΡΟΜΑ  στις  Σέρρες   

 

351-2017:      Ομοίως  στην  συμβολή  των  οδών  Ηροδότου  και  Βέμπο  

στις  Σέρρες   
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352-2017:      Ομοίως  στην  συμβολή  των  οδών  Ομόνοιας  –Τυρταίου  

στις  Σέρρες  

 

353-2017:      Ομοίως  στην  οδό  Α .  Στεφάνου  στις  Σέρρες   

 

354-2017:      Έγκριση  χορήγησης  νέας  παροχής  με  αρ .  24577 Μ9-01 

 

355-2017:      Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  

και  τοποθέτηση  δυο   

  φωτιστικών  σωμάτων  στον  οικισμό  Χιονοχωρίου  Σερρών  

 

356-2017:      Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  τοποθέτηση  ενός  φωτιστικού  

σώματος   στην   

  Τοπική  Κοινότητα  Μητρουσίου  Σερρών  

 

357-2017:      Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  την  τοποθέτηση  δυο  

φωτιστικών  σωμάτων  στον   

  Οικισμό  Χιονοχωρίου  Σερρών   

 

358-2017:      Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  την  τοποθέτηση   ενός  

φωτιστικού  σώματος  στην   

  οδό  Λ .  Παπαπαύλου  στις  Σέρρες   

 

359-2017:      Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  την  τοποθέτηση  ενός  

φωτιστικού  σώματος  στο  1ο   

  χλμ .  Σερρών  –Θεσσαλονίκης .  
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360-2017:      Ομοίως  κατά  ένα  στύλο   και  την  τοποθέτηση  ενός  

φωτιστικού  σώματος  στην   

  Τοπική  Κοινότητα  Επταμύλων   

 

361-2017:      Ομοίως  κατά  τρεις  στύλους  και  την  τοποθέτηση  τριών  

φωτιστικών  σωμάτων   

  στην  οδό  Βύρωνος  του  Δήμου  Σερρών .  

 

362-2017:      Ομοίως  κατά  δυο  στύλων  και  την  τοποθέτηση  δυο  

φωτιστικών  σωμάτων  στο   

  δρόμου  που  βρίσκεται  η  είσοδος  του  4ου  Εσπερινού  ΕΠΑΛ  

 

363-2017:      Ομοίως  κατά  τέσσερις  στύλους  και  την  τοποθέτηση  

τεσσάρων  φωτιστικών   

  σωμάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Οινούσας  Σερρών .  

 

364-2017:      Ομοίως  κατά  δυο  στύλων  και  την  τοποθέτηση  δυο  

φωτιστικών  σωμάτων  στην   

  Τοπική  Κοινότητα  Οινούσας   

 

365-2017:      Έγκριση  μετατόπισης  του  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  στον  

οικισμό  Μετοχίου  του  

 Δήμου  Σερρών  λόγω  επικίνδυνης  κατάστασης  
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366-2017:      Έγκριση  αύξησης  ισχύος  από  μονοφασική  σε  παροχή  

Νο3 επί  της  οδού  Γ .  

 Παπανδρέου  Σερρών .  

 

367-2017:      Έγκριση  αντικατάστασης  τριών  φωτιστικών  σωμάτων  σε  

διάφορα  σημεία  της   

  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  Σερρών  

 

368-2017:      Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  μετρητή  στην  περιοχή  Σιγής  

στις  Σέρρες  

 

369-2017:      Έκδοση  ψηφίσματος  διαμαρτυρίας  για  την  εγκατάσταση  

κεραίας  κινητής   

ΚΑΤ .   τηλεφωνίας  στην  περιοχή  Σαράντα  Μάρτυρες  της  

πόλης  των  Σερρών   

 

370-2017:      Έγκριση  της  αρ .  69/2017 απόφασης  του  ΔΣ  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών   

ΚΑΤ .  

 

 

………………………………… 

……………………. 
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 Με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος ,  το  10ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  συζητήθηκε  1ο  και  κατόπιν  ακολουθήθηκε  η  κανονική  σειρά  

των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  16ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Μυστακίδης  Παύλος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  8ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  πριν  την  ψηφοφορία  του  9ου  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

24ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  29ου .  

 

  Γαλάνης  Στέργιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  28ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

…………………………………………. 

……………………. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ………………….. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ………………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ………………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ      ………………….. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ………………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………….. 
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ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ………………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ………………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     ………………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ………………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ………………….. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ………………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ      ………………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ     …………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ………………….. 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ………………….. 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ………………….. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ………………….. 
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ      ………………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ………………….. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………….. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ………………….. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   ………………….. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      ………………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………….. 
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