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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 31η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2017, 

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

ύστερα από την αριθµ. 10/25-05-2017 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 31, 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  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 

 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

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

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

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

 

 

  

…………………………….……….. 

…………………..….. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

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 31 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 519/2015 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση εξώδικου  

  συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με την Εκκλησία της Ελλάδος 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση διεύρυνσης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

  Εισηγητές: Ο πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μερετούδης   και Ο πρόεδρος του 

  Δημ. Συμβ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ορισμός επιτροπής εκκαθάρισης του αρχείου της Δ/νσης Κοινωνικής  

  Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης   
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ΘΕΜΑ 5ο:  Αντικατάσταση μελών: 

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

  Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης   

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

  Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την   

  αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στην Αγία Νάπα της 

  Κύπρου για πραγματοποίηση τελετής αδελφοποίησης με το Δήμο Αγίας  

  Νάπας Κύπρου (Β’ φάση). 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής δύο υποψηφιοτήτων στη διοργάνωση των βραβείων Best 

  City Awards 2017 και έγκριση σχετικής δαπάνης.  

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

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/1017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της  

  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Περί μη βεβαίωσης οφειλής σε επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών,  

  λόγω  ανωτέρας βίας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

 της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ για το έργο: ¨Εκσυγχρονισμός  

  αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας των δομών παροχής συσσιτίου και  

  κοινωνικού φαρμακείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Δομές παροχής 

  βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ 

  (ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020). 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης των  

  μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 

  2017-2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  

  έτους 2017 για τις .Ε. Μητρουσίου - Λευκώνα - Ορεινής - Βροντούς και  

  Σκουτάρεως Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ευπρεπισμός - συντήρηση - 

  καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου  

  Σερρών, πλην της Δ.Κ. Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση δαπάνης για την παραγωγή βίντεο προβολής του Δήμου μας. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την Δ/νση Καθαριότητας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 715/2014 Α. .Σ. ¨Έγκριση διοικητικής 

  αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση, του κ. Τσανάκα Αθανασίου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος για το υπ’ αριθμ. 24 κατάστημα του Δημ.  

  Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 9 καταστήματος του 

  Δημ. Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

8 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 17668/05-05-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Σχετικά με την μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη στην περιοχή Σφαγεία 

  (ΠΕ 15) και 40 Μαρτύρων (ΠΕ 16) του Δήμου Σερρών στο Ο.Π. 437. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Διαγραφή ακινήτου από το κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Περί δωρεάν παραχώρησης του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού θερινού 

  θεάτρου, κατά χρήση, στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 

  α) για την συντήρηση πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου Σερρών 

  β) ενοικίασης μικροφωνικής-φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών, αθλητικών 

  και επετειακών εκδηλώσεων του έτους 2017 του Δήμου Σερρών, 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  Και 

  γ) Δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων για τα έτη 2016-2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια, 

  β) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 .Ε. 

  Λευκώνα, 

  γ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014, δ) Βελτίωση  

  κοινοτικών οδών Τ.Κ. Ορεινής και 

  ε) Κατασκευή σωληνωτών αγωγών-φρεατίων και αρδευτικής τάφρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου: 

  ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: 

  α) Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016 και 

  β) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ.  728/2016  Α. .Σ.  και  εκ  νέου  λήψη απόφασης 

  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5226/28-4–2017 απόφαση του 1.Αποκεντρωμένης 

  Διοίκησης, για την παράταση του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  

  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακό 

  επίδομα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων έτους 2017 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου  

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούνιο 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Χράπα 

  Παντελή και του Δημ. Συμβούλου κ. Μυστακίδη Παύλου 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης μέλους 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. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

10Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .  Παρακαλώ  αρχίζει  η  συνεδρίαση .   

 Με  αφορμή  το  θάνατο  του  πρώην  Πρωθυπουργού ,  ο  οποίος  

υπηρέτησε  το  Κοινοβούλιο  επί  δεκαετίες  και  πρωταγωνίστησε  στην  

πολιτιστική  ζωή  του  τόπου ,  σας  ζητώ  να  τηρήσουμε  στην  μνήμη  του  

ενός  λεπτού  σιγή .   

 

ΤΗΡΕΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αιωνία  του  η  μνήμη .  

ΤΑ  ΜΕΛΗ:  

Αιωνία  του  η  μνήμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε  με  ανακοινώσεις  από  την  πλευρά  του  κ .  Δημάρχου .  Κύριε  

Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  όπως  

άλλωστε  θα  είδατε  και  εσείς ,  σας  έστειλα  τρεις  επιστολές  τις  οποίες  

απέστειλα  στον  Υπουργό  Εθνικής  Άμυνας ,  στον  γραφείο  του  

Πρωθυπουργού  στην  Θεσσαλονίκη  και  στον  νέο  Διευθυντή  του  

Ταμείου  Εθνικής  Άμυνας  σχετικά  με  το  θέμα  το  θέμα  των  στρατοπέδων  
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και  ούτε  λίγο  ούτε  πολύ  ρωτάμε  τι  γίνεται  με  το  θέμα  αυτό ,  διότι  από  

τα  έξι  μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής  που  πρέπει  να  υπογράψουν  για  

να  κλείσει  το  θέμα ,  να  ολοκληρωθεί ,  έχουν  υπογράψει  οι  τρεις  από  τον  

Μάρτιο ,  άλλωστε  αυτά  μας  τα  είπαν  και  όταν  ήρθε  εδώ  τότε  ο  νέος  

Διευθυντής  του  Τ .ΕΘ .Α .  με  τους  δυο  συμβούλους  του  νέου  Διευθυντή  

Εθνικής  Άμυνας ,  υπέγραψαν  οι  τρεις .   

Μας  διαβεβαίωσαν  οι  σύμβουλοι  του  Υπουργού  Εθνικής  Άμυνας  

τον  Μάρτιο  που  ήρθαν  εδώ  ότι  η  πολιτική  βούληση  του  υπουργού  

Εθνικής   Άμυνας  είναι  να  κλείσει  το  θέμα  και  θα  κλείσει  σύντομα .  

Έχουν  περάσει  δυο  μήνες  και  οι  άλλες  τρεις  υπογραφές  ακόμα  δεν  

έχουν  πέσει ,  με  αποτέλεσμα  αυτό  να  με  κάνει  να  ανησυχώ  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο  έστειλα  αυτές  τις  επιτολές  και  περιμένουμε  την  απάντηση .   

Ας  ελπίσουμε  να  πάνε  όλα  καλά  και  να  έχουμε  ευχάριστα  νέα .   

Εάν  θέλετε  κάτι  να  σας  απαντήσω  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα ;  Εάν  

έχετε  κάποια  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  δεν  συζητάμε  επί  της  ουσίας  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  υπάρχουν  ερωτήσεις  σε  αυτή  την  περίπτωση .  Και  μια  

δεύτερη  ανακοίνωση .  Έχει  κοινοποιηθεί .  Αφορά  από  την  συνεδρίαση  

του  συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λευκώνα  με  θέμα :  

Τοποθέτηση  και  προσδιορισμός  συλλογιστικής  πρώτου  θέματος  της  

πρώτης  συνεδρίασης  του  ΄17.  
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 Ο  Πρόεδρος  του  συμβουλίου  σύμφωνα  με  τ ις  διατάξεις  την  υπ '  

αριθμό  1 του  άρθρου  83 και  του  Ν3852/2010 εισηγούμενος  το  πέμπτο  

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  συμβουλίου  

της  Δημοτικής  Κοινότητας  του  Λευκώνα  το  τ ι  ειπώθηκε  στο  Δ .Σ .  του  

Δήμου  σχετικά  με  το  πρώτο  θέμα  της  πρώτης  συνεδρίασης  του  ΄17, που  

αφορούσε  την  μίσθωση  την  υπ '  αριθμό  1574 αγροτεμάχιο  στην  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός  για  την  δημιουργία  αθλητικού  πάρκου-πολυχώρους .   

 Ο  Πρόεδρος  τόνισε  μεταξύ  άλλων  ότι  η  απόφαση  που  πήρε  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  Λευκώνα  ερμηνεύτηκε  λάθος  και  δεν  απεικονίζει  το  

πνεύμα  και  το  αποτέλεσμα  της  απόφασης .   

 Κρίνετε  λοιπόν  επιτακτική  η  ανάγκη  για  ενημέρωση ,  διευκρίνιση  

αυτών  που  αποφασίσαμε .   

 Θα  θέλαμε  να  ενημερώσουμε ,  να  διευκρινίσουμε  στο  Δ .Σ .  ότι  

πρόθεση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Λευκώνα  δεν  είναι  η  επινοικίαση  του  

χώρου  τόσο  στην  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  που  εν  προκειμένω  ήταν  ο  

ενδιαφερόμενος  αλλά  ούτε  και  σε  κάποιον  άλλο  επιχειρηματία .   

 Αίτηση  του  υπ '  αριθμό  1574 αγροτεμαχίου  απευθύνεται  σε  

οποιονδήποτε  που  θέλει  να  ασκήσει  επιχειρηματική  δραστηριότητα  με  

την  προϋπόθεση  να  έχει  ολοκληρωμένες  μελέτες  κατασκευής  και  

αξιοποίησης  του  χώρου  και  προπαντός  να  συμπεριλαμβάνει  

συνιδιοκτήτη  το  εκάστοτε  Τοπικό  Συμβούλιο  του  Λευκώνα .   

 Μόνο  τότε  και  κάτω  από  αυτές  τ ις  προϋποθέσεις  θα  μπορεί  ο  

οποιοσδήποτε  επιχειρηματίες  να  καταθέσει  πρόταση  συνεργασίας  με  τον  

Τοπικό  Συμβούλιο  του  Λευκώνα .   

 Ο  χαιρετισμός  που  κάνουμε  για  την  έναρξη  ή  την  σκέψη  έναρξης  

της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στο  αγροτεμάχιο  Λευκώνα  δεν  

αποτελεί  σε  καμία  περίπτωση  αποδοχή  ή  συμφωνία  αλλά  επιβράβευση  
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μιας  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  που  σκοπό  έχει  την  ανάπτυξη  της  

επιχειρηματικότητας  στον  Νομό  Σερρών .  

 Η  παραπάνω  διευκρίνιση  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  του  

πρώτου  θέματος  της  πρώτης  συνεδρίασης  του  έτους  ΄17.  

 Στην  συνέχεια ,  το  συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λευκώνα ,  

αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Προέδρου ,  την  οποία  βρήκε  

ορθή  και  λαμβάνοντας  υπόψη  της  τ ις  διατάξεις  του  άρθρου  80 του  

Ν3463/2006 και  παράγραφος  1 του  άρθρου  83 του  Ν3582/2010 μετά  

από  διεξοδική  συζήτηση  αποφασίζει  ομόφωνα  και  παρακαλεί  τον  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  διαβάσει  στα  μέλη  την  ορθή  

σκέψη  που  διέπει  την  απόφαση  της  1η ς  του  2017.   

 Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  για  όλες  τ ις  απαραίτητες  ενέργειες .   

 Ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  

 Γεωργιάδης  Νικόλαος .  

 

 Άλλες  ανακοινώσεις  από  τους  συναδέλφους ;  Υπάρχει  κάποια  

ανακοίνωση ;  Ναι  κ .  Γιαννακίδη .  Και  κάποιος  άλλος  ζήτησε  τον  λόγο ;  

Αμέσως  θα  τον  πάρετε  κ .  Χασαπίδη .  Και  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Συγνώμη  

κ .  Χρυσανθίδη .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Χασαπίδης .   

 Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γεια  σας ,  καλησπέρα .  Μια  ερωτήσεις  θα  ήθελα  να  θέσω  για  το  Eco 

Festival .  Να  την  θέσω  στον  κ .  Τσαλίκογλου ;  Ποιος  είναι  υπεύθυνος  

τώρα ;  Ο  κ .  Τερζής .  Ωραία .   

 Σας  το  θέσαμε  και  εγγράφως .  Όπως  γνωρίζουμε  το  Eco Festival   

γινόταν  μέχρι  πρότινος ,  μέχρι  πέρυσι  δηλαδή  στο  στρατόπεδο  

Παπαλουκά .  Φέτος  μεταφέρθηκε  στον  χώρο  του  παλαιού  κτηνιατρείου  
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στο  θεατράκι .  Στην  απάντησή  σας  ως  αιτιολογικό  αναφέρατε  ότι  

υπάρχουν  ζητήματα  ασφάλειας  για  τα  μικρά  παιδιά .   

 Εγώ  δυο  ερωτήσεις  θα  ήθελα  να  θέσω .  Πρώτον ,  δεν  το  θυμάμαι ,  

αυτό  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  εάν  έχει  παρθεί  απόφαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου  για  αυτή  την  μεταφορά  του  θεσμού  και  εάν  όχι ,  ήθελα  να  

ρωτήσω ,  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  κάποια  σχετική  απόφαση ;   

 Δεύτερον ,  την  κυρία  Μπιτζίδου  αλλά  σήμερα  απουσιάζει ,  ήθελα  

να  την  ρωτήσω  εάν  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  εάν  ετίθετο  παρόμοιο  θέμα  

ασφάλειας  για  τα  παιδιά .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πρόεδρε  μπορώ  να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μπορείτε  σήμερα ,  καλώς .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επανειλημμένα  και  τις  προηγούμενες  χρονιές  αλλά  και  φέτος  

ιδιαιτέρως ,  ο  Σύλλογος  Εκπαιδευτικών  Α /θμιας  Εκπαίδευσης  Εμμ .  

Παπά  με  αντιπροσωπεία  επίσημη ,  με  τον  αντιπρόεδρο ,  τον  ταμία ,  τον  

γενικό  γραμματέα ,  μας  έθεταν  κάποια  προβλήματα  όσον  αφορά  την  

διοργάνωση  στον  συγκεκριμένο  χώρο .   

 Ιδιαιτέρως  φέτος  σε  συνάντηση  που  είχαμε  παρουσία  και  του  κ .  

Δημάρχου  και  του  κ .  Τσαλίκογλου ,  μας  επισημάνανε  αυτά  τα  

προβλήματα ,  με  αποτέλεσμα  ύστερα  από  πολύ  σκέψη ,  πραγματικά΄  και  

προβληματισμό ,  ένας  που  τους  λόγους  ήταν  και  οι  δικές  τους  

συστάσεις  για  τις  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  όσον  αφορά  την  

διεξαγωγή  της  διοργάνωσής  στον  χώρο  του  Εμμ .  Παπά ,  του  

Παπαλουκά ,  συγνώμη .  
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 Είναι  και  ο  τρόπος  της  μετακίνησης  και  η  ασφάλεια  και  έλλειψη  

υποδομών ,  όπως  ήταν  οι  τουαλέτες  οι  μόνιμες ,  το  νερό .    

 Με  μεγάλη  συμπάθεια  και  με  την  διάθεση  να  συνεργαστούν  με  

τον  Δήμο  τα  προηγούμενα  χρόνια  συμμετείχαν .  Φέτος  θελήσανε  από  

εμάς  να  κάνουμε  μια  δοκιμή .  Να  μεταφερθούμε  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  ο  

οποίος  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  διαμορφωθεί ,  έχουν  γίνει  πολλές  

παρεμβάσεις  και  πιστεύω ,  όχι  πιστεύω  και  με  τις  δικές  τους  

εντυπώσεις  και  εμπειρίες  μας  είπαν  ότι  αυτό  το  βήμα  ήταν  θετικότατο  

και  εύχονται  αυτή  η  αλλαγή  που  έγινε  σε  πειραματικό  στάδιο  φέτος ,  να  

γίνει  μόνιμη  και  να  διεξάγεται  εκεί ,  γιατί  διευκόλυνε  πάρα  πολύ  

όλους .  Γονείς ,  μαθητές ,  δασκάλους  και  φάνηκε  αυτό  από  την  

προσέλευση ,  η  οποία  παρόλο  που  τις  τελευταίες  ώρες  ήταν  ο  καιρός  

έντονος  με  βροχοπτώσεις ,  ξεπεράσαμε  την  προσέλευση  τα  5.000 

άτομα ,  μαθητές  και  όλους  τους  άλλους .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  μέσα  στην  σύμβαση  που  υπογράφουμε  για  

όλες  τις  εκδηλώσεις  του  τμήματος  Παιδείας  Αθλητισμού  και  Νέας  

Γενιάς ,  υπάρχει  ένα  άρθρο  στο  τέλος  ότι  μπορούμε  να  μετατρέψουμε  

τον  πρόγραμμα ,  να  το  τροποποιήσουμε ,  εάν  δεν  έχουμε  το  χρονικό  

όριο  χωρίς  και  την  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 Σας  θυμίζω ,  κ .  Γιαννακίδη  ότι  παρόμοιες  τροποποιήσεις  του  

προγράμματος  τόσο  σε  χώρο  όσο  και  σε  χρόνο  περάσανε  από  εδώ  

μέσα ,  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Για  να  είμαι  ειλικρινής  δεν  

θυμάμαι  εάν  το  συγκεκριμένο ,  κύριε  Δήμαρχε  βοηθήστε ,  δεν  το  φέραμε  

εδώ  γιατί  δεν  είχαμε  τον  χρόνο ,  όμως  μας  καλύπτει  ένα  άρθρο ,  το  

τελευταίο  στην  σύμβαση  που  υπογράφουμε ,  ότι  μπορούμε  να  κάνουμε  

τέτοιου  είδους  αλλαγές ,  που  δεν  τροποποιούν  τον  προϋπολογισμό ,  

δηλαδή  τα  οικονομικά  μεγέθη .   
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 Εάν  δεν  σας  αρκεί  αυτή  η  απάντηση  μπορώ  να  επανέλθω  είτε  

γραπτώς  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είτε  και  στην  παράταξή  σας  

και  σε  σας  προσωπικά  τον  ίδιο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη .  Για  πρόγραμμα  ή  προβλέπει  και  για  αλλαγή  χώρου ;  Το  

ξέρετε  αυτό ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για  αλλαγή  χώρου ,  χρόνου  αλλά  και  οικονομικά  στοιχεία  και  τεχνικά  

στοιχεία .  το  προβλέπει ,  ναι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  μεταφέρθηκε  στο  Κεντρικό  Πάρκο ,  

αφού  μας  επισκέφτηκε  ο  Σύλλογος  Εκπαιδευτικών  της  Α /θμιας  

Εκπαίδευσης  και  μας  το  έθεσε  επιτακτικά  το  θέμα ,  ότι  δεν  θα  στείλουν  

παιδιά  στο  Παπαλουκά .  Οπότε  κινδύνευε  να  μην  γίνει  το  Eco Festival   

και  εμείς  υποχωρήσαμε ,  δεχθήκαμε  την  πρότασή  τους  και  λέμε  ότι  

γιατί  όχι  να  το  κάνουμε  στο  Κεντρικό  Πάρκο ,  δεν  χάλασε  ο  κόσμος .  

Να  δοκιμάσουμε .  Μας  θέσανε  θέματα  ασφάλειας  των  παιδιών ,  θέματα  

υποδομών  με  τουαλέτες  και  τα  λοιπά .  

 Από  ότι  θυμάμαι  όσον  αφορά  το  εάν  λήφθηκε  απόφαση  στην  

αρχή  για  να  πάει  στο  Παπαλουκά ,  δεν  νομίζω  τοι  λήφθηκε  κάποια  

απόφαση  για  να  γίνει  το  Eco Festival   στο  Παπαλουκά  και  πρέπει  να  

σας  πω  ότι  μου  είπαν  εκεί  κάποιοι  από  το  πρόγραμμα  MAPS, το  ξέρετε  

το  πρόγραμμα  MAPS που  είναι  ο  δήμος  Σερρών  με  άλλους  οκτώ  
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δήμους  της  Ε .Ε . ,  κάποια  κορίτσια  που  ήταν  εκεί  και  κάνανε  ένα  

γκάλοπ  για  το  εάν  είναι  ευχαριστημένοι  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  ποιον  

χώρο  θέλουν ,  ποιον  χώρο  προτιμούν  αυτό  ή  του  Παπαλουκά ,  οι  δέκα  

στους  δέκα  είπαν  εδώ  στο  Κεντρικό  Πάρκο .  Έμειναν  πάρα  πολύ  

ευχαριστημένοι  σε  αυτόν  τον  χώρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μου  μεταφέρθηκε  από  συμπολίτη  ένα  θέμα  το  οποίο  πραγματικά  μου  

έκανε  ιδιαίτερη  εντύπωση  και  ασχολήθηκα  λίγο  και  απευθύνω  το  

ερώτημα  στον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 Όταν  ένας  πολίτης  οφείλει  ένα  ποσό  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  

βεβαιώνεται  στην  Εφορία ,  η  Εφορία  εφόσον  καθυστερείς  βάζει  τις  

ανάλογες  προσαυξήσεις .  Στο  ίδιο  ποσό  με  ενημέρωσαν  ότι  βάζει  

προσαυξήσεις  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  στέλνει  ειδοποιητήρια .   

 Θέλω  λοιπόν  τον  κ .  Πρόεδρο  να  μου  πει ,  εάν  δεν  είναι  έτοιμος ,  

μεθαύριο ,  όποτε  μπορεί  στο  γραφείο  του ,  βάσει  ποιας  διάταξης  νόμου  

γίνεται  αυτό ;  Διότι  όταν  στέλνουμε  στην  Εφορία  και  βεβαιώνονται  οι  

οφειλές ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  μπαίνουν  προσαυξήσεις  για  το  ίδιο  ποσό  

από  δυο  υπηρεσίες .  Ένα  ερώτημα  είναι  αυτό .   

 Ένα  δεύτερο  ερώτημα ,  το  οποίο  είναι  με  αφορμή  ένα  έγγραφο  το  

οποίο  και  μάλιστα  μια  ένσταση  που  αφορούσε  την  Οικονομική  

Επιτροπή  και  ενημερώθηκα  χθες  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  ότι  τον  

χαρακτηρισμό  εγγράφων  τον  κάνει  το  πρωτόκολλο  και  δεν  υπάρχει  

ούτε  πολιτικός  προϊστάμενος  που  να  ελέγχει  ούτε  κάποιος  έμπειρος  

Διευθυντής ,  ώστε  να  γίνεται  η  σωστή  η  διανομή  των  εγγράφων ,  με  

αποτέλεσμα  το  έγγραφο  αυτό  το  οποίο  το  κατέθεσε  . .να  πάει  σε  λάθος  
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υπηρεσία  και  να  αναγκαστεί  η  Οικονομική  Επιτροπή  δια  του  Προέδρου  

να  συγκαλέσουμε  συσκέψεις  επί  συσκέψεων  για  να  πάρουμε  μια  

απόφαση .  

 Δεν  θεωρείτε  σωστό  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  και  γίνεται  παντού  

αυτό ,  κάποιος  ο  οποίος  να  μπορεί  να  χαρακτηρίζει ,  υπεύθυνος  

πολιτικός  ή  Διευθυντής  υπηρεσίας  παλαιά  ήταν  ο  κ .  Υψηλάντης  από  

ότι  ξέρω .  Ποτό  το  Πρωτόκολλο  δεν  χαρακτήριζε  και  γίνονται  τέτοια  

λάθη .  Ήταν  σημαντικό  λάθος  αυτό  και  μας  δημιουργεί  τεράστια  

προβλήματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;  Για  το  δεύτερο  σκέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  δεύτερο  σκέλος  ήδη  έχω  πει  και  στο  Πρωτόκολλο ,  πιστεύω  ότι  

θα  βελτιωθεί .  Αυτό  μόνο  έχω  να  πω  κ .  Χρυσανθίδη .  Τους  έχω  πει ,  από  

εκεί  και  πέρα ,  πιστεύω  ότι  θα  μπει  κάποιος  υπεύθυνος ,  διότι  ήταν  το  

λάθος  μεγάλο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  πρέπει  να  μπει  κάποιος  υπεύθυνος ,  έμπειρος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  για  να  βάλουν  κάποιο  υπεύθυνο .  Θα  το  δούμε .  Τις  επόμενες  μέρες  

θα  σας  ενημερώσω ,  θα  σας  πάρω  τηλέφωνο  και  θα  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  απαντήσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  επόμενο ,  εκτός  εάν  θέλετε  κάποια  μέρα  μπορείτε  να  περάσετε  από  

το  γραφείο  να  το  δούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ζήτησα  τον  λόγο  γιατί  θέλω  να  καταθέσω  την  

διαφωνία  μου  ως  προς  την  στάση  του  κ .  Δημάρχου  προς  το  πρόσωπο  

του  εκπροσώπου  τύπου  του  ΣΥΡΙΖΑ  Μιχάλη  Κρατερού   για  το  θέμα  

που  προέκυψε  με  την  φύλαξη  του  Κέντρου  Φιλοξενίας  των  Προσφύγων  

και  την  πρόσληψη  του  προσωπικού .   

 Ο  τρόπος  που  αντιμετωπίσατε  την  παρέμβασή  του  δεν  συνάδει  με  

την  ιδιότητα  του  Δημάρχου .  Δεν  ταιριάζει  με  το  ήθος  του  Πέτρου  

Αγγελίδη  και  στις  αρχές  της  παράταξης .   

 Είμαστε  μια  ανεξάρτητη  δημοτική  παράταξη ,  δεν  είμαστε  

απολίτικη  παράταξη .  αυτοί  που  υπηρετούν  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση ,  

ένα  κατ’  εξοχήν  δημοκρατικό  θεσμό ,  οφείλουν  να  σέβονται  και  τους  

άλλους  θεσμούς  της  δημοκρατίας  και  τα  κόμματα  είναι  βασικοί  

πυλώνες  του  δημοτικού  πολιτεύματος ,  είναι  βασικοί  πυλώνες  της  

δημοκρατίας .   

 Ο  τρόπος  που  αντιμετωπίσατε  τον  εκπρόσωπο  του  ΣΥΡΙΖΑ ,  άρα  

και  το  κόμμα ,  ήταν  απαξιωτικός  και  ειρωνικός .  Να  δεχθώ  ότι  πράγματι  

δεν  τον  γνωρίζατε  τον  συγκεκριμένο ,  οφείλατε  όταν  σας  ενημέρωσαν  

οι  δημοσιογράφοι  να  απαντήσετε  επί  της  ουσίας  και  όχι  με  το  ειρωνικό  

«ουδέν  σχόλιο». 

 Τα  επιχειρήματα  ήταν  με  το  μέρος  σας ,  τα  επιχειρήματα  ήταν  με  

την  Δημοτική  Αρχή .   

 Κάποιοι  θα  πουν  τώρα  διάφορα ,  ο  Χασαπίδης  τα  λέει  τώρα  αυτά  

γιατί  είναι  ΣΥΡΙΖαιος  και  τέτοια .  Δεν  με  ενδιαφέρουν .  Τώρα  που  σε  

όλη  την  Ευρώπη  τα  φίδια  της  ακροδεξιάς  άρχισαν  να  σηκώνουν  

κεφάλι ,  οφείλουμε  όλοι  να  συμβάλλουμε  στο  βάθεμα  και  στο  εδραίωμα  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

20 

της  δημοκρατίας ,  γιατί  τίποτα  δεν  είναι  δεδομένο .  Και  τα  κόμματα  

είναι  φορείς  δημοκρατίας .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω .  Ευχαριστώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   Κύριοι  σας  παρακαλώ ,  ο  κ .  Δήμαρχος  

έχει  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ησυχία .  Σας  παρακαλώ  κύριε  

Αναστασιάδη .  Και  τους  δυο  κυρίους  Αναστασιάδη .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  σεβαστείτε  λιγάκι  την  διαδικασία ,  σας  παρακαλώ .  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  διαδρομή  μου  έχει  αποδείξει  περίτρανα  για  όσους  γνωρίζουν  και  

παρακολουθούν  την  διαδρομή  του ,  ότι  σέβομαι  απόλυτα  τους  

δημοκρατικούς  θεσμούς ,  σέβομαι  απόλυτα  τα  κόμματα .   

 Τώρα  τον  κ .  Κρατερό  ειλικρινά  δεν  τον  ήξερα .  Δεν  ήξερα  ποιος  

είναι .  Είναι  εκπρόσωπος  τύπου  του  ΣΥΡΙΖΑ .  Είμαι  υποχρεωμένος  να  

γνωρίζω  όλα  τα  κομματικά  στελέχη  των  διαφόρων  κομμάτων ;  Και  

επειδή  επί  του  θέματος  αυτού  ήδη  έχει  δοθεί  απάντηση  και  στον  κ .  

Μπαλάφα ,  ήρθε  και  με  επισκέφτηκε  στο  γραφείο  μου ,  του  έδωσα  

απάντηση ,  ήρθαν  οι  αστυνομικοί ,  έδωσα  και  στους  αστυνομικούς  

απάντηση  και  έγιναν  κατανοητά  τα  πάντα ,  επειδή  τον  άνθρωπο  δεν  τον  

ήξερα ,  γι '  αυτό  δεν  απάντησα .  Όχι  για  κανέναν  άλλο  λόγο .   
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 Τώρα  είναι  δυνατόν  να  έχει  κάποιος  την  απαίτηση  ο  Δήμαρχος  να  

γνωρίζει  όλα  τα  κομματικά  στελέχη  όλων  των  κομμάτων ;  Δηλαδή  είναι  

δυνατόν  εγώ  να  έχω  την  απαίτηση  τον  εκπρόσωπο  του  τύπου ,  της  

Δημοτικής  Αρχής  να  το  ξέρουν  όλοι  οι  βουλευτές  και  όλοι  οι  δήμαρχοι  

του  Νομού ;  Μα  είναι  σοβαρά  πράγματα  αυτά ;   

 Αυτό  έχω  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων  κ .  Αναστασιάδη .  Όχι ,  δεν  υπάρχει  

λόγος  να  απαντήσετε ,  σας  παρακαλώ .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  

Καρύδα  τι  έχετε ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .  Η  ερώτησή  μου  απευθύνεται  στον  κ .  Γάτσιο ,  τον  Πρόεδρο  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Προσωπικά  έγινα  δέκτης  μιας  πολύ  σοβαρής  

καταγγελίας  από  έναν  συνδημότη .  Θα  πω  εν  τάχει  το  ιστορικό .  Ο  

οποίος  είχε  μια  μικρή  οφειλή  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  όχι  πολύ  μεγάλη  και  

χωρίς  προειδοποίηση  έγινε  διακοπή  στο  νερό .   

 Το  τραγικό  της  υπόθεσης  είναι  ότι  στο  συγκεκριμένο  σπίτι  

υπάρχει  βρέφος  11 μηνών .  Αυτό  που  σας  λέω  δεν  επιδέχεται  

αμφισβήτησης  γιατί  συνέβη  στην  πολυκατοικία  μου .  Ούτε  εγώ  ούτε  

κάποιος  ένοικος  ούτε  ο  διαχειριστής  βρήκε  ειδοποίηση  από  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ότι  θα  υπάρξει  διακοπή .   

 Έχω  να  κάνω  κάποιες  ερωτήσεις  βέβαια .  Δυστυχώς  δεν  πρόλαβα  

να  τις  κάνω  γραπτές .  Εάν  θέλετε  να  σημειώσετε ,  εάν  θέλετε  μετά  θα  
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σας  τις  πω .  Και  με  το  τέλος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  σας  δώσω  

το  όνομα  και  την  Διεύθυνση .   

 Θα  ερευνηθεί  από  την  υπηρεσία  εάν  το  συμβάν  είναι  τυχαίο  και  

όχι  πάγια  τακτική ;   

 Δεύτερον .  Από  ποιο  ποσό  και  μετά  ξεκινάει  η  διαδικασία ;   

 Τρίτον .  Με  την  λογική  ότι  ο  συγκεκριμένος  λογαριασμός  

πληρώθηκε  ακριβώς  την  επόμενη  μέρα ,  θα  υπάρχει  παραγραφή  του  

τέλους  επανασύνδεσης ;  Το  οποίο ,  εάν  μου  επιτρέπεται ,  βέβαια  δεν  

είναι  σε  θέση  ερώτησης  αλλά  πρέπει  να  το  επαναφέρω ,  σαν  γνώμη  και  

άποψη  της  παράταξης  είναι  ότι  επειδή  είναι  καθαρά  τιμωρητικό  και  

εισπρακτικό ,  πρέπει  να  καταργηθεί .  Αυτή  είναι  η  θέση  της  παράταξής  

μας .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . :  

Θα  σας  απαντήσω  στο  επόμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κ .  Αναστασιάδη ;  Όχι  διάλογο  σας  παρακαλώ .  Παράκληση .  

Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  να  ακούσω  την  ερώτησή  σας .  Μην  κάνετε  

διάλογο .  Καταλαβαίνω  ότι  δεν  θέλετε  να  κάνετε  διάλογο  με  τον  . .  Θα  

σας  παρακαλούσα  να  μην  συνεχίσουμε  σε  αυτό   το  θέμα .  Ευχαριστώ  

πολύ .   

 Πρώτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  1ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθ .  519/2015 ΑΔΣ  και  εκ  νέου  έγκριση  

εξώδικου  συμβιβασμού  του  Δήμου  Σερρών  με  την  Εκκλησία  της  

Ελλάδος  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χαρίτος .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καλησπέρα .  Το  θέμα  αφορά ,  δεν  θα  αναφερθώ  ιστορικά  γιατί  θα  

μακρηγορήσω .  Είχε  βγει  από  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  

έγκριση  εξώδικο  συμβιβασμού  μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  της  

Εκκλησία  της  Ελλάδος  και  αφορούσε  3.666,55 τ .μ .  του  Κεντρικού  

Πάρκου  και  καταβολή  ποσού  403.357,12 ευρώ .   

 Όλα  τα  έγγραφα  στην  χρονιά ,  το  ΄17, πήγαν  στο  Πράσινο  Ταμείο ,  

εγκριθήκανε ,  γύρισαν  πίσω  και  ο  Δήμος  τα  κατέθεσε  στην  Δ .Ο .Υ .  

Σερρών .  Η  Δ .Ο .Υ .  Σερρών  παίρνοντας  όλα  τα  έγγραφα  για  να  πάρουμε ,  

ας  το  πούμε ,  το  λέω  χοντρά ,  την  σφραγίδα  για  να  συνεχίσουμε  με  το  

Πράσινο  Ταμείο ,  διαπίστωσε  ένα  πράγμα .   

 Θα  σας  το  διαβάσω  ακριβώς  όπως  το  λέει ,  για  να  μην  κάνω  και  

λάθος .   

 Σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Δ .Ο .Υ .  Σερρών  για  το  εν  λόγω  

ακίνητο  δεν  ισχύει  ο  μειωτικός  συντελεστής ,  070 που  το  βάλανε  

αρχικά  και  που  χρησιμοποιείται  για  οικόπεδα  που  επικοινωνούν  με  

δρόμο  αποκλειστικά  και  μόνο  με  πραγματική  δουλεία  διόδου  και  είναι  
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οικοδομήσιμο  αλλά  πρόκειται  για  τυφλό  οικόπεδο  που  δεν  

οικοδομείται ,  οπότε  και  δεν  εφαρμόζεται  ο  συντελεστής  πρόσοψης ,  με  

αποτέλεσμα  βάλανε  συντελεστή  0,9.  

 Αυτό  το  πράγμα  ανέβασε  κατά  170.000 το  ποσό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  0,7 πήγε  0,9.  Το  θέμα  είναι  ότι  ανέβηκε  για  περίπου  170.000 

ευρώ .   

 Η  Οικονομική  Επιτροπή ,  η  οποία ,  εάν  θυμάμαι  καλά  έγινε  στις  

12 Μαΐου ,  αποφάσισε  ότι  και  εισηγείται  τώρα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  για  να  πάρουμε  την  απόφαση ,  την  λήψη  νεότερης  

απόφασης ,  η  οποία  να  συνεχιστεί  δηλαδή  ο  εξώδικος  συμβιβασμός  για  

τα  3.666,55 τ .μ .  και  την  καταβολή  του  ποσού  576.224,46 ευρώ ,  τα  

οποία  αποκλειστικά  θα  δοθούν  από  το  Πράσινο  Ταμείο .   

 Αυτή  είναι  η  εισήγηση .  Παρακαλώ .  Εάν  θέλετε  για  περισσότερες  

λεπτομέρειες  μπορώ  να  αναφερθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Αναστασιάδης .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .  Το  

μικρόφωνός  σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αξιότιμο  κύριοι  σύμβουλοι ,  είναι  άδικο  αυτό  που  

γίνεται  εις  βάρος  της  πόλης  των  Σερρών  από  την  Εκκλησία  της  

Ελλάδος ,  διότι  . .εμπορική  παρά  να  θυμίζει  θεάρεστο  έργο .  Και  

λυπάμαι  πάρα  πολύ ,  διότι  δεν  μας  αποδείξανε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  ποια  

χαρτιά  και  πως  πήρε  αυτό  το  οικόπεδο  η  Εκκλησία  της  Ελλάδος .  Από  

ποιον  το  πήρε ;  Από  ποιους ;   
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 Όταν  έγινε  το  Κεντρικό  Πάρκο ,  ο  πνεύμονας  της  πόλεως ,  το  ΄25 

δεν  υπήρχε  τίποτα  εκεί  μέσα .  Με  ακούτε ;  Πώς  βρέθηκε  αυτή  η  έκταση  

της  Εκκλησίας ;  Δεν  μας  τα  αποδείξανε  και  είναι  ντροπή  για  μας  που  

καθόμαστε  για  δεύτερη  φορά  και  να  ζητάνε  παραπάνω  χρήματα .  Από  

ποιον  παίρνουν  τα  λεφτά ;  Εμείς  αυτά  τα  λεφτά  δεν  μπορούμε  να  τα  

χρησιμοποιήσουμε  κάπου  αλλού ;  Είναι  κρίμα .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εγώ  θα  μειοψηφήσω ,  διότι  και  την  άλλη  

αφορά  μειοψήφησα  και  ντρέπομαι  γι '  αυτά  που  συμβαίνουν  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  μια  ερώτηση .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  από  την  

στιγμή  που  μιλάμε  για  εξώδικο  συμβιβασμό  η  Εκκλησία  δεν  

συμβιβάζεται  με  το  αρχικό  ποσό  στο  οποίο  είχαμε ,  έστω ,  ψηφίσει  τότε ;  

Γιατί  μιλάμε  για  συμβιβασμό .  Άσχετα  δηλαδή  από  το  τι  έβγαλε  η  

Εφορία  ανά  τετραγωνικό  μέτρο ,  αλλά  όταν  είναι  συμβιβασμός  

μπορούμε  να  πούμε  και  η  μια  και  η  άλλη  μεριά  ότι  αυτό  που  αρχικά  

είχε  ψηφιστεί  να  το  κλείσουμε  και  να  τελειώνουμε .  Λέω  εάν  υπήρχε  

μια  τέτοια  διαδικασία  συμψηφισμού  και  συμβιβασμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βεβαίως .  Μετά  από  επικοινωνία  που  είχαμε  με  τον  Μητροπολίτη ,  το  

θέμα  πήγε  στην  Ιερά  Σύνοδο  και  η  Ιερά  Σύνοδος ,  έχω  τα  έγγραφα  εδώ  

και  πρέπει  να  υπάρχουν  μέσα  στα  e-mail  που  σας  ήρθαν ,  ότι  η  Ιερά  

Σύνοδος  αποφάσισε  ότι  πράγματι  ζητάμε  αυτά  τα  χρήματα .  Παραπάνω  
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τι  να  πω  τώρα ;  Δεν  συμβιβαζόμαστε ,  συμβιβαζόμαστε  με  αυτά  εδώ .  

Δηλαδή  δεν  είναι  θέμα  δικό  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση  θέλετε ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  η  κυρία  Καλώτα .   

Ωραία .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα  πολύ  σύντομο  σχόλιο  γιατί  έχω  ξανά  τοποθετηθεί  για  το  ζήτημα .  

Ντροπή .  Μόνο  ντροπή  αισθάνομαι .  Είναι  μια  στάση  της  Εκκλησία  που  

την  εκθέτει  ανεπανόρθωτα .  Και  για  μένα  το  ζήτημα  δεν  είναι  

οικονομικό ,  είναι  βαθιά  ηθικό .  Και  επίσης  απορώ  πως  τα  μέλη  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  δεν  βρέθηκε  ένας  άνθρωπος  να  αντιδράσει .  Το  

μόνο  που  βρέθηκαν  να  πούνε  είναι  ότι  εντάξει ,  συμφωνούμε  με  την  

προϋπόθεση  ότι  τα  χρήματα  θα  είναι  από  το  Πράσινο  Ταμείο .  Λες  και  

αυτά  τα  χρήματα  δηλαδή  πέφτουν  από  τον  ουρανό .  Δεν  είναι  χρήματα  

του  λαού .   

 Ένας  φορέας  που  συσσωρεύει  πλούτο  στο  όνομα  του  λαού ,  με  

καλές  προθέσεις ,  να  το  δεχθώ  και  την  ίδια  στιγμή  εκβιάζει  ουσιαστικά  

τον  ελληνικό  λαό ,  γιατί  δεν  είναι  ο  Δήμος ,  ο  λαός  είναι  ουσιαστικά ,  

ζητώντας  ανταλλάγματα .   

Εγώ  ντρέπομαι  και  επαναλαμβάνω ,  απορώ  πως  δεν  βρέθηκε  

κάποιος  στον  Οικονομική  Επιτροπή  να  ορθώσει  το  ανάστημά  του .   

Είναι  μια  στάση ,  η  οποία  μου  γεννά  υποψίες  και  ερωτηματικά .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  μπορώ  να  απαντήσω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  ακούστε  και  την  κυρία  Καλώτα  και  απαντήσετε  μετά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πραγματικά ,  θα  περίμενε  κανείς  η  Εκκλησία  να  συμβιβαστεί  έστω  με  

το  μικρότερο  ποσό  και  θα  απαντήσω  με  την  τοποθέτηση  και  στον  κ .  

Γιαννακίδη ,  μια  και  είμαι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  θυμάμαι  

ψηφίστηκε  ομόφωνα .   

 Αυτό  κ .  Γιαννακίδη  και  κυρίες  και  κύριοι  έγινε ,  όχι  γιατί  εμείς  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  ήμασταν  πάρα  πολύ  ευχαριστημένοι  με  το  

γεγονός  ότι  η  Εκκλησία  θέλει  περισσότερα  χρήματα ,  αλλά  μελετώντας  

όλα  τα  έγγραφα  και  την  εισήγηση  του  νομικού  μας  συμβούλου  και  με  

την  προοπτική  ότι  αυτή  η  διαδικασία  πρέπει  να  κλείνει  κάποια  στιγμή  

και  να  μην  οδηγηθούμε  σε  δικαστήρια  και  σε  άλλες  διαδικασίες  και  

εφόσον  τα  λεφτά  που  πολύ  σωστά  είπατε ,  γιατί  αυτά  τα  λεφτά  και  εγώ  

το  σκέφτηκα ,  θα  μπορούσαν  να  τα  πάρουμε  από  το  Πράσινο  Ταμείο  να  

τα  δώσουμε  κάπου  αλλού ,  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  για  κάποιο  άλλο  

σκοπό ,  απολύτως  σωστό ,  όμως  παρόλα  αυτά  η  διαδικασία  των  

δικαστηρίων  δεν  συμφέρει  τον  Δήμο  Σερρών  και  εάν  θέλουμε  να  

προχωρήσουμε  στην  υλοποίηση  του  έργου  δυστυχώς ,  θα  πρέπει  να  

αποδεχθούμε  τα  νόμιμα ,  αφού  έχει  προχωρήσει  η  διαδικασία ,  δηλαδή  

ξεπερνούμε  το  ηθικό  κομμάτι  και  έχουμε  να  πάρουμε  μια  άλλη  

απόφαση .  

 Με  αυτό  το  σκεπτικό  ομόφωνα  ψήφισε  η  Οικονομική  Επιτροπή  

ναι ,  ώστε  να  προχωρήσει  η  διαδικασία .  Σαφέστατα  είχαμε  ηθικά  

διλήμματα  και  εμείς  και  το  σκεφτήκαμε  όπως  και  εσείς  αλλά  

καλούμαστε  να  προχωρήσουμε  σε  μια  πολιτική  απόφαση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  θα  σας  πω  κάτι .  Την  αποκλειστικότητα  του  θυμού  

δεν  την  έχετε  μόνο  εσείς  και  το  να  εξοργιζόμαστε  με  τέτοιες  

καταστάσεις .  Την  έχουν  και  οι  υπόλοιποι ,  απλώς  μερικές  φορές  θα  

πρέπει  να  κάνουμε  και  υπό  σε  μερικά  πράγματα ,  για  να  προχωρήσουν  

μερικά  πράγματα .  Καλώς  ή  κακώς .  Εγώ  πιθανόν  να  συμφωνώ  μαζί  σας  

αλλά  έπρεπε  να  γίνει  αυτό ,  η  ιστορία  να  τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δευτερολογήσετε ;   Ορίστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

….Δεν  είναι  οι  παπάδες  μόνο .  Οι  παπάδες  πληρώνουν ,  είναι  

υπάλληλοι .  Το  καταλαβαίνετε ;  Έτσι  είναι ,  η  αλήθεια  είναι  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταστραφήκαμε ,  δεν  το  βλέπετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με  όλο  τον  σεβασμό  κ .  Χαρίτο  και  κυρία  Καλώτα ,   αλλά  συγνώμη  στο  

όνομα  επίτευξης  ενός  σκοπού  δεν  μπορούμε  πάντα  να  ξεπουλάμε  τις  
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αρχές  μας ,  γιατί  εγώ  έτσι  προσωπικά  το  αντιλαμβάνομαι  και  συγνώμη  

για  τον  χαρακτηρισμό .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το  ξέρω .  Όχι ,  δεν  ανακαλώ  γιατί  να  ανακαλέσω .  Είναι  ένα  πολιτικό  

σχόλιο .  Επιτέλους  εδώ  δεν  μπορεί  να  έχουμε  και  τέτοιες  ευαισθησίες  

συνέχεια ,  να  ανακαλούμαι .  Ένα  πολιτικό  σχόλιο .  Έτσι  το  

αντιλαμβανόμαστε .  Για  μας  ο  σκοπός  δεν  αγιάζει  πάντα  τα  μέσα .  

Τελεία  και  παύλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μήπως  θέλει  να  δευτερολογήσει .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κατά  την  

άποψή  μου  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ήταν  πάρα  πολύ  

σωστή  και  θα  σας  πω  για  ποιους  λόγους .  Ιδιοκτησία  αυτού  του  χώρου ,  

της  κεντρικής ,  της  Εκκλησίας  του  Κεντρικού  Πάρκου ,  που  είναι  στο  

Κεντρικό  Πάρκο ,  έχει  αναγνωριστεί  από  το  δικαστήριο ,  έγινε  

αναγνώριση  δικαιούχων .  Υπάρχει  δικαστική  απόφαση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  τώρα ,  δεν  δέχομαι  διακοπές .  Σας  παρακαλώ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  σας  διακόψαμε .  Πρέπει  να  μάθουμε  να  συζητάμε .  Άμα  δεν  

αντέχετε  την  δημοκρατική  συζήτηση  βγείτε  έξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αναγνωρίστηκε  από  το  δικαστήριο  η  ιδιοκτησία .  Ένα  αυτό .  Υπάρχει  

δικαστική  απόφαση .  Είναι  της  Εκκλησίας .  Εντάξει  αυτό ;   Λοιπόν ,  τα  

χρήματα  του  Πράσινου  Ταμείου  αυτά  που  υπάρχουν  τώρα ,  δεν  

μπορούμε  να  τα  πάμε  πουθενά  αλλού .  Λέτε  να  μην  το  ψάξαμε .  Εάν  

μπορούσαμε  να  τα  πάμε  κάπου  αλλού  θα  τα  πηγαίναμε .  Δεν  μπορούμε .  

Μόνο  για  απαλλοτριώσεις  πάνε .  Και  δεν  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  το  

ψάξαμε  πολύ  καλά  το  θέμα ,  δεν  υπάρχει  άλλος  χώρος  για  να  πάμε  αυτά  

τα  χρήματα ,  θα  χαθούν .  Θέλετε  να  χαθούν  δηλαδή ;  Να  μην  κλείσει  μια  

υπόθεση ;  Εκτός  εάν  δεν  θέλουμε  σε  αυτόν  τον  τόπο  να  γίνει  τίποτα  και  

να  μιλάμε  και  να  μιλάμε .  Και  να  λέμε .   

 Εάν  δεν  θέλατε  να  πάμε  σε  αυτή  την  οδό ,  όπως  πολύ  σωστά  είπε  

η  κυρία  Καλώτα ,  θα  έπρεπε  να  διαλέξουμε  την  δικαστική  οδό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σταματήσετε  επιτέλους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σταματήστε .  Αναγκάζομαι  κάθε  φορά  να  κάνω  παρατηρήσεις .  Είναι  

τόσο  δύσκολο  να  ακούσετε  τον  κ .  Δήμαρχο ;  Σεβαστείτε  και  τους  

συναδέλφους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  πάμε  στα  δικαστήρια  τι  να  κάνουμε ;  Να  αμφισβητήσουμε  

την  ιδιοκτησία  της  Εκκλησίας ,  η  οποία  είναι  αναγνωρισμένη  από  το  

δικαστήριο ;  Δηλαδή  ακούγονται  πράγματα  παράλογα ,  τελείως  

παράλογα  και  δείχνει  ανθρώπους  οι  οποίοι  δεν  εξετάζουν  τα  θέματα  

καθόλου ,  δεν  τα  διαβάζουν .  Τα  βλέπουν  τόσο  επιδερμικά  και  με  

ιδεοληψίες .  Καθαρά  με  ιδεοληψίες .   

 Άρα  ίδια  λέγαμε  την  οδό  αυτή  να  κλείσει  το  θέμα  ή  διαφορετικά  

το  θέμα  δεν  έκλεινε .   

 Οι  συνέπειες  εάν  δεν  κλείσει .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  

ενταχθήκαμε  στο  πρόγραμμα  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  της  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας .  4.700.000 ευρώ .  1.000.000 από  

αυτά  θα  πάνε  σε  εκείνο  τον  χώρο  της  Εκκλησίας  για  ανάπλαση  του  

Κεντρικού  Πάρκου .  Ένα  όραμα  των  Σερραίων  που  περιμένει  εκατό  

χρόνια .  

 Μα  δεν  θέλετε  να  κάνουμε  τίποτα ;  Να  συζητάμε  μόνο  σε  

θεωρητικό  επίπεδο ;  Πολύ  σωστή  η  απόφαση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .  Είναι  προς  όφελος  του  Δήμου ,  αλλιώς  τα  λεφτά  θα  

χανόταν ,  ο  Δήμος  δεν  βάζει  ούτε  ένα  ευρώ  και  κλείνουμε  ένα  θέμα  και  

πρέπει  να  τρέξουμε  γρήγορα ,  το  Πράσινο  Ταμείο  να  δώσει  το  ΟΚ ,  να  

πάρει  τα  λεφτά ,  η  Εκκλησία  να  έρθει  στην  ιδιοκτησία  του  Δήμου  και  

στο  κάτω-κάτω  η  Εκκλησία ,  σας  παρακαλώ  δηλαδή ,  λαός  είναι  η  

Εκκλησία .  Που  θα  τα  δώσει ;  Στον  λαό  τα  δίνει  και  η  Εκκλησία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριε ,  κύριε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μάθαμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  είναι  η  άποψή  μου .  Άποψή  μου  είναι  αυτή .  Άποψή  μου  

είναι .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Εκκλησία  δεν  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Εκκλησία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά  δεν  καταλαβαίνετε  ότι  πρέπει  να  σταματήσετε .  Δεν  

καταλαβαίνετε ;  Όχι  δεν  δίνω  τον  λόγο ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  

μιλήσετε .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  μιλάτε .  Μην  

μιλάτε  επιτέλους .  Απευθύνομαι  συνέχεια  και  σας  παρατηρώ .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .  Σεβαστείτε  τον  Κανονισμό .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η  Εκκλησία  δεν  είναι  εχθρός  του  Δήμου ,  πρέπει  να  συνεργαζόμαστε  

και  πάλι  η  Εκκλησία  στον  λαό  θα  τα  δώσει .  Αλλά  ο  Δήμος  δεν  δίνει  

ούτε  ένα  ευρώ ,  για  όνομα  του  Θεού .  Από  το  Πράσινο  Ταμείο .  Θα  

χαθούν  τα  λεφτά  εάν  δεν  τα  δώσουμε  εκεί .  Δεν  μπορούμε  να  τα  

δώσουμε  αλλού .  Η  ιδιοκτησία  τους  είναι  αναγνωρισμένη  από  το  

δικαστήριο .   

Αυτά  έχω  να  πω .  Ορθότατη  η  απόφαση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία ;  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  κάνουμε  τοποθέτηση  σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ψηφίζουμε  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε ,  σας  παρακαλώ .  Ψηφοφορία  έχουμε  τώρα .  Επί  της  

εισήγησης  αποφασίζουμε .  ναι  ή  όχι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη ,  θα  φτάσω  και  σε  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  είπανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  θα  πούμε  ναι  όμως  είχαμε  πει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ότι  εάν  

δοθούν  τα  χρήματα  από  το  Πράσινο  Ταμείο  θα  επανέλθει  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είπαμε  αυτό .  Αυτά  τα  είπαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  επανέλθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  το  έχει  γράψει  μέσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  τα  ξεκαθαρίσαμε  αυτά .  Τα  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  η  ψήφος  σας .  Θετική ;  Ωραία .   Θετική .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  370Α /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  
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Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής   

Διαβούλευσης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  από  εκλογές  που  έγιναν  στην  Ένωση  Γονέων  και  Κηδεμόνων  των  

μαθητών  Α /θμιας  και  Β /θμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών  και  

σύμφωνα  με  το  πρακτικό  της  συνεδρίασης  που  έγινε  στις  5/4ου  οι  

εκπρόσωποι  της  Ένωσης  των  Γονέων  και  Κηδεμόνων  για  το  Δ .Σ .  της  

ΕΣΕΠΕ  ορίζονται  πρώτον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .  Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

Διαβούλευσης  του  Δήμου  Σερρών .  Στο  δεύτερο  είμαστε  κ .  

Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  για  τον  Εμπορικό  Σύλλογο  οι  εκλογές  που  γίνανε  και  μπαίνουν  

καινούργια  μέλη .  Νομίζω  δεν  χρειάζεται .  Συγνώμη ,  ήθελα  να  σας  

βοηθήσω ,  γι '  αυτό .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  371/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  διεύρυνσης  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών  

Εισηγητές:  Ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  κ .  Μερετούδης    

και  ο  Πρόεδρος  του  Δημ .  Συμβ .  κ .  Αραμπατζής  Θ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  σύμφωνα  με  

την  συζήτηση  που  είχαμε  κάνει  την  προηγούμενη  φορά ,  όταν  είχε  έρθει  

το  θέμα  για  την  σύσταση  του  συμβούλιου  των  μεταναστών ,  

αποφασίσαμε  να  υπάρξει  διεύρυνση  των  μελών  του  συμβουλίου .   

 Στείλαμε ,  προς  όλους  τους  Συλλόγους  απευθυνθήκαμε ,  να  

δηλώσει ,  όποιος  θέλει  να  συμμετέχει  στο  Συμβούλιο .  Οι  σύλλογοι  που  

δήλωσαν  ότι  θέλουν  να  συμμετέχουν  στο  Συμβούλιο  Ένταξης  

Μεταναστών  είναι  δυο .  Είναι  από  την  Β /θμια  Εκπαίδευση  και  από  τον  

Ιατρικό  Σύλλογο  και  έτσι  προχωράμε  στην  διεύρυνση  του  Συμβουλίου  

της  Ένταξης  Μεταναστών .  

 Εάν  θέλετε  κάτι  άλλο ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Μερετούδη  το  γράφει  μέσα  η  εισήγηση ,  απλά  θέλω  να  το  

επιβεβαιώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  συγνώμη  κ .  Γιαννακίδη ,  για  τελευταία  φορά ,  σας  

παρακαλώ  πάρα  πολύ  μην  μιλάτε ,  σεβαστείτε  τον  ομιλητή .  Σεβαστείτε  

τους  συναδέλφους  σας .  Απευθύνομαι  σε  ένα  συγκεκριμένο  σημείο  σε  

συγκεκριμένους  συναδέλφους .  Έλεος .  Έλεος .  Μα  δεν  είναι  σωστό  κάθε  

φορά .  Δηλαδή ,  δεν  νοιώθω  και  όμορφα  να  κάνω  παρατηρήσεις .   

 Συνεχίστε  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το  γράφει  βέβαια  η  εισήγηση ,  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  και  η  Α /θμια  

εκπαίδευση  απαξίωσαν  να  απαντήσουν  ή  σας  είπαν  ότι  δεν  θέλουν  να  

συμμετάσχουν ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν  πήραμε  απάντηση .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  372/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  επιτροπής  εκκαθάρισης  του  αρχείου  της  Δ /νσης   

Κοινωνικής  Προστασίας ,  Υγείας ,  Παιδείας  και  Πολιτισμού  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  κουβέντες  κ .  Μερετούδη .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  τυπικό  το  θέμα ,  είναι  για  το  αρχείο  που  υπάρχει  

στην  Κοινωνική  Μέριμνα .  Γίνεται  Επιτροπή  για  να  μπορέσουν  να  πάνε  

οι  φάκελοι  που  υπάρχουν  από  τα  προηγούμενα  έτη  να  πάνε  για  

καταστροφή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  373/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Αντικατάσταση  μελών:  

α)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Πρωτοβάθμιας    Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

β)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  τις  εκλογές  Συλλόγου  των  Γονέων  και  Κηδεμόνων .  Χρειάζεται  

η  εισήγηση  ή  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας   

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας    Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  374/2017 )  

…………………………  

 

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας   

Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  375/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για   

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  λείπει .  Αφορά  την  κάλυψη  κενών  θέσεων  για  τις  άδειες .  

Θέλετε  να  προσθέσετε  κάτι ,  κύριε  Δήμαρχε  εσείς ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  το  έκτο  θέμα .  Επειδή  λείπει  ο  κ .  Χράπας ,  θα  το  καλύψω  εγώ .   

 Επειδή  υπάρχουν ,  από  ότι  διαβάσατε  και  στο  e-mail ,  το  οποίο  

πήρατε  υπάρχουν  προβλήματα  κατά  την  θερινή  περίοδο ,  με  τις  άδειες  

του  προσωπικού  επίσης  έχει  φύγει  κόσμος  με  σύνταξη  και  τα  λοιπά  και  

γράφει  μέσα  ότι  τα  πλυντήρια  κάδων ,  τα  οποία  είναι  δυο ,  ακολουθούν  

τα  δρομολόγια  που  ακολουθούν  στους  27 οικισμούς .  Επίσης  για  το  

πλύσιμο  των  δρόμων ,  αποκομιδή  ογκωδών  και  υπόψη  ότι  δεν  μπορούμε  

με  τα  οκτάμηνα  να  πάρουμε  για  καθαριότητα .   

 Οπότε  ζητάμε  από  τις  περιόδους  19/6/17 μέχρι  18/8/17 τέσσερις  

εργάτες  προκειμένου  να  καλυφθεί  το  δίμηνο  της  θερινής  περιόδου  

Ιούλιο  –Αύγουστο  και  τέσσερις  εργάτες  από  17 ευρώ ,  δηλαδή  ένα  μήνα  

θα  είναι  οκτώ  άτομα ,  από  17/7 μέχρι  16/9 άλλους  τέσσερις  εργάτες .   

Δηλαδή  σύνολο  οκτώ  εργάτες .   

 Από  τα  οκτάμηνα  δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  για  την  

καθαριότητα ,  δυστυχώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  376/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  στην   

Αγία  Νάπα  της  Κύπρου  για  πραγματοποίηση  τελετής  

αδελφοποίησης   

με  το  Δήμο  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  (Β’  φάση) .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  δεύτερη  φάση .  Έχετε  να  πείτε  κάτι ,  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  διαβάσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  καθαρά  τα  θέματα  που  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  Παρασκευή  για  την  δεύτερη  φάση  της  αδελφοποίησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  377/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  υποβολής  δύο  υποψηφιοτήτων  στη  διοργάνωση   

των  βραβείων  Best City Awards 2017 και  έγκριση  σχετικής  

δαπάνης .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  λείπει .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  να  συμπληρώσετε  

κάτι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πέρυσι  δόθηκαν  αυτά  τα  βραβεία  από  τον  ίδιο  οργανισμό .  Είχαμε  

πάρει  το  δεύτερο  βραβείο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  378/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθ .  71/1017 απόφασης  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  περί  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  θέλετε  εν  συντομία  μπορώ  να  σας  αναφέρω  πάρα  πολύ  γρήγορα  

στοιχεία  για  κάθε  κωδικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάπου  στην  αναμόρφωση  μέσα  υπάρχει  ένα  πρόστιμο  5.000.  Από  που  

είναι  αυτό ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  σας  πω  τώρα  αμέσως .  Ο  κωδικός  8132 έχουμε  ένα  πρόστιμο  εκεί  

5.000.  Αφορά  το  πρόστιμο  για  τα  πορτοκαλί  βιβλία  της  κοινωφελούς  
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επιχείρησης  του  Δήμου  Λευκώνα ,  που  προέρχεται  από  το  ΄09. 

Βεβαιώθηκε  αυτό  το  ποσό  και  πρέπει  να  πληρωθούν  τώρα .  Είναι  

αδιαπραγμάτευτο  αυτό  το  πρόστιμο  και  μπήκε  στον  κωδικό ,  σε  έναν  

παρόμοιο  κωδικό  για  αντίστοιχα  πρόστιμα  που  έχουμε  από  την  πρώην  

ΔΕΠΚΑ  ύψους  126.000,  το  γνωρίζετε  το  θέμα .  Στον  ίδιο  κωδικό  

λοιπόν  τον  αναμορφώνουμε  και  μπαίνουν  και  αυτά  τα  πέντε  χιλιάρικα .   

 Τα  πορτοκαλί  βιβλία  είναι  τα  βιβλία  όπου  εκεί  γίνονται  οι  

μισθολογικές  καταστάσεις  του  προσωπικού .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ο  πίνακας  προσωπικού .  Έρχεται  λοιπόν  από  το  ΄09 αυτό  το  πρόστιμο  

από  τα  πορτοκαλί  βιβλία  του  Λευκώνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  ερώτηση  υπάρχει ;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  379/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια   

λαϊκών  αγορών ,  λόγω  ανωτέρας  βίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  380/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του   

Δήμου  Σερρών  και  της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  για  το  έργο:   

¨Εκσυγχρονισμός  αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όπως  

είναι  ο  τίτλος  της  εισήγησης :  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  

σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  της  Εγνατία  οδός  ΑΕ ,  σε  

εισαγωγικά ,  για  το  έργο  εκσυγχρονισμού  του  Αυτοκινητοδρομίου  

Δήμου  Σερρών .   

 Το  έργο  αυτό  τι  θα  περιλαμβάνει ;  Θα  περιλαμβάνει  μια  

επίστρωση  της  πίστας  κυκλοφορίας ,  ώστε  να  γίνει  η  πίστα  πιο  

ανταγωνιστική  και  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  των  καιρών .   

 Επειδή  το  έργο  δεν  είναι  σύνηθες ,  είναι  εξειδικευμένο   και  

επειδή  οι  υπηρεσίες  μας  δεν  έχουν  εμπειρία  επάνω  σε  μελέτες  αυτού  

του  είδους ,  γι '  αυτό  δεν  είναι  εξειδικευμένες ,  ούτε  εμπειρία  έχουν .  Γι '  
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αυτό  ζητάμε  την  συνδρομή  της  Εγνατία  ΑΕ ,  ώστε  να  βοηθήσει  με  το  

προσωπικό  της  στην  συγκρότηση ,  στην  σύνταξη  των  τευχών  της  

μελέτης  αλλά  και  περαιτέρω ,  δηλαδή  κατά  την  διάρκεια  της  

κατασκευής  να  έχει  την  επίβλεψη .  Δηλαδή  να  βλέπει  σε  κάθε  χρονική  

στιγμή  εάν  το  έργο ,  εάν  η  επίστρωση  προχωράει  σωστά .   

 Η  ίδια  θα  πάρει  δείγματα ,  καρότα  που  λέμε ,  ώστε  να  τα  εξετάσει .  

Δηλαδή  δεν  θα  περιοριστεί  μόνο  σαν  τεχνικός  σύμβουλος  στην  

συνδρομή  της  μελέτης  των  τευχών ,  δηλαδή  για  να  συνταχθούν ,  αλλά  

και  περαιτέρω  έως  ότου  τελειώσει  το  έργο  θα  είναι  παρούσα  η  

εταιρεία .   

 Ο  προϋπολογισμός  είναι  18.000 με  το   Φ .Π .Α . .  Βέβαια  τι  

θέλουμε ;  Τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος ,  τροποποίηση  του  

προϋπολογισμού  και  την  ψήφιση  της  σχετικής  ψήφισης .  Παρακαλώ  να  

δεχθείτε  αυτή  την  εισήγηση  και  να  ψηφίσετε  τον  τεχνικό  σύμβουλο  

που  θα  μας  βοηθήσει  για  την  αναβάθμιση  της  πίστας ,  ούτως  ώστε ,  η  

πίστα  μας  πλέον  να  είναι  ανταγωνιστική  σε  κάθε  χώρα  η  οποία  θα  

τολμήσει  να  κάνει  αυτοκινητοδρόμιο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Συγνώμη ,  περιμένετε  κ .  Αναστασιάδη ,  θα  σας  δώσω  τον  

λόγο .   

 Στο  σημείο  αυτό  θα  ήθελα  να  καλωσορίσω  τον  Πρόεδρο  της  

ΛΑΜΨ  και  διευθύνων  σύμβουλο  του  Αυτοκινητοδρομίου  που  μας  κάνει  

την  τιμή  να  παρευρίσκεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Τον  

καλωσορίζουμε  λοιπόν .  Ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο  κοντά ,  κύριε  
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Πρόεδρε ,   θα  χρειαστεί ,  εάν  και  εφόσον  χρειαστεί  να  απαντήσετε  ή  να  

τοποθετηθείτε  σε  κάποιο  θέμα  που  αφορά  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  

 Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ξεκινούμε  με  ερωτήσεις .  Ο  κ .  

Γάτσιος ,  ο  κ .  Καλώτα ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  ο  κ .  Αναστασιάδη  

Αντώνης ,  ο  κ .  Καρύδας .  Κύριε  Γιαννακίδη  ζητήσατε  και  εσείς ;  Όχι .  

Υπάρχει  άλλος  ενδιαφερόμενος ;  Ωραία .   

 Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Γάτσιο .  Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα  ερώτημα  έχω  να  κάνω  μόνο  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Μέσα  από  

την  σύμβαση  αυτή  θα  προκύπτει  ότι  η  Εγνατία  ΑΕ  θα  μπορεί  να  είναι  η  

επιβλέπουσα  αρχή ;  Θα  μπορεί  να  έχει  δηλαδή  ρόλο  καθοριστικό  ή  

επιβλέπουσα  αρχή  θα  είναι  πάλι  ο  Δήμος  Σερρών ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επιβλέπουσα  αρχή  θα  είναι  ο  Δήμος  Σερρών  πάλι .  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  

όμως  με  την  καθοδήγηση  και  την  συνδρομή  της  Εγνατίας ,  της  

εταιρείας .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  και  κύριε  Δήμαρχε  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  επειδή  

βέβαια  πάντα  διαβάζουμε  τα  θέματα  που  έρχονται  αλλά  επειδή  έλειπα  

σε  κάποια  δημοτικά  συμβούλια ,  εάν  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  

να  πάρουμε  κάποια  απόφαση  συνολικά  το  έργο  εκσυγχρονισμού  της  

πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου ;  Πρώτη  ερώτηση  ήταν  αυτή .   

 Εάν  πήραμε  απόφαση  ως  Δ .Σ .  και  εάν  χρειάζεται  να  πάρουμε  

απόφαση  ότι  συμφωνούμε  να  προχωρήσουμε  στον  εκσυγχρονισμό  της  

πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου ;  
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 Δεύτερη  ερώτηση  είναι ,  γιατί  όντως  μια  τόσο  σημαντική  

απόφαση  του  Δ .Σ .  του  Αυτοκινητοδρομίου  δεν  ήρθε  στο  e-mail  μας ;  

Έχουν  έρθει  απίστευτες  άλλες  αποφάσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  ήρθε  η  απόφαση  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  το  αίτημα  του  Δ .Σ .  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Στο  e-mail  δεν  έχει  έρθει .  Σε  ένα  τόσο  σημαντικό  

θέμα .   

 Γιατί  σήμερα  εγώ  αντιλαμβάνομαι  ότι  στην  ουσία  αποφασίζουμε  

για  ένα  υποέργο  να  πάρουμε  τεχνικό  σύμβουλο  για  ένα  έργο  που  δεν  

πέρασε ,  εκτός  εάν  δεν  πρέπει  να  περάσει ,  από  το  ΔΣ  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  με  εντυπωσιάζει  και  ρωτώ  επίσης ,  που  σε  όλη  αυτή  

την  εισήγηση  δεν  αναφερόμαστε  καθόλου  μέσα ,  φυσικά  και  δεν  είναι  

και  απαραίτητο  να  αναφερθούμε ,  γιατί  το  έργο  αφορά  την  σύμβαση  με  

την  Εγνατία ,  στον  οικονομικό  προϋπολογισμό  αυτόν  του  έργου  και  μια  

λέξη  για  τα  450.000 ευρώ ,  που  όπως  τονίζεται ,  θα  είναι  πόροι  του  

Δήμου .  Θα  είναι  λεφτά  του  Δήμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  κατάλαβα  την  τελευταία  ερώτηση  για  τα  λεφτά  του  Δήμου .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Η  τελευταία  ερώτηση  ήταν ,  διαβάζοντας  όλη  την  εισήγηση ,  βέβαια  το  

θέμα  δεν  το  έργο  εκσυγχρονισμού  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Εδώ  δεν  

ψηφίζουμε  αυτό .  Ψηφίζουμε ,  εάν  κατάλαβα  καλά ,  ψηφίζουμε  την  

συνεργασία  με  σύμβουλο  για  να  εκσυγχρονίσουμε  το  
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Αυτοκινητοδρόμιο .  Οπότε  αναφέρεστε  πολύ  σωστά  στα  18.000 ευρώ .  

γίνεται  μόνο  μια  μικρή  αναφορά  ότι  το  έργο  θα  κοστίσει  450.000 

ευρώ ,  το  οποίο  μου  έκανε  εντύπωση  που  αυτά  πρέπει  να  τονιστεί  στο  

συμβούλιο ,  να  αναφέρεται  κάπου  ότι  είναι  τα  χρήματα  του  Δήμου .   

 Δηλαδή  στην  ουσία  εγώ  αντιλαμβάνομαι  ότι  ψηφίζω  ένα  

υποέργο ,  μια  σύμβαση  για  ένα  έργο  που  δεν  το  ξέρω  ως  δημοτική  

σύμβουλος ,  ως  παράταξη ,  το  ακούω  σήμερα ,  δεν  έχω  την  απόφαση  του  

Δ .Σ .  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  την  πρόταση  και  όλο  το  σκεπτικό  και  

μου  τίθεται  και  το  ερώτημα ,  ως  νέα  δημοτική  σύμβουλος ,  έχοντας  

ακούσει  την  προηγούμενη  ιστορία  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  έχοντας  

και  σε  εδώ  μέσα  συζητήσεις  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τι  γίνεται  

τελικά ;  Είναι  επέκταση  ή  είναι  που  πρόσφατα  κάναμε  την  πίστα  και  

αποτύχαμε  σε  κάποια  πράγματα ;  Προβάλουμε  το  έργο ,  κάνουμε  ένα  

έργο ,  μια  επίστρωση  πάνω  στην  ίδια  επίστρωση  που  έπρεπε  να  ήταν  

σωστή  που  είχαμε  κάνει ;   

 Γιατί  ο  εκσυγχρονισμός  είναι ,  οι  προηγούμενες  εργασίες  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  ήταν  σχετικά  πρόσφατες ,  εάν  θυμηθούμε  ότι  πριν  

δεκαπέντε  χρόνια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση ,  ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας  κ .  Καλώτα ,  γιατί  πολύ  το  

απλώνουμε  έτσι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Που  πρέπει  να  λυθούν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Ωραία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  δεν  …Η   μελέτη  του  έργο  θα  έρθει  μετά ,  που  θα  λέει  ότι  

αναβαθμίσουμε  την  πίστα  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  θα  κοστίσει  

τόσα  λεφτά  και  αυτά  τα  λεφτά  θα  δοθούν  από  την  ΣΑΤΑ  και  είναι  ήδη  

εγγεγραμμένα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  που  ψηφίστηκε .   

Άρα  μετά  από  αυτό  θα  έρθει  η  μελέτη .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

. .το  έργο  εάν  περνάει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  περνάει  τώρα  το  έργο .  Τώρα  παίρνουμε  σαν  συνεργάτη  μια  

πολύ  μεγάλη  εταιρεία  που  είναι  εξειδικευμένη  σε  τέτοια  έργα  για  μην  

τυχόν  και  γίνει  πάλι  κάποιο  λάθος  για  να  νοιώθουμε  ασφάλεια .   

 Εάν  δεν  το  κάναμε  αυτό  έπρεπε  να  κρούσετε  τον  κώδωνα  

κινδύνου  και  να  μας  πείτε  ότι  που  πάτε ;  Να  πάρετε ,  επιβάλλεται .   

 Λοιπόν ,  παίρνουμε  μια  εταιρεία  για  να  μην  γίνει  κανένα  λάθος .  

Να  συνεργαστούμε  για  να  μας  πει  πως  θα  γίνει  όλη  η  διαδικασία  των  

τευχών  δημοπράτησης  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Πώς  θα  γίνει  η  

επίστρωση .  Όπως  σας  είπε  ο  Αντιδήμαρχος  θα  πάρουν  . .και  τα  λοιπά .   

 Δεν  ψηφίζουμε  αυτή  την  στιγμή  το  έργο ,  την  υλοποίηση  του  

έργου .  Αμέσως  μετά  θα  έρθει  η  μελέτη ,  την  οποία  μελέτη  θα  κάνουν  οι  

υπηρεσίες  του  Δήμου ,  θα  έρθει  η  μελέτη  και  θα  ψηφίσουμε  τα  400,  

πόσα  χιλιάρικα  είναι  για  να  γίνει  το  έργο .   

 Αίτημα  έχει  κάνει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  είναι  μέσα  στον  

φάκελο .  Εάν  το  διαβάσετε  υπάρχει  28/3/17,  υπάρχει  αίτημα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

51 

Δεν  ξέρω  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει  αίτημα ,  έχει  ημερομηνία  28/3,  είναι  δυο  λέξεις .  Θα  σας  τις  

διαβάσω .  Απευθύνεται  σε  μένα  και  στον  Διευθυντή  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  και  λέει :  

 Μετά  την  από  16/3/17 αποστολή  της  μελέτης  του  Ε .Μ .Π .  στην  

υπηρεσία  σας  με  τίτλο :  Διερεύνηση  για  την  αναβάθμιση  του  

Αυτοκινητοδρομίου  στον  Δήμο  Σερρών ,  την  οποία  χρηματοδότησε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  παρακαλούμε  όπως  προβείτε  στον  εκσυγχρονισμό  

του  τάπητα  στις  νέες  απαιτήσεις  της  αυτοκίνησης .   

 Δηλαδή  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Αυτοκινητοδρομίου  κάλεσε  

το  Ε .Μ .Π .  και  είπε  στο  Ε .Μ .Π .  ότι  σε  παρακαλούμε  να  εξετάσετε  όλη  

την  πίστα  και  να  μας  πείτε ,  τι  χρειάζεται  να  κάνουμε  για  να  γίνει ,  για  

να  είναι  η  πίστα  ανταγωνιστική ,  διότι  ετοιμάζονται  να  κάνουν  

αυτοκινητοδρόμια  η  Ρουμανία ,  η  Βουλγαρία .  Κάτι  λένε  για  την  Πάτρα  

και  τα  λοιπά .  

 Άρα  εμείς  δεν  θέλουμε  να  τρέχουμε  πίσω  από  τις  εξελίξεις ,  

θέλουμε  να  τις  προλάβουμε .  Το  Ε .Μ .Π .  έκανε  μια  μελέτη ,  την  οποία  

πλήρωσε  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  είπε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  ότι  πρέπει  

να  γίνουν  αυτά  και  αυτά  και  τα  τεκμηριώνει  πάρα  πολύ  καλά .  Είναι  

στην  διάθεσή  σας  αυτή  η  μελέτη ,  όποιος  θέλει  μπορεί  να  πάει  να  την  

δει .   

 Μετά  από  αυτά  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  στέλνει  αυτό  το  αίτημα  

που  σας  διάβασα  προηγουμένως  και  για  να  διασφαλίσουμε  την  επιτυχία  

του  έργου  κάνουμε  την  προγραμματική  σύμβαση  με  την  ΕΓΝΑΤΙΑ .   
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 Η  πίστα  του  Αυτοκινητοδρομίου  δεν  έχει  κανένα  μα  κανένα  

πρόβλημα .  Αυτό  μπορούν  να  σας  το  πουν  οι  χρήστες .  Πάτε  μια  μέρα  

που  τρέχουν  με  μηχανές ,  με  αυτοκίνητα  και  ρωτήστε  τον  οποιοδήποτε  

χρήστη .  Είναι  υπέρ  ευχαριστημένοι .  Η  πίστα  είναι  πάρα  πολύ  καλή .  

Άλλωστε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  βρίσκεται  στο  ζενίθ  του  αυτή  την  

στιγμή .  Όλα  τα  σαββατοκύριακα  είναι  κλειστά .  Ποτέ  δεν  δούλευε  

καλύτερα  από  ότι  δουλεύει  τώρα .  Εμείς  όμως  θέλουμε  συνεχώς  να  την  

βελτιώνουμε ,  να  μην  τρέχουμε  πίσω  από  τις  εξελίξεις ,  να  τις  

προλαβαίνουμε ,  να  είμαστε  ανταγωνιστικοί ,  να  κρατήσουμε  τον  κόσμο  

αυτόν  που  υπάρχει  και  να  έρθει  και  άλλος  κόσμος .   

 Θα  γίνει  ένα  ξύσιμο  σε  βάθος ,  δεν  τα  ξέρω  πολύ  καλά ,  σας  τα  

λέω  με  πολύ  απλά  λόγια ,  σε  βάθος  5 εκατοστών ,  από  πάνω  θα  πέσει  

αυτή  η  επίστρωση .  Μην  ξεχνάτε  ότι ,  πρέπει  να  πω  και  το  εξής :  ναι  μεν   

η  πίστα  δεν  έχει  κανένα  πρόβλημα  αλλά  μετά  το  τεχνικό  πρόβλημα  που  

είχε  δημιουργηθεί  και  αποκαταστάθηκε  η  πίστα ,  ας  πούμε ,  αισθητικά  

φαίνεται  σαν  μπαλώματα ,  με  τις  προσθέσεις  που  κάναμε .   

Λοιπόν ,  όλα  αυτά  εμείς  θέλουμε  να  τα  βελτιώσουμε .  Άλλωστε  

και  σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  από  ότι  μου  λένε ,  θα  σας  τα  πει  αυτά  και  

ο  διευθύνων  σύμβουλος  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  ο  Πρόεδρος  της  . . ,  

εάν  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο ,  υπάρχουν  καινούργιες  προδιαγραφές .  

Κάθε  πέντε  χρόνια  θα  πρέπει  οι  πίστες  να  εκσυγχρονίζονται .   

Άρα  μέσα  σε  όλο  αυτό  το  πακέτο  και  στην  φιλοσοφία  που  έχουμε  

ως  Δημοτική  Αρχή  και  επειδή  δίνουμε  μεγάλη  βαρύτητα  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  προβαίνουμε  σε  αυτή  την  κίνηση ,  να  υπογράψουμε  

τώρα  προγραμματική  σύμβαση ,  να  έρθει  εν  συνεχεία  η  μελέτη  και  να  

γίνει  το  έργο .   
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Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα  στις  ερωτήσεις  που  θέσατε  ή  μήπως  

ξέχασα  καμία  ερώτησή  σας .  Δεν  την  απάντησα ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  ερωτήσεις ,  ερωτήσεις .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άκουσα  με  ιδιαίτερη  προσοχή  αυτά  τα  οποία  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Εγώ  

θα  ήθελα  να  ρωτήσω  και  τον  κ .  Δήμαρχο  αλλά  και  όποιον  έχει  ευθύνη  

για  την  λειτουργία .  Καλούμαστε  εδώ  πέρα  να  ψηφίσουμε  σύναψη  

προγραμματικής  σύμβασης .  Ναι  αλλά  δεν  έχουμε  την  εισήγηση  που  

μας  οδηγεί  στην  αναγκαιότητα  επίστρωσης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  Πρόεδρε .  Και  μάλιστα  με  ένα  αιτιολογικό  το  οποίο  να  

είναι  ισχυρό ,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  πριν  από  δυο  χρόνια  έκλεισε  η  

υπόθεση  της  πίστας ,  και  κατά  την  άποψή  μου ,  η  διχρωμία  την  οποία  
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εσείς  προφασίζεστε  δεν  είναι  τόσο  ισχυρό  επιχείρημα  που  να  κοστίσει  

450,  500.000.  

 Έχω  την  πεποίθηση  ότι  κάτι  δεν  λέγεται  με  το  όνομά  του  και  θα  

παρακαλούσα  πολύ  να  μας  δοθεί  η  εισήγηση  για  την  αναγκαιότητα  

επίστρωσης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω .  Καταρχήν  δεν  ξέρω  εάν  δεν  το  καταλάβατε  αυτό  που  

είπα ,  εάν  σκοπίμως  δείχνετε  ότι  δεν  το  καταλαβαίνετε .  Δεν  είπα  ότι  

αναβαθμίζουμε  την  πίστα  λόγω  διχρωμίας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέω ,  δεν  είναι  αυτό .  Μόνο  αυτός  δεν  είναι  ο  λόγος .  Λέω  όμως  και  

αυτό  καλύπτεται .   

 Η  αναγκαιότητα  που  είπατε  και  νομίζω  προηγουμένως  μίλησε  και  

η  γραμματέας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  σας  είπε  με  τα  e-mail  

που  έστειλε ,  ότι  ότι  έγγραφο  θέλετε  είναι  στην  διάθεσή  σας  να  το  

δώσει .  Το  Μετσόβιο  για  την  αναγκαιότητα .  Μα  τα  είπα  προηγουμένως .  

Το  Ε .Μ .Π .  μετά  από  αίτημα  του  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  απευθύνθηκε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  

Αυτοκινητοδρομίου  στο  Ε .Μ .Π .  και  λέει  ότι  ελάτε  να  μας  πείτε ,  τι  λέτε  

για  την  πίστα ;  Σε  τι  κατάσταση  βρίσκεται ;  Εμείς  θέλουμε  να  την  

κάνουμε  πιο  ανταγωνιστική .  Για  πείτε  μας  σε  τι  κατάσταση  βρίσκεται  

και  πως  μπορούμε  να  την  κάνουμε  ανταγωνιστική ;   

 Αυτό  είναι  στο  16/3/17 αποστολή  μελέτης  του  Ε .Μ .Π . .  Πάρτε  το .  

Επειδή  είναι  πολλές  οι  σελίδες ,  γι '  αυτό  μάλλον  δεν  το  έστειλε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  αναγκαιότητα .  Η  απάντηση  για  την  αναγκαιότητα .  Δεν  

ξέρω  γιατί  δεν  γίνομαι  κατανοητός .  Γιατί  το  κάνουμε  δηλαδή ,  το  

Ε .Μ .Π .  μας  λέει  ότι  ναι ,  εάν  θέλετε  να  είστε  ανταγωνιστικοί ,  η  πίστα  

δεν  έχει  κανένα  πρόβλημα  αλλά  εάν  θέλετε  να  είστε  ανταγωνιστικοί ,  

μπορείτε  και  πρέπει  να  τακ  κάνετε  αυτά .   Και  το  τεκμηριώνει .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμάς  μας  ενδιαφέρει  η  ανταγωνιστικότητα  του  Αυτοκινητοδρομίου .  

Δεν  θέλουμε  να  μείνει  στάσιμο .  Αυτή  είναι  μια  πολιτική  φιλοσοφία .  

Βεβαίως  μας  ενδιαφέρει .  Δεν  θέλουμε  να  τρέχουμε  πίσω  από  τις  

εξελίξεις .  Αυτό  είναι  το  πολιτικό  σκέλος .   

Εσείς ,  εάν  σας  ενδιαφέρει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  το  βάζετε  σε  

τρίτη  ή  σε  τέταρτη  ή  τελευταία  προτεραιότητα ,  αυτό  είναι  δικό  σας  

θέμα .  Εμείς  το  βάζουμε  σε  πρώτη  προτεραιότητα  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Λοιπόν ,  θέλουμε  να  το  κάνουμε  πιο  ανταγωνιστικό ,  έχουμε  την  

εισήγηση ,  την  μελέτη  του  ΕΜΠ  που  μας  λέει  ότι  ναι ,  κάντε  το ,  η  πίστα  

δεν  έχει  κανένα  πρόβλημα ,  κάθε  πέντε  χρόνια  επιβάλλεται  να  γίνεται  

αυτό ,  υπάρχουν  καινούργιες  προδιαγραφές ,  καινούργια  πράγματα  τα  

οποία  τα  ξέρει  καλύτερα  ο  Πρόεδρος  της  . .  και  θα  σας  τα  πει .   

 Θα  παρακαλούσα  εγώ  μετά  εάν  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο  και  να  

εξηγήσει  κάποια  πράγματα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα ,  μια  στιγμή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  άλλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  δεν  μπορούμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ποιο  είναι  το  θέμα ;  Δεν  μπορώ  να  καταλάβω  ποιο  είναι  το  θέμα  

μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μισό  λεπτό .  Ολοκληρώστε  κ .  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ολοκλήρωσα  και  απάντησα  για  την  αναγκαιότητα ,  για  την  μελέτη  που  

έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Είμαστε  στις  ερωτήσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ερώτηση .  Τοποθέτηση  θα  γίνει  αργότερα .   

 Είμαι  στην  δικές  σας ,  επειδή  είναι  και  ο  αξιότιμος  κ .  Πρόεδρος ,  

ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  δεν  είναι  να  μας  πει  τι  θα  κάνει ,  είναι  κ .  

Αγγελίδη  στην  πρόθεσή  σου  να  γκρεμίσουμε  εκείνα  τα  σκυλάδικα  και  

να  αναπτύξουμε  και  να  κάνουμε  σωστό  Αυτοκινητοδρόμιο ;  Είναι  στην  

προθέσεις  σας ;  Ερώτηση .   

 Διότι ,  όταν  εμείς  κάναμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  επειδή  δεν  μας  

δώσανε  μια  δεκάρα  η  Θεσσαλονίκη ,  τα  κάναμε  με  δημοτικά  χρήματα ,  

δεν  προλάβαμε  να  το  ολοκληρώσουμε  όπως  έπρεπε .  Ότι  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  ο  Βλάχος  ότι  όταν  θα  ξανά  έρθουμε  θα  το  ολοκληρώσουμε .  

Δυστυχώς  όμως  χάθηκαν  οι  εκλογές ,  ήρθε  άλλος  Δήμαρχος  και  

σταμάτησε  όπως  είναι .   

 Παρακαλώ  θερμά ,  για  να  έχουμε  ανταγωνιστικό  

Αυτοκινητοδρόμιο  πρέπει  να  φύγουν  από  εκεί  τα  σκυλάδικα ,  να  . .  και  

να  γίνει  σωστό .  Αυτή  είναι  η  ερώτησή  μου .  Υπάρχει  αυτή  η  πρόθεση  

από  εσάς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ξεκινάμε  για  τοποθετήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  τον  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .  συγνώμη ,  επί  της  διαδικασίας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  επιτρέψτε  μου  ένα  λεπτό  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  απαντήσει  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει .  Ενδιαφέρεστε  κάποιοι  να  τοποθετηθείτε ;  Η  κυρία  

Καλώτα ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  σας  

δώσω  τον  λόγο  αμέσως .  Αμέσως  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

 Γάτσιος ,  Ραμπότας ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  

Αντώνης .  Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλετε  να  τοποθετηθείτε  προτού  ξεκινήσει  

ο  κύκλος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω  στον  κ .  Αναστασιάδη .  Αυτό  που  λέτε  τώρα  για  το  

κυνοκομείο  για  να  γκρεμιστεί  το  κυνοκομείο  είναι  ένα  άλλο  θέμα .  

Όμως  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό  είναι  άλλο  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  τι  να  κάνουμε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  ας  απαντηθεί  κ .  Γάτσιο ,  δεν  χάθηκε  ο  κόσμος .  Ας  απαντήσει  ο  

κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όμως  κάναμε  επέκταση  της  κυρίας  πίστας… 
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  δεν  είναι  το  θέματος  τώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  πρόθεσή  σας  σας  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  στην  τοποθέτησή  σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντησα .  Είναι  στις  προθέσεις  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλετε  να  ακούσετε  τις  απόψεις ,  τις  

τοποθετήσεις  και  στην  συνέχεια . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ζήτησα  τον  λόγο  διαδικαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μιλάτε  όλοι  μαζί  δεν  μπορώ  να  σας  ακούσω .  Ορίστε  κυρία  Καλώτα  

κάτι  θέλετε  να  συμπληρώσετε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διαδικαστικά  λέω .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γάτσιο ,  σας  ακούω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  έχει  νομίζω ,  νόημα  ο  πρόεδρος  να  πάρει  τον  λόγο  για  ένα  θέμα  

που  είναι  μια  προγραμματική  σύμβαση  με  κάποιον  άλλο .  Όταν  έρθει  η  
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ώρα  να  συζητήσουμε  για  την  σκοπιμότητα  του  συγκεκριμένου  έργου ,  

θεωρώ  τότε  επιβεβλημένο  να  έρθει  και  ο  Πρόεδρος  να  έρθουν  και  οι  

άλλοι  αρμόδιοι  και  ειδικοί  να  μας  πουν  την  γνώμη  τους .  Μιλάμε  για  

μια  προγραμματική  σύμβαση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω  και  εγώ  επί  της  διαδικασίας .  Εδώ  για  πολλά  θέματα  

έρχονται  διάφοροι  πολίτες  που  δεν  είναι  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  

ζητάνε  τον  λόγο  και  λένε  κάποια  πράγματα .  νομίζω  θα  είναι  ασέβεια  

εάν  δεν  δώσουμε  τον  λόγο ,  από  την  στιγμή  που  θέλει  να  μιλήσει ,  στον  

Πρόεδρο  της…, διότι  εδώ  τέθηκαν  διάφορα  θέματα  και  τεχνικά  θέματα  

και  τα  ξέρει  πάρα  πολύ  καλά .   

 Νομίζω  θα  είναι  ασέβεια  εάν  δεν  του  επιτρέψουμε  να  πει  δυο  

λόγια .  Επιβάλλεται .  Άλλο  τώρα  μετά .  Καλά  μετά  αλλά  πρέπει  να  πει  

και  δυο  λόγια .  Εάν  είναι  δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  δώσουμε  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  και  είναι  σωστό  να  τον  

δώσουμε .  Θα  τοποθετηθούν  πρώτα  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  στην  

συνέχεια  ο  πρόεδρος  και  εσείς ,  κύριε  Δήμαρχε  εάν  θέλετε ,  που  έχετε  

το  δικαίωμα .   

 Κύριε  Γάτσιο  ζητήσατε  τον  λόγο ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  ο  κ .  Γκότσης .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επιτρέψτε  μου  πρώτα  να  ξεκινήσουμε  μια  γενική  

παραδοχή  της  δημόσιας  διοίκησης .  Ένα  δευτερόλεπτο .  Υπάρχει  ένα  

τεράστιο  πρόβλημα .  Όλοι  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  κάνουν  μεταπτυχιακά  

και  στον  Δήμο  μας  συμβαίνει  το  ίδιο  και  ότι  είναι  να  το  δώσουμε ,  ότι  

είναι  να  κάνουμε  μια  εξειδικευμένη  μελέτη  συνεχώς  τα  δίνουμε  

κάποιου  αλλού .   

 Επιτέλους ,  για  ποιο  λόγο  γίνονται  αυτά  τα  μεταπτυχιακά  εις  

βάρος  του  Δήμου  που  το  ζείτε  εσείς  καθημερινά  μέσα  στον  Δήμο .  

Επιτέλους  τα  μεταπτυχιακά  να  τα  προκηρύξει  η  κάθε  υπηρεσία ,  ο  

Δήμος  στην  προκειμένη  περίπτωση  για  εκεί  που  χρειάζεται .  Όλοι  οι  

υπάλληλοι  λείπουν  συνεχώς  γιατί  κάνουν  ένα  μεταπτυχιακό .  Να  

τελειώνει  αυτή  η  ιστορία .  Ένα  το  κρατούμενο .   

 Δεύτερον .  Πρέπει  να  ενημερώσουμε  το  σώμα ,  αγαπητέ ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   ότι  αυτά  που  είπε  ο  Δήμαρχος  είναι  έτσι ,  όντως  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  ζήτησε  από  το  Ε .Μ .Π .  να  κάνει  μια  μελέτη  στην  

οποία  να  μας  έλεγε  τι  ακριβώς  χρειάζεται  να  γίνει  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  και  επίσης ,  να  επιβλέψει  όταν  και  εάν  γίνει  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  επιβλέψει  και  την  όλη  διαδικασία .  

 Εγώ  φυσικά  ως  μέλος  της  αντιπολίτευσης  διαφώνησα ,  γιατί  είπα  

ότι  κανένα  ρόλο  και  καμία  αρμοδιότητα  δεν  έχουμε  να  πληρώσουμε  

πάνω  από  20.000 ευρώ  εκεί  και  εκπλήσσομαι  όταν  είδα  το  θέμα  τώρα  

να  έρχεται  να  πληρώσουμε  άλλα  18 χιλιάρικα  τώρα  σε  μια  άλλη  

παρόμοια  εταιρεία  για  να  κάνει  τι ;  Για  να  είναι  σύμβουλος  και  αυτή ;   

 Δηλαδή  αναθέσαμε  χρήματα  στο  Ε .Μ .Π .  να  μας  γίνει  σύμβουλος  

να  μας  πει  τι  πρέπει  να  κάνουμε  και  να  επιβλέψει  το  έργο .  Ερχόμαστε  
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τώρα  να  κάνουμε  ξανά  μια  ανάθεση  στην  Εγνατία  για  να  επιβλέπει  την  

συγκεκριμένη  διαδικασία ;   

 Φυσικά  θα  αποδεχθώ  απόλυτα  αυτά  που  είπε  η  κυρία  Καλώτα ,  ότι  

το  έργο ,  μάλλον  για  να  κάνουμε  προγραμματική  σύμβαση  πρέπει  να  

αποφασίσουμε  εδώ  εάν  θα  κάνουμε  το  έργο .  Πρώτα  έρχεται  εκείνη  η  

διαδικασία  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  λέμε  ότι  ναι  θα  γίνει  το  έργο  το  

συγκεκριμένο ,  αποφασίζουμε  και  από  εκεί  και  μετά  προχωρούμε  σε  

τεχνικούς  συμβούλους ,  εάν  χρειαζόμαστε .   

 Θεωρώ  ότι  είμαστε  έξω  από  την  γραμμή  μας .  Δεν  είναι  κακό  να  

βλέπουμε  μερικά  πράγματα  εκ  των  υστέρων .  Δεν  είναι  σωστό ,  κατά  την  

γνώμη  μου ,  αυτή  την  στιγμή  αυτό  που  κάνουμε  για  δυο  λόγους .  Τον  

έναν   τον  ανέφερα  και  τους  δυο  τους  ανέφερα .  Δεν  έχω  να  πω  τίποτα  

παραπάνω .   Προέδρος  ήσασταν  κ .  Αραμπατζή ,  δεν  θυμάμαι  πόσα  

χρήματα  δώσαμε  τότε .  Πάνω  από  20.000 πάντως .  Για  να  καλύψουμε  

αυτή  την  ανάγκη  που  σήμερα  έρχεται  ως  τεχνικό  σύμβουλο  να  φέρουμε  

την  Εγνατία .   

 Εγώ  προσωπικά  και  η  παράταξη  δεν  μπορούμε  να  δεχθούμε  μια  

τέτοια  διαδικασία .  το  Δ .Σ .  αυτό  το  αίτημα  δεν  είναι  απόφαση  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου .  Είναι  ένα  έγγραφο  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

προς  τον  Δήμο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Δήμαρχος  επειδή  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  να  παίρνει  τον  λόγο ,  θα  

ήθελα  να  πω  τα  εξής ,  για  να  μην  τα  ξεχάσω  μετά .   

 Τα  μεταπτυχιακά  δεν  τα  ορίζουμε  εμείς .  Δεν  λέμε  μεταπτυχιακό  

για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  θα  γίνει .  Ορίζονται  από  το  Υπουργείο .  

Μεταπτυχιακό  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  δεν  υπάρχει ,  δυστυχώς .  Τι  να  

κάνουμε ;   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γενικώς  απαντάω  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση ,  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εγώ  γενικώς  απαντάω .  Τα  μεταπτυχιακά  δεν  τα  ορίζουμε  εμείς ,  τα  

ορίζει  το  Υπουργείο .  Μεταπτυχιακό  για  Αυτοκινητοδρόμιο  δεν  

υπάρχει ,  άρα  δεν  υπάρχει  εξειδικευμένος  υπάλληλος  για  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Μην  τα  μπερδεύετε .  Το  Ε .Μ .Π .  έκανε  μια  μελέτη  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Ε .Μ .Π .  έκανε  μια  μελέτη  μετά  από  αίτημα  του  Αυτοκινητοδρομίου  

για  να  πει  ότι  η  πίστα  εάν  είναι  σε  καλή  κατάσταση  και  πως  μπορούμε  

να  την  κάνουμε  ανταγωνιστική .  Μέχρι  εκεί .  αυτή  την  μελέτη  έκανε  και  

μας  λέει  ότι  ναι ,  μπορείτε  να  την  κάνετε  ανταγωνιστική ,  καλά  είναι  να  

την  κάνετε  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Πρέπει  να  κάνετε  εκσυγχρονισμό .   

 Την  Εγνατία  την  παίρνουμε  για  να  παρακολουθήσει  και  μας  

βοηθήσει  στην  όλη  πορεία  υλοποίησης  του  έργου .  Τώρα  από  την  αρχή  

που  θα  ξεκινήσουμε ,  τεύχη  δημοπράτησης ,  ξέρω  εγώ ,  διακηρύξεις ,  

δημοπρασίες ,  μελέτη  και  στην  μελέτη  θα  την  κάνουμε .    
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Ως  Δήμος  θέλουμε  και  την  Εγνατία  να  ρίξει  μια  ματιά  στην  

μελέτη  και  να  την  φέρουμε .  Καταλάβατε ;  Γι '  αυτό  κάνουμε  την  

προγραμματική  αυτή  σύμβαση ,  για  να  διασφαλίσουμε  με  τον  καλύτερο  

τρόπο  μετά  το  πρόβλημα  το  τεχνικό  που  δημιουργήθηκε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  προσπαθούμε  να  διασφαλίσουμε  με  τον  καλύτερο  

τρόπο  την  όλη  διαδικασία  για  να  αναβαθμίσουμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο .    

 Αυτά  ήθελα  να  απαντήσω  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Γάτσιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Δήμαρχε  κανείς  από  την  παράταξή  μας  και  τους  υπολοίπους  δεν  

είπε  ότι  δεν  είναι  απαραίτητο  το  έργο  αυτό  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

και  ξέρουμε  όλοι  πόσο  σημαντικό  είναι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  για  την  

πόλη  των  Σερρών  και  για  την  οικονομία  της  πόλης  μας .   

 Πάρα  πολύ  έντεχνα  πήγατε  το  θέμα  κάπου  αλλού .  Εγώ  σας  

ρώτησα  και  επιμένω ,  ότι  η  διαδικασία  αυτή  που  έρχεται  το  θέμα  και  

ελπίζω  να  μην  το  βρούμε  μπροστά  μας ,  επιμένουμε  ως  παράταξη ,  ότι  

δεν  υπάρχει  απόφαση  για  το  έργο ,  συνολική  απόφαση  ότι  προχωρούμε  

σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  στον  εκσυγχρονισμό  του  έργου  μετά  από  

αίτημα .  

 Προχωρούμε ,  δεύτερο  βήμα ,  σε  προγραμματική  σύμβαση  εφόσον  

την  χρειαζόμαστε  με  μια  εταιρεία  και  έρχεται  μετά  το  έργο ,  η  

δημοπρασία  του ,  οι  μελέτες  του  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

 Κανείς  μας  δεν  λέει  όχι  στον  εκσυγχρονισμό  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Επιμένουμε  ότι  η  διαδικασία  σας  που  ακολουθείτε  

εδώ  σήμερα ,  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είναι  λάθος .  Μας  

φέρνετε  σε  γεγονότα  να  ψηφίσουμε  προγραμματισμένη  συμβούλους  και  
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μετά  τι  να  αποφασίσουμε  ως  παρατάξεις ;  Εάν  θα  πούμε  ναι  στο  έργο  ή  

όχι ,  ενώ  θα  έχουμε  δώσει  τα  18,  τα  20,  τα  25;  Πρώτα  γνωρίζουμε  τα  

απλά  που  ξέρω  ότι  έρχεται  ένα  έργο  να  παρθεί  η  απόφαση  και  μετά  

προχωράμε  σε  όλα  τα  άλλα .  

 Σαφέστατα  το  Αυτοκινητοδρόμιο  πρέπει  να  γίνει ,  δεν  είμαστε  

αντίθετοι  ως  παράταξη ,  αλλά  η  διαδικασία  που  ακολουθεί  η  Δημοτική  

Αρχή  λάθος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέλω  να  απαντήσω  πάλι .  Η  διαδικασία  είναι  πάρα  πολύ  σωστή  

και  η  διαδικασία  αυτή  γίνεται  μετά  από  εισηγήσεις  των  υπηρεσιών  

μας .  απόφαση  για  την  εκσυγχρονισμό ,  για  την  αναβάθμιση  της  πίστας  

του  Αυτοκινητοδρομίου  πήραμε  ψηφίζοντας  το  τεχνικό  πρόγραμμα .  

Υπάρχει .  λέει  ότι  μέσα  στο  ΄17 θα  αναβαθμίσουμε  την  πίστα .  Η  

διαδικασία  που  ακολουθούμε ,  σας  είπα  για  ποιο  λόγο  τώρα  ψηφίζουμε  

την  προγραμματική  σύμβαση   και  αυτά  τα  ακολουθούμε  μετά  από  

προτάσεις  που  κάνουν  οι  υπηρεσίες  μας  και  λένε  ότι  αυτή  είναι  η  

διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθήσετε .   

Το  διαδικαστικό  και  είναι  λάθος ,  νομίζω ,  για  πολιτικές  

παρατάξεις ,  δημοτικές  παρατάξεις  και  βλέπω  πολλές  φορές  τρώμε  

χρόνο  σε  διαδικαστικά  θέματα  και  όχι  στην  ουσία .  Συμφωνούμε  να  

γίνει ,  συμφωνούμε  να  εκσυγχρονιστεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  διαφωνώ  

στην  διαδικασία .  δεν  νομίζω  ότι   είναι  σωστές  αυτές  τοποθετήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ψηφίσαμε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  τον  εκσυγχρονισμό ,  την  αναβάθμιση  

της  πίστας .  Την  ψηφίσαμε .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  το  ποσό  βεβαίως  και  το  ποσό  υπάρχει  από  την  ΣΑΤΑ .  Υπάρχει  και  

μετά  από  συνεργασία  που  γίνεται  με  τις  υπηρεσίες  μας  και  τα  λοιπά ,  

μας  είπαν  ότι  το  επόμενο  στάδιο  είναι  αυτό .  Αυτό  πρέπει  να  κάνουμε  

για  να  διασφαλίσουμε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  το  έργο ,  διότι  όποιος  

καίγεται  λέει  με  το  γιαούρτι ,  φυσάει  και  τον  χυλό .  Έτσι  δεν  λέει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς .  Εδώ  καήκαμε  και  προσπαθούμε  να  μην  ξανά  καούμε .  Να  

κάνουμε  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  να  διασφαλίσουμε  την  

επιτυχία  του  έργου .  Η  διαδικασία  είναι  αυτή ,  είναι  σωστή .  Εάν  θέλετε  

πάτε  και  αύριο  στις  υπηρεσίες  και  θέσετε  αυτά  τα  ζητήματα .  Θα  σας  

απαντήσουν .  Δεν  κάνουμε  του  κεφαλιού  μας .  Οι  υπηρεσιακοί  

παράγοντες  είναι  οι  σύμβουλοι  ενός  Δημάρχου ,  μιας  Δημοτικής  Αρχής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελευταίος  εγώ  θα  μιλήσω .  Έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,   θέλω  να  πω  ότι  

σήμερα  εδώ  καλούμαστε  να  εγκρίνουμε  μια  προγραμματική  σύμβαση  

με  έναν  αξιόπιστο  φορέα  που  δεν  τίθεται  θέμα  αμφισβήτησης  περί  της  

αξιοπιστίας  λόγω  του  μεγάλου  background που  έχει  σε  τέτοιου  είδους  

έργα ,  ώστε  αυτός  μέσω  της  προγραμματικής  σύμβασης  να  μας  πει  

ακριβώς  το  ύψος ,  την  αιτιολογική  έκθεση ,  εάν  πρέπει  να  γίνει  κάτι  ή  

δεν  πρέπει  να  γίνει ,  γιατί   πράγματι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  ειδικά  η  

υποδομή  αυτή  που  δοκιμάζει  κάθε  μέρα  το  κοινό  είναι  η  πίστα .   

 Επειδή  και  τα  αυτοκίνητα  εκσυγχρονίζονται  αλλά  εάν  θέλετε  τα  

τεχνικά  χαρακτηριστικά  τόσο  των  αυτοκίνητων  όσο  και  της  πίστας  

πρέπει  να  είναι  στις  σημερινές  συνθήκες  για  τον  μηχανοκίνητο  

αθλητισμό ,  ενδεικτικά  αναφέρω  και  το  ξέρει  ο  Πρόεδρος  εδώ ,  ακόμα  

και  τα  κέρπς  έχουν  πρόβλημα ,  θα  πρέπει  εκεί  να  γίνει  μια  παρέμβαση .   

Την  παρέμβαση  θα  την  κάνουμε  κατόπιν  της  έγκρισης  

προγραμματικής  σύμβασης  με  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΑΕ .  Αυτοί  θα  πουν  τι  

συγκεκριμένη  έκθεση  υπάρχει  επί  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  ή  

οτιδήποτε  άλλο .  Το  ύψος  και  τα  πάντα .   Δηλαδή  έχει  μια  μορφή ,  

πράγματι ,  τεχνικής  υποστήριξης  από  έναν  φορέα  που  έχει  μια  πολύ  

μεγάλη ,  εάν  θέλετε ,  υποδομή  πάνω  σε  αυτό  το  κομμάτι .   

 Ας  μείνουμε  στο  συγκεκριμένο  θέμα ,  την  έγκριση  ή  μη  της  

προγραμματικής  σύμβασης  με  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΑΕ  και  τα  υπόλοιπα  θα  τα  

δούμε  στην  πορεία .   

 Ευχαριστώ .  Για  να  μην  πάει  πάρα  πολύ  μακριά  η  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Ραμπότα .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Επειδή  τα  πολλά  λόγια  είναι  φτώχεια ,  Αγγελίδη ,  τα  πολλά  λόγια  είναι  

φτώχεια  και  να  σέβεσαι  έναν  ομιλητή ,  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πιο  δυνατά  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  λέω  τα  πολλά  λόγια  είναι  φτώχεια ,  σωστά  ενεργείτε ,  πρέπει  να  

πάρετε  έναν  ειδικό  σύμβουλο  ο  οποίος  να  έχει  γνώση ,  όμως ,  επάνω  στο  

θέμα  αυτό ,  διότι  όταν  κάναμε  εμείς  το  Αυτοκινητοδρόμιο  με  τον  κ .  

Βλάχο ,  ήμουνα  εγώ  κοντά  στον  Βλάχο  γιατί  έχω  κάνει  μεγάλα  έργα  

τέτοια  και  ξέραμε  πως  θα  γίνει  το  μαγείρεμα ,  το  μείγμα ,  πως  θα  πέσει .  

 Δηλαδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πολύ  σωστά  κάνατε  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  πολύ  σωστά  ενεργεί ,  πρέπει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πρόσεξε ,  

αυτός  που  θα  αναλάβει  την  ευθύνη ,  πρέπει  να  γνωρίζει  την  σκληρότητα  

των  υλικών .  Πρωταρχικό .  Τι  σκληρότητα  πρέπει  να  έχουν  τα  υλικά .  

 Δεύτερον ,  να  ελέγξει  την  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  υλικών .   

 Τρίτον .  Όταν  θα  βάλει  το  μείγμα  και  θα  γίνει  το  μαγείρεμα ,  σε  

ποιους  βαθμούς  θα  το  κάνει  και  πως  θα  το  τοποθετήσει  μετά  πάνω  

στον  τάπητα .  Πρέπει  να  έχει  ειδική  γνώση  και  εάν  στην  Εγνατία  Οδό  

υπάρχει  κάποιος  μηχανικός  που  να  ξέρει  ή  τεχνικός ,  δεν  είναι  

απαραίτητο  να  είναι  μηχανικός  αλλά  κάποιος  που  μαγειρεύει  τέτοια  

πράγματα ,  είναι  ακόμη  καλύτερα .  

 Το  άλλο ,  κύριε  Δήμαρχε .  Αυτό  τελειώνει ,  πολύ  καλά  ενεργείτε .  

Έτσι  έπρεπε  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  να  τελειώσω  κύριε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ολοκληρώσατε ;  Συγνώμη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όμως  για  να  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ανταγωνιστικό  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  θα  πρέπει  πρώτον ,  να  φύγουν  από  εκεί  τα  

σκυλάδικα .  Υποχρεωτικά .  για  να  γίνει ,  όπως  πρέπει ,  κύριε  Δήμαρχε .  

Ότι  και  εάν  κάνουμε  εκεί  είναι  άχρηστα  όλα .  Βέβαια  να  πέσει  ο  

τάπητας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  τα  μπουζουξίδικα ,  το  κυνοκομείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  να  αναπτυχθεί ,  γιατί  όταν  το  κάναμε  εμείς  τα  λεφτά  μου  δεν  

φτάσανε .  Δεν  μας  έδωσε .  Πηγαίνατε  από  εδώ  στην  Θεσσαλονίκη  και  

λέγατε  ότι  μην  δίνετε  σε  αυτούς  τους  δεξιούς  χρήματα  να  κάνουν  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Αυτά  γίνονταν  κάθε  μέρα  και  πήγαινε  ο  Βλάχος  και  

του  λέγανε  ότι  εντάξει  και  την  άλλη  μέρα  δεν  του  στέλναν  είναι  

δεκάρα .    

 Πρέπει  όμως  εδώ  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  είμαστε  σοβαροί  άνθρωποι ,  

πρέπει  πάση  θυσία  να  βρούμε  έναν  χώρο  να  βάλουμε  τα  σκυλιά  και  να  

τον  αναπτύξουμε  όπως  πρέπει .  Αυτά  έχω  να  πω  και  δεν  χρειάζονται  

πολλά  λόγια .  Απλά  πράγματα  είναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  επειδή  το  

προηγούμενο  διάστημα ,  το  μαύρο  εκείνο  διάστημα  που  έγινε  το  

τεχνικό  πρόβλημα  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  ήμουνα  στην  διοίκηση ,  είμαι  

και  τώρα ,  δεν  θα  μιλήσω  ούτε  σαν  ασφαλτολόγος  ούτε  σαν  ειδικός ,  

ούτε  σαν  τεχνικός .   

Δυο  πράγματα .   Εγώ  θέλω  να  ξέρω  ποιος  θα  βάλει  στο  τέλος  την  

υπογραφή  του ,  έτσι  ώστε ,  ω  μη  γένοιτο  γίνει  κανένα  πρόβλημα  πάλι ,  

ποιος  θα  ευθύνεται ;   Διότι  τότε  κακώς  ευθυνόταν  ο  Δήμαρχος  και  η  

διοίκηση ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Το  ξέρατε  και  το  ξέρετε  ότι  δεν  φταίγανε  αυτοί  οι  άνθρωποι  και  

πυροβολούσατε ,  κάποιοι  από  εσάς ,  να  μην  πω  όλοι  και  αμέσως  

διαμαρτυρηθείτε .  Κάποιοι  από  εσάς .  Ενδεχομένως  κάποιοι  να  

επένδυσαν  και  σε  αυτό  το  πρόβλημα .  Ενδεχομένως  λέω  και  βάζω  τον  

εαυτό  μου  πρώτο ,  να  λέω  να  γίνει  αλλά  μακάρι  να  έχει  πρόβλημα .  

Αυτά  τα  πράγματα  πρέπει  να  τα  ξεχάσουμε .   

Είναι  ένα  Αυτοκινητοδρόμιο  το  οποίο  μας  αφορά  όλους ,  δεν  

θέλουμε  να  έχουμε  πρόβλημα  πάλι  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  δεν  θέλουμε  

να  έχει  ζημιά  η  τοπική  αγορά  ούτε  η  αξιοπιστία  του  

αυτοκινητοδρομίου .  Πρέπει  να  λάβουμε  όλα  εκείνα  τα  μέτρα  για  να  

κάνουμε  μια  ασφαλή  πίστα  και  να  είναι  ανταγωνίσιμη .  Αυτό  πρέπει  να  

το  προσπαθήσουμε  όλοι  μας .   

Επαναλαμβάνω ,  στο  τέλος  αφού  θα  περάσουν  πάλι  τα  τεχνικά  

χαρακτηριστικά  θέλω  να  ξέρω  και  είμαι  ο  μόνος  ίσος  που  λέω  ότι  

θεωρώ  απαράδεκτο  πως  για  την  ζημία  που  υπέστη  αυτή  η  κοινωνία  δεν  
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έφταιξε  κανείς .  Δικαιώθηκαν  άπαντες ,  δεν  μπορώ  να  το  καταλάβω ,  

πραγματικά  δεν  μπορώ  να  το  καταλάβω ,  έφαγε  την  λάσπη  ο  Δήμαρχος ,  

η  διοίκηση  και  όλοι  εμείς  και  δεν  έφταιξε  κανείς  στο  τέλος .  Γυρίζουμε  

σελίδα  και  τελειώσαμε .   

Δεν  θέλω  να  ξανά  γίνει  αυτό  το  πράγμα .  Ω  μη  γένοιτο ,  εάν  

υπάρχει  αστοχία  θέλω  να  ξέρω  ονοματεπώνυμα .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  της  . .  έχετε  τον  λόγο  για  τοποθέτηση .  Ή  θέλετε  να  

μιλήσετε ;  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  

υπάρξουν  δευτερολογίες  κύριοι ;  Ωραία .  Κύριε  Πρόεδρε ,   επιτρέψτε  

μου  στην  δευτερολογία  και  κλείνοντας  το  θέμα  να  το  κλείσετε  και  

εσείς .   

 Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δευτερολογία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Επιτρέψτε  μου  κ .  Γκότση  να  διευθύνω  εγώ  την  συζήτηση .  

Ζητήσατε  τον  λόγο  να  μιλήσετε  τώρα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  δηλώσατε  ότι  θέλετε  να  μιλήσετε ,  γι '  αυτό .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  μιλήσω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  τέλος .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Υπάρχει  άλλος  για  

δευτερολογία ;  Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  αφορμή  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γρηγοριάδης  στο  τέλος ,  την  πρώτη  

ερώτηση  που  έκανε  προς  τον  Αντιδήμαρχο  ήταν  αυτή  ακριβώς .  Ποιο  θα  

είναι  ο  ρόλος  του  τεχνικού  συμβούλου  σε  αυτό ;  Συνεπώς  εννοούσα  ότι  

δεν  θα  έχει  δικαίωμα  υπογραφής .  Δικαίωμα  υπογραφής  και  δικαίωμα  

ευθύνης  έχει  πάντα  η  Τεχνική  Υπηρεσία .   

Εμείς ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  δεν  υπήρχε  το  προγενέστερο ,  το  

ότι  έχουμε  αναθέσει  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  ήδη  για  όλα  αυτά  που  

αναφέρθηκε  πολύ  καλά  ο  κ .  Ραμπότας ,  να  μην  τα  επαναλαμβάνω ,  γιατί  

έχετε  δίκαιο ,  έτσι  είναι ,  όμως  τα  πληρώσαμε  αυτά  κ .  Ραμπότα .  Αυτή  

την  υπηρεσία  την  πληρώσαμε .  Καλούμαστε  να  την  ξανά  πληρώσουμε .  

Εκεί  είναι  η  ένστασή  μας .   

 Κατά  τα  λοιπά ,  να  μην  τα  επαναλάβω ,  έχετε  απόλυτο  δίκαιο .  

Βεβαίως  είναι  εξειδικευμένη  δουλειά  και  τα  λοιπά .  Εγώ  εκεί  ενίσταμαι  

και  δεν  μπορώ  και  μάλιστα  το  έλεγα  τότε ,  είναι  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

εδώ  και  ο  κ .  Αραμπατζής  και  ποιος  άλλος  συνάδελφος  είναι  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  ο  Μάριος  είναι  εδώ ,  έλεγε  ότι  δεν  έχει  

νόημα  και  λόγο ,  ειδικά  για  το  δεύτερο  σκέλος  της  ανάθεσης  προς  το  

Ε .Μ .Π .  να  τους  πούμε  να  είναι  οι  τεχνικοί  μας  σύμβουλοι  τότε  να  

επιβλέπουν  τάχα  και  να  βλέπουν  το  μείγμα ,  το  ένα ,  το  άλλο .  

Υποτίθεται  ότι  αυτοί  θα  έκαναν  αυτή  την  δουλειά .  Τι  θα  κάνει  η  

ΕΓΝΑΤΙΑ ;  

 Να  προσέξουμε  λίγο ,  διαχειριζόμαστε  χρήματα  των  Σερραίων  

πολιτών .   Μπορεί  να  θέλουμε  να  το  διασφαλίσουμε  με  τον  καλύτερο  
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δυνατό  τρόπο  αλλά  πρέπει  από  κάπου  να  εξοικονομούνται  και  οι  πόροι .  

Ή  όταν  αναθέτουμε ,  τέλος  πάντων ,   κάτι  να  ξέρουμε  που  αναθέτουμε  

πραγματικά  και  εάν  σε  αυτόν  που  αναθέτουμε  έχει  αυτή  την  ικανότητα  

και  μπορούμε  να  τον  χρησιμοποιήσουμε .  Όχι  να  ξανά  χρησιμοποιούμε  

άλλες ,  αλλιώς  θα  ψηφίζαμε  κ .  Γκότση .  Εγώ  προσωπικά  δηλαδή  θα  

έλεγα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  να  τοποθετηθεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  σε  αυτά  

που  είπε  ο  κ .  Γάτσιος ,  βεβαίως  θα  υπογράφουν  πριν .  Γιατί  το  λέω  

πολλές  φορές .  Ερχόμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  διαβάζουμε  

καλά  τα  θέματα .  Διαβάσατε  την  προγραμματική  σύμβαση ;   

 Άρθρο  2.  Υποχρεώσεις  και  δικαιώματα  των  συμβαλλομένων .    

 Ο  σύμβουλος ,  στην  παράγραφο  2.2. ,  ο  σύμβουλος  τεχνικής  

υποστήριξης  του  έργου  αναλαμβάνει :  

Να  υποστηρίξει  την  σύνταξη  των  τευχών  δημοπράτησης  για  την  

κατασκευή  του  έργου .   

Να  επισκοπεί  τις  τεχνικές  προτάσεις  του  αναδόχου  και  να  

γνωμοδοτεί .   

Να  απασχολεί  και  να  διαθέτει  επιστημονικό  προσωπικό  με  τα  

ανάλογα  προσόντα  και  τις  απαιτούμενες  ειδικότητες  για  την  τεχνική  

παρακολούθηση  των  διεργασιών  κατασκευής .  

Να  προβαίνει  σε  δειγματοληψίες  και  εργαστηριακούς  ελέγχους  

των  υλικών  κατά  την  φάση  κατασκευής  και  σε  επιτόπου  δοκιμές  του  

κατασκευασμένου  έργου  όπου  απαιτηθεί .   
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Να  συνεργάζεται  με  τους  υπάλληλους  που  θα  υποδείξουν  τόσο  

κατά  την  φύση  της  προετοιμασίας  των  τευχών  δημοπράτησης  όσο  και  

κατά  την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου .   

Αυτά  θα  βάζουν  υπογραφές ,  έχουν  ευθύνη  και  επαναλαμβάνω ,  

άλλη  δουλειά  θα  κάνει  η  Εγνατία ,  άλλη  δουλειά  έκανε  το  Ε .Μ .Π . .  

Πάρτε  την  μελέτη  του  Ε .Μ .Π .  να  δείτε  τι  έκανε ,  δείτε  και  τι  θα  κάνει  η  

Εγνατία .  Δηλαδή ,  συζητάμε  τόση  ώρα  και  δεν  έγιναν  κατανοητά  

κάποια  πολύ  απλά  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περιεκτικός  θα  είμαι .  Συνάδελφοι ,  η  τεχνολογία  προχωράει  μπροστά  

και  στις  μηχανικές  και  στον  μηχανοκίνητο  αθλητισμό .  Άρα  πρέπει  να  

ανταποκριθούμε  στα  σημεία  των  καιρών .  Κάθε  μέρα  έχουμε  εξελίξεις .   

 Η  ΑΕ  Αυτοκινητοδρομίου ,  όπως  σας  είπε  ο  Δήμαρχος ,  έστειλε  

στο  Ε .Μ .Π .  και  του  ζήτησε  προτάσεις  για  να  αναβάθμιση  του  

αυτοκινητοδρομίου .  Δώστε  μας  προτάσεις .  Κάνουν  μια  μελέτη  και  μια  

από  τις  προτάσεις  αυτές  ήταν  για  να  γίνει  ανταγωνιστική  η  πίστα  όχι  

μόνο  στην  Ελλάδα  αλλά  και  στην  Ευρώπη ,  πρέπει  να  γίνει  η  

επίστρωση .  Αλλά  για  να  γίνει  η  επίστρωση  αυτή ,  επειδή  είναι  ένα  

εξειδικευμένο  αντικείμενο ,  θα  πρέπει  να  γίνει  από  εταιρείες  από  

ανθρώπους  που  γνωρίζουν .   

Η  Εγνατία  ΑΕ  είναι  ένας  φορέας  κατασκευαστικός  που  έχει  μέσα  

προσωπικό ,  στελέχη  που  κάνουν  μελέτες  και  έχουν  κάνει  μελέτες  

ταχείας  κυκλοφορίας ,  για  δρόμους  ταχείας  κυκλοφορίας ,  γνωρίζουν  το  

αντικείμενο .   
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Όπως  σας  είπε  ο  Δήμαρχος  και  οι  υπόλοιποι ,  ο  σύμβουλος  αυτός  

θα  συνδράμει  στην  σύνταξη  των  τευχών  αλλά  και  θα  παρακολουθεί  όλη  

την  διαδικασία  των  εργασιών ,  την  εξέλιξη  των  εργασιών  μέχρι  να  

τελειώσει  το  έργο .  Να  μην  τα  επαναλαμβάνουμε .  

Όσον  αφορά  εάν  αυτό  είναι  αντίθετο ,  όπως  είπε  η  κυρία  Καλώτα ,  

με  τους  κανόνες ,  όχι  κ .  Καλώτα ,  διότι  χρόνια  υπάρχει  ένας  κωδικός ,  

κάθε  χρονιά  στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  υπάρχει  ένας  κωδικός  που  λέει  

ότι  αναβάθμιση  του  αυτοκινητοδρομίου .  Και  φέτος  πάλι  υπάρχει  αυτός  

ο  κωδικός  που  λέει ,  υπάρχει  στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  αναβάθμιση  του  

αυτοκινητοδρομίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  περιεχόμενο  όμως  αυτής  της  αναβάθμισης…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  η  σειρά  είναι  η  εξής :  εφόσον  υπάρχει  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  

η  αναβάθμιση  του  αυτοκινητοδρομίου  και  υπάρχει  στο  τεχνικό  

πρόγραμμα  αυτό  το  ΄17, ξεκινάμε  από  την  αρχή .  Πώς  θα  

αναβαθμίσουμε  την  πίστα  μας ;  Παίρνοντας  τον  τεχνικό  σύμβουλο .   

 Μετά  σε  συνεργασία  με  την  τεχνική  υπηρεσία  θα  συνταχθούν  οι  

μελέτες ,  θα  έρθουν  οι  μελέτες  εδώ ,  θα  εγκρίνει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  θα  πάρει  την  ροή  αυτή  που  πρέπει .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  τα  πράγματα  είναι  τόσο  ξεκάθαρα ,  όσο  

και  να  θέλουμε  να  βρούμε  ψεγάδι .  Δεν  υπάρχει  ψεγάδι .  Ένας  είναι  ο  

στόχος .  Ο  στόχος  είναι  αυτό  το  αναπτυξιακό  έργο  των  Σερρών  που  
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πανελλαδικά  είναι  αναγνωρισμένο  αλλά  όχι  μόνο ,  θα  μας  τα  πει  και  ο  

Πρόεδρος  και  στην  Ευρώπη ,  θα  πρέπει  σαν  κόρη  οφθαλμού  να  το  

προσέξουμε  και  να  βοηθήσουμε ,  όσο  μπορούμε ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

γιατί  είναι  ένας  πνεύμονας ,  ένας  ελκυστικός  φορέας  που  φέρνει  κόσμο  

και  λίγο  κινείται  η  αγορά  των  Σερρών .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  της  ΛΑΜΨΑ ,  κύριε  . .  και  Διευθύνων  Σύμβουλε  του  

Αυτοκινητοδρομίου  έχετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΑΜΨΑ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  σας .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  

κύριοι  χαίρομαι  με  όλα  αυτά  που  ακούω  τόση  ώρα .  Το  

Αυτοκινητοδρόμιο  υπήρξε  ένα  θέμα ,  από  ότι  κατάλαβα ,  που  

κατανάλωσε  την  πιο  πολύ  ώρα  από  εσάς  και  αυτό  είναι  πολύ  

ευχάριστο ,  γιατί  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  καλείστε  όλοι  εσείς  να  

διαχειριστείτε  το  μοναδικό  Αυτοκινητοδρόμιο  της  νοτιοανατολικής  

Ευρώπης .   

 Πολύς  κόσμος  στο  εξωτερικό  που  είμαστε  σε  επαφή  μαζί  τους ,  

γιατί  με  ρωτάνε ,  γιατί  στις  Σέρρες ;  Τους  απαντώ  με  όλο  αυτό  που  είδα  

σήμερα  εδώ .  Σας  ευχαριστούμε  πολύ .  Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  τον  

Δήμο ,  ο  οποίος  πραγματικά  προσπαθεί  και  παλεύει ,  ώστε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  να  είναι  σε  λειτουργία .   

 Άκουσα  να  λέτε  εάν  το  Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  σε  καλή  

κατάσταση  και  μάλιστα  κάποιοι  ρώτησαν  ότι  μήπως  κάτι  κρύβεται  και  

τα  λοιπά .  

 Θα  σας  πω  ότι  το  Σάββατο  κάτω  από  τις  χειρότερες  αντίξοες  

συνθήκες  όπου  κανένα  Αυτοκινητοδρόμιο  στην  Ευρώπη  δεν  θα  
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δούλευε ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  έκανε  χρονομετρημένα  

δοκιμαστικά  του  Πανελληνίου  Πρωταθλήματος ,  μάλιστα  τα  έδειξε  και  

η  τηλεόραση ,  όπου  μας  πήραν  από  την  Ιταλία  τηλέφωνο  και  δεν  το  

πίστευαν  ότι  κάτω  από  τέτοια  βροχή  μπορούσε  το  Αυτοκινητοδρόμιό  

μας  να  είναι  λειτουργικό ,  χωρίς  κανένα  ψεγάδι .   

 Θα  σας  πω  τα  εξής :  ότι  οτιδήποτε  και  εάν  καλείστε  να  κάνετε  για  

το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  κάντε  το  όσο  καλύτερα  γίνεται .  Είναι ,  σας  

άκουσα  να  λέτε  και  μάλιστα  βλέπω  ότι  και  ο  Δήμος  ενδιαφέρεται  εάν  

θα  γίνουν  και  άλλα  αυτοκινητοδρόμια  ή  όχι .   

 Εάν  εσείς  κάνετε  σωστά  την  δουλειά  σας  και  άλλα  

αυτοκινητοδρόμια  να  γίνουν  δεν  έχουν  να  σας  φοβήσου  τίποτα .  Εμείς  

είμαστε ,  άλλωστε ,  στις  Σέρρες  υπέρ  να  γίνουν  και  άλλοι  και  μάλιστα  

στην  Ελλάδα  και  μάλιστα  να  τους  δώσουμε  και  τις  τεχνικές  μας  

γνώσεις ,  γιατί  όχι .  Δεν  μπορεί  ένα  Αυτοκινητοδρόμιο  στις  Σέρρες ,  στο  

μοναδικό  στην  νοτιοανατολική  Ευρώπη ,  σας  το  ξανά  λέω ,  να  καλύψει  

όλες  τις  ανάγκες  του  μηχανοκίνητου  αθλητισμού .   

 Τώρα  τελειώνοντας  εδώ  θα  σας  πω  λίγο  για  το  επίστρωμα  και  

πόσο  αξία  έχει  αυτό .   

 Τις  τελευταίες  μέρες  έχουμε  μάθει  εμείς  of  the record,  γιατί  έχει  

έρθει  εδώ  η  FIA, δηλαδή  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  Αυτοκινήτου  και  

Μοτοσυκλέτας  και  έχουμε  συζητήσει  για  κάποιους  αγώνες  παγκοσμίου  

πρωταθλήματος  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Μάλιστα  ήρθα  και  τεχνικοί  

τους  και  έκριναν  ότι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  των  Σερρών  είναι  έτοιμο  να  

καλύψει  τέτοιες  ανάγκες .   

 Ήδη  ο  Ο .Μ .Α .Ε .  η  Ομοσπονδία  Αυτοκινήτου  Ελλάδος  έχει  στα  

χέρια  της  ένα  συμβόλαιο  και  σας  το  λέω  και  είστε  οι  πρώτοι  που  το  

μαθαίνετε ,  μετά  από  εμάς ,  έχει  ένα  συμβόλαιο  που  λέει  ότι  η  
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Ομοσπονδία ,  ζητάει  από  την  Ελληνική  Ομοσπονδία  να  αναλάβει  αγώνα  

παγκοσμίου  πρωταθλήματος  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  και  

μάλιστα ,  να  το  βάλει  στο  καλεντάρι  για  τα  επόμενα  πέντε  χρόνια .  Το  

καλεντάρι  είναι  το  πρόγραμμα  του  παγκοσμίου  πρωταθλήματος ,  να  το  

βάλεις  τα  επόμενα  πέντε  χρόνια .   

 Θα  σας  πω  μόνο  ένα  πράγμα .  Ότι  εάν  τελικά  συμφωνήσουν ,  γιατί  

εμείς  συμφωνήσαμε  ως  Αυτοκινητοδρόμιο  και  νομίζω  ότι  και  εσείς  θα  

ήσασταν  σύμφωνοι  σε  αυτό ,  ότι  αυτού  του  τύπου  οι  αγώνες  κουβαλάνε  

10.000 μόνιμο  κόσμο  μαζί  τους ,  οι  οποίοι  ότι  και  να  συμβεί  θα  έρθουν .  

Δηλαδή  γίνει ,  δεν  γίνει  ένας  τέτοιος  αγώνας  και  μόνο  που  

ανακοινώνεται ,  10.000 κόσμος  θα  είναι  στις  Σέρρες .  Από  εκεί  και  

πέρα ,  θα  αρχίσουν  να  έρχονται  οι  θεατές  και  τα  λοιπά .   

 Όπως  καταλαβαίνετε  είναι  επιτακτική  ανάγκη  το  

Αυτοκινητοδρόμιό  μας  να  βρίσκεται  τεχνολογικά  και  τεχνικά  άρτιο  και  

έτοιμο  να  αναλάβει  τέτοια  πράγματα .   

 Θα  σας  πω  επίσης  και  κάτι  ακόμη .  Ότι  ήδη  από  την  Γαλλία  

προχθές  μας  είπαν  ότι  για  το  ΄18 θα  μας  προτείνουν  ως  ΛΑΜΨΑ  και  

φυσικά  εμείς  ως  Αυτοκινητοδρόμιο  θα  το  περάσουμε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  πάρουμε  για  άλλη  μια  φορά  το  Παγκόσμιο  

Πρωτάθλημα  εντούρο ,  όπου  φαίνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  με  όλη  την  εκτίμηση ,  ενδιαφέροντα  αυτά  

που  λέτε  αλλά  ο  χρόνος  μας  είναι  πολύτιμος .  Παρακαλώ  συντομεύστε .  

Σε  κάποια  άλλη  συνάντηση  θα  είναι  καθαρά  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  

Παράκληση ,  συντομεύετε ,  για  να  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  γιατί  

έχουμε  άλλα  τριάντα  θέματα .  Σας  παρακαλώ .   

 Ευχαριστώ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΑΜΨΑ:  

Θα  ήθελα  να  σας  πω  λοιπόν  ότι  κάνετε  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  

καλό .  Βεβαίως  και  χρειάζεται  ο  σύμβουλος  και  θα  έλεγα  ένα  μεγάλο  

μπράβο  στον  Δήμο  που  θα  βάλει  έναν  σύμβουλο  για  να  κάνει  ένα  τόσο  

εξειδικευμένο  έργο .  Και  μάλιστα  εμείς  ως  ΛΑΜΨΑ ,  ένα  μικρό  

Αθλητικό  Σωματείο  της  Νοτίου  Ευρώπης ,  θα  βάλουμε  και  εμείς  έναν  

σύμβουλο ,  με  δικά  μας  έξοδα ,  ώστε  να  καλύψει  συμβουλευτικά  τον  

σύμβουλο  που  θα  βάλει  η  Δημαρχία .  Όλοι  μας  θα  πρέπει  να  θέλουμε  

ένα  καλό  αποτέλεσμα .   

 Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  περάσει  παμψηφεί  το  θέμα  του  

συμβούλου  στα  θέματα  τα  τεχνικά .   

 Θα  τελειώσω  με  το  θέμα  του  Μετσόβιου .  Θα  σας  παρακαλούσα  

όλους  σας  να  ανοίξετε  και  να  διαβάσετε ,  εάν  μπορείτε ,  αυτή  την  

περιβόητη  έκθεση  του  Μετσόβιου .  Πραγματικά  έχει  μέσα  θέματα  πολύ  

εξειδικευμένα  που  δεν  ασχολείται  με  τον  ασφαλτοτάπητα ,  είναι  το  

τελευταίο  ο  ασφαλτοτάπητας .  Στο  πως  να  αναβαθμιστεί  και  στο  πως  να  

γίνει  άρτιο  και  σύγχρονο  αυτό  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  

 Εμείς  αυτή  την  μελέτη  μας  την  έδωσε  η  προηγούμενη  διοίκηση  

στα  χέρια  μας  και  τώρα  που  ήρθε  η  FIA μας  εντόπισε  τρία ,  τέσσερα  

σημεία ,  τα  οποία  είναι  μέσα  στην  μελέτη  και  τα  οποία  θα  πρέπει  να  

γίνουν .   

 Δηλαδή  το  Μετσόβιο  πρόλαβε  την  FIA και  πιστεύω  ότι  την  

πρόλαβε  και  σε  άλλα  θέματα  που  η  FIA ούτε  καν  τα  είδε  ακόμη .  Γι '  

αυτό  μην  είσαστε  φειδωλοί  σε  μελέτες  ανάπτυξης  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  

 Αυτά  είχα  να  σας  πω .  Δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  άλλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Δήμαρχε  σύντομα  σας  

παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν  τεθεί  σε  ψηφοφορία  δυο  λόγια .  Εγώ  καταρχήν  θα  ήθελα  να  

ευχαριστήσω  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  για  το  πολιτισμένο  

επίπεδο  με  το  οποίο  έγινε  η  συζήτηση  και  για  το  ενδιαφέρον  που  

δείξατε .  Είμαι  βέβαιος  ότι  όλες  οι  ερωτήσεις  και  οι  τοποθετήσεις  που  

κάνατε ,  τις  κάνατε  καλόπιστα  γιατί  ενδιαφέρεστε  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  

 Αυτό  που  έχω  να  πω  είναι  ότι  τέτοια  θέματα  τώρα  όπως  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  είναι  εθνικά  θέματα  για  τον  Δήμο ,  μέσα  σε  

εισαγωγικά  το  εθνικά .  Είναι  εθνικό  θέμα .  Εδώ  δεν  χωράει ,  ας  πούμε ,  

δεν  επιδέχεται ,  ούτε  σκοπιμότητες  επιδέχονται  αυτά  τα  θέματα  ούτε  

αντιπολιτευτικές  διαθέσεις  και  τα  λοιπά ,  που  δεν  λέω  ότι  τις  έχετε ,  για  

όνομα  του  Θεού .   

 Καλά  θα  ήταν  ομόφωνα  να  ψηφιστεί .   

 Για  μας  η  ανάπτυξη ,  η  συνεχείς  βελτίωση  του  

Αυτοκινητοδρομίου  αποτελεί  προτεραιότητα .  Αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  

μας  η  πολιτική .  Και  θα  σας  παρακαλούσα ,  καλά  είναι  να  το  ψηφίσετε  

όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Κλείνοντας  με  τις  εισηγήσεις  προχωράμε  

στην  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας  να  καταγραφεί .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι  στο  έργο  του  εκσυγχρονισμού ,  διαφωνούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  είναι  αρνητική  η  ψήφος  σας .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Όπως  τοποθετηθήκαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  συγκεκριμένο  θέμα  είστε  αρνητική .  Εντάξει ,  προχωρούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε  ναι  ή  όχι .  Δεν  είχατε  άλλη  πρόταση .  Σας  παρακαλώ  τώρα ,  

εντάξει .  Αρνητική .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία ,  είμαστε  στην  

ψηφοφορία .  Δεν  σας  ακούω ,  γι '  αυτό .  Κύριε  Αντώνη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  τα  άκουσα ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγραφήκανε  κ .  Αναστασιάδη .  Έχουν  καταγραφεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα ;  Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  παρακαλώ  να  γραφτεί  έτσι  γραμματέα ,  θα  

ψηφίζαμε  την  συγκεκριμένη  διαδικασία  εάν  προηγουμένως  δεν  είχαμε  

πληρώσει  όμοια ,  οργανισμό  να  το  πω ,  για  να  συμβάλει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  όχι .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  θέλω  να  γραφτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  καταγράφτηκε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  ναι .  Αλλιώς  θα  το  ψηφίζαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  παράκληση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας ,  δεν  σας  ακούμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  όταν  το  κατασκευάζαμε  ήμασταν  μέρα  –νύχτα  με  τον  Βλάχο  

κοντά  του  και  επειδή  έχω  γνώση  πάνω  σε  θέματα  για  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  θα  σας  καλέσουμε  να  μας  πείτε  τις  απόψεις  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  είμαι  εκεί .  παρακαλώ  θερμά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  κ .  Αναστασιάδη .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγινε ,  έγινε .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  381/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  
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Έγκριση  Κανονισμών  Λειτουργίας  των  δομών  παροχής  συσσιτίου  

 και  κοινωνικού  φαρμακείου  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης   

¨Δομές  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  

 φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  (ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Να  προχωρήσουμε ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  382/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  ανάθεσης  σε  τρίτους  διαγωνισμού  της  υπηρεσίας  σίτισης   

των  μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  -  Λυκείου  Σερρών  για  το   

σχολικό  έτος  2017-2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  383/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων  και  ηλεκτρολογικού  

 υλικού  έτους  2017 για  τις  Δ .Ε .  Μητρουσίου  -  Λευκώνα  –  

Ορεινής  -  Βροντούς  και  Σκουτάρεως  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  384/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Ευπρεπισμός  

 -  συντήρηση  -  καθαριότητα  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  του  

 Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών ,  πλην  της  Δ .Κ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  είναι  για  τα  χωριά ,  να  το  πω  κοινώς .  Είναι  τα  

ανταποδοτικά  είναι  41.200 ευρώ  μαζεύτηκαν .  Από  αυτά  βάζουμε  για  

μπάζα ,  γιατί  αφορά  και  τα  μπάζα ,  ότι  μπάζα ,  στεφάνια ,  οτιδήποτε  

υπάρχει  μέσα  και  για  τα  χόρτα  και  τα  λοιπά ,  γιατί  τα  χόρτα  έχουν  πάει ,  

τουλάχιστον  υπάρχουν  παράπονα  και  τα  υπόλοιπα  τα  οποία  

περισσεύουν  θα  γίνουν  για  μπετά  και  τα  λοιπά .   

 Τρέχει  ακόμα  ένα  έργο ,  το  οποίο  είναι  37.000,  το  έχει  πάρει ,  

τέλος  πάντων ,   δεν  χρειάζεται  να  πούμε  το  όνομα ,  με  έκπτωση  53%. 

Αυτό  είναι  για  τα  κοιμητήρια  των  Σερρών  που  περισσεύουν  άλλα  

19.000 και  υπάρχουν  και  άλλα  20.000,  τα  οποία  είναι  για  τον  Λευκώνα  

ειδικά ,  για  κάποια  επέκταση .   

 Η  πρόταση  η  δική  μας ,  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι ,  το  έχω  

συζητήσει  και  με  τον  κ .  Δήμαρχο ,  επειδή  στα  χωριά ,  δεν  μπορεί  

δηλαδή  τώρα  στην  Βαμβακιά ,  για  παράδειγμα  που  έχουν  δώσει  800 

ευρώ  να  προσφέρουμε  υπηρεσίες  για  800 ευρώ .   

 Εγώ  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  όλους  τους  δημοτικούς  

συμβούλους  οι  οποίοι  είναι  από  τα  χωριά  και  γνωρίζουν  καλύτερα  τα  
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κοιμητήρια  και  τα  λοιπά ,  απευθυνθείτε  στο  γραφείο  το  δικό  μου  και  

πείτε  τι  προβλήματα  υπάρχουν .   

 Έχω  συνεννοηθεί  με  τον  κύριο  Δήμαρχο ,  εκτός  από  αυτά  τα  

χρήματα  να  διαθέσουμε  παραπάνω  για  να  γίνουν  δυο  με  τρία  έργα  

παραπάνω .  Σας  το  λέω… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  απλώς  το  λέω  γιατί  κάποιον  επειδή  δεν  ξέρω ,  μπορεί  να  κάνω  

λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   Ερωτήσεις .  Έχετε  ερωτήσεις ;  Υπάρχουν  

άλλες  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  

Καρύδας… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σκοπός  είναι  επειδή  κάθε  χρόνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αντιδήμαρχε ,  μισό  λεπτό .  Ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απευθυνόμενος  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Χαρίτο  ήθελα  να  πω  ότι  

επειδή  αυτό  γίνεται  για  πρώτη  φορά ,  θα  πρέπει  να  στείλετε  επιστολές  

σε  όλους  τους  προέδρους  των  τοπικών  συμβουλίων ,  μιας  και  αυτοί  

έχουν  πιο  έντονο  το  πρόβλημα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

88 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έστω ,  έστω .  Αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  η  όποια  επαφή  σας  θα  είναι  με  

τους  προέδρους  των  Τοπικών  Συμβουλίων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  γράφει  μέσα ,  θα  σας  πω .  Καταρχάς  να  απαντήσω  ότι  αυτό  δεν  έχει  

γίνει  για  πρώτη  φορά .  Γίνεται  κάθε  χρόνο .  Είναι  το  ωρολογιακό  έτος .  

Δηλαδή  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία .  Μόλις  θα  βγει  η  σύμβαση  με  τον  

ανάδοχο  θα  πάει  για  ένα  χρόνο .  Είναι  για  έναν  χρόνο ,  είναι  για  τον  

χρόνο  τον  Ιούνιο ,  πότε  θα  βγει .   

 Εδώ  μέσα  γράφει ,  κ .  Καρύδα ,  είναι  η  έγκριση  της  μελέτης ,  

αναμόρφωση  του  σκέλους ,  η  ψήφιση  της  πίστωσης  και  από  εκεί  και  

πέρα  θα  αποφασίσουμε  τον  τρόπο  εκτέλεσης .  Κανονικά  το  πάμε  στην  

Οικονομική  Επιτροπή .  Εγώ  όμως  θα  ζητήσω  εγώ  να  πάει  απευθείας  και  

θα  σας  πω  τον  λόγο .  Για  ποιο  λόγο ;  Επειδή  τα  χόρτα  έχουν  φτάσει  το  

δικό  μου  το  μπόι .  1,81 είμαι .   

 Κάθε  χρόνο ,  σε  απάντηση ,  η  Τοπική  Κοινότητα  να  το  πω ,  το  

κάθε  χωριό  έλεγε  να  βάλουμε  τον  Χαρίτο ,  να  βάλουμε  τον  Α ,  τον  Β .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Υπήρχε ,  πως  δεν  υπήρχε ;  Με  ενοχλήσανε  και  σας  το  λέω  έτσι  επί  λόγω  

τιμής .  Ναι  για  εργολάβους .  Και  αποφάσισα  και  μετά  και  με  την  

συμβουλή  της  κυρίας  που  έχουμε  και  ασχολείται  με  αυτά  τα  πράγματα ,  

να  το  πάρει  κάποιος  και  να  ασχοληθεί .  Δηλαδή  κάθε  μήνα  να  πηγαίνει  

σε  κάποιο  χωριό ,  στην  Βαμβακιά  ή  στην  Καμήλα  και  να  γίνεται  όλη  

αυτή  η  διαδικασία .  Αυτό  είναι .  Κύριε  Καρύδα  δεν  ξέρω  εάν  σας  

απάντησα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  έχω  καλυφθεί  κ .  Πρόεδρε  από  την  απάντηση  που  έδωσε  και  το  πως  

θα  τοποθετηθώ ,  όταν  θα  έρθει  ο  χρόνος ,  γιατί  διαφωνώ  κάθετα  με  αυτή  

την  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  επόμενος  ποιος  έχει  τον  λόγο ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ,  ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  επιτακτική  ανάγκη  να  υπάρχει  κάποιος  

στα  νεκροταφεία  της  κάθε  Κοινότητας ,  διότι  εμφανίζονται  και  φίδια  

μου  είπαν  οι  άνθρωποι ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  θα  ήταν  ανάθεση  

απευθείας ,  που  ξέρει  η  κυρία  που  ασχολείται  κάθε  μέρα  με  αυτά  τα  

κοιμητήρια .  Είναι  ντροπή  να  μιλάμε  εδώ  μέσα  για  κοιμητήρια .  

Βεβαίως .  Να  βρει  κάποιον  που  ξέρει ,  που  μπορεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λίγο  να  συμπληρώσω .  Και  θα  έλεγα  μάλιστα  στον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  

γιατί  όχι  και  σε  συμφωνία  με  την  αντιπολίτευση  όσον  αφορά  το  

πρόσωπο .  Δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  Να  γίνει  γρήγορα  δουλειά .  

Μπορείτε  και  εσείς  να  προτείνετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ικανό ,  ικανό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τουλάχιστον  μέχρι  τώρα  η  πολιτεία  μου  έχει  δείξει  αυτό  το  πράγμα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  για  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλα  ομόφωνα ,  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  επειδή  δεν  κατάλαβα ,  αυτά  είναι  τα  δεκάρικα .  Η  

Βροντού ,  για  παράδειγμα ,  ήταν  γύρω  στα  150,  ήταν  1.500 ευρώ .  τώρα  

θα  ενισχυθεί  εκεί  που  είναι  ελλειμματικό ,  γιατί   εμάς  ήταν  μικρό  το  

νούμερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  όλους .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γι '  αυτό  είπα  προηγουμένως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

91 

Το  μικρόφωνό  σας .  Κλείστε  τα  μικρόφωνα  κ .  Αναστασιάδη .  Κυρία  

Καλώτα  κλείστε  τα  μικρόφωνά  σας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είπα  και  προηγουμένως  ότι  εάν  δείτε  την  λίστα  με  όλα  τα  χωριά  και  το  

τι  έχει  δώσει  το  κάθε  χωριό ,  το  Μητρούσι  έχει  δώσει  6.800,  εάν  

θυμάμαι  καλά .  Η  Βαμβακιά  έχει  δώσει  800.   Εάν  η  Βαμβακιά ,  το  

νεκροταφείο  της  Βαμβακιάς  λέω  παράδειγμα ,  μπορεί  να  μην  είναι  έτσι  

αλλά  εάν  έχει  προβλήματα ,  η  δική  μου  λογική  λέει  ότι  θα  πρέπει  να  

ενισχύσουμε  το  Χριστός  ή  τον  Λευκώνα  ή  κάποιο  άλλο .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  έχω  συνεννοηθεί  και  με  τον  κ .  Δήμαρχο ,  εδώ  

είναι ,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες .  Δηλαδή  μπορεί  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  δίνουμε  όλο  μαζί  το  πακέτο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  ο  κ .  Καρύδας ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  ένα  λεπτό  θα  απασχολήσω  το  σώμα .  Το  μόνο  που  θέλω  να  πω  στον  

κ .  Αντιδήμαρχο  είναι  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ  είναι  ανοικτό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ανοικτό  είναι .   Θα  συμφωνήσω  με  την  απευθείας  ανάθεση  αλλά  να  μην  

πηγαίνει  στα  ίδια  πρόσωπα .  Εάν  είναι  δυνατόν  δηλαδή  να  ψάξουμε  να  

βρούμε  ένα  πρόσωπο  το  οποίο  το… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Συνεννοηθείτε  μεταξύ  σας .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κατά  τα  άλλα  συμφωνώ   απόλυτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  υποθέτω  πως  δεν  υπάρχει  εναντίωσης  το  ότι  θα  

πρέπει  να  παρέχουμε  τις  καλύτερες  υπηρεσίες  στις  τοπικές  κοινότητες .  

Έτσι  δεν  είναι  κύριε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημα  είναι  πώς ;  Η  διαδικασία .  Και  άλλη  φορά  τοποθετήθηκα  

επ’  αυτού  του  θέματος  και  επειδή  βίωσα  παρόμοιες  καταστάσεις  κατά  

το  παρελθόν  σε  ότι  έχει  σχέση  με  το  αποτέλεσμα  της  προσφερόμενης  

υπηρεσίας ,  εγώ  προτείνω  και  κατά  το  παρελθόν  την  ίδια  πρόταση  

έκανα ,  είναι  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  αυτό  το  οποίο  εισπράττεται .  Το  

υπόλοιπο  για  να  γίνει  το  έργο  μπορεί  να  γίνει  μέσα  από  μια  άλλη  

διαδικασία ,  η  οποία  δεν  αγγίζει  την  ανταποδοτικότητα .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν ,  επειδή  οι  πρόεδροι ,  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  

γνωρίζουν  πολύ  καλά  ποιες  είναι  οι  ανάγκες  κάθε  κοιμητηρίου  και  η  

προσφερόμενη  υπηρεσία  με  αποδείξεις  επαγγελματικών  δαπανών ,  το  

τονίζω  αυτό ,  θα  είναι  πολλαπλάσια  από  ότι  το  δώσουμε  απευθείας  

εργολαβία ,  όπου  εκεί  είναι  και  το  185 του  εργολάβου  και  όλα  τα  

σχετικά ,  γι '  αυτό  προτείνω  και  πάλι .  Δεν  τα  έχω  με  τους  εργολάβους  

όπως  μερικοί  θέλουν  να  πιστεύουν .   
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Να  δοθεί  η  δυνατότητα  μια  που   μιλάμε  για  ανταποδοτικότητα ,  

στον  κάθε  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  να  διαχειριστεί  στην  

λογική  της  ανταποδοτικότητας  και  των  επαγγελματικών  δαπανών ,  έτσι  

ώστε ,  η  προσφερόμενη  υπηρεσία  να  είναι  πολλαπλάσια .  Συμφέρει  και  

την  Κοινότητα  αλλά  και  τον  Δήμο .   

Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  πρότασή  μου  είναι  η  εξής :… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  λες  Χρήστο  μπορεί  να  γίνει  από  άλλο  κωδικό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  υπεύθυνη  που  είναι  για  τα  κοιμητήρια ,  που  έχει  γνώση  και  είναι  όλη  

την  ημέρα  στα  κοιμητήρια ,  να  συνεργαστεί  με  τον  Αντιδήμαρχο  και  να  

πάρετε  ικανούς  ανθρώπους  σε  ανάθεση ,  για  να  έχουμε  αποτέλεσμα ,  

διότι  οτιδήποτε  άλλο  δεν  θα  είναι  αυτό  σωστό .  Συνεργασία  του  κ .  

Αντιδημάρχου  με  την  υπεύθυνη  κοπέλα  που  ασχολείται  μέρα-νύκτα  με  

τα  κοιμητήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .  Θα  

απαντήσετε  αμέσως  μόλις  ολοκληρώσει  ο  κ .  Καρύδας  κ .  αντιδήμαρχε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Η  τοποθέτηση  του  κ .  Αντιδημάρχου  μου  γέννησε  αμφιβολίες  και  

ερωτηματικά .  Δηλαδή  εάν  τυχόν  δοθεί  σε  έναν  εργολάβο  μέσω  κάποιου  

ανοικτού  και  πρόχειρου  διαγωνισμού ,  ενδεχομένως  να  μην  έχουμε  τόσο  
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καλό  αποτέλεσμα  εάν  πάει  απευθείας  ανάθεση ;  Εάν  κατάλαβα  καλά ,  

αυτό  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  αντιλέγω  αλλά  εδώ  πέρα  θίχθηκε  το  θέμα   της  

αποτελεσματικότητας .  Εάν  κατάλαβα  καλά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  οι  τοπικές  κοινότητες ,  δηλαδή  από  όλα  τα  

χωριά  μου  έχουν  στείλει  γύρω  στα  δέκα ,  δεκαπέντε ,  δεν  θυμάμαι  τώρα  

ακριβώς  το  νούμερο ,  το  έχω  στο  γραφείο ,  το  τι  χρειάζεται  η  κάθε  

Κοινότητα .  Έχω  και  τα  περσινά ,  έχω  και  μεριά  φετινά ,  τα  οποία  και  

έχω  επισκεφτεί  και  εγώ  μερικούς  χώρους .   

 Εκτός  από  την  Καθαριότητα  περισσεύουν  άλλες  16.500.  Πείτε  

μου  με  τα  800 ευρώ  της  Βαμβακιάς  τι  θα  κάνει ;  Θα  κόψει  τα  χόρτα ;  Θα  

κάνει  διαδρόμους  ανάμεσα ;  Τι  θα  κάνει ;  Εάν  πάτε  στην  Μονοκκλησιά ,  

στην  Μονοκκλησιά  που  πήγαμε  προχθές  με  τον  κ .  Δήμαρχο  έχουν  

κάνει  μέσα  ένα  έργο  αλλά  μπήκε  η  εταιρεία  μέσα  και  τους  το  έκανε ,  

διότι  εάν  περίμενε  από  τον  Δήμο  να  το  κάνει ,  δεν  θα  το  έφτιαχνε  καμία  

φορά .  Σας  το  λέω  ευθέως .   

 Είναι  λίγα  τα  λεφτά .  41.270,  δεν  θυμάμαι  τώρα .  Με  41.000 για  

τόσα  νεκροταφεία  δεν  γίνεται  τίποτα .  Σας  το  λέω  λόγω  τιμής .  Μόνο  τα  

χόρτα  να  πάμε  να  κόψουμε ,  τι  να  σας  πω ;  Αλλά  έχουν  ερωτηθεί  όλοι .  

Το  ξέρουν  όλοι  και  κάθε  χρόνο  στέλνουν .  Απλώς  εγώ  έκανα  την  

πρόσκληση  που  σας  έκανα  προς  εσάς ,  εάν  έχετε  κάτι ,  πείτε  μου .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  διαδικασία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώστε  

σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Να  πω  αυτό  και  κλείνω .  Ήδη  με  την  διαδικασία  με  έχουν  πάρει  ξέρετε  

πόσοι  τηλέφωνο ,  ότι  ξέρεις  πρέπει  να  το  δώσουμε  σε  αυτόν ,  σε  εκείνο ,  

στον  Α ,  στον  Β  και  αυτός  ήταν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  385/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  δαπάνης  για  την  παραγωγή  βίντεο  

 προβολής  του  Δήμου  μας .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Καμία  ερώτηση  υπάρχει ;   Ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  Δήμαρχε  αυτό  θα  γίνει  απευθείας  ανάθεση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μπορείτε  να  μας  πείτε  σε  ποιον ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια .  Απευθείας  ανάθεση  μέσω  πρόσκλησης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  γίνει  πρόσκληση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια ,  θα  βγει  στο  Διαύγεια  και  τα  λοιπά .  Και  δεν  ξέρω  εάν  

διαβάσατε  όλη  την  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την  διάβασα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  μην  μας  έρθει  κάποιος  επειδή  έχει  μια  μηχανή  λήψης  και  πάρει  

μέρος ,  το  κτυπήσει  με  ένα  χιλιάρικο ,  βάζουμε  και  έναν  όρο  και  λέμε  

ότι  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  σχετική  εμπειρία  στην  παραγωγή  

βίντεο  τουριστικής  προβολής ,  η  οποία  θα  αποδεικνύεται  με  την  

προσκόμιση ,  τουλάχιστον ,  δυο  παρόμοιων  έργων .  Για  να  γίνει  σωστή  

δουλειά .   

 Προχθές ,  δεν  ξέρω  όσοι  ήσασταν  στην  τελετή  αδελφοποίησης  με  

την  Αγία  Νάπα ,  μας  έπαιξα  ένα  φοβερό  βίντεο  και  εμείς  

ξεφτιλιστήκαμε .  Ξεφτιλιστήκαμε .  Ήθελα  να  ανοίξει  η  γη  να  με  
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καταπιεί .  Ολόκληρος  Δήμος ,  τόσος  μεγάλος  Δήμος  τόσα  χρόνια  να  μην  

έχει  ένα  βίντεο .   Με  πρόσκληση  θα  γίνει .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό  μου  δίνει  πάσα  και  για  το  δεύτερο  ερώτημα .  Από  όσο  γνωρίζει  

δεν  υπάρχει  αντίστοιχο  υλικό  από  το  παρελθόν ;  Υπάρχει ,  νομίζω ,  

αντίστοιχο  βιντεάκι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν  γι '  αυτό  τον  σκοπό .  Ήταν  από  συγκεκριμένο  πρόγραμμα .  

Έπρεπε  να  γίνει  ένα  οδοιπορικό  ιστορικό  βαρύ ,  δεν  ήταν  αυτό  που  

χρειαζόμαστε  τώρα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Δείξαμε  από  τα  εκατό  χρόνια  την  πόλη  κατακαμένη  από  του  

Βουλγάρους  που  κάηκε  με  ασπρόμαυρο  φόντο .  μην  συζητάτε .  

Ξεφτιλιστήκαμε  στην  κυριολεξία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  386/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .  
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  387/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  Δ /νση  

Καθαριότητας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  388/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  715/2014 Α .Δ  .Σ .   

¨Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  από  κατεχόμενη  

 δημοτική  έκταση ,  του  κ .  Τσανάκα  Αθανασίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  εισήγηση .  Μισό  λεπτό ,  να  εισηγηθεί  ο  κ .  Γκότσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  αυτό  το  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  γνωρίζετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  Ερώτηση  να  κάνω .  Εκ  των  προτέρων  δηλώνω  ότι  θα  ψηφίσω  ναι  

αλλά  μου  γεννήθηκε  μια  απορία .  Γιατί  κάναμε  αυτοψία  μετά  από  

ενάμιση  χρόνο ;  Εκτός  εάν  δεν  διάβασα  καλά  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάναμε  διοικητή  αποβολή  και  πήγαμε  μετά  από  ενάμιση  χρόνο… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήραμε  μια  απόφαση  παλαιά  να  γίνει  διοικητική  αποβολή .  Αυτός  είχε  

ένα  στρέμμα  περίπου .  Άφησε ,  λοιπόν ,  το  περισσότερο  τμήμα  του  

στρέμματος  και  κράτησε ,  πάλι  δεν  έφυγε ,  πόσα ,  219 τετραγωνικά ,  που  

είναι  σε  κοινόχρηστο  χώρο  και  σε  δρόμο .   

 Άρα  η  απόφαση  που  θα  πάρουμε  εμείς  είναι ,  πρώτον  να  δεχθούμε  

το  καινούργιο  εμβαδό ,  δηλαδή  σε  αυτό  που  έμεινε  και  εκεί  έχει  κάτι  

κτίσματα  και  το  δεύτερο  είναι ,  να  πάρουμε  απόφαση  να  γίνει  διοικητή  

αποβολή  και  για  αυτά  τα  219 τετραγωνικά  που  κατέχει ,  που  δεν  έφυγε ,  

την  οποία  εντολή ,  ας  πούμε  μετά  την  όλη  διαδικασία  την  έχει  ο  

Δήμαρχος ,  ο  οποίος  θα  δώσει  εντολή .  Σε  συνεργασία  της  υπηρεσίας  

της  δικής  μας  με  την  υπηρεσία  Δόμησης ,  διότι  υπάρχει  το  κτίσμα  μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  διάβασα ,  είναι  γνωστά ,  απλά  έγινε  η  διαδικασία  της  διοικητικής  

αποβολής  και  το  αποτέλεσμα  με  βάση  τις  ημερομηνίες  που  γράφει  το  

έγγραφο  της  εισήγησης  λέει  ότι  το  μάθαμε  μετά  από  ενάμιση  χρόνο .  

Μετά  από  ενάμιση  χρόνο  πήγαμε  και  είδαμε  ότι  από  το  ένα  στρέμμα  

Αυτός  έχει  κρατήσει  μόνο  τα  200 μέτρα .   

 Μια  απορία  αυτή  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε  έγινε  διοικητική… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με  βάση  τις  ημερομηνίες  που  γράφει  η  εισήγηση  μέσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  θέμα  πότε  παίρνουμε  απόφαση  και  άλλο  πότε  υλοποιείται  η  

διοικητική  αποβολή .  Για  να  γίνει  μια  διοικητική  αποβολή  δεν  είναι  

εύκολο  πράγμα .  Γνωρίζουν  όλοι .  Δεν  είναι  εύκολο .  Δεν  μπορούμε  να  

πάμε  εμείς  κατευθείαν  να ,  μπορεί  να  αντισταθεί ,  να  μαλώσουμε ,  να  

πάρουμε  Αστυνομίας  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εγώ  δεν  το  ψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  κ .  Αναστασιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  παρών .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  389/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  
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Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  για  το  υπ’  αριθμ .  24 κατάστημα   

του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  την  εισήγηση .  Θέλετε  διευκρινήσεις  κύριοι ;  Κύριε  

Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  ακριβώς  το  κατάστημα  απέναντι  από  το  . . ,  με  μπουγάτσες .  

Λοιπόν ,  είναι  της  Αφοί  Τουφεξή .  Αυτό  ξεκίνησε  από  το  ΄99 με  3.000 

ευρώ  τότε  τιμές ,  το  2008 πήγε  στα  2000 ευρώ  και  ζητάει  τώρα  

σύμφωνα ,  όπως  μπορεί  από  τον  νόμο  ζητάει  να  του  κατεβάσουμε  το  

μίσθωμα .   

 Έχει  βάλει ,  τώρα  άμα  δείτε  τα  οικονομικά  στοιχεία  το  Ε3 από  το  

2009 μέχρι  το  2015,  μπορείτε  να  τα  δείτε  μέσα .  Σύμφωνα  με  τον  νόμο  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  αποφασίσει  σήμερα  εάν  θα  το  

κατεβάσουμε .  Εάν  το  κατεβάσουμε   είναι  μέχρι  20%. 

 Η  πρόταση  η  δική  μας ,  επειδή  συνέβη  και  στα  άλλα  τα  μαγαζιά  

10% είναι .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  είναι  θέμα  να  αποφασίσετε ,  να  

αποφασίσουμε  όλοι  το  πόσο .  Δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  3.000 πώς  έγινε ,  με  ποια  διαδικασία  έγινε  2.000;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  πω  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  ξεκίνησε  το  ΄99. Δηλαδή  με  τις  τιμές ,  γιατί  φώναξα  την  Αμαλία  

των Προσόδων και λέω ότι  πότε ξεκίνησε; Ξεκίνησε το ΄99,  δεν το 

γράφει  μέσα  αλλά  μου  είπε  ότι  ξεκίνησε  περίπου  από  3.000 ευρώ  και  

το  2008 κατέβηκε  στα  2 χιλιάρικα .  Το  γράφει  μέσα  στην  τρίτη  

παράγραφο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  ναι  συγνώμη  με  δικαστική  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  μην  διακόπτετε  τον  εισηγητή .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  επανήλθε  τώρα  για  να  κατέβει  παρακάτω .  Τώρα  τι  να  σας  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λογικό  είναι  κύριε  Πρόεδρε ,  πληρώνουν  πιο  πολλά  χρήματα  από  όλους  

εκεί .  Το  καινούργιο  μαγαζί  που  άνοιξε  πληρώνει  πολύ  λίγα  λεφτά .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Χασαπίδης .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  για  την  

προηγούμενη  μείωση  που  προτείναμε  για  το  άλλο  το  κατάστημα  είχαμε  

αρνητική  θέση ,  το  ίδιο  έχει  και  γι '  αυτό  και  θα  εξηγήσω  τους  λόγους .   

 Το  κατάστημα  αυτό  νοικιάστηκε  το  ΄99 με  950.000,  περίπου  

2.800 ευρώ .  με  δικαστική  απόφαση  το  2008,  που  τελεσιδίκησε ,  

φτάσαμε  μέχρι  τον  Άρειο  Πάγο ,  δεν  ξέρω  στα  πρώτα  δικαστήρια  δεν  το  

αναφέρει  μέσα  το  έγγραφο ,  εάν  ο  Δήμος  παρίστατο ,  αλλά  υπάρχει  

τελεσίδικη  απόφαση  που  μειώθηκε  το  μίσθωμα  από  τα  2.800 στις  

2.000,  που  σημαίνει  ότι  η  εταιρεία  πήρε  μια  μείωση  περίπου  30% του  

μισθώματος .  Πήρε  μια  μείωση  του  30%. 

 Το  2013 με  απόφαση  άλλαξε  όνομα  η  εταιρεία  και  συνεχίστηκε  

το  μίσθωμα .  Επεκτείναμε  την  μίσθωση  για  άλλα  εννέα  χρόνια ,  που  

σημαίνει  το  ΄15 δεν  επιβάλαμε  εμείς  την  επέκταση ,  είχε  γίνει  με  δική  

τους  βούληση .  Με  αίτημα  δικό  τους ,  φαντάζομαι .  Που  σημαίνει  

ουσιαστικά  ότι  ανανεώσαμε  την  σύμβαση .   

Άρα ,  αυτό  που  επικαλούνται  με  τον  νόμο  ότι  πριν  το  ΄10 όσες  

συμβάσεις  ήταν  πριν  το  ΄10 δικαιούνται  με  τον  νόμο  του  ΄12 μια  

μείωση ,  δεν  την  δικαιούνται  αυτή  ουσιαστικά ,  γιατί  επί  της  ουσίας  

έγινε  καινούργια  σύμβαση  με  το  ΄15 για  άλλα  εννέα  χρόνια .   

Τότε  γιατί  δεν  διεκδικήσανε  μείωση  το  ΄15 και  συμφωνήσανε  με  

το  μίσθωμα ;   

Νομίζω  ότι  η  προηγούμενη  απόφαση  που  πήραμε ,  επιμένω  εγώ  

ότι  ήταν  λάθος  και  άνοιξε  τον  ασκό  του  Αιόλου .  Και  άλλοι  θα  

διεκδικήσουν  και  αυτό  που  είπε  ο  αγαπητός  Αντώνης ,  είναι  έτσι .  

Αισθάνονται  ότι  πληρώνουν  πολύ  περισσότερα  από  το  άλλο  το  

καινούργιο  το  κατάστημα ,  αλλά  αυτοί  ήδη  έχουν  πάρει  μια  μείωση  

30%. 
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 Αυτά  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  αρχή  της  ισονομίας  και  επειδή  πληρώνουν  ακριβά ,  πληρώνουν  

πολλά ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  πάρουμε  την  ίδια  απόφαση  που  πήραμε  

και  για  το  προηγούμενο  κατάστημα .   

 Λέει  ο  κ .  Χασαπίδης  ότι  θα  έρθουν  και  άλλα .  Ανοίγεται  ο  ασκός  

του  Αιόλου .  Δεν  είναι  το  ίδιο  πράγμα  να  πληρώνεις   δυο  χιλιάρικα  με  

200 και  300 ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  δείχνουμε  την  ευαισθησία  μας  σε  ενοίκια  τα  οποία ,  ας  πούμε ,  

είναι  υπερβολικά  και  δεν  πληρώνονται  αυτά  ούτε  και  στον  ιδιωτικό  

τομέα .  Στον  ιδιωτικό  τομέα  από  3.000 και  4.000 που  ήταν ,  άλλοι  δεν  

πληρώνουν  καθόλου  και  άλλοι  τα  έχουν  κατεβάσει  στο  1.500 και  στο  

1.800.  

 Πιστεύω  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  δίκαιοι  και  να  πάρουμε  την  

απόφαση  ένα  10% να  συμφωνήσουμε  και  γι '  αυτό  το  κατάστημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία .  Ο  κ .  Χασαπίδης ;  Όχι .   Οι  υπόλοιποι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  10%. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

20%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  είπε  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Η  κυρία  Γεωργούλα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα ;   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Με  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  εισήγηση .  Ευχαριστώ  πολύ .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  390/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του   

υπ’  αριθμ .  9 καταστήματος  του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  391/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  17668/05-05-2017 ένστασης  του  

 αναδόχου  του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

 δημόσιων  ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  με  δυο  λόγια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  ενθυμείστε  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  πάλι  είχαμε  περάσει ,  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  είπε  στον  εργολάβο  να  τελειώσει  το  έργο  και  είχαμε  

αναφέρει  κάπου  είκοσι  οκτώ  σημεία ,  τα  οποία  έπρεπε  να  τελειώσει .   

Του  έδωσε  εντολή .   
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Ο  εργολάβος  έχει  το  δικαίωμα  να  κάνει  ένσταση  επ’  αυτού .  Όμως  

επειδή  αυτή  ήταν  ειδική  διαταγή ,  στην  ειδική  διαταγή  όταν  δίνει  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  ο  χρόνος  την  ένστασης  είναι  δέκα  μέρες ,  ενώ  σε  

όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις  είναι  δέκα  πέντε .   

 Εδώ  ήταν  ειδική  εντολή .  Ο  εργολάβος  από  αμέλεια ,  δεν  το  

πρόσεξε  έφερε  την  ένστασή  του  την  δέκατη  πέμπτη  ημέρα ,  άρα  ήταν  

εκπρόθεσμος .  Οπότε  δεν  ισχύει  η  ένστασή  του ,  διότι  έπρεπε  μέσα  στο  

δεκαήμερο  να  φέρει  την  ένστασή  του .  Άρα  πρέπει  να  την  απορρίψουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  392/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Σχετικά  με  την  μετατροπή  εισφοράς  χρήματος  σε  γη  στην  

 περιοχή  Σφαγεία  (ΠΕ  15) και  40 Μαρτύρων  (ΠΕ  16)  

 του  Δήμου  Σερρών  στο  Ο .Π .  437.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Κυρτάσογλου  έχει  την  εισήγηση .  Θέλω  να  σημειώσω ,  κύριοι  

συνάδελφοι  ότι  είναι  καθαρά  για  ενημέρωση .  Δεν  είναι  για  να  

προχωρήσουμε  σε  ψήφιση .  Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Θέλω  να  τονίσω  για  μια  ακόμη  φορά  ότι  το  θέμα  έχει  καθαρά  

ενημερωτικό  χαρακτήρα  και  δεν  πρόκειται  να  πάρουμε  καμία  απόφαση  

σήμερα  επί  του  θέματος .   

 Πιστεύω  ότι  ενημερωθήκατε  όλοι  από  τα  έγγραφα  που  λάβατε  

γνώση  και  είδατε  τις  ανταλλαγές  των  επιστολών  που  έγιναν  από  την  

υπηρεσία  Πολεοδομίας  με  τα  αρμόδια  ανώτερα  όργανά  τους ,  όπως  

είναι  το  ΥΠΑΠΕΝ  και  όπως  είναι  και  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας .  

  Εγώ  θα  προσπαθήσω  με  απλά  λόγια  κατόπιν  παραίνεσης  του  

φίλου  μου  του  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία  να  τα  πω  με  απλά  λόγια ,  όσο  

μπορώ .   

 Στις  4/10/2004 κυρώθηκε  η  πράξη  εφαρμογής  της  πολεοδομικής  

μελέτης  στα  Σφαγεία  στου  Σαράντα  Μάρτυρες .  

 Το  2005 κοινοποιήθηκε  η  πράξη  εφαρμογής  σύμφωνα  με  την  

οποία  έπρεπε  οι  συμπολίτες  μας  να  καταβάλουν  την  εισφορά  σε  χρήμα .   

Αντί  αυτού  οι  κληρονόμοι  στις  13/8/12,  παρακαλώ  να  έρχονται  

κατά  νου  οι  ημερομηνίες  που  αναφέρω ,  στις  13/8/12 λοιπόν  οι  

εισφορές  σε  χρήμα  που  τους  αναλογεί  ζητούν  να  μετατραπεί  σε  γη  και  

αποδοθεί  στον  Δήμο  οικόπεδο  ίσης  αξίας .   

Για  να  γίνει  όμως  αυτό  χρειάζεται  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  λαμβάνοντας  όμως  υπόψη  κάποιες  προϋποθέσεις  

αθροιστικά .   
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Πρώτον .  Η  πράξη  εφαρμογής  είναι  ελλειμματική  στην  περιοχή .  

Δηλαδή  δεν  προβλέφθηκαν  κοινόχρηστοι  και  κοινωφελείς  χώροι .   

Δεύτερον .  Ότι  δεν  επαρκούν  τα  διαθέσιμα  κονδύλια  του  Δήμου  

για  την  κάλυψη  των  αποζημιώσεων  των  ρυμοτομούμενων  περιοχών .   

Τρίτον .  Υπάρχουν  ανάγκες  σε  τράπεζα  γης  και  ότι  η  αποδιδόμενη  

έκταση  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τους  σκοπούς  αυτούς .   

Γίνεται  λοιπόν  μια  τεχνική  έκθεση  από  την  υπηρεσία  της  

Πολεοδομίας ,  η  οποία  απορρίπτει  την  αίτηση ,  διότι  δεν  συντρέχουν  οι  

παραπάνω  λόγοι .   

Στην  συνέχεια  κατατίθεται  αίτηση  προς  την  Επιτροπή  

Πολεοδομικού  Σχεδιασμού ,  όπου  εκφράζουν  τις  αντιρρήσεις  τους  επί  

της  τεχνικής  έκθεσης  της  υπηρεσίας .  

Στις  31/3/15 συνεδριάζει  η  Επιτροπή  και  αποφασίζει  να  σταλεί  

έγγραφο  από  την  Πολεοδομία  στο  ΥΠΑΠΕΝ ,  σημερινό  Υπουργείο  

Ανάπτυξης ,  ζητώντας  διευκρινήσεις  επί  του  θέματος .  Απαντά  το  

ΥΠΑΠΕΝ ,  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  η  μετατροπή  διότι  το  αίτημα  

υποβάλλεται  μετά  την  παρέλευση  πολλών  ετών  από  την  κοινοποίηση  

της  πράξης  εφαρμογής  και  διότι  η  εφαρμογή  του  σχεδίου  έχει  σχεδόν  

ολοκληρωθεί .   Μια  τέτοια  μετατροπή  θα  ανέτρεπε  την  υφιστάμενη  

πλέον  κατάσταση  για  λόγους  μη  πολεοδομικούς .   

Θα  πρέπει  επίσης  να  σας  ενημερώσω  ότι  και  η  Ποιότητα  Ζωής  

αποφάσισε  ομόφωνα  και  γνωμοδότησε  αρνητικά  για  τους  ίδιους  λόγους  

την  14/7/2015.  

Παρόλα  αυτά  την  16/5/17,  δηλαδή  πριν  δυο  εβδομάδες  περίπου ,  

με  αριθμό  πρωτόκολλου  19550 απευθύνεται  και  πάλι  στον  Συμβούλιο  

Ποιότητας  Ζωής  εκφράζοντας  τις  απόψεις  τους  και  την  19/5/17 προς  

τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  προκειμένου  να  έρθει  το  θέμα  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

11

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  και  σήμερα  γίνεται  η  

ενημέρωση  αυτή .   

Ο  λόγος  που  επικαλείται  είναι  ότι  η  περιοχή ,  ο  οικισμός  των  

Σαράντα  Μαρτύρων  είναι  πριν  το  ΄23 και  ανήκει  σε  άλλες  

πολεοδομικές  διατάξεις  και  είναι  πυκνοδομημένος ,  άρα  δεν  οφείλει  

εισφορά  σε  χρήμα .   

Όμως  με  βάση  την  πολεοδομική  μελέτη  του  ΄95 η  περιοχή  που  

περιλαμβάνει  το  οικοδομικό  πολύγωνο  437 και  οικοδομικό  τετράγωνο  

438,  δεν  εντάχθηκε  στην  πυκνοδομημένη  περιοχή  προ  του  ΄23.  

Κατά  συνέπεια  η  πράξη  εφαρμογής  έχει  εφαρμόσει  ορθά  την  

πολεοδομική  μελέτη .   

Θέλω  επίσης  να  σας  πω  ότι  χθες  συνεδρίασε  ξανά  η  Ποιότητα  

Ζωής .  Εάν  θέλει  ο  κ .  Γκότσης  να  ενημερώσει  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Εγώ  ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Ποιότητα  Ζωής ,  στην  Ποιότητα  Ζωής  απλά  φωνάξαμε  την  κυρία  

Αρβανιτάκη  της  υπηρεσίας  Δόμησης  να  ενημερώσει  τα  μέλη  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Αυτά  μας  ενημέρωσε ,  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Κυρτάσογλου ,  αυτά  μας  είπε  η  κυρία  Αρβανιτάκη .  Δεν  ήρθε  το  θέμα  

ούτε  απόφαση  να  πάρουμε  ούτε  τίποτα .  Απλά  ενημέρωση  επί  του  

θέματος .  Αυτό  είχαμε  στην  Ποιότητα  Ζωής .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 Κύριοι  σύμβουλοι  εδώ  παίχτηκε  ένα  δράμα ,  μια  άθλια  πράξη  ενός  

μελετητή  που  δεν  πήγε  καν  να  μελετήσει .  Πήρες  τους  χάρτες  του  

Δημόπουλου  της  περιοχής  και  έκοψε  και  έκανε  μια  μελέτη  

πολεοδομική .  

 Καταρχήν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Αραμπατζή  πρέπει  να  έχετε  

γνώση  ότι  δεν  ενημερώθηκε   η  οικογένεια .   

 Δεύτερον .  Δεν  έγινε  καμία  ανακοίνωση  σε  καμία  εκκλησία  εκεί  

της  γειτονιάς  για  να  ενημερωθεί  ο  κόσμος .  Το  εργοστάσιο  που  υπάρχει  

εκεί  μέσα  ήταν  εν  λειτουργία  και  δεν  πήγε  κανείς  να  δει  τι  πράγμα  

αυτό .  Αυτός  ο  μελετητής  που  κατέστρεψε  μια  οικογένεια  και  πεθάνανε  

και  τα  δυο  αδέλφια  από  τον  καημό  τους ,  διότι  είναι  μια  άθλια  πράξη .   

Ο  οικισμός  πριν  του  ΄23 είναι  οι  Σαράντα  Μάρτυρες .  Εκεί  η  

γειτονιά  μου .  Εκεί  το  οικόπεδο  αυτό ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  υπήρχαν  

σπίτια ,  στάβλοι  και  αποθήκες ,  αλλά  για  να  λειτουργήσει  το  

εργοστάσιο ,  ένα  εργοστάσιο  πρέπει  να  έχει  χώρο  που  να  πάνε  εκεί  τα  

φορτηγά ,  οι  νταλίκες ,  να  μπορούν  να  κυκλοφορήσουν  και  ότι  παλαιά  

σπίτια  είχε ,  στάβλοι  και  αποθήκες ,  τα  γκρεμίσανε  οι  άνθρωποι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Αγγελίδη  περίμενε ,  σε  παρακαλώ ,  είναι  σοβαρό  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  γκρεμίσανε  για  να  υπάρχει  η  λειτουργία  στάθμευσης  αυτοκινήτων ,  

φορτηγών  και  του  προσωπικού .  Αυτός  ο  μελετητής  που  έκανε  την  

μελέτη ,  ούτε  καν  πήγε  να  ενημερώσει  το  εργοστάσιο .  Και  μιλάτε  για  
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δικαιοσύνη ;  Με  ποιο  δικαίωμα  μπορεί  να  πει  αυτός ,  είναι  η  ψυχή  των  

Σαράντα  Μαρτύρων  το  οικόπεδο  αυτό .  Δεν  είναι  πυκνοδομημένο  

επειδή  γκρεμίσανε  όλους  αυτούς  τους  στάβλους  και  τις  αποθήκες .  Τα  

γκρεμίσανε  για  να  λειτουργήσει  το  εργοστάσιο .  Με  άδεια  της  

Πολεοδομίας  έγιναν  αυτά .   

 Ντροπή  γι '  αυτόν  τον  μελετητή  κύριε  Πρόεδρε .  Με  ακούτε ;  Αυτή  

είναι  μια  αλήθεια .  Δυστυχώς  όμως  από  εκεί  και  πέρα ,  κ .  Αντιδήμαρχε  

να  ξέρεις ,  από  το  οικόπεδο  αυτό  που  δεν  . .είναι  η  οικογένεια  

Αλεξιάδη ,  οικογένεια  Ιορδανίδη ,  είναι  αυτοί  πρόσφυγες  όλοι  προ  του  

΄23. Απέναντι  είναι  ο  Θεοδωρίδης .  Πώς  λέτε ,  αυτό  είναι  στο  κέντρο  

ακριβώς  του  συνοικισμού .  Πήγατε  και  το  είδατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  μέσα  στο  κέντρο  του  οικισμού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  ποιο  δικαίωμα  αυτός  ο  μελετητής  που  ούτε  καν  εμφανίστηκε  εκεί .  

Και  ξέρετε  κάτι ;  Κύριε  Πρόεδρε ,  άκουσε  Αραμπατζή ,  σε  παρακαλώ  

πάρα  πολύ  ένα  πράγμα  να  ξέρεις ,  ότι  δηλαδή  οι  άνθρωποι  πεθαίνανε  

και  μιλάτε  εσείς  για  προθεσμίες .  Και  πεθάνανε  και  οι  δυο .  Ήταν  στα  

νοσοκομεία  της  Θεσσαλονίκης  και  των  Αθηνών .   

 Κύριε  Αγγελίδη  τους  ξέρετε  πάρα  πολύ  και  τον  Φίλιππα  και  τον  

Σάκη .  Σύμφωνοι ;  Πεθαίνανε  και  ήταν  . .στα  νοσοκομεία .  Για  ποιο  

χρόνο  μιλάει  η  Ποιότητα  Ζωής ;  Ξέρει  καλά  τι  έκαναν  αυτοί  οι  

άνθρωποι ;  Για  την  Ποιότητα  Ζωής  που  μου  λέτε .  Πήγαν  να  δουν  την  
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αλήθεια ;   Οι  άνθρωποι  χάσανε  τους  ανθρώπους  τους ,  καταστράφηκαν  

και  έρχεστε  εσείς  τώρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .  Να  ολοκληρώσει ,  δεν  έχει  

ολοκληρώσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  ξέρετε  εσείς  που  είναι  αυτό  το  οικόπεδο ;  Κύριε  Πρόεδρε ,   η  ουσία  

είναι  μια .  Ότι  γκρεμίσανε  τα  παλαιά  σπίτια  προ  του  ΄23, γκρεμίσανε  

τις  αποθήκες  και  τους  στάβλους  για  να  μπορεί  να  υπάρχει  λειτουργία  

στο  εργοστάσιο .  Χωρίς  χώρους  στάθμευσης  και  λειτουργίας  του  

εργοστασίου ,  γιατί  πηγαίνανε  και  φορτηγά  με  ζώα ,  δεν  γίνονται  αυτά  

τα  πράγματα .  ο  μελετητής  φταίει  για  όλα .  Δεν  είναι  ότι  φταις  εσύ  ή  ο  

Δήμαρχος  ή  κάποιος  άλλος .  Αυτός  που  έκανε  την  μελέτη .  

Παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  να  σεβαστείτε  μια  μελέτη  

διακεκριμένων  επιστημόνων .  

 Με  ακούτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως ,  βεβαίως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  η  ο  κ .  Καριώτης  και  ο  κ .  Παναγιωτόπουλος  που  επί  σειρά  ετών  

τον  Δήμο  αυτοί  φτιάχνανε .  Ο  κ .  Δήμαρχος  ξέρει .  Να  φέρουνε  την  

μελέτη  αυτού  του  ανθρώπου ,  των  ανθρώπων  αυτών  των  επιστημόνων  

και  να  έρθει  εδώ  και  ο  μελετητής  εδώ ,  εάν  θέλετε  να  δώσετε  

δικαιοσύνη  και  να  απαντήσουν  σε  αυτά  που  θα  κάνει .  Και  αυτοί  που  
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έχετε  εδώ  πάνω ,  πως  την  λένε ,  Αρβανιτάκη ,  αλλά  όχι  έτσι .  Να  φέρει  

την  μελέτη .  Αποδεικνύουν .   

 Αλλά  η  ουσία  είναι  ότι  δέκα  χρόνια  αυτοί  οι  άνθρωποι  πηγαίνουν  

στα  νοσοκομεία .  Αυτοί  είναι  από  την  Θεσσαλονίκη  και  πέθαναν .  Στο  

τέλος  πεθάνανε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώσατε  κ .  Αναστασιάδη ;  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  τον  φέρουνε  τον  φάκελο  εδώ  να  γίνει  μια  κανονική  συνεδρίαση  για  

να  δούμε  τι  μπορούμε  να  κάνουμε .  Είναι  κρίμα  να  έχουμε  χίλιες  . .  δεν  

είναι  όμως  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την  καλοσύνη  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  ενημερώσω  το  σώμα  και  έχουμε  και  μέλη  εδώ  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής  ότι  εμείς  είχαμε ,  κ .  Αναστασιάδη ,  μια  ενημέρωση  και  

μάλιστα  εγώ  ανέλαβα  πρωτοβουλία  και  φώναξα  την  κυρία  Αρβανιτάκη  

για  να  ενημερωθούμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μισό  λεπτό  να  τελειώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  αφήστε  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  τελειώσω  μετά  θα  πείτε .  Σε  ερώτηση  που  κάναμε  όλοι ,  λέμε  ότι  

δεν  μπορούμε  να  διορθώσουμε  τώρα ,  ας  το  επικροτήσουμε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  σεβαστείτε  τον  ομιλητή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Δεν  θα  είναι  σωστό  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Γκότσης  την  άποψή  

του  και  την  θέση  του ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλοι  μας  θέσαμε  το  ερώτημα ,  δεν  μπορούμε  διότι  το  θεωρήσαμε  όλοι  

μας  ότι  είναι  αδικία .  Να  άρουμε  αυτή  την  αδικία  και  είπαμε ,  γίνεται ;  

Πώς  να  μην  το  κάνουμε ;  Και  μας  είπε  ότι  από  την  στιγμή  που  

κυρώθηκε ,  ας  μιλήσουν  και  οι  άλλοι ,  που  κυρώθηκε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αντώνη  κάτσε  να  μιλήσω ,  μετά  θα  μιλήσεις .  Θα  μιλήσεις  μετά  όσο  

θέλεις .  Κάτσε  να  τελειώσω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  δεν  με  αφήνεις .  Από  την  στιγμή  που  κυρώθηκε  η  πράξη  εφαρμογής ,  

δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  τίποτα .  Και  στην  επιμονή  μας  πάλι  υπάρχει  

άλλος  τρόπος ,  ξέρω  εγώ ,  οικόπεδα  να  δώσουμε ,  να  ανταλλάξουμε  και  

τα  λοιπά  και  λέει  ότι  δεν  υπάρχει  πολεοδομική  ανάγκη ,  κάπως  έτσι  το  

είπε ,  γιατί  τα  πράγματα  έχουν  τελειώσει ,  θα  γίνει  αυτό  το  πράγμα .  

Πολεοδομική  ανάγκη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολεοδομική  μελέτη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανάγκη ,  ανάγκη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .  κύριε  Γκότση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  αφήστε  να  ολοκληρώσει .  Να  τελειώνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  με  αφήνει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  συμπληρώνετε  κύριε ,  αφήστε  να  μιλήσει  ο  ομιλητής .  Κύριε  

Γκότση  συνεχίστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όλα  αυτά  εμείς  τα  θέσαμε  και  μάλιστα  όλα  τα  μέλη  ήταν  υπέρ  της  

οικογένειας .  Πείτε  μου  όμως ,  όταν  υπάρχει  από  τον  νόμο  όλα  αυτά  που  

μας  είπαν ,  τι  μπορούμε  να  κάνουμε ;  Δείξτε  μας  τον  δρόμο .  Εν  πάση  

περιπτώσει ,  όχι  σε  μας ,  στην  υπηρεσία  Δόμησης .  Όχι  σε  μας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Το  είπαμε  και  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρότασή  σας  να  ακούσουμε ,  κ .  Αναστασιάδη  για  να  

προχωρήσουμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Καταγράφτηκε  η  άποψή  σας .  Εντάξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  είπαμε  εδώ ,  τα  είπαμε .  Δεν  ήμασταν  αδιάφοροι .  Και  μάλιστα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  να  το  κλείσουμε  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    
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(ΠΡΑΚΤ .  1/10/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  το  εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Διαγραφή  ακινήτου  από  το  κτηματολόγιο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  συνάδελφοι  υπάρχει  ένα  οικόπεδο  στο  πολεοδομικό  πολύγωνο  

452 επί  της  οδού  Ναυάρχου  Σαχτούρη  στην  περιοχή  Σαράντα  

Μαρτύρων  περίπου  380 τ .μ .  Αυτό  εδώ  καταρχήν  είχε  γραφτεί  στο  

Εθνικό  Κτηματολόγιο  και  φαίνεται  ως  δημοτικό .  Όμως  στην  πράξη  

εφαρμογής  που  η  πράξη  εφαρμογής  είναι  ισχυρότερο  και  εκεί  μπαίνουν  

τα  οικόπεδα  του  Δήμου  ή  όχι ,  φαίνεται  ότι  είναι  του  εποικισμού ,  

εποικιστικό .  Εκεί  στην  πράξη  εφαρμογής .   

 Επίσης  υπάρχει  το  αίτημα  που  γίνεται  από  την  αίτηση  της  

Ελισάβετ  συζύγου  Χρήστου ,  η  οποία  λέει  ότι  είναι  δικό  της  και  δεν  το  

λέει  έτσι ,  έχει ,  εάν  είδατε  τα  συνημμένα  όλα ,  έχει  απόφαση  από  τον  

εποικισμό  ότι  είναι  δικό  της ,  έχει  απόφαση  δικαστηρίου ,  δικαστηρίου  

ότι  είναι  δικό  της .  Υπάρχουν  δηλαδή  όλα  τα  έγγραφα  που  λένε  ότι  

είναι  δικό  της .   
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 Εμείς  τώρα  το  εάν  είναι  δικό  της  ή  όχι ,  αυτή  τώρα  έχει  όλα  τα  

απαραίτητα  χαρτιά  από  την  δικαιοσύνη ,  από  το  Τμήμα  του  Εποικισμού  

και  τα  λοιπά .  Εμείς  καλούμαστε  τώρα  να  πούμε  ότι  αυτό  εδώ ,  να  

διαγραφεί  από  δημοτικό .  Ότι  δεν   είναι  δικό  μας .  από  εκεί  και  πέρα ,  

εάν  το  δικαιούται  αυτό  δεν  μας  ενδιαφέρει ,  ας  το  πάρει  και  μάλλον  θα  

το  πάρει ,  διότι  υπάρχουν  δικαστικές  αποφάσεις  και  τα  λοιπά .  

 Τώρα  θα  μου  πείτε  ότι  εάν  πούμε  ότι  όχι ,  να  μην  το  

διαγράψουμε .  Απλά  πάλι  θα  πρέπει  να  σύρουμε  στα  δικαστήρια  την  

κυρία  αυτή ,  να  την  ταλαιπωρήσουμε  που  πρωτόδικα  λένε  οι  δικαστικές  

αποφάσεις  ότι  είναι  δικό  της .  

 Δηλαδή  άμα  πούμε  ότι  όχι ,  δεν  το  διαγράφουμε .  Υπάρχει  επίσης  

το  Τμήμα  της  Ακίνητης  Περιουσίας  έστειλε  το  αίτημα  στην  Νομική  

Υπηρεσία ,  η  οποία  Νομική  Υπηρεσία ,  όλα  εδώ  είναι  τα  έγγραφα ,  μισό  

λεπτό  να  δούμε .  Λέει  λοιπόν  ότι  θα  πρέπει  με  όλα  αυτά  και  τα  λοιπά ,  

με  τα  έγγραφα  αναφέρει  αποφάσεις  και  τα  λοιπά ,  ότι  πρέπει  να  

διαγραφεί  από  τον  Δήμο  Σερρών  δεν  είναι  και  μάλιστα  λέει  ότι  της  

ανήκει  το  οικόπεδο .  Είναι  η  γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας .  

 Το  Τμήμα  της  Ακίνητης  Περιουσίας  επίσης  μας  λέει  ότι  πρέπει  

να  διαγραφεί ,  δεν  είναι  δικό  μας  και  άλλα  εκ  παραδρομής  και  μου  

έδειξαν  σήμερα ,  φώναξα ,  μου  έφεραν  ένα  βιβλίο  τόσο  πόσα  έχουν  

γραφτεί  στο  Εθνικό  Κτηματολόγιο  και  δεν  ήταν  δικά  μας ,  εκ  

παραδρομής  και  λέει  ότι  εφόσον  στην  πράξη  εφαρμογής  φαίνεται  που  

εκεί  δηλώνονται  τα  οικόπεδα  του  Δήμου  ότι  δεν  είναι  του  Δήμου ,  

ισχύει  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θέλω  να  πω  επειδή  στην  προ-σύσκεψη   συζητήσαμε  το  θέμα  και  ο  

Γαλάνης  με  την  ιδιότητα  του  νομικού  έβαλε  κάποια  ζητήματα  που  

εμένα  μου  δημιούργησαν  αμφιβολίες ,  θέλω  να  τοποθετηθεί  ο  κ .  

Γαλάνης  και  μετά  να  κάνουμε  ερωτήσεις  εάν  χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ,  θα  ξεκινήσουμε  με  ερωτήσεις .  Δεν  μπορούμε  να  

ξεκινήσουμε  με  τοποθέτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς  μπορεί  να  μας  βοηθήσει  ο  κ .  Γαλάνης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δεν  θα  θέσω  κάποιο  ερώτημα .  Απλά  για  να  διευκολύνω  την  

συζήτηση ,  γιατί   λίγο  νομίζω  ότι  ξεφεύγει  από  κάποιο  πλαίσιο ,  εδώ  

δουλειά  μας  και  θεωρώ  άστοχη  τοποθέτηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  

και  του  κ .  Αντιδημάρχου  του  κ .  Γκότση  εδώ ,  ο  Δήμος  Σερρών  να  λέει  

εάν  το  συγκεκριμένο  ακίνητο  είναι  της  κυρίας  είναι  άστοχο .  Κατά  την  

γνώμη  μας  το  θέμα  είναι  ένα  συγκεκριμένο .  Εάν  ανήκει  στον  Δήμο  

Σερρών  να  παραμείνει  στο  Κτηματολόγιο ,  εάν  δεν  ανήκει  να  πάει  ο  

Δήμος  να  το  διαγράψει .   

 Δεν  αντιλαμβάνομαι  γιατί  ο  Αντιδήμαρχος ,  ο  αξιότιμος  

Αντιδήμαρχος  και  γιατί  η  Νομική  Υπηρεσία  να  βγάζει  απόφαση  σε  

ποιον  ανήκει  το  ακίνητο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Μα  το  είπατε  προηγουμένως  όμως .  Ναι ,  ότι  η  Νομική  Υπηρεσία  είπατε  

αποφάνθηκε  ότι  ανήκει  στην  κυρία .  Νομίζω  είναι  άστοχο  αυτό .  Εμείς  

πρέπει  να  δούμε  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς  πρέπει  να  δούμε  εάν  ανήκει  στον  Δήμο  ή  όχι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  διαβάσατε  λέει… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία ,  να  πάει  να  το  διαγράψει  και  τελειώνει  η  δουλειά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  είπαμε  ότι  άμα  είναι  δικό  της  δεν  μας  ενδιαφέρει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

πράγματι  όταν  τέθηκε  αυτό  το  ζήτημα  και  όπως  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος  

στην  προ-σύσκεψη  προβληματιστήκαμε  για  κάποια  ζητήματα  αλλά  εδώ  

το  πράγμα  είναι  πάρα  πολύ  ξεκάθαρο .  Το  ζήτημα  είναι  ένα  και  μόνο .  

Εάν  αυτό  το  ακίνητο  ανήκει  σε  μας  ή  όχι .   

 Η  πρόταση  δηλαδή  που  γίνεται ,  τουλάχιστον  από  την  υπηρεσία ,  

εάν  διαβάσετε  την  εισήγηση ,  είναι  διαγραφή  ή  μη ,  φυσικά  υπάρχει  μια  

τεκμηρίωση  για  να  γίνει  διαγραφή  και  το  θέμα  είναι  διαγραφή  

ακινήτου ,  από  το  Κτηματολόγιο  που  φαίνεται  ότι  είναι  ιδιοκτήτης  ο  

Δήμος  Σερρών .  
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 Αποδεικνύεται  με  έγγραφα ,  τουλάχιστον  θα  τα  είδατε  και  εσείς ,  

τα  είδαμε  όλοι  μας ,  ότι  δεν  είναι  αυτό  το  ακίνητο  δικό  μας .  Είχε  γίνει  

εγγραφή  πριν  από  πάρα  πολλά  χρόνια  με  ένα  νόμο  του  ΄20 περί  γαιών ,  

ότι  υπάρχουν  εκεί  πλατείες ,  πανηγύρεις  και  χίλια  δυο  άλλα  πράγματα  

τα  οποία  δεν  υπάρχουν .   

Εκεί  είναι  μια  κατοικημένη  περιοχή  με  ανθρώπους  που  ζουν  από  

το  ΄22, οι  πιο  πολλοί  είναι  πρόσφυγες ,  το  ζήτημα  της  κυριότητας  δεν  

τίθεται  σε  συζήτηση  σήμερα .  Εμείς  εάν  πάρουμε  απόφαση  διαγραφής  

του  ακινήτου  δεν  θα  είναι  πλέον  και  θα  προβούμε  σε  πρόδηλο  σφάλμα  

και  η  συνάδελφος ,  η  κυρία  Γεωργούλα  ξέρει ,  θα  γίνει  μια  τροποποίηση  

εκεί  στο  Κτηματολόγιο  και  θα  φαίνεται  πλέον  ως  άγνωστος  ο  

ιδιοκτήτης .  Πάντως  εμείς  δεν  θα  είμαστε  εφόσον  δεν  είναι  δικό  μας .   

Εάν  εμείς  τεκμηριωμένα  θεωρούμε  ότι  δεν  είναι  δικό  μας ,  από  τα  

έγγραφα  τα  οποία  έχουν  παρατεθεί ,  μόνο  αυτή  την  απόφαση  μπορούμε  

να  πάρουμε .  Δεν  υπάρχει  απόφαση  δικαστική  περί  της  κυριότητας  του  

ακινήτου .  Δεν  έχει  γίνει  αγωγή  αναγνωριστική  δηλαδή  που  να  έχει  

τελεσιδικήσει .  Υπάρχει  μια  τεκμηριωμένη  θέση  του  Κτηματολογίου  

του  Δήμου  Σερρών ,  της  υπηρεσίας ,  ότι  αυτό  το  ακίνητο  με  όλα  αυτά  τα  

έγγραφα ,  πράξη  εφαρμογής  από  την  Νομαρχία ,  από  κάτω  από  του  

Εποικισμού ,  ότι  φαίνεται  ότι  αυτό  είναι  ένα  εποικιστικό  ακίνητο  και  

δεν  είναι  δημοτικό  και  θεωρεί  η  υπηρεσία  ότι  αυτό  το  πράγμα  πρέπει  

να  το  διαγράψουμε ,  δεν  είναι  δικό  μας .   

Αυτό  και  μόνο  αυτό  ήθελα  να  συνεισφέρω  στην  συζήτηση .  

Έκανα ,  όπως  κάνατε  και  εσείς ,  φαντάζομαι ,  την  διερεύνηση  του  

ζητήματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  ρωτήσω  κάτι ;   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  τίθεται  θέμα  αυτή  στην  στιγμή  εδώ  στο  τραπέζι  του  συμβουλίου  

κυριότητας ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  το  θέμα ,  διαγραφή  του  ακινήτου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ποιος  θα  το  πάρει  δεν  μας  ενδιαφέρει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  ήταν  τόσο  απλό  το  πράγμα  και  ήταν  απλά  διαδικαστικό  θέμα ,  γιατί  

δεν  το  κάνει  η  ίδια  η  υπηρεσία  και  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

Έχω  την  αίσθηση  ότι  το  Κτηματολόγιο… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  ρώτησα  και  αυτό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  απόλυτη  στην  εισήγησή  της .  Λέει  ότι  αποφασίστε  εάν  θα  το  

διαγράψετε  ή  όχι .  Εάν  είναι  απόλυτη ,  βέβαιη ,  γιατί  δεν  το  κάνει  η  ίδια  

η  υπηρεσία  και  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ρώτησα  και  τον  κ .  Κωνσταντινίδη  τον  Μάριο  τον  

τοπογράφο  και  την  κυρία  Τσανίδου ,  ο  κ .  Διευθυντής  έλειπε  στην  

Θεσσαλονίκη  σήμερα ,  τα  γνωρίζει  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  απλά  

ήμουνα  μέχρι  το  μεσημέρι  στον  Δήμο  γιατί  ήθελα  να  δω  και  αυτό  το  

θέμα ,  είναι  ξεκάθαρο ,  η  υπηρεσία  είναι  υπέρ  της  διαγραφής .  Από  

σεβασμό  στην  κρίση  μας ,  πάντοτε  σε  όλες  τις  εισηγήσεις  θα  θυμίσω  

και  του  Προσόδων  και  πολλών  άλλων  υπηρεσιών  του  Δήμου ,  στο  τέλος  

τίθεται  η  απόφαση  ή  μη  για  ένα  ζήτημα .  
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 Η  υπηρεσία ,  ο  κ .  Κωνσταντινίδης  ως  τοπογράφος  και  η  κυρία  

Τσανίδου  είναι  κάθετοι  για  το  ζήτημα  αυτό .  Ξαναλέω  η  άποψή  τους  

είναι  περί  διαγραφής .  Από  σεβασμό  στο  όργανο  που  εκπροσωπούμε  

εμείς ,  μάλλον  που  συμμετέχουμε  σε  αυτό  το  όργανο  έχουν  το  ζήτημα  

για  το  εάν  θα  πάρουμε  ή  όχι  την  απόφαση .  Για  πάμπολα  ζητήματα  

πάντα  έτσι  τίθεται  το  ζήτημα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  ειπώθηκε  αυτό ,  πάλι  θα  τα  πούμε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Αντώνη  είναι  ένα  ακίνητο  στην  Ναυάρχου  Σαχτούρη .  Την  ξέρετε  

πολύ  καλά .  Εκεί  πέρα  ζουν  πρόσφυγες  από  το  ΄23. Απλά  λόγια .  Ζούνε  

πρόσφυγες  από  το  ΄22. Ο  Δήμος  εκεί  δεν  έχει  ακίνητο .  Αυτό  δεν  είναι  

ακίνητό  του .  Το  λέει  η  υπηρεσία ,  δεν  το  λέω  εγώ .  Δεν  είμαι  εγώ  αυτός  

που  θα  πείσω  το  σώμα .  Το  λέει  το  Τμήμα  Εποικισμού ,  το  λέει  η  πράξη  

εφαρμογής ,  το  λέει  η  νομική  σύμβουλος  του  Δήμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφόσον  λέει  ότι  το  δικαίωμα  κυριότητας  είναι  προγενέστερο  του  

Δήμου… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπράβο ,  ναι .  Χρυσούλα  ναι ,  έτσι .  Πράγματι .  Δίνω  μια  απάντηση  για  

ποιο  λόγο  πάντα  οι  εισηγήσεις  της  Τεχνικής  Διεύθυνση  ή  της  

Οικονομικής  Υπηρεσίας  λένε  στο  τέλος  να  αποφασίσετε  ή  να  μην  

αποφασίσετε .   

 Εάν  δείτε  το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  λέει  ότι  διαγραφή  ακινήτου .  

Δείτε  το  θέμα  «Διαγραφή  ακινήτου» λέει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  393/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Περί  δωρεάν  παραχώρησης  του  περιβάλλοντος  χώρου  

 του  δημοτικού  θερινού  θεάτρου ,  κατά  χρήση ,  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εικοστό  πέμπτο  αποσύρεται .   

  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ     

(Παρατηρητήριο .  2/6/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

α)  για  την  συντήρηση  πυροσβεστήρων  των  κτηρίων   

του  Δήμου  Σερρών  

β)  ενοικίασης  μικροφωνικής-φωτισμού ,  κάλυψης   

πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  

 του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών ,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

και  

γ)  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

 για  τα  έτη  2016-2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την   

συντήρηση  πυροσβεστήρων  των  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  394/2017 )  

…………………………  

 

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 .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  395/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  δαπάνη  

 συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  396/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

 παραλαβής  των  έργων:  

α)  Επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  δημοτικά  κτήρια ,  

β)  Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  

 έτους  2014 .Ε .  Λευκώνα ,  

γ)  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2014,   

δ)  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  Ορεινής  και  

ε)  Κατασκευή  σωληνωτών  αγωγών-φρεατίων  και  αρδευτικής  

τάφρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  δημοτικά  

κτήρια  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  398/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  του  έργου:  Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις   

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014 .Ε .  Λευκώνα ,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  399/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  

έτους  2014,  δ)  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  Ορεινής  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  400/2017 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου:  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  Ορεινής  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  401/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Κατασκευή  σωληνωτών  αγωγών-φρεατίων   

και  αρδευτικής  τάφρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  402/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση   1ου   Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   του   έργου:  

¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4031/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  των  έργων:  

α)  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας   

έτους  2016 και  

β)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  Εργασίες  

 οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας  έτους  2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  404/2017 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:   

Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  405/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Ανάκληση   της   υπ’   αριθμ .   728/2016  Α .Δ .Σ .   και   εκ   νέου   λήψη  

 απόφασης  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .  5226/28-4–2017 απόφαση  του   

1.Αποκεντρωμένης  Διοίκησης ,  για  την  παράταση  του  έργου:  

¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  406/2017 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2017  

13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω  λίγο  στην  κυρία  Καλώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .  Το  μικρόφωνό  σας  ανοίξτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  για  την  αναδρομικότητα  της  . .  που  έχει .  Ότι  ζητάμε  

το  επίδομα  πίσω . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είμαστε  σε  αυτό .  Στο  τριάντα  ένα  είμαστε  ακόμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη .  Διάβαζα  και  μπερδεύτηκα .   

  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  407/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  τριάντα  δυο  είμαστε  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  πραγματικά  είναι  σοβαρό  το  θέμα  αυτό .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

 χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  κυρία  Αγιαννίδου  που  το  ξέρει .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι  μια  στάνταρ  διαδικασία .  Η  υπηρεσία  πέρα  από  το  ΚΕΠΑ  ελέγχει  

και  η  ίδια  η  υπηρεσία  και  όταν  διαπιστωθεί  κάτι ,  ότι  έχουν  εισπραχθεί  

χρήματα  ενώ  δεν  έπρεπε  τότε  γίνεται  απευθείας  στην  Εφορία .  Το  έχω  

διαβάσει  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό  ναι ,  αυτό  θα  σας  το  πει  η  κυρία  Καλώτα  πως  συμβαίνει .  Εγώ  λέω  

όσον  αφορά  την  υπηρεσία ,  έτσι  λειτουργεί  και  έτσι  πρέπει  να  

λειτουργεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κάποιους  λόγους  μπορεί  να  είχε  το  ΚΕΠΑ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  μειώνεται  ποσοστό  από  το  ΄12, εκεί  κολλάω  εγώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολλές  φορές  καλούμαστε  η  ΒΙΕ  ή  προδικαστικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

ΒΙΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  ΒΙΕ  τίθεται  το  ερώτημα ,  να  προσδιορίσουμε  ποσοστό  αναπηρίας  

από  προγενέστερα  χρόνια .  Παραδείγματος  χάρη ,  χθες  είχαμε  ένα  

τέτοιο  στην  Θεσσαλονίκη .  Να  δώσουμε  παραπληγικό  επίδομα  από  το  

΄11 ενώ  αυτός  ήταν  από  το  ΄17. Εάν  προσκομίσει  μέσα  από  τον  φάκελό  

του  στοιχεία  του  ΄12, του  ΄13, του  ΄14, του  ΄15 που  αποδεικνύουν  την  

κατάστασή  του  και  να  αυξάνουν  ή  να  μειώνουν  το  ποσοστό  του ,  

δηλαδή  εάν  καταφέρουμε  και  τεκμηριώσουμε ,  μπορούμε  να  κάνουμε  

μείωση .  Εάν  και  έχει  βγει  νόμος  ότι  η  ΒΙΕ  τυπικά  δεν  μπορεί  να  

μειώνει  το  ποσοστό  της  ΑΙΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  αυτός  είχε  67,  πήγε  55 και  ζητάμε  αναδρομικά  από  το  ΄14, από  

την  στιγμή  που  ο  άνθρωπος  … 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  γιατί  το  ζητάει .  Είχε  κριθεί  αναδρομικά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  ΑΙΕ  με  68 και  η  ΒΙΕ  δίνει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλείται  το  άτομο  αυτό  στην  υπηρεσία ,  του  ζητούνται  όσα  πρέπει  να  

του  ζητηθούν  και  εάν  μεν  μπορεί  να  πληρώσει ,  κάνει  έναν  

διακανονισμό .  Εάν  δεν  δέχεται  να  πληρώσει  τότε  κατευθείαν  

βεβαιώνονται  στην  Εφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  αυτός  από  την  ΒΙΕ  γιατί  κρίθηκε  έτσι  τόσο  αναδρομικά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχε  68%.. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  που  είναι  οι  Αντιδήμαρχος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  δίνει  55 και  του  μειώνουν  το  ποσοστό  από  το  ΄14.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί  να  είχε  υπηρεσιακό  ερώτημα  ξέρεις  εδώ  Χρυσούλα .  

Υπηρεσιακό  μπορεί  να  ήταν .  Οι  υπηρεσίες  παίρνουν  

δειγματοληπτικούς  ελέγχους  και  κάνουν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .  Χθες  είχαμε  17 με  11.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  ΄12.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  ΄12 είχαμε  εμείς  χθες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  λίγο  άδικο  είναι  να  έχει  τέτοια  αναδρομικότητα  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλος  πάντων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  οδηγεί  πουθενά  αυτή  η  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Αγιαννίδου  έχετε  να  συμπληρώσετε ,  σας  παρακαλώ ,  κάτι  στο  

θέμα  αυτό  που  να  μας  βοηθήσει  περισσότερο ;  Ωραία  προχωρούμε  στην  

ψήφιση  εκτός  εάν  έχετε  κάτι  να  τοποθετηθείτε  κυρία  Καλώτα ;  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι ,  δεν  μπορώ  να  τοποθετηθώ .  Ότι  πει  η  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  είχε  κάποιο  πρόβλημα  γι '  αυτό  και  αποχώρησε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  χθες  στο  προ-συμβούλιο  άλλα  ειπώθηκαν  και  θα  το  πω ,  δεν  

είναι ,  δημόσια  είναι  η  άποψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι  η  κρίση  δεν  έγινε  τώρα ,  έγινε  τότε ,  πριν  από  τρία  χρόνια ,  απλά  δεν  

κοινοποιήθηκε  στον  Δήμο  ούτε  από  την  υπηρεσία  ούτε  από  τον  

ενδιαφερόμενο .  Αυτά  ειπώθηκαν .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

13

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι  είναι ,  γιατί  δεν  υπάρχει  διασύνδεση ,  Μεταξύ  ΚΕΠΑ  και  

υπηρεσίας  δεν  υπάρχει  διασύνδεση .  Γι '  αυτό  και  κάνανε  και  ελέγχους .  

Δεν  υπάρχει  on l ine διασύνδεση  ΚΕΠΑ  και  Κοινωνικών  Υπηρεσιών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  νομίζω  η  υπηρεσία  πρωτίστως  έχει  την  ευθύνη  που  δεν  

κοινοποίησε  την  απόφασή  της  στην  εδώ  υπηρεσία ,  στον  Δήμο  δηλαδή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  συμβαίνει  αυτό  κ .  Χασαπίδη .  Δεν  συμβαίνει  αυτό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  μπορούσε  να  πει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γιατί  είναι  δύσκολο  τώρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανά  δυο  χρόνια ,  ναι .  Εκτός  από  τα  δυο  χρόνια  μπορεί  να  υπάρξει ,  

παράδειγμα  να  σας  πω ,  μια  καταγγελία  από  κάποιον  άλλο  και  ελέγχει  

αμέσως .  Από  την  υπηρεσία  ελέγχεται .  Αλλά  το  θέμα  είναι  ότι  δεν  

υπάρχει  νομοθεσία  που  να  υποχρεούται  να  κοινοποιήσει  το  ΚΕΠΑ  στις  

Κοινωνικές  Υπηρεσίες  του  Δήμου  μια  αλλαγή  απόφασης  και  αυτό  έχει  

σαν  αποτέλεσμα  η  υπηρεσία  να  κάνει  τον  ντεντέκτιβ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι ,  ναι .  Πριν  λήξει  γίνεται  έλεγχος .  Εδώ  τώρα  αυτή  είναι  ιδιάζουσα  

περίπτωση .  Αυτή  είναι  ιδιάζουσα  περίπτωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αγιαννίδου  για  τις  διευκρινήσεις .  Έχουμε  εδώ  να  

προσθέσουμε  κάτι  επιπλέον ;  Όχι .  Προχωράμε  στην  ψήφιση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  ψηφίσω  παρών  γιατί  βλέπω  η  διοικητική  μηχανή  φταίει  και  ο  

άνθρωπος  πηγαίνει . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψήφισης .  Κυρία  Καλώτα  δεν  

σας  άκουσα .  Ψηφίζετε ;  Και  η  κυρία  Καλώτα ,  δεν  άκουσα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  παρών  ψηφίζω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη ;  Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Παρών .  Γιατί  υπάρχουν  ασάφειες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πήγε  στην  Εφορία .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τοποθετηθείτε  μόλις  έρθει .  Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσω  λιγάκι  παιδιά ,  δεν  ακούω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών  και  εγώ  Πρόεδρε ,  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Αγιαννίδου  κάτι  θέλετε  να  τοποθετηθείτε .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ψηφίζω  ναι  διότι  νομίζω  ότι  και  εκ  του  νόμου  δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  

να  ψηφίσουμε  όχι .  Η  διαδικασία  είναι  τέτοια  που  τα  χρήματα  αυτά  

πρέπει  να  πληρωθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  συγκεκριμένη  η  διαδικασία .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  να  ψηφίσουμε  όχι .  Αποδίδονται  κατευθείαν ,  

βεβαιώνονται  στην  Εφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κυρία  Αγιαννίδου .  Κύριε  Μερετούδη ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  για  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχει  κάτι…  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Ναι  ψηφίζω ,  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  γίνει  διαφορετικά ,  δεν  

ευθύνεται  η  υπηρεσία  της  Κοινωνικής  Πρόνοιας  κυρία  Καλώτα .  Και  

άλλες  φορές  έχουν  συμβεί  τέτοια  γεγονότα  μέχρι  προσφάτως  γινόταν  η  

διαδικασία  αυτή  και  τα  στέλναμε  στην  Δ .Ο .Υ .  και  η  Δ .Ο .Υ .  ήταν  

υπεύθυνη  για  την  είσπραξη  αυτών  των  χρημάτων .  Τώρα  έχει  αλλάξει  η  

διαδικασία  και  αυτό  που  έκανε  η  Δ .Ο .Υ .  το  στέλνουν  πάλι  στους  

δήμους  να  το  κάνει  ο  Δήμος .  Αναγκαστικά  πρέπει  να  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ψηφιστεί  για  να  γίνει  αυτή  η  διαδικασία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση ;  Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  408/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  έτους  2017  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  409/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  410/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  
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Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  

Ιούνιο  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  18 έως  20 Ιουνίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  411/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  έξι .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  αντιδημάρχου  

 κ .  Χράπα  Παντελή  και  του  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Μυστακίδη  Παύλου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή   

από  2 έως  6 Μαΐου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  412/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Μυστακίδη  Παύλου   

από  2 έως  6 Μαΐου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  413/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  μέλους  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 .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  414/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  καλό  βράδυ .  Τέλος  της  συνεδρίασης .  

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

370Α-2017: Ανάκληση  της  υπ’  αριθ .  519/2015 ΑΔΣ  και  εκ  νέου  

έγκριση  εξώδικου     συμβιβασμού  του  Δήμου  Σερρών  με  

την  Εκκλησία  της  Ελλάδος  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   ΑΚΥΡΩΣΗ  

8940 19/6/2017 

 

371-2017: Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

Διαβούλευσης  του  Δήμου    Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

372-2017: Έγκριση  διεύρυνσης  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών  
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  Εισηγητές :  Ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  κ .  Μερετούδης    

και  ο  πρόεδρος  του    Δημ .  Συμβ .  κ .  Αραμπατζής  Θ .  

 

373-2017: Ορισμός  επιτροπής  εκκαθάρισης  του  αρχείου  της  Δ /νσης  

Κοινωνικής     Προστασίας ,  Υγείας ,  Παιδείας  και  

Πολιτισμού  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

374-2017: Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

375-2017: Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής   

  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

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

 

376-2017: Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την      αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  

χαρακτήρα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

377-2017: Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  

στην  Αγία  Νάπα  της    Κύπρου  για  πραγματοποίηση  τελετής  

αδελφοποίησης  με  το  Δήμο  Αγίας     Νάπας  Κύπρου  (Β’  

φάση) .  
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  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

378-2017: Έγκριση  υποβολής  δύο  υποψηφιοτήτων  στη  διοργάνωση  

των  βραβείων  Best    City Awards 2017 και  έγκριση  σχετικής  

δαπάνης .   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  

Κ .  

 

379-2017: Έγκριση  της  υπ’  αριθ .  71/1017 απόφασης  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της     Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  περί  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  έτους  2017.   

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

380-2017: Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια  

λαϊκών  αγορών ,     λόγω   ανωτέρας  βίας .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

381-2017: Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

Δήμου   

  Σερρών  και   της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  για  το  έργο :  

¨Εκσυγχρονισμός   

  αυτοκινητοδρομίου   Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

382-2017: Έγκριση  Κανονισμών  Λειτουργίας  των  δομών  παροχής  

συσσιτίου  και     κοινωνικού  φαρμακείου  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομές  παροχής    βασικών  αγαθών :  
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Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨   

 (ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020).  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

383-2017: Έγκριση  ανάθεσης  σε  τρίτους  διαγωνισμού  της  υπηρεσίας  

σίτισης  των     μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  -  

Λυκείου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος    2017-2018. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

384-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων  και  

ηλεκτρολογικού  υλικού     έτους  2017 για  τις  .Ε .  

Μητρουσίου  -  Λευκώνα  -  Ορεινής  -  Βροντούς  και    

 Σκουτάρεως  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

385-2017: Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  

¨Ευπρεπισμός  -  συντήρηση  -    καθαριότητα  των  Δημοτικών  

Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου     Σερρών ,  πλην  

της  .Κ .  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

386-2017: Έγκριση  δαπάνης  για  την  παραγωγή  βίντεο  προβολής  του  

Δήμου  μας .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  
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387-2017: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού    οικον .  έτους  2017 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

388-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 για  την  Δ /νση  

Καθαριότητας .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

389-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  715/2014 Α .  .Σ .  

¨Έγκριση  διοικητικής    αποβολής  από  κατεχόμενη  δημοτική  

έκταση ,  του  κ .  Τσανάκα  Αθανασίου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

390-2017: Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  για  το  υπ’  αριθμ .  24 

κατάστημα  του  Δημ .     Μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

391-2017: Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  αριθμ .  9 

καταστήματος  του    Δημ .  Μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

392-2017: Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  17668/05-05-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :    ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΑΚΤ:  Σχετικά  με  την  μετατροπή  εισφοράς  χρήματος  σε  γη  στην  

περιοχή  Σφαγεία  1/10/17  (ΠΕ  15) και  40 Μαρτύρων  (ΠΕ  16) του  

Δήμου  Σερρών  στο  Ο .Π .  437.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

393-2017: Διαγραφή  ακινήτου  από  το  κτηματολόγιο  του  Δήμου  

Σερρών  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΑΡ:   Περί  δωρεάν  παραχώρησης  του  περιβάλλοντος  χώρου  

του  δημοτικού  θερινού  2/6/2017  θεάτρου ,  κατά  χρήση ,  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

394-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την  

συντήρηση  πυροσβεστήρων  των  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

395-2017: 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 .  

 

396-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  δαπάνη  

συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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397-2017: Ομοίως  της  διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων   

 

398-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Επεμβάσεις  εξοικονόμησης  

ενέργειας  σε  δημοτικά  κτήρια  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

399-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις  

ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014 .Ε .  Λευκώνα ,  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

400-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  έτους  2014  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

401-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Βελτίωση  κοινοτικών  οδών  Τ .Κ .  

Ορεινής   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

402-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατασκευή  σωληνωτών  αγωγών-

φρεατίων  και  αρδευτικής  τάφρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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403-2017: Έγκριση   1ου   Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   του   

έργου :  

  ¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

404-2017: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  

Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας  

έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

405-2017: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  

Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

506-2017: Ανάκληση   της   υπ’   αριθμ .   728/2016  Α .  .Σ .   και   εκ   νέου   

λήψη  απόφασης    σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .  5226/28-4–2017 

απόφαση  του  1.Αποκεντρωμένης    Διοίκησης ,  για  την  παράταση  

του  έργου :  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις     δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

407-2017: Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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408-2017: Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  προνοιακό    επίδομα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

409-2017: Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  έτους  2017 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου   

 

410-2017: Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

411-2017: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  18 

έως  20 Ιουνίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

412-2017: Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  από  2 έως  6 

Μαΐου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

413-2017: Ομοίως  του  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Μυστακίδη  Παύλου  

από  2 έως  6 Μαΐου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

414-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  μέλους  της  ομάδας  

του   δικτύου    MAPS – στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  

Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  από    το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  

Εδαφικής  Συνεργασίας  URBACT 3.  
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  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

………………………………  

……………………….  

 

Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

1.  Στεργίου  Νικόλαος  και  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησαν  κατά  τη  

διάρκεια  του  κύκλου  ερωτήσεων .  

 

Ραµ πότας  Ευθύμιος  και  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  αποχώρησαν  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  11ου  θέματος  της  ημερήσιάς  διάταξης .  

 

…………………………………………  

………………………….  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2017  

15

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )…………………  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       …………………  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ        …………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      …………………  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………………  
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………………  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      …………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      …………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………………  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       …………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………………  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      …………………  
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