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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 19η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 13/13-07-2017 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 30, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

5

 

………………………….…………….. 

…………………….. 

 

 

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 19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για αποζημίωση λόγω  

  απαλλοτρίωσης ακινήτου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Κεντρικό Πάρκο 

  της πόλης των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 26/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 

  ορισμού δημοτικών συμβούλων για την ¨Επιτροπή καθορισμού τιμήματος 

  εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων¨ της παρ. 5 του άρθρου 

  186 του Ν. 3463/2006. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

  ¨Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014  

  Δημ. Ενότητας Μητρουσίου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 9ο International Meeting of  

  Tourism στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας από 4 έως 7 Οκτωβρίου 2017. 

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

 

ΘΕΜΑ  5ο: Καθορισμός αμοιβής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

  ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση τμήματος των δράσεων που υλοποιούνται από το Δήμο Σερρών 

  στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σε αυτές.  

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

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση 

  βιοαποβλήτων - Green Crew¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη  

  διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος  

  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης ¨Κέντρο  

  Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του  

  Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων: 

  α) Για την υλοποίηση της πράξης ¨Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 

  ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α' 

  και Β' βαθμού από το Υπουργείο Εσωτερικών και έγκριση υλοποίησης αυτής 

  και 

β) Για την υλοποίηση της πράξης ¨Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των  

 Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ από το Ε.Π.  

 ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

  και Ενέργειας για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων 

  συντήρησης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων ορεινού βοσκοτόπου  

  (ομβρολεκάνες, δεξαμενές, ποτίστρες ζώων) σε δημόσια δάση και δασικές 

  εκτάσεις στην περιοχή του Μενοικίου όρους, της Τ.Κ. Οινούσας του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 12ο:  Τροποποίηση της αρ. 336/2015 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού  

  Συμβουλίου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

  αμφισβητήσεων του άρθρου 32 Ν. 1080/1980.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο 

  Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός καινούργιου πετρελαιοκίνητου  

  ανυψωτικού περονοφόρου (CLARK). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας  

  τεσσάρων (4) καινούριων απορριμματοφόρων για το έτος 2017 και 2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης λέβητα για το Δημοτικό 

  Σχολείο Λευκώνα του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 18569/11-5-2017 σύμβασης για 

  την προμήθεια παγκακιών και των δοχείων απορριμμάτων που αναφέρονται 

  στο έργο: ¨Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 22ο:  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών & μείωση της οφειλής του 

  από το ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορών Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Ανάκληση της με αρ. 16/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας απόφασης για την δωρεάν 

  παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής στέγης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για 

  την προμήθεια κλιματιστικών έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δήμου Σερρών για τη 

  διενέργεια προμήθειας φοριαμών γραμματοθυρίδων, για τις ανάγκες της Τ.Κ. 

  Πεπονιάς του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού  

  έτους 2017 για δράσεις πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ  

  2017 (πρώην ΣΑΤΑ). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 305/2017 ΑΔΣ: ¨Αναμόρφωση  

  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (58η) για την προμήθεια μαρμάρων, τιμής 

  ένεκεν, για τον τάφο του θανόντα Τσιντσάρη Ιωάννη του Νικολάου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή Δικηγόρου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής 

  Επιτροπής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 31ο:  Τροποποίηση της αρ. 488/2016 ΑΔΣ περί ¨Έγκρισης καταβολής αποζημίωσης 

  λόγω ρυμοτομίας¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου: 

  α) στο Ο.Τ. 227 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως ¨Χώρο 

  Δημοτικού Σχολείου¨ και 

  β) στο Ο.Τ. 95 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως ¨Χώρο 

  πρασίνου – πλατεία¨ και τον καθορισμό χώρου Ιερού Ναού. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου  

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής στέγης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 & 3 ου άρθρου 6 της υπ’ αρ. 784/2015 Α. 

  Δ.Σ., περί επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Περί σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για εκποίηση δημοτικού ακινήτου 

  ΑΚΔ 976 στην περιοχή της Ακροπόλεως. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση πρόσθετων  

  εργασιών που απαιτούνται από τον ΟΤΕ για τη σύνδεση τηλεφωνικής  

  γραμμής στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Προβατά του  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 

  Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. και ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση   

  προϋπολογισμού έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση διενέργειας του προϋπολογιστικού πίνακα ¨Επισκευή – μόνωση  

  εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και υγρομόνωση του δώματος του Δημ. 

  Σχολείου Σκουτάρεως¨. 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αποπεράτωση  

  Ηλεκτροφωτισμού Πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών: 

  α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία 

  νέων ταφώνων¨, 

  β) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής 

  οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Βροντούς¨  και 

  γ) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής 

  οδοποιίας Δ.Ε. Ορεινής¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών  

  ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας –   

  ασφαλτόστρωσης στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους  

  2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η 

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Κατάρτιση Κανονισμού χρήσης χώρων φορτοεκφόρτωσης στην πόλη των  

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής Δήμου Σερρών για εκποίηση  

  άχρηστων αντικειμένων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 45ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 46ο:  Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιούλιο 

  και Αύγουστο 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 47ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, των  

  Αντιδημάρχων κ.κ. Γρηγοριάδη Χρήστου και Μερετούδη Δημητρίου και της 

  Δημοτικής Συμβούλου κ. Γεωργούλα Σουλτάνας, για τον μήνα Ιούνιο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 48ο:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

  στον κ. Πάσχο Ευθύμιο στην πόλη των Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 49ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το ΄17, τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος έτους  ΄17 και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης στο έργο: 

Αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο, 

προϋπολογισμού 7.100 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Υπογειοποίηση του δικτύου Δ.Ε.Η. στην οδό Δορυλαίου.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου 

Σερρών και προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

ανταποδοτικών υπηρεσιών και αφορά την Διεύθυνση Καθαριότητας.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 
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13Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Ξεκινάει  η  συνεδρίαση .  Εάν  έχουμε  κάποιες  

ανακοινώσεις ;  Ορίστε  κύριε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   γεια  σας .  Έχουμε  ένα  πρόβλημα ,  δημιουργήθηκε  τώρα  

με  τις  βροχές ,  με  τον  χείμαρρο  του  Λευκώνα ,  κατέβασε  μεγάλη  

ποσότητα  νερό  το  κανάλι  σε  μεγάλο  βαθμό  και  άρχισαν  πλημμύρες .  

Έσπασε  και  από  το  σημείο  του  ΤΑΡ  εκεί  που  είχαν  μια  σχάρα  και  είχαν  

πλημμυρίσει  αρκετά  χωράφια .   

 Πρέπει  πάση  θυσία  κάτι  να  κάνετε ,  κάποιες  ενέργειες ,  να  

καθαριστεί  ο  χείμαρρος  που  κατεβαίνει  ο  Λευκώνας  κάτω ,  εκείνο  το  

κανάλι  μέχρι  την  . .  Δεν  τραβάει  νερό  καθόλου .  Έχει  πάει  το  νερό  μέσα  

στο  χωριό .  Εάν  συνέχιζε  να  έρχονταν  η  πλημμύρα ,  θα  είχαμε  σοβαρά  

προβλήματα  προς  το  χωριό .  Θα  είχαμε  πλημμύρες .  Ένα  αυτό .  

 Ένα  δεύτερο ,  τώρα  που  κάνανε  την  διάνοιξη  του  δρόμου  της  

Θεσσαλονίκης ,  τον  καινούργιο  τον  δρόμο  της  Εγνατίας ,  λείπει  η  

σηματοδότηση  των  χωριών  του  Μητρουσίου ,  της  Κουμαριάς ,  όλα  αυτά  

εδώ  η  σηματοδότηση  δεν  υπάρχει .  πήραν  την  πινακίδα  από  εκεί  και  δεν  

υπάρχει  καμία  σηματοδότηση  προς  τα  δικά  μας  τα  χωριά .   

 Θέλω  να  φροντίσετε  και  αυτό  το  θέμα ,  κάπως  να  μπει  μια  

σηματοδότηση  γιατί  τώρα  έρχονται  και  Γερμανοί  και  ξένοι  και  δεν  

βλέπουν  την  πινακίδα  προς  Μητρούσι  και  φεύγουν  προς  Λευκώνα .  Δεν  

μπορούν  να  γυρίσουν .   
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 Αυτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιό  για  το  πρώτο  θέμα  θα  σας  παρακαλούσα  πάρα  πολύ ,  

ελάτε  αύριο  σε  επαφή  με  τον  Αντιδήμαρχο  Καθημερινότητας  και  με  

τον  Αντιδήμαρχο  Έργων ,  πάτε  επιτόπου  να  του  δείξετε  ακριβώς  τι  

συμβαίνει  για  να  δούμε  τι  μπορούμε  να  κάνουμε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

…μιλάμε  για  ζημιά  πάνω  από  100.000….Δεν  καθαρίζεται  με  μια  

τσάπα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  πειράζει ,  συζήτησέ  το  με  τους  Αντιδημάρχους  για  να  

δούμε  εάν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Αυτό  πρέπει  να  ανήκει  στην  Περιφέρεια .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  γι '  αυτό  εγώ  λέω  να  πάμε .  Στην  Περιφέρεια  ανήκει  μάλλον  

αλλά  συζήτησέ  το  μαζί  τους  να  το  διερευνήσουμε  για  να  δούμε  τι  

μπορούμε  να  κάνουμε .   

 Όσον  αφορά  τις  πινακίδες  ξέρετε  ότι  εμείς  αυτό  που  μπορούμε  να  

κάνουμε  είναι  να  πιέσουμε  την  Εγνατία  για  το  θέμα  αυτό ,  εάν  και  την  

έχουμε  πιέσει  πολλές  φορές  και  τα  έχουμε  πει  πολλές  φορές .  Ακόμα  

μια  φορά  θα  το  κάνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υπήρξα  αυτόπτης  μάρτυρας  ενός  ατυχήματος  το  οποίο  

έγινε  μπροστά  στο  κλειστό  γυμναστήριο  στην  Κοιλάδα  των  Αγίων  

Αναργύρων  για  ένα  θέμα  το  οποίο  το  έχω  μεταφέρει  και  στον  κ .  Καδή  

εδώ  και  πολύ  καιρό  αλλά  και  την  περασμένη  Πέμπτη  έγινε  το  ατύχημα  

αυτό  για  την  διαγράμμιση  της  διάβασης  πεζών  μπροστά  στο  κλειστό  

γυμναστήριο  όπου  καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  έτους  έχει  μεγάλη  

κίνηση .  

 Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  και  επειδή  μου  είπε  ο  κ .  Γκότσης  ότι  

υπάρχει  εργολαβία  και  θεώρησε  ότι  η  εργολαβία  αυτή  θα  πάει  εντός  

των  ημερών  αλλά  μέχρι  σήμερα  δεν  πήγε  να  γίνει  διαγράμμιση  και  

επειδή  υπάρχει  πάρα  πολύ  κίνηση  στην  περιοχή  εκείνη ,  θα  

παρακαλούσα  λοιπόν ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  να  γίνει  το  συντομότερο  για  

να  αποφύγουμε  ατυχήματα  που  πραγματικά  θα  μας  φέρουν  σε  πολύ  

δύσκολη  θέση .  Ένα  είναι  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχω  μιλήσει  με  τον  κ .  Γκότση  αλλά  δεν  έχει  γίνει  ακόμα  τίποτα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  ολοκληρώσει  τις  ερωτήσεις  και  θα  απαντήσετε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Το  δεύτερο  θέμα  που  έχω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στις  15/5/17 υπέβαλα  ένα  

έγγραφο  αίτημα  προς  την  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Σερρών  και  

τους  ειδικούς  συνεργάτες  νομικούς  του  γραφείου  Δημάρχου .  Έχουν  

περάσει ,  έχει  εκπνεύσει  ήδη  η  προθεσμία  που  προβλέπει  ο  νόμος  και  

δεν  έχω  λάβει  καμία  απάντηση  και  επειδή  δεν  θέλω  να  προχωρήσω  

παρακάτω  για  τέτοια  θέματα ,  θα  παρακαλούσα  λοιπόν  να  επιληφθεί  το  

θέματος  και  να  λάβω  την  απάντηση  μέσα  στην  προθεσμία .   

 Είναι  αδιανόητο  να  μην  απαντάνε  μέσα  σε  εξήντα  μέρες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  θα  μας  πει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τις  επόμενες  δυο ,  τρεις  μέρες  θα  το  έχετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όντως  επικοινωνήσαμε  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Υπάρχει  εργολαβία  

αλλά  εγώ  του  είπα  για  την  εβδομάδα  που  μας  πέρασε .  Πλην  όμως  

είχαμε  τις  βροχές  και  η  διαγράμμιση  για  να  γίνει  θα  πρέπει  να  είναι  

στεγνό  το  μέρος .  Όμως  σύντομα  θα  γίνει .  Ο  εργολάβος  υπάρχει .  Κάνει  

τις  ανισόπεδες  διαβάσεις  που  τις  κάνει  με  πετραδάκια ,  κάνει  το  

τρίγωνο  εκεί  στην  συμβολή  Ερμού  και  Βενιζέλου  και  τα  λοιπά ,  είναι  

αυτός  ο  ίδιος  ο  εργολάβος  αλλά  οι  βροχές  το  καθυστέρησαν .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέμα  ημερών  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Καλησπέρα .  Η  ερώτησή  μου  προς  τον  αξιότιμο  Δήμαρχο .  Δήμαρχε  

μεταξύ  των  υπολοίπων  εισηγήσεων  μας  στείλατε  μια  αλληλογραφία  

σχετική  με  τα  στρατόπεδα ,  όπου  εκεί  επιχειρηματολογείτε  ότι  η  

προσφορά  που  κάνετε  είναι  συμφέρουσα  για  το  Τ .ΕΘ .Α . . ,  υπερβαίνει  

το  5% και  τα  λοιπά .  

 Εν  τω  μεταξύ  πριν  λίγες  ημέρες ,  στις  7/7ου  με  αριθμό  

πρωτόκολλου  58,  το  ΤΕΘ .Α .  καταθέτει  αγωγή  κατά  του  Δήμου  Σερρών  

διεκδικώντας  το  σύνολο  του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά .   

 Για  όσους  δεν  θυμούνται  150 στρέμματα  είναι  αγνώστου  

ταυτότητας  και  τα  40 ανήκουν  στον  Δήμο  Σερρών .  

 Θα  ήθελα  να  σας  ρωτήσω ,  τι  σκοπεύετε  να  κάνετε ;  Τι  στάση  θα  

κρατήσετε ;  Ποια  θα  είναι  η  αντίδρασή  σας  απέναντι  σε  αυτή  την  

διεκδίκηση ;  Σε  ένα  πλαίσιο  υπεράσπισης  φυσικά  των  συμφερόντων  του  

Δήμου  Σερρών  αλλά  και  φυσικά  λαμβάνοντας  υπόψη  όλο  αυτό  το  

πήγαινε  έλα  και  τις  σχετικές  επαφές  που  έχετε  με  το  Τ .ΕΘ .Α . .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  δεν  ήρθε  κανένα  έγγραφο  ακόμα  σε  μας .  Δεν  έχει  έρθει .  

Αλλά  εάν  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο  το  θεωρώ  αδιανόητο  και  ασφαλώς  θα  

υπάρξει  αντίδραση .  Το  θεωρώ  αδιανόητο ,  δεν  μπορώ  να  το  πιστέψω  

δηλαδή  αυτό  το  πράγμα .  Να  το  δούμε ,  να  δούμε  το  έγγραφο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη  Δήμαρχε ,  προφανώς  την  πληροφορία  την  έχετε .  Δεν  θέλω  να  

πιστέψω  ότι  έχοντας  ο  Δήμος  Σερρών  ολόκληρη  Νομική  Υπηρεσία  και  

εσείς  πλέον  έχετε  αποκτήσει  επαφές  με  το  Τ .ΕΘ .Α .  ότι  δεν  

διερευνήσατε  το  θέμα  και  δεν  γνωρίζετε  εάν  όντως  ισχύει  αυτή  η  

αγωγή .  Αρνούμαι  να  το  πιστέψω  αυτό  το  πράγμα .   

 Εάν  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο… 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  τώρα  γιατί  αρνείστε  να  το  πιστέψετε ;  Είναι  τόσο  απλό .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δηλαδή  δεν  ενδιαφερθήκατε  να  πληροφορηθείτε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος  είπε  ότι  δεν  ενδιαφέρθηκα ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Έγινε  αυτή  η  αγωγή  ή  δεν  έγινε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  έχουμε  τίποτα  σας  λέω ,  δεν  ήρθε  τίποτα .  Δεν  υπάρχει  έγγραφο .  

Δεν  έχει  έρθει  τίποτα  στον  Δήμο  ακόμα .  Εγώ  το  πληροφορήθηκα  χθες ,  

ήρθε  το  δίκτυο  και  μου  λέει  ο  κ .  Καστρινός  ότι  κάνει  αυτή ,  ξέρω  εγώ ,  

την  ανακοίνωση .  Τον  πήρα  αμέσως  τηλέφωνο ,  μου  λέει  ότι  έχω  

πληροφορία ,  δεν  έχω  και  εγώ  κανένα  έγγραφο .  Δεν  έχουμε  έγγραφα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι ,  στο  Πρωτοδικείο  δεν  ρωτήσατε ;  Στο  Κτηματολογικό  δεν  

ρωτήσατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  θα  μας  έρθει  έγγραφο .  Κύριε  Γιαννακίδη  θα  έρθει  έγγραφο .  Εάν  

δεν  μας  έρθει  έγγραφο  θα  τρέχω  εγώ  δηλαδή  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  και  

στα  Πρωτοδικεία ;  Θα  μας  έρθει  έγγραφο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω  γιατί  είναι  σοβαρό  θέμα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  πρόβλημα ;  Ποιος  είναι  το  πρόβλημα ;  Εάν  δεν  μας  έρθει  

έγγραφο  πως  θα  κινηθούμε ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Να  σας  πω  ποιο  είναι  το  πρόβλημα .  Το  πρόβλημα  όπως  προβλέπει  η  

νομοθεσία  εκδικάζεται  η  σχετική  αγωγή  σε  εκατό  μέρες  και  θα  έπρεπε  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  κάνει  μια  πρώτη  συζήτηση  και  να  είναι  

έτοιμοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  εάν  δεν  σας  έρθει  εσάς  από  το  δικαστήριο  ένα  

έγγραφο  μπορείτε  να  πάτε  στο  δικαστήριο ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Έχετε  όμως  τα  εργαλεία  να  το  διαπιστώσετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  ήρθε  τίποτα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μα  άμα  έχει  κατατεθεί  στο  Κτηματολογικό  Γραφείο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  είναι  ξεκάθαρο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  το  επιβεβαιώνει  αυτό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ήρθε  τίποτα  ακόμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  απάντησε  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν  θα  έρθει  στα  χέρια  μας  ένα  έγγραφο ,  μα  ασφαλώς  θα  υπάρχει .  Να  

δούμε  τι  λέει .  Να  δούμε  τι  λέει  και  ασφαλώς  θα  υπάρξει  η  ανάλογη  

αντίδραση .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  μπορούσατε  να  μάθετε ,  βέβαια  τι  λέει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  το  συνεχίσουμε  όμως .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  πω  μόνο  το  εξής  που  νομίζω  ότι  θα  διαφωτίσει  το  σώμα ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  φυσικά  η  

αγωγή  κοινοποιείται .  Εάν  δεν  έχει  κοινοποιηθεί  έως  σήμερα  δεν  

μπορεί  κανείς  να  βγάλει  ένα  συμπέρασμα ,  μια  άποψη .  Υπαινίσσεστε  

τον  νέο  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας  για  την  εκδίκαση  της  αγωγής  

μέσα  σε  αυτές  τις  ημέρες  που  είπατε .   

Πράγματι  εδώ  είναι  σφικτά  τα  χρονικά  όρια  αλλά  είμαι  βέβαιος  

ότι  αυτή  η  αγωγή  ως  οφείλεται  από  τον  νόμο ,  θα  κοινοποιηθεί  στον  

Δήμο  τις  επόμενες  μέρες .  Επομένως ,  είμαι  σίγουρος  ότι  η  Νομική  

Υπηρεσία  του  Δήμου  και  η  Δημοτική  Αρχή  θα  κάνει  ότι  πρέπει .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  θα  συζητάμε  για  τα  αυτονόητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  θέμα  έχει  καλυφθεί .  Κύριε  Δήμαρχε  νομίζω  ότι  

καλύφθηκε  το  θέμα .  Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αφού  μπήκαμε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων ,  από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  

ήθελα  να  ρωτήσω  για  το  δημοτικό  αναψυκτήριο  που  είναι  εκεί ,  η  

κατάσταση  είναι  τραγική  ως  προς  το  κτίριο .  Έχουν  καταρρεύσει  τα  

πάντα .  Εκεί  κατοικοεδρεύουν  οποιοσδήποτε ,  βρωμάει ,  αποτελεί  εστία  

μόλυνσης ,  πολλά  ζώα  και  άνθρωποι  ακόμα  που  κάνουν  και  

βανδαλισμούς ,  ότι  έμεινε  δηλαδή .   

 Αυτό  που  σας  αναφέρω  μου  έχει  καταγγελθεί  και  από  άλλους  

συμπολίτες  μας  και  εάν  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  εκείνη  η  περιοχή  είναι  
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ένα  στολίδι  του  Δήμου ,  όλοι  οι  Σερραίοι  εκεί  πάνε  να  διασκεδάσουν ,  

να  περπατήσουν ,  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  το  έχετε  υπόψη  σας  καταρχήν  

και  εάν  έχει  ληφθεί  κάποια  μέριμνα ,  ώστε  αυτό  ή  να  φύγει  από  εκεί ,  

γιατί  πρέπει  να  φύγει  όπως  είναι ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα  

περισσότερο .   

Αυτό  είναι  το  πρώτο  ερώτημα .  Έχω  και  ένα  δεύτερο .  

Να  πω  το  δεύτερο .  Το  δεύτερο  αφορά  τον  κ .  Γκότση .  Είχα  

σήμερα  συζήτηση  με  τον  Πρόεδρο  του  Χριστός ,  όπου  έγινε  μια  με  τις  

βροχές  τώρα  πλημμύρισαν  εκεί  και  κατεπειγόντως  έφερε  συνεργείο  για  

να  το  καθαρίσει .  Και  έγινε .   

Ξέρω  ότι  πήγατε ,  μου  είπε  ότι  πήγατε .  Λέω  ότι  αυτός  επειδή  

είναι  ιδιώτης  και  έγινε  σαν  κατεπείγον ,  δεν  μπορούσε  να  γίνει  

διαφορετικά ,  θα  πληρωθεί  από  τον  Δήμο  γρήγορα  ή  όχι ;  Υπάρχει  άλλη  

διαδικασία ;  Ερώτηση  απλή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  ξεκινήσω  από  το  δεύτερο ;   Σήμερα  περνάμε  τον ,  εκτός  ημερήσιας  . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι  σήμερα .  Θα  το  δείτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  που  ρωτήσατε  κ .  Μηλίδη  έχει  πάρει  την  δικαστική  οδό  το  

θέμα  αυτό  και  βρίσκεται  στο  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ . .  Επίσης  χρειάζεται  μια  

απόφαση  επίσης  από  το  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ .  για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία .  

Όμως  περισσότερες  λεπτομέρειες  επί  του  θέματος  θα  μπορούσε  να  σας  

πει  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  ο  οποίος  είναι  ο  εντεταλμένος  δημοτικό  
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σύμβουλος  σε  θέματα  δε  θέματα  Πολεοδομίας  αλλά  σε  γενικές  γραμμές  

είναι  το  θέμα ,  εκεί  βρίσκεται .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όμως ,  κύριε  Δήμαρχε  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  γιατί  είστε  και  της  

ειδικότητας ,  ότι  αποτελεί  πραγματικά  εστία  μόλυνσης  αυτό  το  χάλι  που  

είναι .  Μου  έχει  καταγγελθεί  από  πάρα  πολλούς  συμπολίτες  μας  και  εγώ  

έχω  άποψη ,  το  έχω  δει  αλλά  αυτούς  που  περπατάνε  καθημερινά  εκεί  

υπάρχει  μεγάλο  πρόβλημα .  Κάτι  δεν  πρέπει  να  γίνει  εκεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  που  μπορούμε  να  κάνουμε  είναι  να  μεριμνήσουμε  για  την  

καθαριότητα  του  χώρου .  Αυτό  βεβαίως .  Ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  

Καθαριότητας  αύριο  κιόλας  θα  πάει  να  δει  τι  ακριβώς  συμβαίνει  και  με  

μεριμνήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Το  θέμα  δεν  βρίσκεται  στο  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ . ,  την  

προσφυγή  στο  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ .  την  έκανα  προσωπικά  εγώ  ο  ίδιος  στο  

όνομα  του  δικό  μου  και  δεδομένο  ότι  έχει  πάρε  πολλές  αναβολές  μου  

είπαν  να  την  αποσύρω  γιατί  δεν  έχει  νόημα  την  προσφυγή  που  κάναμε  

και  θα  αποσυρθεί .  Δηλαδή  έχει  φύγει  από  τα  χέρια  του  ΣΥ .ΠΟ .ΘΑ . ,  

χθες  ήρθε  χαρτί ,  προχθές  που  λέει  ότι  δεν  θα  εξεταστεί  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  τελευταία  δεν  την  ήξερα ,  όμως  το  θέμα  έχει  πάρει  την  δικαστική  

οδό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Απλώς  εγώ  επιμένω  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  μια  καθαριότητα .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .  Πολύ  σωστά .  ο  Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας  αύριο  να  

επιληφθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχον  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   κάποιες  τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  νομίζω  ότι  μπορεί  να  σας  ενημερώσει  για  το  θέμα  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο  και  αμέσως  μετά  θα  πάρετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγινε  μια  σαν  πρόσκληση  ανοικτή  ενδιαφέροντος  για  την  ψηφιακή  

αποτύπωση  του  οδοφωτισμού  σε  όλο  τον  Δήμο .  Για  να  γίνει  από  έναν  

τεχνικό  σύμβουλο  επιστήμονα ,  να  μας  κάνει  την  ψηφιακή  αποτύπωση  

για  να  προχωρήσουμε  στο  έργο  της  αντικατάστασης  του  οδοφωτισμού  

με  λαμπτήρες  λεντ .   

 Έγινε  ανοικτή  πρόσκληση  και  μπήκαν  όροι ,  προϋποθέσεις  τι  

πρέπει  να  έχει  ο  επιστήμονας  αυτός  για  να  μπορεί  να  πάρει  την  

δουλειά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  συμμετέχει  στην… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εντάξει .  Στην  πρόσκληση .   Πήραν  μέρος  τρεις ,  τέσσερις  εταιρείες ,  

προκρίθηκε  η  μια  εταιρεία  που  πληρούσε  όλους  τούς  όρους  της  

πρόσκλησης ,  μια  εξ  αυτών  έκανε  την  ένσταση ,  πήρε  την  απάντηση ,  

πήρε  την  απάντηση  από  την  υπηρεσία  μας  και  θεώρησε  ότι  θα  πρέπει  

να  έρθει  η  διαμαρτυρία  του  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  και  

στον  Πρόεδρο .  Το  κάναμε  αυτό .  

 Να  σας  πω  γιατί  απορρίφθηκε  η  συγκεκριμένη  εταιρεία ;  Διότι  δεν  

πληρούσε  έναν  από  τους  όρους  που  έλεγε  ότι  θα  πρέπει  να  έχει  20ετή  

εμπειρία  στο  θέμα  αυτό  που  ζητούσαμε .  Δεν  την  έχει  αυτή  την  

εμπειρία .  Δεν  ξέρω ,  αυτό  βέβαια  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  20ετή  εμπειρία .  Εμείς  βάλαμε  πολλούς  όρους ,  βάλαμε  και  αυτόν  

τον  όρο  για  να  είμαστε  καλυμμένοι .  Θέλαμε  το  άτομο  που  θα  έρθει  να  

κάνει  μια  σοβαρή  δουλειά .  Έτσι  θεώρησε  η  υπηρεσία  μας ,  ότι  θα  

πρέπει  αυτός  ο  οποίο  θα  προκριθεί  να  έχει  μια  τεράστια  εμπειρία  για  

να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  σωστά  την  δουλειά  μας ,  διότι  είναι  μια  

δουλειά  η  οποία  χρειάζεται  εμπειρία .   

 Βάλαμε  και  άλλα .  Δηλαδή ,  να  έχει  κάνει  αποτύπωση  με  πόλη  

πληθυσμό  πάνω  από  70.000 και  τα  λοιπά .  Δεν  πληρούσε  αυτόν  τον  

όρο .  Βέβαια ,  αυτό  είναι  σύνηθες  να  διαμαρτύρονται  αυτοί  οι  οποίοι  

δεν  παίρνουν  την  δουλειά .  Αυτό  όμως  εμάς  δεν  μας  πτοεί  να  
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προχωράμε  κανονικά ,  διότι  εάν  δεχόμασταν  αυτόν  τον  όρο ,  υπήρχαν  

και  άλλοι  οι  οποίοι  δεν  κατέθεσαν  προσφορές ,  διότι  δεν  πληρούσαν  

αυτόν  τον  όρο .   

 Αυτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  μισό  λεπτό .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  ζητήσει  

τον  λόγο  και  αμέσως  θα  τον  δώσω  σε  σας .  Δεν  κάνουμε  διάλογο ,  σας  

παρακαλώ  πολύ .  Το  θέμα ,  κάτι  ρώτησε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  απάντησε  ο  κ .  

Γκότσης ,  νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να  συζητηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  κ .  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .  Δεν  σας  άκουσα  το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .  

Κύριε  Αναστασιάδη  επί  της  διαδικασίας  σας  παρακαλώ  πολύ .  Τον  λόγο  

τον  έχει  ο  κ .  Γρηγοριάδης .   Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   οφείλω  μια  απάντηση  στον  κύριο  Φωτιάδη  από  την  

προ  τελευταία  συνεδρία ,  γιατί  στην  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  προχωρήσουμε ,  έτσι  όπως ,  συγνώμη  για  την  

διαδικασία ,  έτσι  όπως  μας  μοιράσατε  το  έντυπο  αυτό  της  εταιρείας  που  
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διαμαρτύρεται ,  θα  μπούμε  στην  ουσία ,  γιατί  λένε  κάποια  πράγματα .  

Γιατί  μας  το  μοιράσατε ,  όπως  το  μοιράσατε  παρακαλώ ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ζήτησε  η  εταιρεία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ενημερωθούμε  εμείς  και  να  κάνουμε  τι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Μια  στιγμή  λίγο .  Σας  έγινε  μια  ενημέρωση .  Εάν  νομίζετε  ότι  

πρέπει  να  γίνει  εκτενείς  συζήτηση  μπορείτε  να  το  φέρετε  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εάν  νομίζετε .  Το  θέμα  όμως  είναι  τόσο  απλό .  

Έγινε  ένας  διαγωνισμός ,  πήραν  κάποιοι  μέρος ,  στους  διαγωνισμούς  

επιλέγεται  ένας  και  συνήθως  αυτοί  που  μένουν  απέξω  κάνουν  

ενστάσεις , .  Πρώτη  φορά  δεν  συμβαίνει  αυτό .   

 Λοιπόν ,  έχουν  δικαίωμα  να  προσφύγουν  και  στα  αρμόδια  θεσμικά  

όργανα .  Η  υπηρεσία  απάντησε  σε  όλα  όσα  ζήτησε  ο  κύριος  αυτός .  Από  

εκεί  και  πέρα ,  εάν  θέλετε  να  γίνει  συζήτηση  επί  του  θέματος ,  μπορείτε  

να  το  φέρετε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εμείς  το  φέραμε  για  

να  σας  ενημερώσουμε ,  γιατί  το  ζήτησε  αυτός .  Ζήτησε  αυτός  αυτό  το  

έγγραφο  να  δοθεί  σε  όλους  τους  δημοτικούς  υπαλλήλους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επίσης ,  έγινε  προσφυγή  σε  ανώτερα  όργανα  και  περιμένουμε .  Εάν  

δικαιωθεί  εμείς  είμαστε  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  επί  της  διαδικασίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  πω  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  

αλίμονο  εάν  όλες  οι  ενστάσεις  έρχονται  και  συζητιούνται  στο  
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Δημοτικό  Συμβούλιο .  Υπάρχουν  Επιτροπές ,  υπάρχει  η  Οικονομική ,  οι  

Επιτροπές  των  Έργων ,  του  Διαγωνισμού ,  χίλια  δυο .  Δεν  υπάρχει  λόγος  

να  συζητάμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τις  ενστάσεις .  

 Εκτός  από  αυτό  ανοίγουμε  τον  ασκό  του  Αιόλου  και  για  

μελλοντικές  ενστάσεις  αν  το  συζητήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  ο  κ .  Φωτιάδης  έθεσε  το  

ερώτημα  για  το  αίτημα  του  Επιμελητηρίου  στην  πλατεία  Ελευθερίας  

έναν  χώρο  για  μια  έκθεση ,  για  μια  δραστηριότητα .   

 Το  αίτημα  του  Επιμελητηρίου  έλεγε  ότι  παραχώρηση  τμήματος  

της  πλατείας  Ελευθερίας  για  δράση  μέλους  του  Επιμελητηρίου  Σερρών .  

δηλαδή ,  δεν  ζητούσε  το  Επιμελητήριο  τον  χώρο  για  να  κάνει  το  

Επιμελητήριο  κάποια  δράση ,  αλλά  κάποιο  μέλος  του  Επιμελητηρίου .  

Αυτό ,  όπως  γνωρίζουμε  όλοι  μας ,  δεν  επιτρέπεται ,  δεν  μπορεί  ιδιώτης  

να  κάνει  οποιαδήποτε  δράση  στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Απαντήσαμε  

εμείς  στο  αίτημα  αυτό  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  σύμφωνα  με  την  665/12,  

την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Ο  χώρος  παραχωρείται  μόνο  

σε  Συλλόγους ,  Σωματεία  και  πολιτικές  οργανώσεις .   

 Επανήλθε  το  Επιμελητήριο  και  επικαλέστηκε  μια  απόφαση  του  

2014,  την  οποία  υπέγραψε  ο  συνάδελφος  ο  Παναγιώτης  ο  Γρηγοριάδης ,  

που  έλεγε  ότι  θέλοντας  να  συμβάλουμε  και  να  στηρίξουμε  την  

πρωτοβουλία  σας  διαθέτουμε  ένα  τμήμα  της  πλατείας  έως  τον  

Σεπτέμβριο  του  ΄14 μια  φορά  τον  μήνα .  Έως  τον  Σεπτέμβριο  του  ΄14, 

που  σημαίνει  ότι  τελείωσε  αυτό .   
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 Το  Επιμελητήριο  επανέρχεται  και  λέει  ότι  το  Επιμελητήριο  είναι  

νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Βεβαίως  όμως  επαναλαμβάνω ,  το  Επιμελητήριο  δεν  ζήτησε  τον  

χώρο  για  δράση  του  Επιμελητηρίου .  Ζήτησε  τον  χώρο  για  δράση  

μέλους  του  Επιμελητηρίου  που  είναι  τελείως  διαφορετικό .   

 Επίσης  θα  ήθελα  να  επισημάνω  την  προσοχή  σε  αυτούς ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  που  συντάσσουν  τα  έγγραφα…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  να  τελειώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Φωτιάδη  σας  παρακαλώ  αφήστε  

να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  αναφέρει  κύριε  Φωτιάδη  λέει  για  δράση  μέλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  λέει .  Για  δράση  μέλους  του  Επιμελητηρίου  Σερρών .  Αυτό  

λέει .  Παραχώρηση  τμήματος  της  πλατείας  Ελευθερίας  για  δράση  

μέλους  του  Επιμελητηρίου  Σερρών .  αυτό  λέει .   

 Σε  συνέχεια  μας  λέει  το  Επιμελητήριο  ότι  είναι  νομικό  πρόσωπο  

δημοσίου  δικαίου  και  τα  λοιπά ,  αλλά  θα  έπρεπε  ο  συντάκτης  αυτών  

των  αιτήσεων  και  των  εντύπων  να  είναι  πιο  προσεκτικός ,  γιατί  λέει  ότι  

το  Επιμελητήριο  Σερρών ,  ως  γνωστόν ,  είναι  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  

δικαίου  και  εκπροσωπεί  όλο  τον  επιχειρηματικό  κόσμο  του  Νομού  
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Σερρών .  Σας  παρακαλούμε  για  ότι  ενέργειες  κάνετε  για  επιχειρήσεις  να  

γίνονται  σε  προ  συνεννόηση  με  τον  Επιμελητήριό  μας ,  ώστε  να  

υπάρχει  σωστή  εφαρμογή  του  νόμου  και  όχι  παραεμπόριο .   

 Δεν  θα  το  σχολιάσω  αλλά  μας  προσβάλει ,  όσο  να  είναι ,  αυτό  το  

παραεμπόριο .  Δεν  το  στηρίζουμε  εμείς  ως  Δήμος .  Εμείς  στείλαμε  

απάντηση  πάλι  στο  Επιμελητήριο  και  λέμε  ότι  μπορούν  να  μας  

εκθέσουν  τον  ειδικό  λόγο ,  ο  οποίος  υπάρχει ,  έτσι  ώστε ,  να  φέρουμε  το  

αίτημα  αυτό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  πάρει  απόφαση  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εφόσον  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφασίσει  

να  παραχωρήσουμε  χώρο  μέρος  του  πλατείας  Ελευθερίας  για  κάποια  

δράση ,  τότε  βεβαίως  να  την  παραχωρήσουμε .  Μέχρι  τώρα  όμως  δεν  

έχουμε  κάτι  τέτοιο .   

 Αυτή  είναι  η  απάντηση  κύριε  Φωτιάδη ,  όσον  αφορά  την  

παραχώρηση  της  πλατείας  Ελευθερίας  σε  μέλος  του  Επιμελητηρίου ,  

επαναλαμβάνω  και  όχι  στο  Επιμελητήριο .   Το  Επιμελητήριο  θα  

μπορούσε  να  την  πάρει  ότι  ώρα  θέλει .  Αλλά  ήταν  μέλος  του  

Επιμελητηρίου .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γρηγοριάδη .  Προχωρούμε  στην  διαδικασία  πλέον  των  

θεμάτων .   

 Υπάρχουν  κύριοι  προς  ενημέρωση ,  υπάρχουν  τρία  θέματα  με  την  

μορφή  του  κατεπείγοντος .    

 Το  πρώτο  αφορά  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  το  ΄17, 

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους   ΄17 και  ψήφιση  

απαιτούμενης  πίστωσης  στο  έργο :  Αποκατάσταση  ζημιών  και  φθορών  

στο  δημοτικό  οδικό  δίκτυο ,  προϋπολογισμού  7.100 ευρώ .  
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 Το  δεύτερο  αφορά  την  υπογειοποίηση  του  δικτύου  Δ .Ε .Η .  στην  

οδό  Δορυλαίου .   

 Το  τρίτο  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Λειτουργίας  

του  Δήμου  Σερρών  και  προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού  

προσωπικού  ανταποδοτικών  υπηρεσιών  και  αφορά  την  Διεύθυνση  

Καθαριότητας .   

 Συμφωνούμε  να  συζητηθούν  τα  θέματα  αυτά ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  το  ΄17, τροποποίηση   

τεχνικού  προγράμματος  έτους   ΄17 και  ψήφιση  απαιτούμενης  

 πίστωσης  στο  έργο:  Αποκατάσταση  ζημιών  και  φθορών   

στο  δημοτικό  οδικό  δίκτυο ,  προϋπολογισμού  7.100 ευρώ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τον  κ .  Γκότση  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  

του  ΄17. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  βροχές ,  το  ακραίο  αυτό  καιρικό  φαινόμενο  έφερε  ζημιές  αλλού  

μικρότερες ,  αλλού  μεγαλύτερες .  Δυο  ζημιές  μεγάλες  έχουν  γίνει  στο  

Μετόχι  η  μια  και  στο  Χριστός .  Το  Μετόχι  ο  κεντρικός  δρόμος  που  
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οδηγεί  μέσα  στο  χωριό  κόπηκε  στα  δυο .  Και  αυτό  που  λέτε  στο  

Χριστός  εκεί .   

 Λοιπόν ,  θεωρούμε  ότι  άμεσα  πρέπει  να  παρέμβουμε  και  αυτό  

κάνουμε  με  έναν  προϋπολογιστικό  για  να  μπορέσουμε  να ,  όσο  το  

δυνατόν  γρηγορότερα  και  μάλιστα  έδωσα  εντολή  αύριο ,  μεθαύριο  να  

αρχίσουν  τις  εργασίες  και  μάλιστα  πρέπει  να  αρχίσουμε  πρώτα  από  το  

Μετόχι ,  σας  λέω ,  γιατί  το  Μετόχι ,  το  χωριό  κόπηκε  στα  δυο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  αυτόν  που  πήγαμε  δεν  το  δέχθηκε  γι '  αυτό  αύριο  θα ,  δεν  το  δέχθηκε  

διότι  θεώρησε  το  ποσό  ότι  είναι  μικρό  και  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί .  

Οπότε  αύριο  θα  ψάξω  για  τον  δεύτερο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Που  έκανε ,  κ .  Γκότση ,  στο  Χριστός . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Στο  Χριστός  που  πήγα… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  συνεχίσει  ο  ίδιος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .  Πήγαμε  με  τον  ίδιο  να  τα  δούμε  και  τα  δυο .  Σωτηρίου  και  

Μαντιάς ,  αυτοί  οι  δυο  ήταν .  Μας  πήραν  τηλέφωνο  και  μας  είπαν  ότι  

δεν  μας  συμφέρει  διότι  βγαίνουμε  έξω  από  τον  προϋπολογισμό ,  τα  

λεφτά  είναι  λίγα .  Αύριο  θα  ψάξω ,  οπωσδήποτε  να  βρω  κάποιον  που  θα  

. .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

31

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  μπορεί  να  το  κάνει .  Διακόσια  τετραγωνικά… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Να  πάτε  να  δείτε ,  κύριε  Αντώνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι  μην  κάνετε  διάλογο ,  απευθυνθείτε  στον  

Πρόεδρο .  Μην  κάνετε  διάλογο  με  αυτό  τον  τρόπο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθυνθείτε  στον  Πρόεδρο ,  μην  κάνετε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  η  αποκατάσταση  στο  Χριστός  πως  σχεδιάζει  η  Υπηρεσία  

να  γίνει ;  Εκεί  γιατί  έκσκαψε  το  σκαπτικό  και  έκοψε  τον  δρόμο .  Πώς  θα  

γίνει ;  Επειδή  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έκανε  δυο  παρεμβάσεις ,  πέρυσι  κιόλας  σε  

συνεργασία  με  τον  τοπικό  Πρόεδρο  και  βάλαμε  σχάρες  σε  δυο  σημεία ,  

αλλά  η  θεομηνία  ήταν  πολύ  μεγάλη ,  γι '  αυτό  αναγκάστηκε  ο  Πρόεδρος  

και  έσκαψε  τον  δρόμο ,  εκεί  πως  θα  αντιμετωπιστεί ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  συνεργασία  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πάλι  με  σχάρες  δηλαδή ;  Τέτοια  ακραία  φαινόμενα  δεν  θα  

αντιμετωπιστούν  με  σχάρες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  σε  συνεργασία  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έτσι  ναι ,  αυτό  ήθελα  να  πω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  συνεργασία  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  γίνεται  έτσι  συζήτηση ,  σας  παρακαλώ .  Ολοκληρώσατε  

κ .  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  στο  θέμα  αυτό ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  587/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  δεύτερο  θέμα .  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Υπογειοποίηση  του  δικτύου  Δ .Ε .Η .  στην  οδό  Δορυλαίου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  θα  γίνει  η  ανάπλαση  της  Δορυλαίου .  Επαναλαμβάνω ,  

ανάπλαση .  Το  έχουμε  περάσει  το  θέμα .  Που  θα  είναι  μέρος  ολόκληρης  

της  μελέτης ,  ολόκληρο  που  έχει  επικαιροποιηθεί ,  του  Κεντρικού  

Πάρκου .   

 Μέσα  στην  ανάπλαση  πρέπει  να  κάνουμε  και  την  υπογειοποίηση  

του  ρεύματος .  Η  Δ .Ε .Η .  για  να  αρχίσει  να  κάνει  την  μελέτη  αυτή  θέλει  

μια  προκαταβολή  5.000,  η  οποία  όμως  προκαταβολή  θα  αφαιρεθεί  από  

το  όλο  ποσό .   

 Όταν  γίνεται  ένα  τέτοιο  έργο  ξέρετε  ότι  ο  Δήμος  συμμετέχει  με  

50% και  50% η  Δ .Ε .Η .  Αυτά  τα  πέντε  χιλιάρικα  είναι  μέσα  στο  50% 

που  θα  δώσει  ο  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις ,  εάν  όχι  θα  πάμε  στις  τοποθετήσεις .  

Ερωτήσεις  κύριε  Φωτιάδη ;  Έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας  έχετε  ανακοινώσει ,  κ .  Αντιδήμαρχε  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  . .θα  

το  υλοποιήσει  η  εταιρεία  και  μάλιστα  είχαμε  πει  ότι  στο  σύνολο  του  θα  

το  υλοποιήσει  και  μάλιστα  θεωρήσατε  ότι  αυτή  η  προσφορά  του  ΤΑΡ  

είναι  πολύ  αξιόλογη  και  πολύ  συμφέρουσα .   

 Γιατί  εμείς  καλούμαστε  εδώ  να  πληρώσουμε ,  έστω  και  αυτό  το  

ποσό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πλην  την  υπογειοποίηση  το  ΤΑΡ  θα  κάνει  την  ανάπλαση ,  το  αισθητικό  

μέρος ,  όχι  την  υπογειοποίηση  που  θεωρείται  έργο  πλέον  αυτό ,  δηλαδή  

το  ξεχωρίζει  που  δεν  μπορεί  να  το  δικαιολογήσει ,  διότι  δεν  

νομιμοποιούνται  να  κάνουν  την  υπογειοποίηση  του  ρεύματος .   

 Εγώ  σας  είπα  για  ανάπλαση  της  Δορυλαίου  και  όχι  για  

υπογειοποίηση  του  ρεύματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  όπως  ξέρεις  την  οδό  Δορυλαίου  είχα  κάνει  εγώ  μια  

πλήρη  μελέτη  να  γίνει  όταν  ήμουνα  Αντιδήμαρχος .  Δυστυχώς  έγινε  η  

εργολαβία ,  το  πήρε  εργολάβος ,  δυστυχώς  όμως  παρέμεινε  όπως  είναι .  

Δεν  έγινε  καμία  προσπάθεια  να  γίνει  η  οδός  αυτή .   

 Εκεί  καταρχάς  ο  δρόμος ,  Φωτιάδη  ένα  λεπτό  και  εσύ ,  ένα  λεπτό ,  

εκεί  ο  δρόμος ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  υπόνομος .  Είναι  υπόνομος .  Δεν  

έχει  δρόμο .  Από  κάτω  είναι  όλο  υπόνομος .  Επτά  μέτρα  υπόνομος  μέχρι  

τέρμα .  Δεν  έχει  χώρο  για  κάνει  αυτά  τα  πράγματα  που  λέτε .   

 Εγώ  στα  πλάγια  είχα  πει  ότι  θα  γίνουν  μεγάλες  βελτιώσεις ,  να  

γίνει  μεγάλος  φωτισμός  για  να  περπατάνε  την  νύκτα  γυναίκες .  
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Δυστυχώς  όμως  δεν  το  κάνατε  και  έρχεται  τώρα  αυτή  οι  δολοφόνοι ,  το  

ΤΑΡ  που  δολοφονεί  την  πόλη  των  Σερρών  και  τον  Νομό  μας  να  πάρει  

χρήματα  ο  Δήμος  Σερρών ,  να  καταδεχθεί  για  να  κάνει  αυτή  την  αηδία .   

 Αυτό  να  ξέρετε  κύριοι .  Εδώ  μέσα  εμείς  τι  είμαστε ;  Ο  ΤΑΡ  

δολοφονεί  τον  Νομό  Σερρών .  δεν  το  καταλαβαίνετε ;  Και  δέχεστε  

χρήματα  από  αυτούς  κύριε  Δήμαρχε .  Ντροπή  είναι  αυτό  για  μένα .   

 Αλλά  το  έργο  που  είχα  κάνει  εγώ  δεν  το  προχωρήσατε  καθόλου .  

Κρίμα  είναι .   

 Αυτά  έχω  να  πω ,  τίποτα  άλλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε .  Υλοποιούμε  αυτό  που  λέτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  Δεν  υλοποιείτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  ποιους ,  με  τους  δολοφόνους  της  πόλεως ;  Δέχεστε  να  πάρετε  λεφτά  

από  αυτούς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  άλλες ;  Κύριε  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής :  η  ανάπλαση  αυτή  θα  γίνει  με  βάση  

κάποια  μελέτη .  Εάν  έχει  ολοκληρωθεί  η  μελέτη  πόσο  κόστισε  και  ποιος  

την  έχει  κάνει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

36

Κύριε  Αναστασιάδη .  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την  μελέτη  την  έχει  κάνει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  και  

συγκεκριμένα  ο  μηχανικός  Πουρπούρης  Χρήστος  και  δεν  έχει  δώσει  

δραχμή  έξω  για  την  μελέτη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μια  στιγμή .  Να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  είναι  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  θα  πω  τώρα ,  εντάξει .  Ηρέμησε  λίγο .  Ηρέμησε  λίγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  μια  μελέτη  που  έγινε  πριν  από  τριάντα  χρόνια .   Κύριε  

Αναστασιάδη  δεν  μπορείτε  κάθε  λίγο  να  μιλάτε ,  να  πετάγεστε .  Έχετε  

δίκαιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  λιγάκι  τον  κύριε  Δήμαρχε  να  ολοκληρώσει .  Σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο  εσείς .  Πρέπει  να  μιλήσουμε  και  εμείς  όμως .   
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 Λοιπόν ,  είναι  μια  μελέτη  που  έγινε  επί  Ανδρέου  ακόμη  για  το  

Κεντρικό  Πάρκο .  Αυτό  την  μελέτη  επικαιροποίησε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  

από  το  ΄85, πότε  έγινε ,  τέλος  πάντων ,   αυτή  την  μελέτη  επικαιροποίησε  

η  Τεχνική  Υπηρεσία  και  βάσει  αυτής  της  επικαιροποίησης  θα  γίνουν  

πολύ  απλές  ή  και  ήπιες  παρεμβάσεις  στην  οδό  Δορυλαίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέρασαν  τα  πάντα .  Από  Επιτροπή  τα  πάντα ,  από  όλα  τα  θεσμικά  

όργανα .  Από  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Προς  ψήφιση  προχωρούμε .  Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  περιμένετε .  Περιμένετε  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  διαφωνεί ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γιαννακίδη ;  Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  588/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  θέμα .  

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Λειτουργίας  

 του  Δήμου  Σερρών  και  προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού   

προσωπικού  ανταποδοτικών  υπηρεσιών  και  αφορά   

την  Διεύθυνση  Καθαριότητας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Με  το  άρθρο  24 του  Ν4479/17 παρέχεται  η  δυνατότητα  επιτάχυνσης  

και  διευκόλυνσης  των  διαδικασιών  κάλυψης  των  θέσεων  τακτικού  

προσωπικού  στις  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  μόνο  για  τις  Διευθύνσεις  

Καθαριότητας .   

 Εμείς  ζητάμε  από  την  Διεύθυνση  Καθαριότητας  την  τροποποίηση  

του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  και  την  σύσταση  δυο  νέων  

θέσεων ,  οι  οποίες  θα  είναι  μια  θέση  ΠΕ  περιβαλλοντολόγου  και  μια  
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θέση  ΠΕ  χημικού  μηχανικού  με  εξειδίκευση  στην  διαχείριση  

αποβλήτων .    

 Αυτή  η  διαταγή  μας  ήρθε  στις  30 Ιουνίου ,  πέρασε  από  την  

Εκτελεστική  Επιτροπή  στις  14/7 ομόφωνα  και  καλείται  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  ψηφίσει  την  σύσταση  αυτών  των  δυο  νέων  θέσεων .   

 Σας  ενημερώνω  ότι  μέχρις  τις  31/7/17 θα  πρέπει  να  αποσταλεί  

για  έγκριση  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  

Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  τροποποίηση  εάν  κατάλαβα  καλά ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  είναι  μόνο  για  

τις  θέσεις  αυτές ,  όχι  τίποτα  παραπάνω ,  έτσι ;  Η  τροποποίηση  του  

οργανισμού  είναι  μόνο  για  τις  δυο  θέσεις  αυτές ,  για  ΠΕ  

περιβαλλοντολόγων  και  ΠΕ  χημικού  μηχανικού ;  Μόνο  γι '  αυτές .  Γιατί  

όπως  είναι  η  εισήγηση ,  ότι  παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  την  

τροποποίηση  του  οργανισμού  και  έχει  και  δεύτερο  κάτω ,  λέω  μήπως  

υπήρχαν  και  άλλες  θέσεις ,  γι '  αυτό .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Επειδή  τον  Φεβρουάριο  με  απόφασή  μας ,  του  συμβούλιου ,  ζητήσαμε  

την  πλήρωση  θέσεων  δέκα  εργατών  καθαριότητας ,  συμπληρώνουμε  

εκείνη  την  απόφαση  που  έχουμε  πάρει  και  τροποποιούμε  εκείνη  την  

απόφαση  και  λέμε  ότι  μαζί  με  τους  δέκα  εργάτες  θέλουμε  και  δυο  ΠΕ .  

Εμείς  σήμερα  ψηφίζουμε  αυτή  την  τροποποίηση ,  συν  δυο  ΠΕ  με  αυτές  

τις  ειδικότητες  που  ανέφερα .  Ενός  περιβαλλοντολόγου  και  ενός  

χημικού  μηχανικού  με  εξειδίκευση  στα  απόβλητα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Που  θα  χρησιμοποιηθούν  αυτοί ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτοί  θα  χρησιμοποιηθούν  στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας .  

Αποκλειστικά  στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  θα  πληρώνονται  από  

τα  ανταποδοτικά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  αντικείμενό  τους  θα  είναι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  αντικείμενό  τους  θα  είναι  η  καταμέτρηση  όλων  των  απορριμμάτων  

κατά  είδος ,  όπως   θα  κληθούμε  να  εφαρμόσουμε  το  τοπικό  σχέδιο  

διαχείρισης  του  ΄18, την  παρακολούθηση  όλων  των  αποβλήτων ,  τον  

βιοαποβλήτων ,  των  τεσσάρων  ρευμάτων ,  την  δημιουργία  του  πράσινου  

σημείου ,  την  χωριστή  συλλογή  των  βιοαποβλήτων  για  να  πηγαίνουν  για  

κομποστοποίηση .  Έχουμε  μεγάλες  αρμοδιότητες  μπροστά  μας  κ .  

Βασίλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επεκτείνω  την  ερώτηση .  Ξαφνικά  προέκυψε  η  θέση  περιβαλλοντολόγου  

και  χημικού  μηχανικού ;  Το  πρώτο .  Δηλαδή  τώρα ,  επειδή  πολλά  χρόνια  

ασχολούμαστε  με  τα  απορρίμματα ,  δεν  είχαμε  θέσει  τέτοιο  θέμα .  Τώρα  

προέκυψε  αυτή  η  ανάγκη ;  Πρώτον .   

 Το  δεύτερο .  Επειδή  την  διαχείριση  ολοκληρωμένα  την  έχει  γι '  

αυτά  τα  ρεύματα  και  όλα  που  είπατε ,  την  ανακύκλωση  την  έχει  ο  

ΦΟ .Δ .Σ .Α . ,  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  δεν  έχει  ανάλογους  ειδικούς  να  ασχοληθεί  με  

το  αντικείμενο ;  Πρέπει  εμείς   σαν  Δήμος  να  ασχοληθούμε ;   

 Ευχαριστώ .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όντως  πολύ  καλή  ερώτηση ,  ειδικά  η  πρώτη .  Εδώ  και  πολύ  καιρό  

συζητάμε  με  τον  κ .  Δήμαρχο  και  με  τον  κ .  Χαρίτο  για  να  ενισχυθεί  η  

υπηρεσία  Καθαριότητας  με  έναν  τουλάχιστον  επιστήμονα ,  για  να  

μπορέσει  να  ασχοληθεί  με  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων  και  

γενικότερα  την  μείωση  των  απορριμμάτων ,  όπως  θέσει  στόχο  μέχρι  το  

΄20, να  πάμε  στο  50% της  ανακύκλωσης .   

 Βέβαια ,  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  γιατί  κατανοούμε  όλοι  μας  ότι  

έχουν  φύγει  170 υπάλληλοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  από  τον  Δήμο  Σερρών  

στην  σύνταξη  και  δεν  έχει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διακόσιοι .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Διακόσιοι  και  δεν  έχει  προσληφθεί  κανείς .  Εάν  δεν  προβαίναμε  σε  

αυτή  την  ενέργεια  στην  πρόσληψη  μονίμου  προσωπικού  θα  έπρεπε  να  

μετακινηθεί  η  κυρία  Τερμετζίδου  η  περιβαλλοντολόγος  του  Δήμου  από  

τον  Τμήμα  Περιβάλλοντος  Τεχνικής  Διεύθυνσης  στην  Καθαριότητα  για  

να  ασχοληθεί  αποκλειστικά  με  αυτό  το  θέμα ,  κάτι  που  θα  

δημιουργούσε  ένα  πολύ  σημαντικό  πρόβλημα  στην  Τεχνική  Διεύθυνση .   

 Αυτή  είναι  η  απάντηση  της  πρώτης  ερώτησής  σας .  

 Όσον  αφορά  και  την  δεύτερη  ερώτησή  σας ,  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α . ,  ο  

Φορέας  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Κεντρικής  Μακεδονίας  

ασχολείται  με  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων  εντός  των  Χ .Υ .Τ .Α . ,  

εντός  των  Χ .Υ .Τ .Α . .  Εκεί  μέσα  στους  Χ .Υ .Τ .Α .  έχει  το  προσωπικό  το  

ανάλογο  που  νομίζει  ότι  πρέπει  να  έχει ,  αλλού  δίνει  σε  ιδιώτες  την  

διαχείριση  και  αλλού  την  διαχειρίζονται  μόνοι  τους .   
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 Εμείς  σαν  Δήμος  Σερρών  μας  ενδιαφέρει  μέχρι  το  ΄20 να  

μειώσουμε  τα  απορρίμματά  μας  στο  50%, οπότε  σημαίνει  ότι  τα  μισά  

απορρίμματά  μας  πάνε  στην  ανακύκλωση .  Αυτά  όμως  για  να  γίνουν ,  

δεν  μπορεί  να  γίνουν  ούτε  με  τον  ΥΕ  τον  εργάτη  της  Καθαριότητας  

που  υπηρετεί  στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας  σήμερα  ούτε  με  τον  ΔΕ ,  ο  

οποίος  έχει  μια  αρμοδιότητα  προϊστάμενου .  Αυτά  πρέπει  να  τα  κάνουν  

ειδικοί  επιστήμονες  και  ζητάνε  αυτές  τις  ειδικότητες  επειδή  σε  αυτές  

τις  ειδικότητες  η  μια  του  περιβαλλοντολόγου  είναι  απαραίτητη  και  η  

δεύτερη  του  χημικού  μηχανικού  είναι  παιδιά  τα  οποία  αριστεύουν  και  

πάνε  σε  αυτά  τα  πανεπιστήμια .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  ζητάμε  την  πλήρωση  

αυτών  των  δυο  θέσεων .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Με  Α .Σ .Ε .Π .  θα  είναι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Με  Α .Σ .Ε .Π . .  Μιλάμε  για  μόνιμες  θέσεις  τακτικού  προσωπικού  με  

Α .Σ .Ε .Π . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  για  να  συμπληρώσω  την  τοποθέτησή  μου  θέλω  να  σας  πω  ότι  η  

πρόθεση  της  Δημοτικής  Αρχής  και  γενικότερα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  θα  έλεγα  εγώ ,  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ο  δημόσιος  

χαρακτήρας  στης  Καθαριότητας  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  έχουμε  προβεί  

να  ζητήσουμε  την  έγκριση  των  δέκα  μονίμων  εργατών  Καθαριότητας ,  

τώρα  των  δυο  επιστημόνων ,  έτσι  ώστε ,  η  υπηρεσία  μας  να  γίνει  ακόμη  
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πιο  συνεπής  και  ακόμη  πιο  εμπεριστατωμένη .  Βλέπετε  ότι  έχουμε  

θέματα  προμήθειας  νέων  απορριμματοφόρων ,  οπότε  αλλάζει  και  η  όψη  

της  καθαριότητας .  Μέσα  στο  ΄18 θα  έχουμε  εξελίξεις  πολύ  σοβαρές  και  

θα  αλλάξουν  πάρα  πολλά  πράγματα  στην  καθαριότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Χράπα .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε  

ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθετήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εάν  θέλετε  τοποθετήσεις ,  ναι .  Μισό  λεπτό .  Εάν  υπάρχουν  και  

άλλοι  που  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;  Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  λεπτό  μόνο .  Έχετε  δίκαιο  ότι  στην  ανακύκλωση  έχουμε  μείνει  

πάρα  πολύ  πίσω  και  πιστεύω  ότι  με  τον  τρόπο  που  είπατε ,  με  τους  

ειδικούς  επιστήμονες  ότι  κάτι  θα  κάνουμε .  Βεβαίως  εμείς  ως  παράταξη  

εδώ  και  πολλά  χρόνια  το  είχαμε  επισημάνει  στον  κ .  Δήμαρχο ,  ότι  

είμαστε  πάρα  πολύ  πίσω  στην  ανακύκλωση .  Γιατί ;  Γιατί  δεν  δουλέψαμε  

σκληρά  σε  αυτό  το  αντικείμενο .   

 Το  λέω  ευθέως  στον  Δήμαρχο  ότι  σε  αυτό  το  θέμα  είχε  

ολιγωρήσει  και  με  κάτι  μόνο  σποτάκια  προσπαθούσε  να  λύσει  το  θέμα .  

Δεν  λύνεται  έτσι .  Όταν  βλέπουμε ,  βεβαίως  είναι  και  η  συνείδηση  του  

Έλληνα ,  το  ξέρω ,  όχι  μόνο  του  Σερραίου ,  γενικό  του  Έλληνα .  Να  σας  

πω  ότι  βλέπω  δημοτικούς  συμβούλους  να  πετάνε  σκουπίδια ,  

δημοτικούς  συμβούλους ,  ανακυκλώσιμα  μέσα  στον  κανονικό  κάδο ;  

Είναι  ντροπή .  Άρα  κάτι  φταίει .  Φταίει  και  το  σύνολο  των  πολιτών  
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αλλά  πρωτίστως  φταίμε  εμείς  και  φταίει  η  Δημοτική  Αρχή  που  δεν  

έδωσε  την  ανάλογη  σημασία  και  δεν  προχώρησε .   

 Ξέρω  τι  θα  μου  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  τώρα .  Κάναμε  το  Eco 

Festival ,   κάναμε  αυτό ,  ήταν  πολύ  λίγα ,  κύριε  Δήμαρχε .  Εγώ  θυμάστε  

από  την  πρώτη  θητεία  τότε  ως  αξιωματική  αντιπολίτευση ,  σας  έλεγα  

ότι  να  κάνουμε  την  ανακύκλωση  παιχνίδι .  Να  κάνουμε  την  

ανακύκλωση  παιχνίδι .  Δεν  με  ακούσατε ,  κάνατε  κάποιες  σπασμωδικές  

κινήσεις ,  το  αποτέλεσμα  ήταν  αυτό .  Όχι  πενήντα  δεν  θα  φτάσουμε ,  

ούτε  στο  10%. 

 Βεβαίως  θα  συμφωνήσουμε ,  για  να  φτάσουμε  ακριβώς  επί  του  

θέματος ,  αλλά  είναι  συναφές ,  θα  συμφωνήσουμε  με  την  πρόσληψη  και  

θα  δούμε  τα  αποτελέσματα .  Εδώ  είμαστε  για  να  κρίνουμε .  Έχουμε  

μείνει  πάρα  πολύ  πίσω .  Εάν  δείτε  κάθε  μέρα  τα  δελτία  ειδήσεων ,  θα  

δείτε  άλλοι  δήμοι  τι  έχουν  κάνει  σε  αυτόν  τον  τομέα .  Με  απλά  

σποτάκια  δεν  γίνεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ολιγωρήσαμε  καθόλου ,  κ .  Μηλίδη .  Βεβαίως  έχετε  την  άποψή  σας  

και  εγώ  έχω  την  δική  μου  και  την  τεκμηριώνω .  Δεν  ολιγωρήσαμε  

καθόλου .  Κάναμε  ότι  ήταν  ανθρωπίνως  δυνατόν  να  κάνουμε .  Κανένας  

άλλος  Δήμος  μην  νομίζετε  ότι  έχει  καλύτερα  αποτελέσματα  από  εμάς .  

Να  υπενθυμίσω  ότι  μέσω  προγράμματος  πήραμε  500 κάδους  

ανακύκλωσης ,  150 κάδους  κομποστοποίησης ,  το  Eco Festival ,  

σποτάκια .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  επίσης  τους  κάδους  σύμμεικτων  

απορριμμάτων  με  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  που  μοιράζουμε  στις  συνοικίες .  

Το  άτυπο  πράσινο  σημείο ,  που  μοναδικός  ο  Δήμος  Σερρών  που  τα  έχει  

κάνει ,  που  έχει  κάνει  αυτές  τις  κινήσεις  και  ως  Περιφερειακή  Ενότητα  
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Σερρών  στον  τομέα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  είμαστε  σε  

πανελλήνιο  επίπεδο  ένας  νομός  πολύ  πιο  μπροστά  από  όλους .   

 Είμαστε  ο  τρίτος  νομός  σε  όλη  την  Ελλάδα  που  ξεκινάει  

εργοστάσιο  για  την  επεξεργασία  των  απορριμμάτων ,  έχει  Χ .Υ .Τ .Α . ,  

ξεκινάει  την  κατασκευή  εργοστασίου ,  έχουν  κλείσει  οι  Χ .Α .Δ .Α .  σε  

όλο  τον  Νομό .  Εμείς  στον  Δήμο  Σερρών  ήμασταν  ο  πρώτος  Δήμος  σε  

όλο  τον  Νομό  που  έκλεισε  τους  τρεις  Χ .Α .Δ .Α .  που  παραλάβαμε  από  

τους  πρώην  δήμους  μέσω  προγράμματος .   

 Το  ΄12 μέσα  από  πρόγραμμα  με  250.000 ευρώ  κλείσαμε  τους  

τρεις  Χ .Α .Δ .Α .  που  παραλάβαμε .  Κάναμε  πάρα  πολύ  δουλειά ,  πολύ  

καλή  δουλειά ,  κάναμε  μεγάλα  βήματα  και  αυτό  είναι  αναγνωρισμένο  

και  σε  επίπεδο  Περιφερειακής  Ενότητας  πανελληνίως .   

 Εδώ  ήρθα  ο  κ .  Πιτσιώλας  προχθές  στα  εγκαίνια  και  εγκωμίασε  

την  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών ,  τον  Νομό  Σερρών  για  τα  βήματα  

που  έχει  κάνει  στο  θέμα  της  διαχείρισης  απορριμμάτων  και  ασφαλώς  ο  

Δήμος  Σερρών  ήταν  πρωταγωνιστής  σε  αυτά  τα  βήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  σύντομα .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ένα  στοιχείο  μόνο  εγώ  θα  σας  πω  από  αυτά  που  είπατε ,  αγαπητοί  μου  

κύριοι  συνάδελφοι ,  πανελλαδική  η  ανακύκλωση  βρίσκεται  στο  7% και  

στον  Δήμο  Σερρών  είμαστε  στο  15.  Οι  αριθμοί  μιλάνε  μόνοι  τους  εάν  

είμαστε  μπροστά  ή  εάν  ολιγωρούμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γιατί  εγώ  έχω  άλλους  αριθμούς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αυτά  είναι  επίσημα  στοιχεία  αγαπητέ  μου  κ .  Μηλίδη .  Επίσημα  

στοιχεία  είναι  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα ,  ας  παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ξεχνάς  ότι  εμείς  σαν  Δημοτική  Αρχή  ήμασταν  οι  

πρώτοι  στην  Ελλάδα  που  είχαμε  άδεια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου  ψηφίζει  ναι .  Κύριε  Αναστασιάδη ;  Κύριε  Γιαννακίδη ;  

Κύριε  Φωτιάδη ;  Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  589/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  παράκληση  από  τον  εκπρόσωπο  των  ΑμεΑ ,  για  να  μην  τον  

καθυστερήσουμε ,  υπάρχει  το  δωδέκατο  θέμα  με  την  έγκρισή  σας ,  

κύριοι  συνάδελφοι  για  να  αποδεσμεύσουμε ,  να  μην  ταλαιπωρήσουμε  

και  τον  φίλο  μας .  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

47

ΘΕΜΑ  12ο:  

Τροποποίηση  της  αρ .  336/2015 κανονιστικής   

απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  είχε  περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τις  θέσεις  

ΑΜΕΑ  για  τις  πινακίδες  και  τα  λοιπά ,  να  πληρώνουν  εφάπαξ  οι  

δικαιούχοι ,  αυτοί  που  παίρνουν  την  θέση ,  την  άδεια .  Πλην  όμως  μετά  

από  ενστάσεις  και  τα  λοιπά ,  ξανά  ήρθε  το  θέμα  στην  Ποιότητα  Ζωής  

και  πήραμε  ξανά  απόφαση  και  είπαμε  ότι  να  μην  βάλουμε  πλαφόν ,  

δηλαδή  ανεξάρτητα  με  το  εισόδημα  που  έχει  να  μην  πληρώνει  κανείς  

τις  πινακίδες  και  τον  χώρο  του  εφάπαξ  που  είναι  80,  100 ευρώ .   

 Πέρασε  από  την  Ποιότητα  Ζωής  και  έρχεται  εδώ  για  να  πάρουμε  

την  τελική  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Της  Επιτροπής  είπαμε  ομόφωνα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  η  θέση  μας  εδώ .  Συμφωνούμε  με  την  Ποιότητα  Ζωής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Μια  ερώτηση .  Συμφωνούμε  καταρχάς  με  την  εισήγηση  τους  

αντιδημάρχου  αλλά  παράλληλα  με  αυτό  το  θέμα  έχω  ξανά  φέρει  στην  

επιφάνεια  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  δούμε ,  πρέπει  να  είμαστε  λίγο  

πιο  φειδωλοί  με  τις  θέσεις  στάθμευσης  που  δίνουμε  με  αριθμό  

κυκλοφορίας .  Έχω  πει  και  από  παλαιότερα  ότι  δίνονται  μόνο  σε  

ανθρώπους  που  έχουν  κινητικά  προβλήματα .  

 Βλέπω  ότι  τις  θέσεις  στάθμευσης  τις  δίνουμε  και  σε  ανθρώπους ,  

που  παραδείγματος  χάρη  είναι  νεφροπαθής ,  κάνει  αιμοκάθαρση ,  είναι  

νεότατος  και  μπορεί  να  περπατάει  από  την  μια  άκρη  στην  άλλη  και  τα  

λοιπά  και  το  έχω  ξαναπεί  με  τον  Αντιδήμαρχο ,  το  έχω  ξανά  συζητήσει ,  

νομίζω  ότι  είναι  παρόμοιο  θέμα  δηλαδή ,  οπότε  συμφωνούμε  μεν  στο  να  

πληρώνει  ο  Δήμος  το  κόστος  και  τα  τέλη  αυτά  που  είναι  αλλά  να  δούμε  

λίγο  ξανά ,  ίσως  θα  πρέπει  να  επανεξετάσουμε  σε  αυτούς  που  δίνουμε  

τις  μόνιμες  θέσεις .   Γι '  αυτές  που  χηρεύουν ,  βεβαίως  εάν  γίνεται  

έλεγχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  πω  στον  αγαπητό  συνάδελφο ,  τον  κ .  Γάτσιο  ότι  εμείς  

υποχρεούμαστε  να  δώσουμε  τις  άδειες ,  όταν  φέρει  το  έντυπο  αυτό ,  το  

οποίο  το  δίνει  μετά  από  ιατρικές  εξετάσεις  και  τα  λοιπά  και  το  δίνει  η  

Διεύθυνση  Συγκοινωνιών .   

 Εμείς  δεν  μπορούμε  να  αρνηθούμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  αρνηθούμε .  Φέρνει  το  δελτίο .  Το  έχουμε  

εδώ .  Απαιτούμαι  δικαιολογητικά .  Δελτίο  στάθμευσης  ΑμεΑ ,  

αποδεικτικό  διεύθυνσης  κατοικίας ,  λογαριασμός  ΔΕΚΟ ,  φωτοτυπία  
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άδειας  κυκλοφορίας  και  τα  λοιπά ,  υπεύθυνη  δήλωση ,  η  οποία  δηλώνει  

εάν  είναι  κινητικά  ανάπηρο  και  τα  λοιπά ,  και  τα  λοιπά .   

 Όλα  αυτά  εδώ  όμως  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  είναι  και  άλλες  κατηγορίες .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Οι  άλλες  κατηγορίες ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  είναι  για  τις  θέσεις  

στάθμευσης  που  είναι  για  ΑμεΑ  γενικώς .  Εγώ  δεν  μιλάω  για  ΑμεΑ  

γενικώς .  Εγώ  μιλάω  για  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τις  ιδιωτικές ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μπράβο ,  για  τις  ιδιωτικές .  Για  τα  ΑμεΑ  γενικώς  βεβαίως  μπορεί  να  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  αρνηθούμε  εμείς .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στις  ιδιωτικές  νομίζω  δεν  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσουμε  κάτι .  Κύριε  Αντιδήμαρχε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  ποιοι  είναι  οι  δικαιούχοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  κατανοητή  αυτό  γιατί  πριν  μερικούς  μήνες  μας  ήρθε  το  θέμα  με  

την  καταβολή  ή  όχι  του  κόστους  των  πινακίδων  που  αφορά  τις  μόνιμες  

θέσεις  στάθμευσης  των  αναπήρων  με  ειδικά  κινητικά  προβλήματα .   

Αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  πρέπει  να  δούμε  τις  κοινές  θέσεις  

πάρκινγκ  των  κινητικά  με  προβλήματα .  Αυτές  που  είναι  οι  ελάχιστες  

μέσα  στην  πόλη .  Όπως  είναι  εδώ  μπροστά  στην  Νομαρχία  δυο  θέσεις… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τις  δημόσιες  εννοείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τις  δημόσιες  θέσεις .  Αυτό  πρέπει  να  το  δείτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  

να  δειξετε  μια  μεγάλη  ευαισθησία  και… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  να  έχει  κάποιος  …και  δεν  μπορεί  να  παρκάρει  κάπου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είναι  σύντομη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητέ  κ .  Γάτσιο  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  χρειαστεί  θα  φύγουμε  και  μετά  τα  μεσάνυκτα .  Τι  να  κάνουμε ,  να  

μην  τα  συζητήσουμε ;  Σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη ; .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκτός  από  αυτούς  που  έχουν  κινητική  αναπηρία  λέει  λοιπόν  νοητικά  

καθυστερημένοι ,  λέει  ποιοι  είναι  οι  δικαιούχοι .  Νοητικά  
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καθυστερημένοι  με  δείκτη  νοημοσύνης  κάτω  του  40% και  τα  λοιπά ,  

πάσχοντες  από  μεσογειακή  αναιμία ,  πάσχοντες  από  νεφρική  

ανεπάρκεια  τελικού  σταδίου ,  πάσχοντες  από  αιμοφιλία .  Αυτοί  είναι  οι  

δικαιούχοι .  Εμείς  όταν  έρχονται  με  το  δελτίο  και  τα  άλλα  τα  

δικαιολογητικά ,  δεν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  δεν  σας  δίνουμε  θέση .  

Είναι  παράβαση  καθήκοντος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύροι  σας  παρακαλώ  μην  το  επεκτείνουμε  άλλο .  Θα  δώσω  τον  λόγο… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη ,  αφήστε  με  λιγάκι  σας  παρακαλώ .  Επί  

της  διαδικασίας .  Κύριε  Γραβάνης  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .  Κοντά  

σε  ένα  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ .  Είναι  ο  εκπρόσωπος  από  την  πλευρά  

των  ΑμεΑ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ζήτησε  τον  λόγο  να  τοποθετηθεί  ο  

κ .  Γραβάνης .  Δεν  νομίζω  ότι  μπορώ  να  του  στερήσω  …σεβαστείτε ,  σας  

παρακαλώ  τον  καλεσμένο .   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΑΜΕΑ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  η  άποψη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συλλόγου  

Κινητικά  Αναπήρων  σχετικά  με  την  χρέωση  αυτών  των  θέσεων  είναι  η  
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εξής :  θεωρούμε  ότι  γίνεται  διάκριση  όταν  μπαίνουν  εισοδηματικά  

κριτήρια ,  διότι  αμφισβητείται  το  δικαίωμα  της  μετακίνησης  των  

ατόμων  με  αναπηρία ,  γενικά ,  εάν  θέλετε ,  που  έχουν  αυτή  την  ιδιαίτερη  

ανάγκη ,  όπως  ορίζει  και  ο  νόμος ,  διότι  δεν  έχει  νόημα  για  μας  να  

κουβεντιάζουμε  για  μια  χρέωση ,  για  μια  δαπάνη  . .που  αφορά  την  

μετακίνηση .  

 . . . .θεωρούμε  ότι  η  μετακίνηση  των  ανθρώπων  . .παρά  μόνο  μέσα  

από  τα  δημοτικά  τέλη .  Αυτό  είναι .  Δεν  είναι  κάτι  παραπάνω ,  δεν  είναι  

κάτι  λιγότερο .  …εισοδηματικών  κριτηρίων ,  ακριβώς  διότι  θα  εισάγουν  

διάκριση .  Και  αυτή  η  διάκριση  νομίζω  ότι  δεν  τιμάει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  των  Σερρών ,  το  οποίο  . .  εδώ  και  περισσότερο  από  είκοσι  

χρόνια  … με  έναν  τρόπο  θετικό  απέναντι  στην  αναπηρία ,  απέναντι  

…να  μετακινούνται  τα  άτομα  τα  οποία  έχουν  ανάγκη  μέσα  στην  πόλη .  

Γι '  αυτό  και  έχουμε…θέσεων  για  τους  αναπήρους  … 

 Παρακαλώ  παρά  πολύ  πρωτίστως  για  την  τιμή  αυτής  της  πόλης  

να  αρθεί  αυτή  η  αδικία ,  αυτή  η  διάκριση .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Και  εγώ  ευχαριστώ .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  520/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 για  αποζημίωση   

λόγω  απαλλοτρίωσης  ακινήτου  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  στο  

 Κεντρικό  Πάρκο  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τυπικό  είναι  το  θέμα .  Με  αναμόρφωση  γίνεται .  Όπως  γνωρίζετε  για  το  

οικόπεδο  αυτό  με  την  πρώτη  αξία  που  εκτιμήθηκε  το  ποσό  ήταν  

403.000 από  το  Πράσινο  Ταμείο .  Πλην  όμως  η  Εφορία  είπε  ότι  έγινε  

λάθος  στην  αντικειμενική  αξία  στην  εκτίμηση  και  το  ποσό  τώρα  

βγαίνει  576.000.  άρα  λοιπόν  να  γίνει  μια  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού ,  να  μπει  όλο  το  ποσό  αυτό ,  το  οποίο  θα  το  πάρουμε  

από  το  Πράσινο  Ταμείο .  Για  εξώδικο  συμβιβασμό .   

 Συμφώνησε  και  η  Εκκλησία .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   Κυρία  Καλώτα  έχετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;  Κύριε  

Αναστασιάδη ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τυπικό  είπαμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς  παρακάλεσα  και  την  άλλη  φορά  να  μας  φέρετε  ένα  χαρτί ,  

έναν  τίτλο  ότι  η  Μητρόπολη  είχε  αυτό  το  οικόπεδο .  Από  που  το  πήρε ;  
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Δηλαδή  ενεργούμε  εμείς  τώρα  εισήγηση  βάρος  των  Σερραίων  πολιτών  

για  την  Μητρόπολη .  Ποια  είναι  η  Μητρόπολη  που  ζητάει  τέτοια  

πράγματα ;  Και  της  δώσαμε  τόσα  λεφτά  και  θέλει  παραπάνω .  

Καταλαβαίνετε  που  βρισκόμαστε ;   

 Κοίταξε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  πράγμα  θα  σου  πω  να  ξέρεις ,  ότι  ο  

Χριστός  μας  και  ο  Θεός  μας  σταυρώθηκε  από  τους  Εβραίους  επειδή  

πέταξε  έξω  από  την  Εκκλησία  τους  εμπόρους .  Αυτό  κάνετε  τώρα  εσείς  

εδώ  μέσα .  Επικυρώνετε  το  εμπόριο  της  Εκκλησίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας  σας  παρακαλώ  όμως  κύριε  

Αντιδήμαρχε .  Να  τα  αφήσουμε  αυτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μας  φέρετε  εδώ  ένα  χαρτί  που  να  δείχνει  ότι  αυτό  είναι  της  

Εκκλησίας .  Από  που  το  πήρε ;  Από  τους  Τούρκους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  υπάρχουν  αυτά  που  ζητάτε .  Άποψή  σας  είναι ,  εντάξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  υποχρεωμένοι  να  μας  δείξουν  τον  τίτλο  που  είχε  ο  αυτός ,  η  

Εκκλησία  της  Ελλάδος .  Εμπόριο  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Υπάρχουν  τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  εγώ  λέω  κυρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Κύριε  

Χρυσανθίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση ;  Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ ,  είμαστε  στην  

διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  Συμφωνούμε ;  Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  508/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Τροποποίηση  της  υπ΄  αριθμ .  26/2017 απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου  

 περί  ορισμού  δημοτικών  συμβούλων  για  την  ¨Επιτροπή  καθορισμού   

τιμήματος  εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  ακινήτων¨  της  

παρ .  5  

του  άρθρου  186 του  Ν .  3463/2006. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  ορισμός  από  ότι  έχω ,  τον  κ .  Γκότση  και  τον  κ .  Τσαλίκογλου  

αναπληρωτή .  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  509/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 του  έργου:  ¨Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων   

δρόμων  έτους  2014 Δημ .  Ενότητας  Μητρουσίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  510/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  9ο  International  

Meeting of Tourism στην  Φιλιππούπολη  της  Βουλγαρίας  από   

4 έως  7 Οκτωβρίου  2017.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εντάξει .   Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  511/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Καθορισμός  αμοιβής  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   

του  ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  μου  επιτρέψετε  να  αποχωρήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  αφορά  την  αμοιβή  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χαρίτο .  Είναι  σεβαστό  τώρα ,  κύριε  Ραμπότα ,  είναι  σεβαστό .  

Είναι  δικό  του  θέμα ,  η  άποψή  του .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  αφορά  την  αμοιβή  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Γνωρίζετε  ότι  στον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

νομικού  προσώπου  επιτρέπεται  να  καταβάλλονται  έξοδα  παράστασης  

μετά  από  απόφαση  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  όταν  οι  
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οικονομικός  απολογισμός  του  προηγούμενου  έτους  υπερβαίνει  τα  300 

χιλιάρικα .   

 Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που  έχω  εδώ  τα  συνολικά  έσοδα  του  

ιδρύματος ,  όπως  ορίζει  ο  νόμος  από  τρία  εκατομμύρια  μέχρι  πέντε  

εκατομμύρια  είναι  πεντακόσια  με  επτακόσια  ευρώ .  Ο  απολογισμός  

ήταν  4.432.340,  οπότε  η  αμοιβή  του  Προέδρου ,  όπως  απεικονίζεται  

αντιστοιχεί  στα  500 με  700 ευρώ .   

 Η  πρόταση  είναι  700 ευρώ  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ερωτήσεις ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πόσα  έπαιρνε  μέχρι  τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Μηλίδη ,  ο  κ .  Τσαλίκογλου  κάτι  να  συμπληρώσει  στην  

εισήγηση .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε ,  επειδή  το  θέμα  το  είχα  εισηγηθεί  εγώ  σαν  

αντιπρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Δούκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχουμε  διαδικασία  ερωτήσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  να  τοποθετηθεί  πάνω  στην  εισήγηση  και  αμέσως  θα  … 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

60

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Θέλω  να  συμπληρώσω .  Στην  ουσία  είναι  μείωση  του  μισθού  του  

Προέδρου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Συμπληρώνω  το  είχα  εισηγηθεί  εγώ  σαν  

αντιπρόεδρος  το  θέμα ,  είχε  φύγει  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  είχε  βγει  από  

την  αίθουσα  και  σύμφωνα  με  τον  πίνακα ,  σύμφωνα  με  τον  νόμο  όταν  

είναι  πάνω  από  5 εκατομμύρια  προϋπολογισμός  δικαιούται  μεγαλύτερο  

ποσό  ο  Πρόεδρος .   

 Επειδή  ο  προϋπολογισμός  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έπεσε  λίγο  κάτω  

από  τα  5 εκατομμύρια ,  μειώνουμε  τον  μισθό  του  πρόεδρου .  Αυτό .   

 Τα  ακριβή  νούμερα  τώρα  δεν  τα  θυμάμαι .  Νομίζω  700 μεικτά  

είναι ;  Κάτι  τέτοιο .  Κύριε  Χαρίτο  εσείς  ξέρετε  ακριβώς ,  έχετε  τον  

πίνακα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πάνω  από  5 εκατομμύρια  ήταν  800 με  1.2000 ευρώ  για  τον  Πρόεδρο  

και  320 με  480 για  τον  αντιπρόεδρος .  3 εκατομμύρια  με  5 εκατομμύρια  

500 με  700 και  200 με  280.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  είμαστε  στα  4.433.000,  οπότε  είμαστε  3 με  5 και  είναι  500 με  

700 ευρώ .  Η   πρόταση  είναι  700 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ή  να  προχωρήσουμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα  λεπτό  πρόεδρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τοποθέτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  δεν  υπάρχουν .  Τοποθέτηση  κ .  Ραμπότα .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θέλω  να  πω  πάνω  σε  αυτό  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  άρα  έχουμε  μια  

μείωση  εσόδων ,  το  οποίο  είναι  λίγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  ακούγεστε .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν  έχω  τίποτα  με  την  αντιμισθία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τοποθετούμαι  επί  των  θεμάτων  ότι  δεν  έχω  τίποτα  με  την  αντιμισθία  

του  Προέδρου ,  το  θέμα  είναι  ότι  προβληματίζομαι  για  την  πτώση  των  

εσόδων  και  ξέρουμε  από  που  προέρχεται  η  βασική  χρηματοδότηση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  θέλω  να  πω  ότι  η  εισήγηση  και  θέλω  να  σταματήσω  

σε  αυτό  το  σημείο ,  έπρεπε  να  είναι  συγκεκριμένη  με  απόφαση  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου ,  η  οποία  θα  έρθει  ως  εισήγηση  εδώ .   

 Το  ποσό  είναι  τόσο .  Εδώ  δεν  θα  πλειοδοτήσουμε  έως .  Στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  έρχεται  συγκεκριμένη  εισήγηση  με  συγκεκριμένο  

ποσό .  Τα  αποδεχόμαστε  ή  όχι .    

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σε  παρακαλώ  κύριε  Γρηγοριάδη ,  είναι  από  έως .  Ελληνικά  μιλάμε .  Η  

εισήγηση .  Η  εισήγηση  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

έπρεπε  να  είναι  συγκεκριμένη  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  λέει  

ότι  η  αμοιβή  καθορίζεται  στα  450,  στα  500 ευρώ ,  στα  330.  Και  

κλείναμε .  Και  όχι  εδώ  να  κάναμε  πλειοδοσία  ως  μέλη  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 Αυτά  είχα  να  πω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  ο  κ .  Τσαλίκογλου  και  θα  πάρετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Το  διοικητικό  της  επιχείρησης  προτείνει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καθορίζει .  Γι '  αυτό  είπαμε  ότι  η  κλίμακα  είναι  

από  τόσο  μέχρι  τόσο .  Προτείνουμε  το  ανώτερο .  Αυτό  είπαμε .  

Προτείνουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  ανώτατο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Τσαλίκογλου  θα  αναγκαστώ  να  κάνω  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .  

Γνωρίζω  πολύ  καλά  το  τι  λέω .  Η  εισήγηση  είναι  συγκεκριμένη .  Δεν  

έχει  από  έως .  700 ευρώ .  κλείσαμε .  Δεν  θα  πλειοδοτεί  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτον ,  δέχομαι  την  ηθική  διάσταση  του  θέματος  και  την  αποχώρηση  

του  κ .  Προέδρου ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  αλλά  νομίζω  θεωρώ  ορθό ,  επειδή  εκ  του  νόμου  

προβλέπεται  αυτή  η ,  να  την  πω  αντιμισθία ,  στο  πρόσωπο  του  

Προέδρου ,  το  εκάστοτε  νομικού  προσώπου ,  ότι  νομικά  θεωρώ  ότι  είναι  
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ορθή  η  παραμονή  του  προέδρου  όταν  συζητείται  αυτό  το  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Έχει  κριθεί  αυτό  το  ζήτημα  και  με  αποφάσεις  της  

αποκεντρωμένης  διοίκησης  αλλά  εμένα  η  δική  μου  νομική  εκτίμηση  

είναι  ότι  εφόσον  είναι  εκ  του  νόμου  προβλεπόμενη  η  αντιμισθία  και  

δεν  είναι  κάτι  εδώ  που  θα  το  αποφασίσουμε  για  πρώτη  φορά  και  θα  

ωφελήσουμε ,  κατά  κάποιο  τρόπο  τον  Πρόεδρο  του  νομικού  προσώπου ,  

εμένα  η  δική  μου  άποψη  η  νομική  είναι  ότι  δεν  θα  έπρεπε  να  

αποχωρήσει  ο  κ .  Πρόεδρος ,  έχει  αποχωρήσει  ήδη ,  το  σέβομαι ,  κυρίως  

για  ηθικούς  λόγους  φαντάζομαι  το  κάνει ,  για  να  μας  επιτρέψει  να  

αποφασίσουμε  ελεύθερα .   

Δεύτερον ,  θεωρώ  ότι  εμείς  είμαστε  το  όργανο ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  που  θα  αποφασίσουμε  για  το  ύψος  της  αντιμισθίας  του  

Προέδρου .  Δεν  μπορεί  να  το  κάνει  αυτό  το  Διοικητικό  Συμβούλιο .  

Εμείς  θα  το  αποφασίσουμε ,  δική  μας  αρμοδιότητα  είναι  και  μετά  από  

αυτή  συνεργασία  που  είχα  και  όλοι  μας  και  με  τον  κ .  Δούκα  και  με  τον  

κ .  Χατζημαργαρίτη ,  τους  δυο  προέδρους  τα  τελευταία  έξι  χρόνια ,  ο  

Δήμος  Σερρών ,  ο  σκληρός  πυρήνας  το  Δήμου  Σερρών  ενίσχυσε  με  όσες  

δυνάμεις  είχε  ως  απόφαση  του  Δημάρχου  και  της  Δημοτικής  Αρχής  τον  

συγκεκριμένο  φορέα ,  το  συγκεκριμένο  νομικό  πρόσωπο  για  να  σταθεί  

στα  πόδια  του ,  να  μην  κλείσει  κολυμβητήριο  να  στηρίξει  δομές ,  το  

πετύχαμε  αυτό  μέσα  στα  τέσσερα  μνημόνια  και  στην  μείωση  των  

χρημάτων  που  δίνονταν  από  την  πολιτεία .   

Η  υστέρηση  αυτή  στα  έσοδα  δεν  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι  

δεν  βοηθά  ο  Δήμος  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι  

δεν  έρχονται  τα  χρήματα  φαντάζομαι  από  το  Ε .Σ .Π .Α .  και  από  άλλες  

πηγές  εσόδων  που  είχε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   
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Επομένως ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πολύ  σωστά  πράττουμε  και  η  δική  

μου  θέση  είναι  να  πάρει  το  ανώτατο .  Ήδη  έχει  πέσει  πάρα  πολύ  αυτή  η  

αντιμισθία ,  να  πάρει  το  ανώτατο  προβλεπόμενο  με  βάση  τα  οικονομικά  

δεδομένα .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  απλώς  θέλω  να  πω  κάτι .  Εμείς  παίρνουμε  τον  νόμο ,  ο  νόμος  λέει  

αυτό  το  πράγμα .  Επειδή  το  συζητήσαμε  πιο  μπροστά ,  δεν  βγάλανε  

απόφαση  και  είπαν  ότι  μέσα  στον  νόμο  ότι  ορίζεται  από  τον  νόμο .  500 

με  700.  Την  απόφαση  θα  την  πάρουμε  εμείς .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  ο  

καθένας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι ;  συμφωνούμε  

με  την  εισήγηση ;  700 ευρώ ,  την  ανώτερη .  Συμφωνούμε  όλοι  ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπε  ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  512/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Τροποποίηση  τμήματος  των  δράσεων  που  υλοποιούνται   

από  το  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  MAPS και   

έγκριση  συμμετοχής  σε  αυτές .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πρόκειται  για  μια  τροποποίηση  που  έρχεται  μετά  από  μήνυμα  του  

ειδικού  εμπειρογνώμονα  στο  πρόγραμμα .  Ουσιαστικά  προτείνεται  να  

αλλάξει  η  θεματολογία  του  τέταρτου  και  του  πέμπτου  διακρατικού  

εργαστηρίου .  Είναι  καθαρά  τυπικό  και  επίσης  προτείνεται  να  αλλάξει  

η  ημερομηνίας  διεξαγωγής  του  τέταρτου  εργαστηρίου  από  τον  

Αύγουστο  του  ΄17 στον  Οκτώβριο  του  ΄17. Είναι  μια  τυπική  διαδικασία  

και  παρακαλούμε  για  την  έγκρισή  της .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κύριε  

Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέπω  εδώ  κύριε  εισηγητά  ότι  ένα  ποσό  το  βάζει  ο  Δήμος  στο  

πρόγραμμα .   
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  συγκεκριμένο  που  το  βλέπετε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στο  έκτο  θέμα  δεν  είμαστε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ναι .  Που  βλέπετε  ότι  βάζουμε  κάποιο  ποσό  εμείς .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέει  ότι  ο  προϋπολογισμός  που  αντιστοιχεί  στον  Δήμο  των  Σερρών  

ανέρχεται  στα  59 και  κάτι .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ωραία .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  ήθελα  να  ρωτήσω ,  βλέποντας  εδώ  τον  αναλυτικό  προϋπολογισμό ,  

εξωτερικοί  συνεργάτες  30.000 ευρώ .  30.050.  Είναι  ένας  συνεργάτης ;  

Έγινε  με  διαδικασία  διαγωνισμού  ή  είναι  απευθείας  ανάθεση ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όλα  αυτά  τα  διακρατικά  προγράμματα  έχουν  κανονικές  διαγωνιστικές  

διαδικασίες  και  υποχρεωτική  δημοσιότητα  15 ημερών .  Έγινε  

διαγωνιστική  διαδικασία ,  επιλέχθηκες  ένας  συνεργάτης .  Σας  έχω  μέσα  

και  μια  αναλυτική  ενημέρωση  του  προγράμματος  για  το  ποια  είναι  η  

εταιρεία  και  με  ποια  διαδικασία  έχει  πάρει  την  δουλειά ,  έχει  πάρει  το  

έργο  μετά  από  40% περίπου  έκπτωση  που  έκανε  και  αφορά  στο  σκέλος  

των  15.0000 από  τα  30.  Τα  υπόλοιπα  15.000 έξοδα  εξωτερικών  

συνεργατών  αναφέρονται  αλλά  αφορούν  τα  έξοδα  ταξιδιών  των  μελών  

τους  ομάδας  έργου  που  δεν  αποτελούν  στελεχιακό  δυναμικό  του  Δήμου  

και  δεν  έχουν  αναλωθεί .  Αυτά  θα  κλείσουν  στο  τέλος  ανάλογα  με  τα  

πόσα  άτομα  θα  συμμετέχουν  στα  ταξίδια  μέχρι  και  το  πέρας  του  έργου .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα  έξοδα  μετακίνησης  και  διαμονής  τα  16.500 είναι  άλλο ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  ένα  κομμάτι  που  έχει  να  κάνει  με  έξοδα  μετακίνησης  και  

αφορά  στο  στελεχιακό  δυναμικό  του  Δήμου ,  που  είναι  ξεχωριστός  

προϋπολογισμός  και  ένας  ξεχωριστός  προϋπολογισμός  για  τα  μέλη  της  

ομάδας  τοπικής  δράσης ,  που  είναι  όλα  τα  μέλη  της  Επιτροπής  

Διαβούλευσης  που  συμμετέχουν ,  που  δεν  είναι  προσωπικό  του  Δήμου .  

Κάνει  αυτόν  τον  διαχωρισμό  το  πρόγραμμα  αλλά  αφορούν  και  τα  15 

από  τα  30 πάλι  μετακίνηση  για  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης .  

Κάποιοι  εξ  αυτών  έχουν  έρθει  και  έχουν  πάει  κάποια  ταξίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς  τι  πράγμα  είναι  αυτό  το  MAPS και  τι  προσφέρει  στην  πόλη ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  τα  έχουμε  πει  και  υπάρχει  και  αναλυτική  εισήγηση  

… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάτε  γρήγορα  και  κανείς  δεν  καταλαβαίνει .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τα  έχουμε  πει  εδώ  και  ένα  χρόνο .  Μια  χαρά  μιλάω .  Εδώ  και  ένα  χρόνο  

που  έχουμε  μπει  και  υλοποιούμε  το  πρόγραμμα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Τι  είναι  το  MAPS;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Είναι  ένα  πρόγραμμα  ανταλλαγής  τεχνογνωσίας  για  την  διαχείριση  

εγκαταλελειμμένων   αστρικών  ακινήτων .  Είτε  είναι  στρατόπεδα ,  είτε  

είναι  βιοτεχνικοί ,  βιομηχανικοί  χώροι ,  οτιδήποτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;  Συμφωνούμε  

κύριοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  513/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης:  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  

 στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  -  Green Crew¨  στο  πλαίσιο  του   

Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   

2014-2020. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .   
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  από  τον  11ο  του  ΄16 η  Τεχνική  Γραμματεία  του  

προγράμματος  Ελλάδα  –Βουλγαρία  μας  ενημέρωσε  για  την  θετική  

αξιολόγηση  της  πρότασής  μας .  τώρα  τον  5  του  μηνός  του  Ιουλίου  μας  

ήρθε  μήνυμα  που  μας  έκανε  γνωστό  τον  συνολικό  εγκεκριμένο  

προϋπολογισμό  για  την  υλοποίηση  της  πράξης ,  ο  οποίος  είναι  542.466 

ευρώ  και  για  τον  Δήμο  Σερρών  η  έγκριση  ανέρχεται  σε  129.628 ευρώ .   

 Εγώ  να  πω  ότι  μια  πρόταση  στην  οποία  συμμετέχουν  εκτός  από  

τον  Δήμο  Σερρών  ο  Δήμος  Νέστου ,  ο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  

Θεσσαλονίκη  με  τον  τμήμα  Χημείας  και  ο  Δήμος  Βλαγκόεβγκατ .   

 Ουσιαστικά  με  το  συγκεκριμένο  ζητάμε  την  έγκριση  υλοποίησης  

της  πράξης  συνολικού  προϋπολογισμού  αυτό  που  ανέφερα ,  την  

δημιουργία  άτοκου  τραπεζικού  λογαριασμού  για  τις  ανάγκες  της  

συγκεκριμένης  πράξης  και  την  έγκριση  εξουσιοδότησης  για  την  

υπογραφή  της  σύμβασης  επιχορήγησης  με  την  Διαχειριστική  Αρχή  και  

τις  συμφωνίες  εταιρικής  σχέσης  με  τους  άλλους  εταίρους .   

 Αποδοχή  χρηματοδότησης ,  όπως  και  η  αναλυτική  περιγραφή  των  

δράσεων  θα  γίνει  με  επόμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

μετά  και  την  ολοκλήρωση  της  προετοιμασίας  για  την  υπογραφή  της  

σύμβασης  επιχορήγησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ρωτήσω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ξέρετε  κύριε  εισηγητά ,  γιατί  κάνουμε  τις  ερωτήσεις  αυτές ;  

Επισκέφτηκα  το  πρωί  την  υπηρεσία  γιατί  τα  νούμερα  έτσι  μου  φάνηκαν  

αρκετά  υψηλά .  Καλά  βέβαια  τα  έργα  αυτά ,  καλές  οι  χρηματοδοτήσεις  

αυτές ,  όμως  μου  προξένησε  μεγάλη  εντύπωση ,  τα  ποσά  τα  οποία  είναι  

για  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες .  Μου  απαντήσατε  εκεί  ότι  και  θέλω  

να  μου  δώσετε  και  εσείς  την  απάντηση ,  ότι  όσες  είναι  στα  όρια  των  

απευθείας  αναθέσεων  γίνονται  με  απευθείας  αναθέσεις .  Όσα  είναι  στα  

όρια  των  διαγωνισμών ,  γίνονται  με  διαγωνισμούς .  

 Εδώ  μέσα  έχουμε  πει  και  άλλες  φορές  όμως  ότι  και  τα  έχουμε  

ψηφίσει  και  δεχθήκαμε  αυτά  που  μας  λέτε ,  ότι  είναι  απαραίτητος  όρος  

της  Διαχειριστικής  Επιτροπής  ή  του  χρηματοδότη  ότι  απαρέγκλιτα  

πρέπει  να  γίνεται  διαγωνισμός .  Όμως  όταν  εδώ  η  υπηρεσία  μου  λέει  

εμένα  ότι  μέχρι  το  όριο  των  απευθείας  αναθέσεων  γίνονται  απευθείας  

αναθέσεις ,  αμέσως  έχουμε  προβληματιστεί  πάρα  πολύ .  Τι  γίνεται ;  Και  

μάλιστα  όχι  σε  έναν ,  είναι  διάφορες  ειδικότητες  που  γίνονται  οι  

αναθέσεις .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  που  σας  απάντησε  η  υπηρεσία  προφανώς  αντιλαμβάνομαι  ότι  έτσι  

το  ερμήνευσε ,  ότι  εκεί  που  είναι  στο  όριο  των  απευθείας  αναθέσεων  

στις  20.000 ακολουθείται  η  διαδικασία  και  ο  νόμος  της  απευθείας  

ανάθεση ,  δηλαδή  με  απευθείας  ανάθεση  του  Δημάρχου ,  πάραυτα  όμως  

είναι  υποχρέωση  λόγω  του  διασυνοριακού  προγράμματος  να  υπάρχει  

πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος   η  οποία  να  είναι  ανοικτή ,  

τουλάχιστον  15 ημέρες  στο  σύνολο  και  να  δημοσιεύεται  σε  διάφορα  

μέσα .  Υπάρχει  αυτή  η  υποχρέωση  από  πλευράς  διασυνοριακότητας .  

Απλά  η  ανάθεση  γίνεται  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης .  Η  

πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος   θα  υπάρχει  και  μίνιμουμ  
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παραμονή  σε  Διαύγεια ,  σάιτ  και  ενημερωτικά  σάιτ ,  θα  είναι  15 μέρες  

μίνιμουμ .   

Σε  ότι  αφορά  το  κομμάτι  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  θα  γίνει  

πρόχειρος  διαγωνισμός  όπως  ακριβώς  προβλέπεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Φυσικά ,  αυτά  εννοείται  ότι  θα  ξανά  έρθουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ένα  ήθελα  να  ρωτήσω  για  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες  97.500 μου  

φάνηκε  μεγάλο  ποσό ,  γι '  αυτό  ήθελα  να  ρωτήσω ,  περί  τίνος  πρόκειται ;  

Είναι  μεγάλο  το  ποσό  αυτό  που  λέει  και  ο  κύριος .   

 Κύριε  Καρπουχτσή  βλέπω  εδώ  σκοπός  είναι  η  δημιουργία  θέσεων  

εργασίας  για  τα  κοινωνικά  ευπαθή  άτομα ,  την  συλλογικότητα  για  

δράση ,  για  συλλογικότητα  και  τα  λοιπά ,  κάτι  τέτοιες  έτσι  βαρύγδουπες  

εκφράσεις .  Εγώ  είμαι  πρακτικός  άνθρωπος  στην  δουλειά  μου  και  ήθελα  

να  δω ,  επί  της  ουσίας  τι  γίνεται ;  Στην  ουσία  έχουμε  κάτι  για  τον  Δήμο  

ευχάριστο  που  προσφέρουμε  στις  ευπαθείς  ομάδες  που  έχουν  τόσο  

ανάγκη  και  σας  το  λέω  με  δική  μου  εμπειρία  γιατί  πολλά  

συλλογικότητα  και  τέτοια .  Άμα  ακούω  εγώ  τέτοια  αρχίζω  και  παίρνω  

ανάποδες ,  να  το  πω  έτσι .  Πρακτικά  έχουμε  κάτι ;  Το  λέω  πραγματικά  

με  τα  λόγου  γνώσεως .  Γιατί  βλέπω  τον  ανθρώπινο  πόνο .  Ακούω  για  

ευπαθείς  ομάδες .  Συμμετέχουμε ;  Ή  κάνουμε  προγράμματα  για  να  

τακτοποιηθούν  κάποιοι ;  Το  λέω  έτσι  ξεκάθαρα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Καλά  κάνετε  και  το  λέτε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εάν  δεν  δω  αποτέλεσμα ,  πραγματικά  θα  το  φέρω  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Σας  το  λέω  και  πάλι  εγώ  δεν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε  είστε  πρακτικός  άνθρωπος ,  έχετε  σπουδάσει  πρακτική  

επιστήμη ,  δεν  το  βλέπω  στην  πράξη .  Αυτά  τα  περί  γενικότητας  και  

συλλογικότητας  και  δράση  και  ομαδοποίηση  και  ξέρω  εγώ ,  πράξη  να  

δω .  Να  δω  αποτέλεσμα .  Βολτούλες  και  τέτοια  δεν  μου  αρέσουν  εμένα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  απαντήσω  λίγο .  Το  πρόγραμμα  αυτό  είναι  στον  Άξονα  9Α  του  

προγράμματος  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  με  ενδιαφέρει  σε  ποιο  άξονα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ηρεμήστε  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  φωνάζετε ;  Θα  σας  απαντήσει .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Την  έντασή  σας  δεν  την  καταλαβαίνω ,  πραγματικά  δεν  υπάρχει  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Ο  άξονας  αυτός  του  προγράμματος ,  να  απαντήσω  λίγο… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  μην  σας  πω  δηλαδή ;  Έχει  να  κάνει  με  την  προώθηση  δράσεων  

συλλογικότητας  όπως  αναφέρεται .  Έτσι  είναι  αυτός  ο  συγκεκριμένος  

άξονας  και  όλοι  όσοι  κατέθεσαν  προτάσεις  έχουν  να  κάνουν  με  την  

προώθηση  της  κοινωνικής  επιχειρηματικότητας  από  ευπαθείς  

κοινωνικές  ομάδες .  

 Η  σκοπιμότητα  αυτού  του  άξονα  από  πλευράς  του  προγράμματος  

είναι  να  υπάρχει  μια  ευαισθητοποίηση  και  να  οδηγήσει  στην  

δημιουργία  κοινωνικών  συνεταιριστικών  επιχειρήσεων  από  ευπαθείς  

κοινωνικές  ομάδες .  Αυτό  σκοπεύει  να  κάνει  μέσω  δράσεων  

ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  το  κόσμου  για  το  πως  θα  

μπορούσαν  να  απασχοληθούν  και  να  δημιουργήσουν  κοινωνικές  

συνεταιριστικές  ομάδες ,  αυτό  θα  καλυφθεί  και  από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  

στην  διακριτική  ευχέρεια  αυτών  των  Σερραίων  δημοτικών  που  θα  

συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  εάν  θα  καλύψουν  να  δημιουργήσουν  τις  

κοινωνικές  συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  ή  όχι .  

 Αλλά  αυτό  που  θα  κάνει  αυτό  το  πρόγραμμα  είναι  να  τους  δώσει  

τα  εργαλεία  και  να  τους  υποστηρίξει  προς  να  φτάσουν  σε  αυτή  την  

κατεύθυνση ,  εάν  θέλουν  να  την  επιλέξουν  ή  όχι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  μου  πείτε  εσείς  που  φέρατε  το  πρόγραμμα .  Εσείς  τι  πιστεύετε ,  θα  

έχουμε  αποτέλεσμα ;  Εγώ  θα  το  ψηφίσω  κ .  Καρπουχτσή  αλλά  

πραγματικά  θα  το  ψηφίσω  αλλά  θα  δω  τα  αποτελέσματα  στην  πράξη .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Εγώ  θεωρώ  ότι  από  όλα  αυτά  έρχονται  αποτελέσματα .  Απλά  φαίνονται  

μακροπρόθεσμα .  Δεν  φαίνονται  πολύ  άμεσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Μηλίδη .  Μα  σας  παρακαλώ ,  γιατί  αυτή  την  

επίθεση  κάνετε  στον  κ .  Καρπουχτσή .  Δεν  το  καταλαβαίνω .  Βλέπω  μια  

επιθετικότητα  στον  κ .  Καρπουχτσή  και  αυτό  θέλω  να  προλάβω .  Δεν  το  

καταλαβαίνω  αυτό .  Σας  απάντησε ,  κάνετε  διάλογο  που  δεν  

επιτρέπεται .  Σας  παρακαλώ .   Θέλετε  να  κάνετε  ερωτήσεις  κύριε  

Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρώτη  φορά  κάνετε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Από  ότι  ξέρω  χρόνια  

ήσασταν  στα  Δημοτικά  Συμβούλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλίμονο  εάν  ο  καθένας  μας  επιτίθεται  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  έστω  και  

φραστικά .  Λοιπόν ,  έχετε  άλλες  ερωτήσεις  σας  παρακαλώ ;  Υπάρχουν  

άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι ,  θέλω  να  ξεκαθαρίσετε .  Ποια  επιθετικότητα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Σας  είπα  ότι  απέναντι  στον  κ .  Καρπουχτσή… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έβρισα ,  έκανα  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ήθελα  να  προλάβω .  Έτσι  κλείνω  εγώ .  Σαν  Πρόεδρος  έχω  το  δικαίωμα  

αυτό .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  πιο  ήρεμα  λιγάκι ,  δεν  χάθηκε  ο  κόσμος .  

Δεν  χρειάζεται  να  δυναμιτίζουμε  το  κλίμα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μήπως  είστε  καινούργιος  στην  Αυτοδιοίκηση  και  δεν  ξέρετε  τι  γίνεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Έχετε  άλλες  ερωτήσεις  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στο  Μητρούσι  ήσασταν  σαν  αγνές  παρθένες  εκεί  πέρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Σεβαστείτε  το  προεδρείο .  

Σας  παρακαλώ ,  μην  με  φέρνετε  σε  δύσκολη  θέση .  Σας  παρακαλώ .  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  είναι  συμπεριφορές  αυτές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Σήμερα  εισάγεται  το  θέμα  και  μας  δίνετε  τα  υποέργα  του  έργου  και  

μας  εξηγείτε   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  αφήστε  με  ένα  λεπτό .  Λέτε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  αναλυτική  περιγραφή .  Σήμερα  μας  φέρνετε  το  στήσιμο  του  έργου ,  να  

το  πω  έτσι  στην  απλή .  Αυτό  το  οποίο  φαντάζει  θαρρώ  στα  μάτια  όλων  

ως  πρόκληση  από  τα  130.000 ευρώ ,  τα  97.000 ευρώ  να  τα  πάρει  ο  

τεχνικός  σύμβουλος ,  οι  εξωτερικοί  συνεργάτες  καλύτερα .  Θεωρώ  ότι  

έτσι  όπως  είναι  στημένο  αυτό  το  έργο  δεν  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε ,  

κύριοι  συνάδελφοι .   

 Θα  πρέπει  να  γίνουμε  εδώ  μεταξύ  μας  ειλικρινείς .  Καλό  είναι  

όποιο  ποσό  έρχεται  στον  Δήμο ,  καλό  είναι  όλες  αυτές  οι  ενέργειες  οι  

διασυνοριακές  οι  γρήγορες  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  δεν  χρειάζεται  

να  πούμε ,  ο  κ .  Γάτσιος  ως  μέλος  της  παράταξης  επανειλημμένως  έχει  

τοποθετηθεί  αλλά  μέχρι  ενός  ορισμένου  σημείου .   

 Εγώ  περίμενα  από  εσάς ,  κ .  Καρπουχτσή  να  μας  εξηγήσετε ,  

νομίζω  πρέπει  να  το  κάνετε ,  ποια  είναι  τα  έξοδα  προσωπικού ,  ποια  

είναι  τα  έξοδα  των  εξωτερικών  συνεργατών ,  διότι  αυτή  η  λεόντεια  

μοιρασιά  υπέρ  των  εξωτερικών  συνεργατών ,  ενδεχομένως ,  αυτών  που  

θα  μας  βοηθήσουν ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  την  ψηφίσουμε .  Αλλάξτε  

την  εσωτερική  κατανομή  σήμερα  για  να  την  ψηφίσουμε .   
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 Θα  έλεγα  ότι  είναι  μια  καλή  ευκαιρία ,  επειδή  θα  τρέξει  το  

συμβούλιο  και  βάζουμε  χρήματα  100,  300 και  τα  λοιπά ,  να  κάνουμε  τα  

97 προμήθεια  και  τα  15 χρήματα  για  τον  εξωτερικό  συνεργάτη .  Του  

φτάνουν  διότι  αλλιώς  πως  φαίνεται  ότι  αυτό  είναι  μια  δουλειά  για  τον  

εξωτερικό  συνεργάτη  και  για  ότι ,  ενδεχομένως ,  αυτός  ετοίμασε  στα  

γρήγορα ,  κατά  την  ορολογία  την  εγγλέζικη ,  για  μας .   

 Αυτή  είναι  η  άποψή  μου  και  είμαι  ευθύς  και  παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  είναι  σήμερα  κάνουμε  την  αποδοχή  

της  πράξης .  Αυτό  που  υποβάλαμε  προς  έγκριση ,  που  ήταν  και  αυτοί  οι  

προϋπολογισμοί  ψηφίστηκαν  με  την  αριθμό  190 απόφαση  ΄16 του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που  ανέφερε  αυτή  την  ανάλυση  του  

προϋπολογισμού .   

Αυτό  που  επίσης  έχω  να  πω  ότι  για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  

αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  του .  Είναι  δομημένο  γύρω  από  απαλές  

ενέργειες  δράσεις  δημοσιότητας ,  διάχυσης  και  εκπαίδευσης  το  

προσωπικού  και  όχι ,  δεν  είναι  στημένο  με  βάση  την  προμήθεια  

εξοπλισμού .   

Με  βάση  την  προμήθεια  εξοπλισμού  και  την  κατασκευή  είναι  το  

δεύτερο  του  Ελλάδα  –Βουλγαρία ,  οπότε  εδώ  είμαστε  σύμφωνα  με  το  

πρόγραμμα  και  μάλιστα  αυτός  ο  προϋπολογισμός ,  όπως  αναφέρεται  

σήμερα  προς  έγκριση ,  έχει  εγκριθεί  και  έτσι  τον  υποβάλαμε  προς  το  

πρόγραμμα .  Οπότε  δεν  μπορούμε  να  τον  αλλάξουμε  και  είναι  το  

δεδομένο .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  θα  πω  το  εξής :  ότι  από  την  υλοποίηση  

του  προγράμματος  εάν  προκύψει  κατά  την  διάρκεια  υλοποίησης  

οποιοδήποτε  όφελος  από  πλευράς  εκπτώσεων ,  θα  κοιτάξουμε  να  δούμε  
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πως  μπορούμε  να  το  αξιοποιήσουμε  καλύτερα  για  το  συμφέρον  του  

Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ολοκληρωθεί… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  διαφωνώ ,  διαφωνώ  απόλυτα .  Σήμερα ,  βεβαίως ,  με  

βάση  την  κατάθεση  της  αίτησης  είναι  δεδομένο  ότι  εμείς  το  μερίδιό  

μας  είναι  129.628.  Αυτό  δεν  αλλάζει .  Η  εσωτερική  κατανομή  μια  χαρά  

αλλάζει .  Μπορούμε  το  ποσό  να  το  τραβήξουμε  και  να  το  ανεβάσουμε  

το  άλλο .  Δεν  χαλάει  η  φιλοσοφία  γιατί  ο  καθένας  θα  σκεφτεί  ότι  καλές  

είναι  οι  ενέργειες  για  την  εκπαίδευση ,  αλλά  εδώ  έχουμε  εμείς  ως  

Δήμος  έλλειμμα  από  εξοπλισμό .  Ξεκινώντας  από  καλαθάκια ,  από  

σκούπες ,  από  κάδους  μέχρι  όπου  θέλει  κανείς  να  σκεφτεί  με  μια  

ευφάνταστη  προσέγγιση .  Και  ότι  άλλο  εξοπλισμό  θα  θέλαμε .  

 Εγώ  επιμένω  ως  παράταξη  να  αλλάξουμε  την  εσωτερική  

παρουσία  των  ποσών .  Βεβαίως  το  τελικό  ποσό  δεν  αλλάζει .  Είναι  

γνωστό .  Εμείς  επιμένουμε  το  97 να  κατέβει  στο  15,  ευθέως  το  λέμε ,  

έξοδα  προμηθειών  και  εξοπλισμού  να  πάνε  90,  97.000 και  να  δούμε  τι  

θα  πάρουμε ,  μπορεί  να  μας  πει  η  ανάλογη  υπηρεσία ,  διότι  είναι  

ξεκάθαρο  επάνω  ο  τίτλος  ότι  αφορά ,  η  πράξη  τι  αφορά ;  Προώθηση  

εναλλακτικής  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  . .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Εργασίας .  Και  τα  έξοδα  προσωπικού  είναι  15.  Εάν  εμείς  τους  

δώσουμε  εξοπλισμό  δεν  θα  είναι  κακό .  Για  την  διαλογή  και  την  

κομποστοποίηση  πράσινων  απορριμμάτων .  Έχουμε  ανάγκη  από  

εξοπλισμό .  Ναι  ή  όχι ;  Νομίζω  είναι  μια  καλή  ευκαιρία  και  να  

αφήσουμε  τις  σόφτ  ενέργειες ,  κύριε  εισηγητά  με  όλη  την  εκτίμηση  που  

σας  έχω .  Φτάνει  αυτά  τα  προγράμματα ,  ας  πάρουμε  εξοπλισμό .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  θα  συμφωνήσω  μαζί  σας  ότι  έχουμε  ανάγκη  για  εξοπλισμό .  Το  

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  όμως ,  έτσι  όπως  είναι  δομημένο ,  δεν  έχει  ως  

στόχο  την  προμήθεια  εξοπλισμού .  Και  με  βάση  αυτή  την  κατανομή  των  

αμιγών  εξωτερικών  συνεργατών  και  ότι  έχει  περιγραφεί  στην  μελέτη ,  

με  βάση  αυτό  αξιολογηθήκαμε  και  πήραμε  και  την  υψηλή  βαθμολογία  

που  πήραμε .   

 Εάν  δείτε  και  τις  αντίστοιχες  προτάσεις  που  έχουν  εγκριθεί  στον  

συγκεκριμένο  άξονα ,  αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  και  όχι  η  προμήθεια  

εξοπλισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε  κύριοι  συνάδελφοι ,  αφήστε  την  κουβέντα .  Κύριοι  

συνάδελφοι  ψηφίζουμε .  Όχι .  Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λέμε  όχι  εφόσον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  514/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης:  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  

Διπόλου  

 στη  διασυνοριακή  περιοχή  – Cultural Dipole¨  στο  πλαίσιο  του  

Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πρόκειται  για  την  ίδια  περίπτωση   για  το  2ο  πρόγραμμα  εγκεκριμένο  

που  έχουμε  στο  πρόγραμμα  Ελλάδα  –Βουλγαρία ,  το  Cultural  Dipole.  

Αυτό  αφορά ,  όπως  ξέρετε ,  την  δημιουργία  ενός  μουσείου  σύγχρονης  

τέχνης ,  το  Μουσείο  Ξενάκη  και  από  την  αντιπέρα  όχθη  υπάρχει  ο  

Δήμος  Πέτριτς ,  ο  οποίος  κάνει  και  αυτός  ένα  μουσείο .   

 Η  τελική  έγκριση  για  τον  Δήμο  Σερρών  είναι  683.996 ευρώ  και  

αυτό  που  ζητάμε  στο  συγκεκριμένο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  η  
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έγκριση  υλοποίηση  της  πράξης  με  αυτόν  τον  προϋπολογισμό ,  η  

δημιουργία  του  άτοκου  τραπεζικού  λογαριασμού  και  η  έγκριση  

εξουσιοδότησης  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  επιχορήγησης .   

 Η  αποδοχή  χρηματοδότησης  και  η  αναλυτική  περιγραφή  των  

δράσεων  θα  γίνει ,  όπως  και  στο  προηγούμενο ,  σε  επόμενη  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μετά  και  την  ολοκλήρωση  της  

προετοιμασίας  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  επιχορήγησης  με  την  

Διαχειριστική  Αρχή  του  Ελλάδα  –Βουλγαρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  περίμενα  αλλά  δεν  απαντήσατε .  Σας  βλέπω  όμως .  Ορίστε ,  έχετε  

τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ ,  δεν  ακούγεστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  χειρότερος  ζωγράφος  είναι  και  να  με  κάνει  μήνυση .  Έχω  στοιχεία .  

Σε  καμία  δημοπρασία  δεν  πέρασε  τα  10.000 ευρώ .  δημόσια .  Περάσανε  

1 εκατομμύριο… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είστε  συλλέκτης  πινάκων  ζωγραφικής  κύριε  Αναστασιάδη ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  515/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης   

¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  

 στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος   

¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όπως  

όλοι  ξέρουμε  το  Δήμος  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020 έχει  ενταχθεί  στο  

πρόγραμμα  για  την  δημιουργία  Κέντρου  Κοινότητας  με  παράρτημα  

Ρομά .   
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 Συζητώντας  με  τις  υπηρεσίες  τις  Πρόνοιας  και  του  

Προγραμματισμού  αποφασίσαμε  να  δημιουργήσουμε  ακόμη  μια  θέση  

στο  παράρτημα  του  Κέντρου  Ρομά ,  την  θέση  του  διαμεσολαβητή .  Γι '  

αυτό  ζητούμε  την  έγκρισή  σας  στην  τροποποίηση  αυτού  του  

προγράμματος  για  να  δημιουργηθεί  η  θέση  αυτή .   

 Η  θέση  αυτή  δεν  θα  επηρεάσει  το  υπόλοιπο  πρόγραμμα ,  θα  έρθει  

εξτρά  χρηματοδότηση  για  την  θέση  του  διαμεσολαβητή .   

 Εάν  θέλετε  κάποιες  ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  τον  λόγο .  Κυρία  Δρίγκα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΔΡΙΓΚΑ:  

Να  ρωτήσω  λίγο  κάτι  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Πώς  προέκυψε  η  ανάγκη  

δημιουργίας  αυτής  της  θέσης ;  Πρώτον .  Από  την  στιγμή  που  δεν  

ξεκίνησε  ακόμα  το  πρόγραμμα  για  να  δούμε  εάν  θα  μας  είναι  

απαραίτητο ;   

 Γιατί  δεν  αναφέρεται  κατηγορία  υπαλλήλου ;  Ενώ  στα  

προηγούμενα  λέμε  ΔΕ ,  ΠΕ ,  ΤΕ ,  για  τους  υπόλοιπους  υπαλλήλους ,  εδώ  

δεν  βλέπω  να  αναφέρεται  τίποτα .   

 Τι  μορφή  θα  έχει  η  σχέση  εργασίας  με  το  πρόγραμμα  που  θα  έχει  

ο  διαμεσολαβητής ;   

 Το  ποσό  αυτό  από  που  προκύπτει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;   
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Όπως  σας  είπα  κυρία  Δρίγκα ,  συζητώντας  με  την  υπηρεσία  της  

Πρόνοιας  και  με  τον  Προγραμματισμό ,  πιστεύουμε  ότι  θα  βοηθήσει  η  

προσθήκη  του  διαμεσολαβητή  στην  επικοινωνία  με  τους  Ρομά  και  γι '  

αυτό  ζητούμε  την  έγκριση  για  την  δημιουργία  της  θέσης  αυτής .  

 Τώρα  γιατί  δεν  αναφέρει  εάν  θα  είναι  ΤΕ ,  ΠΕ  ή  αυτά  είναι  

καθορισμένα  από  το  πρόγραμμα  νομίζω ,  δεν  εξαρτάται  από  εμάς .  Είναι  

… 

Κος  ΔΡΙΓΚΑ:  

Όχι ,  δεν  είναι  καθαρισμένα  από  το  πρόγραμμα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  της  Διαχειριστικής  Αρχής .   

Κος  ΔΡΙΓΚΑ:  

Όχι ,  όχι ,  τουλάχιστον  δημοτικού  λέει .  Εμείς  τι  θα  βάλουμε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ότι  θα  μας  υποχρεώσει  η  Διαχειριστική  Αρχή .  Δεν  θα  είναι  δική  μας  η  

επιλογή .   

Κος  ΔΡΙΓΚΑ:  

Επειδή  έχω  δει  ένα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  κ .  Δρίγκα  και  θα  πάρετε  τον  λόγο .  Θα  σας  δώσω  τον  

λόγο .   Ορίστε  κ .  Μερετούδη .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και  η  χρηματοδότηση  και  όλα  είναι  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα .  Δεν  

είναι  κάτι  που  προσθέτουμε  ή  αφαιρούμε  εμείς  ή  μπορούμε  να  κάνουμε  

κάτι  δικό  μας .  ότι  θα  αποφασίσει  ο  Προγραμματισμός  με  την  

Διαχειριστική  Αρχή .  Δεν  καθορίζουμε  κάτι  εμείς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμε  κ .  Αντιδήμαρχε ,  για  τους  Έλληνες  έχει  τίποτα ;  Για  τους  Ρομά  

έχει ,  για  τους  Αλβανούς  έχει ,  για  όλους  έχει ,  για  τους  Έλληνες  δεν  

έχει  τίποτα ;  Κρίμα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  το  Κέντρο  Κοινότητας  θα  είναι  για  τους  Έλληνες .  

Το  παράρτημα  του  Κέντρου  Κοινότητας  είναι  για  τους  Ρομά .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ο  Δήμος  έχει  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα  αυτό  και  

δημιουργεί  Κέντρο  Κοινότητας  για  όλους  τους  πολίτες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  πολίτες ;  Τους  Ρομά .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Όχι  μόνο  για  τους  Ρομά .  Το  Κέντρο  Κοινότητα  έχει  και  παράρτημα  για  

τους  Ρομά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Όχι ,  υπάρχει  Κέντρο  Κοινότητα  για  όλους  τους  δημότες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

86

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  κύριε   Αντιδήμαρχε .  Τοποθετήσεις  

κύριοι  συνάδελφοι ;  Η  κυρία  Δρίγκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εάν  χρειαστεί  και  εγώ .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Καταρχάς ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  για  μένα  είναι  πολύ  σημαντικό  το  ότι  

δεν  αναφέρουμε  κατηγορία  υπάλληλου .  Θα  έπρεπε  και  αυτό  να  

αναφέρεται  και  εάν  θα  υπάρχουν  συνεκτιμώμενα  προσόντα ,  εάν  θα  

είναι  απαραίτητο  να  ξέρει  την  γλώσσα  την  Ρομανί ,  γιατί  και  μου  κάνει  

εντύπωση  και  το  ποσό ,  γιατί  το  βρίσκω  υπερβολικό  46.800 για  τρία  

χρόνια ,  από  την  στιγμή  που  στο  ίδιο  πρόγραμμα  με  το  ίδιο  ποσό  

αμείβεται  46.800 και  ο  κοινωνικός  λειτουργός  που  είναι  ή  ΤΕ  ή  ΠΕ  και  

δεν  μπορώ  να  καταλάβω  αυτή  η  επικουρικότητα  πως  δημιουργεί  το  ίδιο  

αξίωμα  με  τον  επιστήμονα ;  Γιατί  είπαμε  ότι  θα  είναι  καθαρά  

επικουρικό  το  έργο  του  διαμεσολαβητή .   

 Έχω  βγάλει  δυο  αντίστοιχα  προγράμματα  που  τρέχει  το  ΑΠΘ ,  

πάλι  με  τους  Ρομά  και  βλέπω  ότι  με  αυτό  το  ποσό  έχουν  προσλάβει  

εννέα  διαμεσολαβητές .  Για  το  ίδιο  πρόγραμμα .  Εμείς  γιατί  σε  έναν ;  

Δεν  θα  μπορούσαμε  με  αυτά  τα  χρήματα  να  προσφέρουμε  και  άλλες  

θέσεις  εργασίας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κυρία  Δρίγκα  είναι  καθαρά  σχεδιασμός  του  προγράμματος .  Δεν  

μπορούμε  εμείς  να  πάρουμε ,  δεν  αποφασίζουμε  εμείς  τους  πόσους  

διαμεσολαβητές  θα  πάρουμε .  Το  πρόγραμμα  μας  δίνει  το  δικαίωμα  να  

πάρουμε  έναν  διαμεσολαβητή .   
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Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Μόνο  έναν ;  Δεν  μας  δίνει  το  δικαίωμα  να  πάρουμε  μόνο  έναν .  Σας  το  

λέω  ότι  έχω  δυο  αντίστοιχα  προγράμματα  που  τα  τρέχει  το  

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο .  Σε  αυτούς  πως  αυτό  το  ίδιο  πρόγραμμα  

δίνει  την  δυνατότητα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  όμως  διάλογο .  Δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  έτσι  η  

συζήτηση .  Ολοκληρώστε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Και  εμείς  όμως  δεν  μπορούμε  να  το  στηρίξουμε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτά  τα  χειρίζεται  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  σε  όλο  αυτό  το  

πρόγραμμα  μας  είπε  ότι  μπορούμε  να  πάρουμε  και  έναν  

διαμεσολαβητή .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Γιατί  να  αποκλείουμε  να  πάρουμε  και  πέντε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  πρόγραμμα ,  δεν  το  καθορίζουμε  εμείς  … 

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  έτσι ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Δεν  νομίζω  ότι  είναι  

έτσι .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ίσως  να  είναι  πληθυσμιακά… 

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Αντίστοιχα  προγράμματα  με  τα  ίδια  ποσά  έχουν  εννέα  άτομα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Μπορεί  να  είναι  και  πληθυσμιακά  τα  κριτήρια  κυρία  Δρίγκα .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

88

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Πώς  να  είναι  πληθυσμιακά ;  Για  την  Θεσσαλονίκη  μιλάω  τώρα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Μπορεί  να  έχει  πολλούς  Ρομά  στην  Θεσσαλονίκη .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Πάρα  πολλούς  έχει ,  γι '  αυτό  σας  λέω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  παράκληση ,  μην  κάνετε  διάλογο  όμως  μεταξύ  σας .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Το  πρόγραμμα  στο  οποίο  εντάχθηκε  ο  Δήμος  Σερρών . .  

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Απασχολούμε  ένα  άτομο  ενώ  οι  άλλοι  εννέα .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Το  πρόγραμμα  στο  οποίο  εντάχθηκε  ο  Δήμος  Σερρών  προβλέπει  μια  

θέση  διαμεσολαβητή ,  την  οποία  δεν  την  είχαμε  ενεργοποιήσει  και  

αποφασίσαμε  τώρα  να  την  ενεργοποιήσουμε .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Την  ενεργοποιούμε  όμως  πριν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  όχι  δεν  γίνεται .  Τοποθετείται  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Την   αναγκαιότητά  της  ουσιαστικά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ  κυρία  Δρίγκα .  Μπορείτε  να  

δευτερολογήσετε ,  εάν  θέλετε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Δεν  επηρεάζει  την  λειτουργία  όλου  του  υπόλοιπου  προγράμματος .  Θα  

έρθει  η  χρηματοδότηση  που  πρέπει  να  έρθει  γι '  αυτή  την  θέση .  Δεν  

νομίζω  να  υπάρχει  κάποιο ,  κάτι  αντίστοιχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Δρίγκα  για  να  διευκολύνω  λίγο  την  συζήτηση .  Στην  αρχή  δεν  

προβλέψαμε  να  πάρουμε  εμείς  Ρομά .  Μετά  ήρθαν  οι  εκπρόσωποι  της  

Πανελλήνιας  Ένωσης  Ρομά ,  ήρθαν  σε  μένα  μια  τριμελής  Επιτροπή  και  

μου  λένε  ότι  γιατί  δεν  πήρατε ,  γιατί  προβλέπεται  έναν  μπορείτε  να  

πάρετε ,  γιατί  να  μην  τον  πάρετε  και  τα  λοιπά  και  είχαν  και  

εκπροσώπους  και  από  εδώ ,  τοπικούς .  Συγκεκριμένα  ήταν  ο  κ .  

Μακράτης   μαζί  τους .  Λένε  ότι  δεν  παίρνετε  από  την  στιγμή  που  το  

πρόγραμμα  σας  δίνει  αυτή  την  δυνατότητα ;   

 Οπότε  κάλεσα  εγώ  την  Διευθύντρια  της  Κοινωνικής  Μέριμνας ,  

την  προϊστάμενη  του  Προγραμματισμού  και  τα  λοιπά  και  τους  είπα  ότι  

εφόσον  μπορούμε  να  τον  πάρουμε ,  θα  τν  πάρουμε .  Έτσι  έχει  το  θέμα .  

 Δηλαδή  προβλέπεται  από  το  πρόγραμμα ,  μπορούμε  να  τον  

πάρουμε ,  ένα  άτομο  μπορούμε  να  πάρουμε ,  αυτό  κάνουμε .  

 Τώρα  οι  κατηγορίες  και  τα  λοιπά  των  πολιτών  που  θα  

συμμετέχουν  στην  διαδικασία  της  πρόσληψης ,  θα  έρθει  σε  ένα  επόμενο  

στάδιο .  Τώρα  απλώς  εγκρίνουμε  την  πρόσληψη  ενός  … 

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Είναι  δεσμευτικό  το  ένα  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Είναι  δεσμευτικό  το  ένα  άτομο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άμα  θέλουμε  τον  παίρνουμε .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Ναι ,  άμα  θέλουμε .  Θα  μπορούσαμε  με  το  συγκεκριμένο  ποσό  να  

πάρουμε  πέντε  άτομα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  ένα ,  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .   Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  αυτοί  οι  άνθρωποι  μας  πουλάνε  και  μας  

αγοράσουν .  Αυτό  να  το  ξέρεις  δηλαδή .  Δύσκολα  εσύ  μπορείς  να  

δουλέψεις  έναν  Ρομά ,  αλλά  αυτοί  μας  δουλεύουν  κάθε  μέρα .   

 Δεύτερον ,  τα  παιδιά  τους  πηγαίνουν  στο  Δημοτικό ,  Γυμνάσιο ,  

Λύκειο  και  Πανεπιστήμιο .  Γιατί  τόσο  μεγάλο  ενδιαφέρον  για  τα  Ρομά  

και  οι  Έλληνες  έχουν  διαλυθεί  κυριολεκτικά ;  Αυτό  δεν  μπορώ  να  το  

καταλάβω  εγώ .   

 Και  κάτι  άλλο .  Πολύ  καλά  γνωρίζετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  ότι  

530.000 που  πήραν  αυτό  το  επίδομα  ήταν  όλοι  Ρομά ,  Αλβανοί  και  

ξένοι .  Κανένας  Έλληνας  δεν  πήρε .  Ούτε  ένας  πήρε .  Το  ξέρετε  αυτό  το  

πράγμα ,  πολύ  καλά  το  ξέρετε .  Άλλο  δηλαδή  εμείς  που  δώσαμε  

εκατομμύρια  φόρο ,  πλήρωσα  εγώ  προσωπικά  που  πήγαν  τα  λεφτά  αυτά ;  

Σε  ποιους  πάνε ;  Θα  δουλέψουν  καμία  φορά  σε  αυτή  την  χώρα  να  

παράγουν  λίγο  πλούτο ;  Όλα  από  εκεί .  υπάλληλοι  από  εκεί .  Τι  είναι  

αυτό  το  πράγμα ;   Δεν  καταλαβαίνετε  ότι  έχουμε  γίνει  οι  χειρότεροι  

άνθρωποι  στον  κόσμο ;  Όλο  προγράμματα  είμαστε .  Κανείς  δεν  παράγει  

τίποτα .  Μαϊντανό  από  την  Βουλγαρία  πάνε  και  αγοράζουν .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  θα  ήθελα  την  προσοχή  σας ,  διότι  έτσι  όπως  έρχεται  

το  θέμα  φαντάζει  ότι  είναι  κάτι  απλό  και  προσαρμοζόμαστε  στις  

εντολές  της  Διαχειριστικής ,  ήρθαν  κάποιοι  και  μας  είπαν ,  εμείς  το  

διαβάζουμε  διαφορετικά  και  αυτό  προκύπτει ,  ενώ  στις  υπηρεσίες  μας  

στάσης ,  σε  αυτές  τις  καινούργιες  δομές  όλοι  οι  πιθανά  θέσεις ,  όπως  

περιγράφονται ,  λέει  τα  προσόντα  τους .  Μόνο  εδώ  δεν  έχουμε  

προσόντα .  Τυχαίο ;   

 Δηλαδή  εμείς  έτσι  όπως  το  έχουμε  στήσει ,  όπως  ήρθε  δηλαδή  ως  

εισακτέο ,  θα  πάρουμε  Ρομά ,  απόφοιτο  Δημοτικού .  Τι  λέμε  παιδιά ;   Τι  

λέτε ;  Δηλαδή  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  αυτά  τα  προγράμματα  

θέλουν  να  τους  τραβήξουν  από  την  απομόνωση  και  από  την  εξάρτησή  

τους  και  από  την  διαχείριση  κάποιων  γνωστών ,  κατά  τα  άλλα  είναι  

άγνωστοι ,  που  τους  ξέρουμε  όλοι ,  αυτούς  λοιπόν  τους  ανθρώπους  τους  

ξανά  επιτρέπουμε  να  διαχειριστούν  αυτούς  τους  δύσμοιρους  

συνδημότες  μας ,  οι  οποίοι  κατά  περίπτωση  κάνουν  προσπάθεια  να  

βγουν  από  την  απομόνωση  και  από  την  εξάρτηση  και  από  την  μιζέρια  

τους  και  πολλές  φορές  από  την  έκπτωσή  τους  την  κοινωνική .  

 Ερχόμαστε  εδώ ,  βεβαίως  θα  συμφωνήσω  με  αυτή  την  

επινοητικότητα  που  έχουν  κάποιοι  επιδέξιοι  με  τα  προγράμματα  και  τα  

λοιπά ,  όμως  μιλώ  για  το  σύνολο  αυτών  των  ανθρώπων ,  αντί  λοιπόν  να  

βάλουμε  ευθαρσώς  και  να  σας  πούμε  μπράβο  και  να  το  κλάνουμε  τώρα  

κύριε  εισηγητά ,  να  γράψουμε  όλοι  τώρα  με  τον  στυλό  διαμεσολαβητής  

ΠΕ  ή  ΤΕ .  Ελάτε  να  το  κάνουμε  τώρα .   
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 Να  πάρουμε  δηλαδή  από  τους  Ρομά  το  καλύτερο  παιδί ,  αυτό  που  

είναι  πιο  μορφωμένο ,  γιατί  αλλιώς  έτσι  όπως  το  έχουμε ,  θα  πάρουμε  

έναν  από  αυτούς  τους  γνωστούς  σε  όλους  μας  που  δεν  τους  

κατονομάζει  κανείς .   

 Όχι ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  όχι  κύριοι  συνάδελφοι  και  βεβαίως  εδώ  

μπορούμε  να  πάρουμε  πέντε .  Εγώ  θα  έλεγα  αυτό  το  ποσό  να  το  

κάνουμε  δια  πέντε  και  αφήστε  τον  έναν  και  ρωτήστε  το  ότι  μπορεί  να  

γίνει ,  γιατί  εμείς  το  ψάξαμε .   

 Εάν  θέλετε  λοιπόν ,  να  βάλουμε  με  απολυτήριο  Λυκείου ,  να  

βάλουμε  πέντε .  Αυτούς  τους  ανθρώπους  που  περιμένουν  από  αυτή  την  

δομή  να  μην  είναι  εξαρτημένοι  από  τον  έναν ,  που  αυτός  θα  πάει  στο  

σπίτι ,  θα  κάνει  την  δουλειά  την  παράλληλη  με  την  κοινωνική  

λειτουργό ,  δηλαδή  εάν  χρειάζονται  θα  μιλήσει  την  γλώσσα  τους .   

 Έχουμε  εμείς  τέτοιους  ανθρώπους  που  δεν  ξέρουν  ελληνικά ;  Όχι  

βέβαια .   

Εμείς  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  κάνουμε  ανάγνωση  και  σας  

καταθέτουμε  την  άποψή  μας  με  ευθύτητα .  Όχι  στην  εξάρτηση  αυτών  

των  ανθρώπων ,  όχι  στην  διάθεση  βασιλέα ,  ξέρετε  τι  σημαίνει  βασιλέα  

για  μια  τριετία ,  ο  οποίος  βεβαίως  αντιλαμβάνεστε  τι  ρόλο  θα  έχει  και  

σήμερα  και  στο  μέλλον .   

 Θα  τους  απελευθερώσουμε  αυτούς  τους  ανθρώπους ;  Θα  τους  

δώσουμε  την  δυνατότητα  να  ενταχθούν ;  Θα  δώσουμε  νόημα  στο  να  

σπουδάζουν  τα  παιδιά  τους  αυτοί  οι  άνθρωποι ;  Να  το  κάνουμε  ΠΕ ,  ΤΕ .  

Ελάτε  λοιπόν  στην  δική  μας  πρόταση ,  κύριε  εισηγητά .  Να  

διορθώσουμε  εδώ .  Θέλετε  έναν ;  ΠΕ  ή  ΤΕ ,  όχι  πιο  κάτω .  Αλλιώς  

είμαστε  πεπεισμένοι  ότι  αυτή  αλλαγή  είναι  αλισβερίσι  και  είναι  

κατάντια  και  είναι  αυτοί  οι  άνθρωποι  για  μια  ακόμη  φορά΄  τους  
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αφήνουμε  στους  γνωστούς  σε  όλους ,  τους  οποίους  όλους  ονομάζουμε  

άγνωστους .  

 Όχι ,  οι  άνθρωποι  αυτοί  έχουν  δικαίωμα  στην  αξιοπρέπεια  και  

δικαίωμα  στην  αυτοδιάθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Φωτιάδη  δεν  είναι  ούτε  κατάντια  ούτε  

τίποτα  από  όλα  αυτά  που  λέτε .  Τις  προϋποθέσεις  τις  βάζει  η  Δημοτική  

Αρχή ,  κανείς  δεν  μπορεί  να  θέσει  σε  ένα  πρόγραμμα  από  μόνος  του  

προϋποθέσεις  ή  εάν  θα  πάρει  ΠΕ  ή  ΤΕ .  Όλα  είναι  καθορισμένα .  Όπως  

θα  είναι  σίγουρα  και  για  την  θέση  του  διαμεσολαβητή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  λέτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μιλάει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Όχι  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  

τον  διακόπτετε .  Σας  άκουσε ,  νομίζω ,  με  προσοχή .  Δεν  είναι  σωστό  να  

τον  διακόπτετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  μα  δεν  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  την  άποψή  του ,  την  τεκμηριώνει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  άποψη ,  είναι  εισηγητής  κύριε  Πρόεδρε .  Σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

94

Την  τεκμηριώνει  με  τον  καλύτερο  τρόπο ,  μην  τον  διακόπτετε  σας  

παρακαλώ .  Είναι  σωστό  να  τον  διακόπτετε ;  Το  εάν  δεν  συμφωνεί  μαζί  

σας ,  δεν  σας  διέκοψε .  Σας  παρακαλώ .  Συνεχίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  

Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη ,  σας  

παρακαλώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  Μην  διακόπτετε  όμως  

τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Τον  διακόπτετε  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  αυτό   είναι  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μόνο  αυτό  είναι  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  την  άποψή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  και  δεν  είμαι  υπεύθυνος  του  τμήματος  Προγραμματισμού ,  εάν  και  

δεν  ασχολούμαι  με  προγράμματα  από  αυτά  που  έχω  δει  όλα  αυτά  τα  

χρόνια  βλέπω  δεδομένα  τα  οποία  βάζει  η  Διαχειριστική  Αρχή .  Έτσι ,  

νομίζω ,  λειτουργούν  τα  πράγματα .  δεν  μπορείς  να  κάνεις  εσύ  το  

πρόγραμμα .  Καταθέτεις  την  πρότασή  σου  βάσει  με  τα  δεδομένα  που  

σου  στέλνει  η  Διαχειριστική  Αρχή .   

 Εμείς  αποφασίσαμε  στην  αρχή  να  μην  χρησιμοποιήσουμε  τον  

διαμεσολαβητή .  Με  όλη  την  διαδικασία  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  τώρα  
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αποφασίσαμε  ότι  να  βάλουμε  και  έναν  διαμεσολαβητή ,  ο  οποίος  ναι ,  

θα  πρέπει  να  γνωρίζει  τα  ρομανί .  Αυτές  οι  προϋποθέσεις  που  θέτει  το  

πρόγραμμα .  Και  όλες  οι  διαδικασίες  θα  είναι  Α .Σ .Ε .Π . ,  όπως  σε  όλους .  

Δεν  θα  κάνουν  εξαίρεση  για  τον  διαμεσολαβητή  εδώ  και  δεν  θα  είναι  

μέσω  Α .Σ .Ε .Π . .   

 Δεν  έχω  να  προσθέσω  κάτι  άλλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Θέλουμε  δευτερολογία ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δευτερολογία  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  …πολύ  γενικό .  Συμπαθείς  μου  είστε  αλλά  εγώ  ξέρω  

από  την  εμπειρία  μου  ότι  αυτά  δεν  ισχύουν .  Έγγραφο  έχετε  που  να  μας  

λέει  ότι  ο  διαμεσολαβητής  δεν  μπορεί  να  είναι  ΠΕ  ή  ΤΕ ;  Εάν  έχουμε  

εμείς  έναν  σπουδαγμένο  παιδί ,  δεν  μπορούμε  να  το  προσλάβουμε ;  Τι  

λέτε  τώρα ;  Όταν  το  ποσό  είναι  εξασφαλισμένο  για ,  όπως  παραπάνω  

ισχύ  για  τον  κοινωνικό  λειτουργό  και  τον  άλλο  εργαζόμενο ;  Τι  λέτε  

τώρα ;   

 Κύριοι  συνάδελφοι  η  πρότασή  μας  είναι  σαφής .  Βάζουμε  ΠΕ  ή  

ΤΕ  και  να  προχωρήσουμε .  Αλλιώς  πως  θεωρούμε  ότι  είναι  συναλλαγή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  είναι  αυτά  που  λέω  και  τι  λέω .  Σίγουρα  το  

πρόγραμμα  έχει  θέσει  τα  δεδομένα .  Ίσως  να  είναι  παράλειψη  της  

υπηρεσίας  εάν  δεν  έχει  βάλει  ΠΕ  ή  ΤΕ  ή  εγώ  δεν  έχω  κανένα  λόγο  να  
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το  βάλω  και  τώρα ,  γιατί  σίγουρα  θα  ακολουθήσουμε  τα  δεδομένα  που  

θέτει  το  προγράμματα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  κάνουμε  λοιπόν  και  να  φύγει  αυτή  η  σκέψη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σήμερα  δεν  προσλαμβάνουμε .  Πέρασαν  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τα  

άτομα  που  θα  είναι  στο  Κέντρο  Κοινότητας .  Όταν  πέρασαν  εκείνα  τα  

άτομα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εν  συνεχεία  ακολούθησε  η  

διαδικασία  πρόσληψης  με  το  Α .Σ .Ε .Π . .  Δεν  πήραμε  εμείς  Ρομά .  

Έρχονται  εκ  των  υστέρων  η  Πανελλήνια  Ένωση  Ρομά  και  λέει  ότι  

μπορείτε  να  πάρετε  έναν ,  γιατί  δεν  τον  πήρατε ;  Και  λέμε  ότι  γιατί  όχι ,  

να  τον  πάρουμε .  

 Τώρα  ποια  είναι  η  απόφαση  που  παίρνουμε ;  Για  να  ξέρουμε  τι  

αποφασίζουμε .  Σε  εκείνο  τον  πίνακα  που  λέει  ότι  παίρνουμε  έναν  

κοινωνικό  λειτουργό ,  ένα ,  δυο ,  τρία ,  πόσα  άτομα ,  προσθέτουμε  και  

λέμε  ότι  παίρνουμε  και  έναν  διαμεσολαβητή .  Όταν  θα  έρθει  η  στιγμή  

της  πρόσληψης  θα  ξανά  έρθει  εδώ  το  θέμα  και  η  πρόσληψη  θα  γίνει  

βάσει  αυτών  που  ορίζει  ο  Α .Σ .Ε .Π . .  Είναι  απλό  το  θέμα .  

 Τώρα  απλώς  προσθέτουμε  σε  εκείνο  τον  πίνακα  των  

προσληφθέντων  ακόμα  μια  ειδικότητα ,  ξέρω  εγώ ,  μια  κατηγορία ,  τον  

διαμεσολαβητή .  Αυτόν  παίρνουμε ,  αυτή  την  απόφαση  παίρνουμε .  

τίποτα  άλλο .  Θα  έρθει  σε  επόμενο  στάδιο ,  η  διαδικασία  πρόσληψης  σε  

επόμενο  στάδιο  και  τότε  ευχαρίστως  να  τα  συζητήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  έχει  κλείσει  κύριοι .  Προχωρούμε  κύριοι  στην  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  να  καταγραφεί  κ .  Μηλίδη  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τώρα  να  καθορίσουμε  και  τον  χαρακτηρισμό ,  γιατί  οι  άλλες  

ειδικότητες  είναι  χαρακτηρισμένες .  Λέει  τάδε  και  τάδε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριε  Μερετούδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

ΠΕ  ή  ΤΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  ΠΕ  ή  ΤΕ  αλλιώς  όχι  στον  διαμεσολαβητή .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καταγραφεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως  και  οι  άλλοι  εργαζόμενοι ,  αλλιώς  όχι ,  διότι  θεωρούμε  ότι  είναι  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  516/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων:  

α)  Για  την  υλοποίηση  της  πράξης  ¨Πρόγραμμα  πρόληψης  και  

αντιμετώπισης  

 ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες  στους  

Ο .Τ .Α  Α '  

 και  Β '  βαθμού  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  έγκριση  

υλοποίησης  

 αυτής  και  

β)  Για  την  υλοποίηση  της  πράξης  ¨Αναβάθμιση  και  Εκσυγχρονισμός  

των  

 Δημοτικών  Ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  Δήμου  Σερρών¨  από  το  Ε .Π .  

¨  
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων:  Για  την  υλοποίηση  της  πράξης   

¨Πρόγραμμα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  ζημιών  και   

καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες  στους  Ο .Τ .Α  Α '   

και  Β '  βαθμού  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  έγκριση   

υλοποίησης  αυτής  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  517/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  ¨Αναβάθμιση   

και  Εκσυγχρονισμός  των  Δημοτικών  Ξενώνων  Χρυσοπηγής   

του  Δήμου  Σερρών¨  από  το  Ε .Π .  ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  518/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  Υπουργείο   

Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  για  την  μελέτη  και  εκτέλεση  

δημοσίων  

 δασοτεχνικών  έργων  συντήρησης  τεχνικών  έργων  και  

εγκαταστάσεων   

ορεινού  βοσκοτόπου  (ομβρολεκάνες ,  δεξαμενές ,  ποτίστρες  ζώων)  σε   

δημόσια  δάση  και  δασικές  εκτάσεις  στην  περιοχή  του  Μενοικίου   

όρους ,  της  Τ .Κ .  Οινούσας  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Εδώ  συγνώμη ,  υπάρχει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  ο  κ .  

Γκότσης  από  ότι  μου  δώσατε  και  υπάρχει  μια  πρόταση  κύριε  

Γρηγοριάδη  και  από  την  αντιπολίτευση  να  συμμετέχει  ένας  δημοτικός  

σύμβουλος  με  αναπληρωτή ;   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  Σύμβασης  θα  έχει  έναν  εκπρόσωπο  

την  Διεύθυνσης  Δασών  Σερρών  με  τον  αναπληρωτή  του ,  έναν  

εκπρόσωπο  του  Δασαρχείου  Σερρών  και  δυο  εκπροσώπους  του  Δήμου  

Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τους  αναπληρωτές  τους .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Είπαμε  ο  ένας  εκπρόσωπος  του  Δήμου  θα  είναι  εγώ  με  αναπληρωτή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γρηγοριάδης  και  Γκότσης .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  έναν  να  βάλουμε  από  την  αντιπολίτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  και  από  την  αντιπολίτευση  να  συμμετέχουν  … 

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένα  τακτικό  μέλος  και  ένα  αναπληρωματικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όποιον  θέλετε .  Δεν  έχουμε  πρόβλημα ,  όποιον  θέλετε  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  κύριο  Αντώνη .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Άμα  θέλει ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  519/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  πρακτικών  επίλυσης  δια  συμβιβασμού  φορολογικών  

 διαφορών  και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32 Ν .  1080/1980. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  1ου  πρακτικού  2017 επίλυση  της  Επιτροπής  Δια  

Συμβιβασμού   

Φορολογικών  Διαφορών  και  Αμφισβητήσεων  του  αρθ .  32 του  

Ν1080/80  

σχετικά  με  την  προσφυγή  της  εταιρείας  Ι .  Ζαραφείδης  -Μ .  

Χαζτηπαλαρλής  ΟΕ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  521/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  2ου  πρακτικού  2017 επίλυση  της  Επιτροπής  Δια  

Συμβιβασμού  

 Φορολογικών  Διαφορών  και  Αμφισβητήσεων  του  αρθ .  32 του  

Ν1080/80  

σχετικά  με  την  προσφυγή  της  εταιρείας  ΚΟΥΑΤΡΟ  ΚΑΦΕ  ΙΚΕ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  522/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  3ου  πρακτικού  2017 σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  

 μαζικής  εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς  πλήρους  γεύματος   

‘Ο  Καλαματιανός’  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  523/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  4ου  πρακτικού  2017 σχετικά  με  την  προσφυγή  της   

εταιρείας  ‘Αη  Γιώργης  Fruits ΑΕ . ’  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  524/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  μελέτης  του  έργου:  ¨Κατασκευή  γηπέδου   

αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  δέκατο  τέταρτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  την  εισήγηση  λιγάκι ,  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  εισήγηση ,  εντάξει  θέλω  να  κάνω  κάποιες  ερωτήσεις .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  σήμερα  περνάμε  την  μελέτη ,  η  οποία  έγινε  από  τις  τεχνικές  

υπηρεσίες  του  Δήμου  μας  προϋπολογισμού  73.000.  Μέσα  εδώ  είναι  

61.000 που  αφορούν  εργασίες  και  12 αφορούν  προμήθειες  για  την  

κατασκευή  γηπέδου  τένις  που  βρίσκεται ,  όπως  είναι  τα  τέσσερα  γήπεδα  

τένις  από  πάνω ,  εκεί  που  παίζανε  βόλεϊ  και  τα  λοιπά  στην  Κοιλάδα  των  

Αγίων  Αναργύρων .   

 Κάναμε  την  μελέτη  για  να  χρηματοδοτηθεί  από  το  Υπουργείο .  

Από  ποιος ;  Δήμαρχε  που  θα  την  πας  αυτή  την  μελέτη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού .  Θα  την  πάει  εκεί ,  υποσχέθηκε  ο  

Βασιλειάδης  να  χρηματοδοτήσει  αυτό  το  έργο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .  Το  ένα  σκέλος ,  είχα  να  κάνω  δυο  ερωτήσεις ,  η  μια  

απαντήθηκε .  Το  άλλο  σκέλος  της  ερώτησής  μου  είναι  πως  προέκυψε  η  

κατασκευή  γηπέδων  αντισφαίρισης  με  ένα  τόσο  μεγάλο  ποσό  από  την  

στιγμή  που  ξέρουμε  ότι  υπάρχουν  πολλές  ελλείψεις  σε  υποδομές  
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αθλητικές ;  Πώς  προέκυψε  η  ανάγκη ;  Με  ποιον  εισηγήσεις  έγιναν  αυτά  

και  προέκυψε  η  ανάγκη  να  γίνει  γήπεδο  αντισφαίρισης ;   

 Στην  τοποθέτησή  μου  θα  το  αναλύσω .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήρθε  ο  Σύλλογος  Αντισφαίρισης  εκεί ,  μου  είπε  ότι  εκεί  ο  Σύλλογος  

είναι  πάρα  πολύ  δραστήριος ,  κάνουν  αγώνες  πανελλήνιους ,  ότι  

μπορούμε  να  ανταγωνιστούμε  και  άλλες  πόλεις  που  είναι  προωθημένες  

σε  αυτό  το  άθλημα  και  μάλιστα  αυτοί  οι  ίδιοι  προσφέρθηκαν  να  

βοηθήσουν  και  στην  κατάρτιση  της  μελέτης  και  τα  λοιπά .   

 Εγώ  αυτό  το  αίτημά  τους  το  συζήτησα  πιο  μπροστά  με  τον  Γενικό  

Γραμματέα  Αθλητισμού ,  για  να  δούμε  εάν  μπορεί  να  

χρηματοδοτηθούμε  για  να  ενισχύσουμε  ακόμα  περισσότερο  το  άθλημα  

αυτό .  Ο  κύριος  Βασιλειάδης  μου  υποσχέθηκε ,  όταν  πήγα  στο  

Υπουργείο  τον  Ιανουάριο  και  είχα  καταθέσει  τα  αιτήματα  για  την  

εγκατάσταση  πυρασφάλειας  στο  γυμναστήριο  και  στο  εθνικό  στάδιο ,  

του  έθεσα  και  αυτό  και  μου  είπε  ότι  ναι ,  θα  χρηματοδοτήσει ,  θα  δώσει  

κάποια  χρήματα ,  ένα  αρκετά  σεβαστό  ποσό  και  για  την  κατασκευή  

αυτού  του  γηπέδου  τένις .   

 Και  νομίζω  δεν  είναι  δυνατόν ,  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  

ανταπόκριση  τι  να  πούμε ,  όχι ;  Δεν  θα  τα  πάρουμε  τα  χρήματα ;   

 Πράγματι  διακρίνεται  αυτός  ο  Σύλλογος .  Προχθές  κάνανε  πάλι  

Πανελλήνιους  Αγώνες ,  πάνε  πάρα  πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις .  Έχει  να  κάνει  κάποιος  άλλος  τοποθέτηση ;  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πραγματικά  υπάρχουν  δυο  Σύλλογοι  που  

δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  εκεί .  όμως  για  όσους  έχετε  ξεχάσει  

και  έχει  ξεχάσει  και  ο  κ .  Δήμαρχος  ότι  εκεί  πραγματικά  και  σας  το  έχω  

πει  και  δημόσια  και  εγώ  και  η  παράταξή  μου ,  για  το  έργο  που  κάνετε  

για  τα  γήπεδα  τένις  πριν  ενάμιση  περίπου  χρόνο .   

 Ήρθαν  χρήματα  από  το  Sports  for All   και  πραγματικά  έγιναν  

τέσσερα  γήπεδα  στολίδια .  Από  τα  χρήματα  αυτά ,  εάν  δεν  το  ξέρετε  

αλλά  δυστυχώς  γι '  αυτό  λέω  ότι  δεν  υπάρχει  συντονισμός ,  περίσσεψε  

ένα  αρκετά  μεγάλο  ποσό ,  το  οποίο  πήγε  πίσω  στην  Διαχειριστική .  

Παρότι  προσπαθήσαμε  τότε ,  συμμετείχα  και  εγώ  με  τον  κ .  

Χατζημαργαρίτη  και  με  τον  κ .  Πουρπούρη  τον  μηχανικό  του  Δήμου ,  

κατεβήκαμε  στην  Θεσσαλονίκη  για  να  δούμε  τι  μπορούμε  να  κάνουμε ,  

δυστυχώς  το  ποσό  εκείνο  δεν  απορρίφθηκε .   

 Άρα  λοιπόν  είχαμε  τότε  όλη  την  δυνατότητα  με  τα  χρήματα  

εκείνα  να  κάνουμε  και  το  γήπεδο  αυτό ,  γιατί  δεν  είμαι  αντίθετος  σε  

καμία  των  περιπτώσεων  στο  να  γίνουν  αθλητικές  εγκαταστάσεις .   

Όμως  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ένας  συντονισμός ,  όταν  δεν  υπάρχει  

ένας  συντονισμός  θα  γίνει ,  όπως  έγινε  με  παρεμβάσεις  μεμονωμένων ,  

όπως  το  κολυμβητήριο  παραμένει ,  γιατί  το  κολυμβητήριο  ενώ  έγινε  μια  

απόφαση  συντονισμένη  από  τον  τότε  Δήμαρχο  τον  κ .  Μητλιάγκα  για  να  

γίνουν  κάποια  άλλα  έργα ,  κάποιοι  που  είναι  σε  Συλλόγους ,  επιτήδειοι  

τους  λέω  εγώ ,  άλλαξαν  την  απόφαση  με  τις  παρεμβάσεις  τους  και  

έμεινε  το  κολυμβητήριο  στο  Αθλητικό  Πάρκο  της  Ομόνοιας  όπως  το  

βλέπετε .   
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 Άρα  λοιπόν ,  θεωρώ  εγώ  ότι  έπρεπε  και  εγώ  και  η  παράταξή  μου ,  

ότι  έπρεπε  να  γίνει  μια  προσπάθεια  συντονισμένη  και  μπράβο  στον  κ .  

υφυπουργό  που  δίνει  τα  χρήματα  αυτά  και  μπράβο  στην  Δημοτική  

Αρχή  του  ότι  κάνει  την  πυρασφάλεια .  Δεν  έχω  λόγο  να  μην  το  πω ,  για  

το  κλειστό  γυμναστήριο  για  το  κολυμβητήριο  και  για  το  Sports  for All  

,  όμως  τα  τέσσερα  γήπεδα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είναι  υπέρ  αρκετά  

για  του  δυο  Συλλόγους .  Υπάρχουν  τρομερές  ελλείψεις  και  δεν  μιλάμε  

στα  ΜΜΕ ,  δεν  μιλάμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θέλουμε  να  

συνεργαστούμε ,  θέλουμε  να  βοηθήσουμε .  Τρομερές  ελλείψεις .   

 Άρα  λοιπόν  έπρεπε  να  το  προσέξουμε  το  θέμα  αυτό  και  να  μην  

προβούμε  σε  αυτή  την  μελέτη  και  να  πάμε  σε  μελέτες  που  έχουμε  

ανάγκη  πολύ  μεγάλη ,  πάρα  πολύ  μεγάλη  και  άμα  αρχίζω  και  απαριθμώ  

θα  πείτε  μα  τι  γίνεται ;  Πραγματικά .   

 Θεωρώ  δηλαδή  ότι  εδώ  έπρεπε  με  μεγαλύτερη  προσοχή  να  

διαχειριστούμε  τα  κονδύλια  αυτά  και  να  μην ,  επειδή  μας  είπε  ένας  

Σύλλογος  ότι  έχει  αυτό  το  πρόβλημα  να  πάμε .  Η  Άρση  Βαρών  δεν  έχει  

τίποτα .  Το  κλειστό  γυμναστήριο  δεν  έχει  μπασκέτες .  Είναι  του  1800 

ακόμα .  Τα  παρκέ  είναι  διαλυμένα .  Στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  

κάναμε  τις  ολυμπιακές  εγκαταστάσεις  κερκίδα  η  οποία  είναι  παράνομα  

ηλεκτροδοτημένη .  Γήπεδα  ποδοσφαίρου  δεν  υπάρχουν  κάτω ,  έχουν  

γίνει  χωράφια .  Με  73 χιλιάρικα  θα  κάναμε  πολύ  καλύτερο  έργο  στον  

Δήμο  μας .  Αλλά  πιστεύω  ότι  έπρεπε   να  έρθουν  κάποιοι  άνθρωποι  από  

την  παράταξή  σας  που  γνωρίζουν  καλά  τα  θέματα  αυτά  και  η  

χρηματοδότηση  θα  έπιανε  περισσότερο  τόπο .   

 Και  κάτι  ακόμα  το  σημαντικότερο .  Ξέρετε  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  

αθλητική  εγκατάσταση  στις  Σέρρες  που  μπορεί  να  φιλοξενήσει  διεθνείς  
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αγώνες  ή  εθνικής  εμβέλειας  αγώνες .  Δεν  υπάρχει  καμία ,  είτε  κλειστή  

είτε  ανοικτή .  Όλοι  είναι  περιφερειακοί  αγώνες  που  γίνονται .   

 Άρα  λοιπόν ,  θέλει  μεγάλη  προσοχή  το  κομμάτι  αυτό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εκτός  του  Αυτοκινητοδρομίου .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει .  Τώρα  δυστυχώς  δεν  μπορεί  και  έχει  κολλήσει  εκεί  το  θέμα .  

Γι '  αυτό .  Δεν  είμαστε  αντίθετοι  αλλά  σας  είπα . .  κάνατε  ένα  στολίδι  

εκεί  πέρα  επάνω ,  στολίδι  τα  γήπεδα  τένις ,  πάτε  και  σε  πέμπτο  γήπεδο .  

Δώστε  μια  προτεραιότητα  σε  άλλους  χώρους  που  έχουν  πολύ  μεγάλη  

ανάγκη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  σε  αυτό  τον  χώρο  που  θα  γίνει  το  τέταρτο  γήπεδο ,  δεν  ξέρω  

τρία  είναι  και  θα  γίνει  το  τέταρτο  τώρα ;  Τέσσερα  και  θα  γίνει  το  

πέμπτο ,  σε  εκείνο  τον  χώρο  δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα  άλλο .  Μόνο  

γήπεδο  τένις .   Το  αίτημα  αυτό  που  φέρανε  οι  Σύλλογοι  δεν  είναι  

σημερινό .  Το  φέρνουν  εδώ  και  χρόνια .  Από  τότε  που  έγινα  Δήμαρχος  

εγώ  συνέχεια  έρχονται .  Μπορέσαμε ,  βελτιώσαμε  τα  υπάρχοντα  γήπεδα  

μέσω  προγραμμάτων  και  κάναμε  μια  κρούση  για  να  κάνουμε  και  το  

πέμπτο  γήπεδο  τένις .  Ασφαλώς ,  όχι  μόνο  στον  τομέα  του  αθλητισμού ,  

σε  όλους  τους  τομείς  όλοι  θα  θέλαμε  να  γίνουν  πολλά  περισσότερα .    

Θα  θέλαμε  να  γίνει  και  το  κολυμβητήριο ,  θα  θέλαμε  να  γίνει  και  

το  κλειστό  γυμναστήριο  στον  Άγιο  Ιωάννη  και  τα  λοιπά  και  έχουν  γίνει  
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πολλές  προσπάθειες  αλλά  είναι  αδύνατον  αυτά  να  χρηματοδοτηθούν  

αυτή  στιγμή  δεν  υπάρχουν  προγράμματα  και  από  την  στιγμή  που  δεν  

υπάρχουν  προγράμματα  δεν  χρηματοδοτούνται .   

Ότι  μπορούμε  να  κάνουμε  είτε  μέσω  προγραμμάτων  είτε  μέσα  

από  κονδύλια  που  μπορεί  να  δώσουν  κάποια  Υπουργεία ,  αυτά  τα  

εκμεταλλευόμαστε .   

Γιατί  στο  κλειστό  γυμναστήριο  ή  στο  κολυμβητήριο  δεν  κάναμε  

τίποτα ;  Ξεχάσαμε  το  πρόγραμμα  παρεμβάσεων  εξοικονόμησης  

ενέργειας  600.000 ευρώ  κολυμβητήριο ,  γυμναστήριο  και  Δημαρχείο ;  

Δεν  έγιναν  αυτές  οι  παρεμβάσεις ;  Ξεχάσαμε  την  σύνδεση  του  κλειστού  

γυμναστηρίου  με  το  κολυμβητήριο  με  το  φυσικό  αέριο ;  Ασφαλώς  και  

δεν  μπορούμε  να  τα  κάνουμε  όλα .   

Θα  θέλαμε  να  τα  κάνουμε  όλα .  Εάν  υπάρχει  κανένας  θεός  με  ένα  

μαγικό  ραβδί  που  μπορεί  να  τα  κτυπάει  και  να  τα  κάνει  όλα ,  καλώς .  

Εδώ  μπορούμε  να  πάρουμε  κάποια  χρήματα  για  αυτό  το  γήπεδο .  Και  

δεν  θα  μας  δώσουν  70 χιλιάρικα .  Εβδομήντα  χιλιάρικα  ζητάμε ,  δεν  θα  

δώσουν  εβδομήντα  χιλιάρικα .  Μπορεί  να  δώσουν  τα  μισά  αλλά  και  με  

τα  μισά  μπορεί  να  γίνει  το  γήπεδο  τένις .  

 Αυτά  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  προχωράμε  στην  ψηφοφορία  του  θέματος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δευτερολογία  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  έκλεισε  το   θέμα .  Θέλετε  να  συνεχίσετε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα  δεν  έκανες  δευτερολογία .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καταρχήν  το  έχω  πει  και  δημόσια ,  το  λέω  και  μέσα  στην  αίθουσα  εδώ  

γιατί  ο  κ .  Δήμαρχος  αλλιώς  το  έθεσα  το  θέμα  εγώ ,  αλλιώς  απαντάει .  

Και  διευκρινίζω ,  ότι  ναι  είμαστε  υπέρ  της  δημιουργίας  αθλητικών  

υποδομών .   

 Δεύτερον ,  το  είπα  και  δημόσια  το  λέμε  και  εδώ  πέρα  μέσα  και  

βεβαίως  πολύ  σωστά  έγινε  και  το  φυσικό  αέριο  και  το  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ,  

το  οποίο  είναι  από  παλαιότερα  και  συμμετείχα  στο  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ,  το  

λέω ,  με  τον  κ .  Πάλλα ,  ήμασταν  πρωτεργάτες  τότε  που  ξεκινήσαμε ,  

γιατί  ήμουνα  τότε  υπάλληλος  ακόμα ,  κανένας  δεν  μπορεί  να  

αμφισβητήσει  ότι  αυτά  δεν  έγιναν .   

Όμως  εδώ  σας  έβαλα ,  κύριε  Δήμαρχε  ένα  θέμα  πολύ  απλό .  Ότι  

αυτό  το  οποίο  κάνετε ,  ας  είναι  και  λιγότερα  τα  χρήμα  και  30.000 να  

πάρουμε  και  25 ας  πάρουμε ,  θα  μπορούσαν  να  διατεθούν  αλλού .   

Γιατί ;  Σας  είπα  ότι  πριν  ενάμιση  χρόνο  είχατε  στην  διάθεσή  σας  

τα  χρήματα  αυτά  και  οι  Σύλλογοι ,  αφού  λέτε  εσείς  ότι  είχατε  αιτήματα  

από  παλαιότερα ,  θα  το  είχατε  το  θέμα ,  είχατε  τα  χρήματα  και  δεν  το  

κάνατε  τότε  που  μπορούσαμε ,  που  πραγματικά  έγιναν  πολύ  ωραία  τα  

γήπεδα .   

Θα  μπορούσατε  τώρα  με  αυτό  το  θέμα  να  κάναμε  κάτι  άλλο  που  

πραγματικά  το  έχουμε  ανάγκη .  Μπήκε  ο  πίνακας  στο  κλειστό  

γυμναστήριο ,  βεβαίως  πολύ  ωραία ,  μπήκε  στην  Ομόνοια  κάτω  ο  

πίνακας ,  μεταφέρθηκε ,  δεν  μπορούμε  να  πούμε  όχι .  Αυτά  δεν  

αμφισβητούνται .  Δεν  είμαστε  κακοπροαίρετοι .  Καλοπροαίρετα  το  λέω  

αυτό .  Όμως  δεν  υπήρξε  συντονισμός .  Δεν  είχατε  καλή  ενημέρωση .   
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Πιθανόν  να  παρασυρθήκατε  σε  αυτό  το  θέμα .  Και  δεν  είναι  τόσο  

μεγάλη  ανάγκη ,  ειλικρινά  σας  μιλάω ,  σας  μιλάει  ένας  άνθρωπος  που  

όλη  μέρα  είναι  στα  γήπεδα .  Ειλικρινά  είναι  απόλυτα  ικανοποιημένοι  

αυτοί  του  τένις  εκεί  πέρα ,   το  ξέρω  πολύ  καλά  και  είναι  οι  πιο  

ευνοημένοι .   

Ενώ  υπάρχουν  άλλες  ομάδες  αθλητικές ,  ομάδες  συλλογικές ,  οι  

οποίες  έχουν  τεράστια  προβλήματα .  Έχουν  γίνει  κάποιες  βελτιώσεις ,  

μπορούμε  να  κάνουμε  όμως  πολύ  περισσότερες .   

Αυτό  είναι  το  θέμα .  Ότι  μπορούσαμε  δηλαδή  πριν  δυο  χρόνια  να  

κάνουμε  και  το  πέμπτο  γήπεδο  από  το  Sports  for All  και  σήμερα  με  την  

παρέμβασή  σας  και  με  τον  κ .  Βασιλειάδη  τα  χρήματα  αυτά ,  όπως  για  

την  πυρασφάλεια  των  δυο  γυμναστηρίων  να  κάναμε  και  κάτι  άλλο ,  το  

οποίο  πραγματικά  το  έχει  ανάγκη  πολύ  ο  Δήμος  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  κοιτάξτε  μπορούμε  να  φλυαρούμε  επί  ώρες ,  διότι  εάν  

κάναμε… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  αυτά  που  είπα  είναι  φλυαρίες  …λυπάμαι  πολύ ,  δεν  

καταλαβαίνετε  τίποτα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχω  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχω  το  δικαίωμα  να  κάνω  πολιτική  κρίση ;  Δεν  έχω  το  δικαίωμα  να  

κρίνω  πολιτικά  κάτι ;  Θα  μπορούμε  να  μιλάμε  επί  ώρες  και  εάν  αυτά  τα  

λεφτά  εάν  τα  δίναμε  κάπου  αλλού  μπορεί  κάποιος  άλλος  να  ερχόταν  
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και  να  έλεγε  ότι  κακώς  τα  δώσατε  αλλού ,  έπρεπε  να  τα  δώσετε  

παραλού  και  τα  λοιπά .   

 Σε  εκείνο  τον  χώρο ,  τον  οποίο  θέλουμε  να  τον  ολοκληρώσουμε  

μπορεί  να  γίνει  μόνο  γήπεδο  τένις ,  τίποτα  άλλο  δεν  μπορεί  να  γίνει  και  

ούτε  έδιναν  χρήματα  για  άλλες  δράσεις .  Αυτά  θα  δώσουν  ένα  μέρος  

από  αυτό  το  ποσό .   

 Λοιπόν ,  έχει  μία  δυναμική  το  τένις ,  δίνουμε  ώθηση  σε  αυτή  την  

δυναμική  για  να  κάνουν  ακόμα  μεγαλύτερους  αγώνες .   

 Ότι  και  να  κάνει  κάποιος ,  κάποιος  άλλος  μπορεί  να  πει  κακώς  ότι  

κάνει  εκεί ,  πρέπει  να  το  κάνεις  αλλού .  Τι  να  λέμε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  εξαντλήθηκε  κύριοι .  Σας  παρακαλώ .  Σας  έδωσα  τον  λόγο ,  

δευτερολογήσατε  αλλά  σας  παρακαλώ  σταματήστε .  Προχωρούμε  

κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  Κύριε  Φωτιάδη ;  Ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  525/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενός  καινούργιου   

πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  περονοφόρου  (CLARK). 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

113

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  πούμε  όχι ,  για  όνομα  του  Θεού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω  υποχρέωση  να  ρωτήσω  κ .  Αναστασιάδη .  Να  μην  ρωτήσω ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  526/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  κάδων  απορριμμάτων  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χράπα ,  ως  εισηγητής .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  είναι  επαρκής  η  εισήγηση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλούμαστε  να  εγκρίνουμε  την  μελέτη  

της  διενέργειας  προμήθειας  κάδων  απορριμμάτων  για  το  έτος  ΄17. Με  

την  υπ '  αριθμό  17 του  ΄17 μελέτη  προϋπολογισμού  129.995,40 ευρώ  

μαζί  με  το  Φ .Π .Α . ,  η  οποία  προβλέπει  την  προμήθεια  450 πλαστικών  

κάδων  240 λίτρων  χρώματος  καφέ ,  100 κάδων  360 λίτρων  χρώματος  

πράσινου  και  403 κάδων  1.100 λίτρων  χρώματος  πράσινου .   

 Αυτοί  οι  κάδοι ,  φυσικά  να  αναπτυχθούν  και  θα  χρησιμοποιηθούν  

σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών  και  θα  αντικαταστήσουν  τους  ήδη  

υφιστάμενους .  Όπως  γνωρίζετε  όλοι  μας  και  έχουμε  τα  αιτήματα  όλοι  

μας ,  κατεστραμμένους  και  φθαρμένους .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  εισηγητά ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σε  ένα  

θέμα  το  οποίο  αναπάντεχα  εισήχθη  εκτός  ημερήσιας  ακούσαμε  τον  κ .  

Αγγελίδη  με  μεγάλη  αυταρέσκεια  να  δηλώνει  ότι  όλα  τα  έκανε  πάρα  
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πολύ  καλά ,  ότι  έκανε  τα  δέοντα  εγκαίρως  και  ότι  ο  Δήμος  είναι  πρώτος  

ως  προς  την  διαλογή  που  έθεσε  ο  κύριος  συνάδελφος  και  τα  λοιπά .   

 Εμείς  λέμε  αλίμονο ,  αλίμονο  και  όποιος  θέλει  και  ξύνεται  πρέπει  

να  τα  ακούει .  Βεβαίως  θα  τα  πάρουμε  κ .  Χράπα  και  συμφωνούμε  με  

αυτούς  τους  κάδους .  Αυτούς  τους  κάδους  όμως  θα  μπορούσαμε  να  τους  

πάρουμε  είτε  από  το  πρόγραμμα ,  όπως  σας  είπα  και  είχα  την  ελπίδα  ότι  

θα  συναινέσετε  να  αλλάξουμε  τα  ποσά  και  να  πάρουμε  χωρίς  να  

βάλουμε  χρήματα  των  δημοτών .  Δεν  είδα  όμως  καμία  αντίδραση  και  

στεναχωρήθηκα  ιδιαιτέρως  έντονα .   

 Όσο  δε  για  εκείνα  τα  περίφημα  χρήματα  του  ΄11, αυτό  έχει  

συνάφεια  και  με  το  επόμενο  θέμα ,  όταν  η  κυρία  Τζάκρη  σας  έδινε  τα  

5.000.000 και  σας  έλεγε  ότι  φύγετε  από  τον ,  εντός  εισαγωγικών ,  

Χ .Υ .Τ .Α . ,  του  Μετοχίου ,  πάτε  να  ρίξετε  το  σύμμικτο  σκουπίδι  εκεί ,  

ανάκτηση  γινόταν ,  είναι  συναφές ,  καθυστερήσατε .  Καθυστερήσατε ,  

καθυστερήσατε .  Κατέρρευσε  ο  στόλος .  Ένα  όχημα  το  δίνετε  σε  

βάρδιες .  Δεν  έχει  πολλά  χρόνια .  Θα  μπορούσαμε  εδώ  πέντε ,  έξι  χρόνια  

τα  οχήματά  μας  σήμερα  θα  ήταν  ακόμα  καινούργια .  Κάδους ;  Θα  τους  

είχατε  στοιβάξει  εκεί  και  θα  κατεβάζατε  από  τετραώροφη  διάταξη .   

 Δεν  μπορείτε  λοιπόν  να  πανηγυρίζετε .  Χάσατε  όλες  τις  ευκαιρίες .  

Είχαμε  εκείνη  την  τεράστια  αιμορραγία  για  να  αποκαταστήσουμε  το  

Χ .Υ .Τ .Α .  στο  Μετόχι ,  είχαμε  την  ποινή  που  εισπράξατε ,  γιατί  εκείνο  

το  έργο  έτσι  όπως  το  διαχειριστήκατε  σας  άφησε  εκτεθειμένους .   

 Σε  αυτή  την  αίθουσα  και  από  αυτή  την  θέση  σας  είχαμε  θέσει  με  

προτάσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  ερωτήσεις  είμαστε  κύριε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όχι ,  εγώ  τοποθέτηση  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων .  Εάν  συμφωνούν  οι  συνάδελφοι ,  

γιατί  βλέπω  ότι  πάτε  στην  τοποθέτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είδα  άλλους  συναδέλφους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συνεχίστε .  Συγνώμη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  σήμερα ,  λοιπόν  ερχόμαστε  εκ  των  υστέρων  να  μας  θυμίσετε  ότι  

επιμένετε  στον  δημόσιο  χαρακτήρα  στην  διαχείριση  των  απορριμμάτων  

που  συμφωνούμε ,  όταν  σας  λέγαμε  άλλα  πράγματα  για  να  μην  κάνουμε  

νοικοκυραίους  τους  εργολάβους .   

 Αυτά  όμως  συνέβησαν ,  είναι  στην  μνήμη  όλων  των  Σερραίων ,  

σήμερα  θυμηθήκαμε  δια  στόματος  του  κ .  Αγγελίδη  ότι  το  έργο  εκεί  

είναι  πρωτοπόρο ,  ήρθαν  και  εκπρόσωποι  από  την  Αθήνα  και  μας  είπαν  

ότι  είμαστε  πρώτοι .   

Βεβαίως ,  κάποιοι  άλλο  καταναλώθηκαν ,  κάποιοι  άλλοι  μέχρι  και  

σήμερα  λοιδορούνται  τεχνηέντως  και  κατασκευασμένα  και  εν  πάση  

περιπτώσει ,  εδώ  στο  κομμάτι  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων ,  στην  

διαλογή  και  στον  εξοπλισμό  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  ανατρεπτικά  

πράγματα  από  το  ΄11. Δυστυχώς  το  τρένο  πέρασε  μια  φορά  και  περνάει  

συνεχώς  αλλά  εμείς  επιμένουμε  με  χρήματα  των  Σερραίων  που  τα  

χρειαζόμαστε  για  πολλές  άλλες  προμήθειες  και  χρήσεις  να  κάνουμε  το  

αναγκαίο .   

 Θα  συμφωνήσουμε ,  κύριε  εισηγητά ,  αλλά  αυτά ,  εφόσον  τα  

θέσατε ,  θεωρώ  ότι  έπρεπε  και  εμείς  να  δώσουμε  μια  εκδοχή ,  έτσι  όπως  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

117

είναι  κατά  την  προσφιλή  σας  διατύπωση  η  αλήθεια ,  γιατί  τα  χρήματα  

υπήρχαν .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε .  Εδώ  είμαστε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  καλούμαστε  να  

ψηφίσουμε  τα  θέματα  όπως  εισάγονται .  Όταν  κάνουμε  αναδρομές  για  

το  ΄11 και  το  ΄01 και  για  το  ΄07, δεν  μπορεί  να  μιλάμε  σε  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  υποθέσεις  του  ΄07 και  του  ΄01. Οι  μισοί ,  

μάλλον  το  99% των  δημοτικών  συμβούλων  δεν  υπήρχαν  τότε  σε  αυτή  

την  αίθουσα .   

 Εάν  θέλετε  όμως  να  πούμε  κάποια  πράγματα ,  να  πούμε .  Και  να  

πούμε  μάλιστα  ότι  η  πολιτική  τότε  ήταν  διαφορετική  από  αυτή  που  

λέτε .  Η  πολιτική  ήταν  να  επεκταθεί  ο  Χ .Υ .Τ .Α .  των  Σερρών ,  η  

Περιφέρεια  το  ενέκρινε ,  η  Αποκεντρωμένη  το  ζητούσε ,  η  κυβέρνηση  το  

ήθελε ,  φέρανε  και  όλους  τους  δήμους ,  τον  μισό  Νομό  Σερρών  να  

πετάει  σκουπίδια  στο  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Μετοχίου .  Εγώ  δεν  ήμουν  

δημοτικός  σύμβουλος  του  Δήμου  Σερρών  τότε ,  εσείς  ήσασταν .  Ο  κ .  

Αναστασιάδη  ήταν  παρών ,  τα  θυμάται .   

 Χάσαμε  την  άδεια  επειδή  άλλαξαν ,  τροποποιήθηκαν  οι  όροι .  

Αυτά  έγιναν  στο  παρελθόν .  Μετά  η  κυβέρνηση  άλλαξε .  Η  άποψη  έλεγε  

ένα  Χ .Υ .Τ .Α .  κάθε  Νομό .  Τα  5.000.000 στην  Τζάκρη  δεν   υπήρχαν  

ποτέ  κατά  την  δική  μου  άποψη ,  ήταν  όλα  αερολογίες  και  μόνο  

υποσχέσεις .  Δεν  υπήρχε  να  μας  δώσει  η  κυρία  Τζάκρη  5 εκατομμύρια  

ευρώ .   

 Εγκρίθηκε  η  επέκταση  του  Χ .Υ .Τ .Α .  από  το  Αποκεντρωμένη .  Το  

ξεχάσατε ;  Από  το  κράτος .  Το  κράτος  δεν  ενέκρινε  την  ένταξή  μας  και  

μετά  από  ένα  μήνα  μας  απένταξε  και  μας  είπε  ότι  ένας  Χ .Υ .Τ .Α .  σε  

κάθε  Νομό ;  Ήταν  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  των  Σερρών ;  
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Αυτά  ήταν  σε  κρατικό  επίπεδο .  Καμία  σχέση  δεν  έχει  με  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  των  Σερρών .   

 Αυτοί  που  είχαν  τα  λεφτά ,  αυτοί  παίρνανε  και  τις  αποφάσεις .  Και  

η  Τζάκρη  ι  δεν  θα  μας  έδινε  ούτε  μισό  ευρώ .  Το  λέμε  και  το  ξανά  

λέμε ,  η  Τζάκρη  θα  μας  έδινε  εξοπλισμό .  Τίποτα  δεν  θα  μας  έδινε .   

 Τώρα  να  πούμε  για  τους  κάδους  από  πρόγραμμα .  Έχετε  δίκαιο  σε  

αυτό  που  είπατε  για  το  πρόγραμμα .  Τα  προγράμματα  πλέον  δεν  

χρηματοδοτούν  τίποτα  που  αφορά  απόρριμμα .  Ότι  αφορά  όμως  

εναλλακτική  διαχείριση  και  μείωση  των  απορριμμάτων  και  αύξηση  της  

ανακύκλωσης ,  εκεί  ναι ,  εκεί  υπάρχει  επιδότηση .   

 Από  εκεί  θα  επιδοτηθούμε  στα  πράσινα  σημεία  και  στα  

ξεχωριστά  ρεύματα ,  τα  τέσσερα  χρώματα  που  θα  έχουμε  μέσα  στο  ΄18. 

Αυτοί  οι  κάδοι  θα  δοθούν  από  τα  συστήματα  σε  όλους  τους  δήμους  της  

Ελλάδας  δωρεάν .  Όχι  οι  κάδοι  σύμμεικτων  απορριμμάτων .  Γι '  αυτό  

εμείς  προμηθευόμαστε  κάδους  σύμμεικτων  απορριμμάτων  και  στο  

επόμενο  θέμα ,  για  να  μην  το  πω  τώρα ,  καλύτερα  να  το  πω  μετά ,  εάν  

θέλετε  το  λέω  και  τώρα ,  απορριμματοφόρα  μεταφοράς  απορριμμάτων ,  

όχι  ανακύκλωσης .  Αυτά  δεν  επιδοτούνται  από   πουθενά .   

 Τώρα  στο  Χ .Υ .Τ .Α .  εκτεθήκαμε .  Βεβαίως  εκτεθήκαμε  χωρίς  να  

φταίμε  και  είναι  γνωστό  σε  όλους  μας ,  νομίζω  και  θα  συμφωνήσετε  

όλοι .  Τον  τέταρτο  μήνα  του  ΄11 επιθεωρητές  περιβάλλοντος  ήρθαν ,  

κάνανε  την  αυτοψία  τους  και  ότι  δεν  έγινε  από  το  ΄45 που  ρίχνουμε  

σκουπίδια  στο  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Μετοχίου ,  όλα  αυτά  τα  χρόνια  τα  

φορτώσανε  σε  μένα  και  στον  Δήμαρχο  και  φάγαμε  18 μήνες  φυλακή  

πρωτόδικα .   

 Εάν  νομίζετε  ότι  είναι  δίκαιο ,  καλά  να  πάθουμε .   
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 Μετά  από  αυτό  κάναμε  τα  περισσότερα  από  τις  παραλείψεις  που  

υπήρχαν ,  μέχρι  και  αδειοδότηση  πήραμε ,  τον  κλείσαμε  τον  Χ .Υ .Τ .Α .  

μετά  από  ένα  χρόνο  και  παρόλα  αυτά  φάγαμε  18 μήνες .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αντί  να  πάρουμε  βραβείο  που  έκλεισε  ο  Χ .Υ .Τ .Α .  μετά  από  το  ΄45 που  

δεχόταν  σκουπίδια ,  μας  τιμώρησαν  με  18 μήνες  φυλακή  πρωτόδικα .   

 Εγώ  δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Αυτά  είχα  να  πω  μόνο  και  αυτά  

που  λέω  είναι  αλήθειες  και  μόνο  αλήθειες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  δευτερολογήσετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω ,  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης  ότι  λοιδορείται .  Από  ποιον  και  

σε  τι  πράγμα  λοιδορείστε  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  συνεχίστε ,  γιατί  πρέπει  να  ειπωθούν  κάποιες  αλήθειες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  απαντήσετε  στο  ερώτημα  του  Δημάρχου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  είπα  ξεκάθαρα  ότι  από  το  ΄11 είχαμε  μια  εδαφική  ενότητα  στον  

Νομό .  Εφόσον   θέλει  ο  κ .  Αγγελίδης  να  το  συνεχίσω .  Να  το  πάρω  από  

την  αρχή .   
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 Είπαμε  ξεκάθαρα  ότι  ο  Χ .Υ .Τ .Α . ,  ΧΥΤΥ ,  το  κύτταρο ,  ήταν  

ολοκληρωμένο .  Είχε  έξι  μήνες  δοκιμαστική  λειτουργία .  Και  έπρεπε  να  

πάμε  σκουπίδια  και  τότε  έπρεπε  να  κλείσουμε  το  δικό  μας  εδώ  στο  

Μετόχι .  Εμείς  δεν  το  κάναμε .  Εμείς  δεν  θέλαμε  να  τιμωρηθείτε .  Εδώ  

εμείς  σας  κάναμε ,  ως  παράταξη ,  προτάσεις  για  να  μην  βρεθείτε  σε  

αυτή  την  ατυχή  θέση .  Εάν  είχατε  κλείσει ,  όταν  σας  είχαμε  πει  το  

Χ .Υ .Τ .Α .  του  Μετοχίου  και  πηγαίνατε  με  την  δοκιμαστική  λειτουργία  

που  ήταν  εξασφαλισμένη  και  αδειοδοτημένη ,  δεν  θα  είχατε… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τον  τέταρτο  μήνα  του  ΄11 που  έγινε  ο  έλεγχος  δεν  υπήρχε  Χ .Υ .Τ .Α .  

Παλαιοκάστρου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  επειδή  αναφέρεστε  σε  όλα  αυτά ,  εγώ  αύριο  θα  σας  φέρω  μια  

σειρά  εφημερίδων  που  κρατάω  από  το  αρχείο  μου  το  προσωπικό ,  όπου  

εκεί  λέγοντα  τα  πράγματα  ανά  μήνα ,  για  να  μην  κάνουμε  σύγχυση   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τον  τέταρτο  του  ΄11 δεν  υπήρχε  Παλαιόκαστρο .  Τέταρτος  του  ΄11.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  θα  δούμε  πότε  ήρθε… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  ΄12 ξεκίνησε  η  δοκιμαστική  λειτουργία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέλω  να  πω  κάποια  πράγματα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Επειδή  ακριβώς  αυτά  είναι  τόσο  γνωστά  και  καταγεγραμμένα ,  γι '  αυτό  

και  δεν  θέλω  να… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  πολύ  γνωστά  και  άλλα  πράγματα  είναι  πολύ  γνωστά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως ,  είναι  πολύ  γνωστά  και  πρέπει  να  ειπωθούν  κάποια  στιγμή .  

Δεν  ολιγωρήσαμε  και  δεν  καθυστερήσαμε  καθόλου  μα  καθόλου .  Μα  

καθόλου .  Αναλάβαμε  με  την  Δημοτική  Αρχή  1/1/11.  Με  ποιον  

προγραμματισμό  και  με  ποια  έγκριση ;  Επέκταση  Χ .Υ .Τ .Α .  Δήμου  

Σερρών .  αυτό  υπήρχε  στα  χαρτιά .  Ο  άλλος  ο  Χ .Υ .Τ .Α .  δεν  είχε  ανοίξει  

του  Παλαιοκάστρου .   

 Μετά ,  μόλις  ήρθε  η  απένταξη  τον  Μάιο ,  αμέσως  ξεκινήσαμε  την  

δοκιμαστική  λειτουργία  στο  Χ .Υ .Τ .Α .  Παλαιοκάστρου  με  αντιδράσεις  

εκεί  των  κατοίκων  και  τα  λοιπά .  Την  ξεκινήσαμε  εμείς .  Ήμουνα  

Πρόεδρος  στην  ΕΣΑΝΣ  τότε .   

Σε  έναν  χρόνο  τον  κλείσαμε  τον  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Δήμου  Σερρών  και  

πενήντα  χρόνια  λειτουργούσε  ο  Χ .Υ .Τ .Α . ,  όχι  Χ .Υ .Τ .Α . ,  χωματερή  στο  

Μετόχι ,  πενήντα  χρόνια  και  δεν  έγινε  ούτε  μια  καταγγελία  και  μόλις  

αναλάβαμε  εμείς  μετά  από  πέντε  μήνες  κάποιοι ,  ξέρω  εγώ ,  ευαίσθητοι  

πολίτες  γνωστοί  ποιοι  είναι  αυτοί ,  πήγανε  και  φέρανε  τους  

επιθεωρητές  και  βρήκαν  κάποιες  παραλείψεις  και  κάποια  προβλήματα  

που  προϋπήρχαν .   

Δεν  είχε  άδεια  ο  Χ .Υ .Τ .Α . .  Φταίγαμε  εμείς ;  Την  βγάλαμε  μετά .  

Κάναμε  βελτιώσεις .  Δώσαμε  400.000 ευρώ  για  να  βελτιώσουμε  τον  

Χ .Υ .Τ .Α .  μέσα  σε  περίοδο  πτώχευσης  του  Ελληνικού  κράτους ,  εν  μέσω  

Καλλικράτη  που  δεν  είχαμε  προϋπολογισμούς .   

 Ωραία  είναι  να  τα  λέμε  απέξω  για  να  κάνουμε  επικοινωνιακό  

παιχνίδι  στις  τηλεοράσεις  και  να  λέμε  διάφορα  πράγματα ,  όμως  
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έρχεται  και  η  στιγμή  της  αλήθειας  κάποτε  και  η  στιγμή  της  αλήθειας  

ποια  είναι ;  Η  ΕΣΑΝΣ  πρωτοστάτησε  και  η  περιφερειακή  ενότητα  

Σερρών ,  η  ΕΣΑΝΣ  που  τότε  λοιδορήθηκε  γιατί  θα  έφτιαχνε  το  

εργοστάσιο .  

Πόσες  φορές  ήρθε  εδώ  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  

συμφωνήσατε  ποτέ  με  τις  αποφάσεις  που  έπαιρνε  η  ΕΣΑΝΣ  και  η  

ΕΣΑΝΣ  έκανε  το  εργοστάσιο ,  εσείς  διαφωνούσατε  και  ήρθε  ο  

υπουργός ,  που  όταν  ήταν  αντιπολίτευση  διαφωνούσαν  αυτοί  και  

έδωσαν  τα  εύσημα  στην  ΕΣΑΝΣ  και  ειδικά  στον  Δήμαρχο  Σερρών .  

άσχετα  εάν  δεν  βγήκε  τίποτα  προς  τα  έξω .   

Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια .  Λοιπόν  και  για  τον  Χ .Υ .Τ .Α .  

Μετοχίου ,  δεν  πάω  στον  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Παλαιοκάστρου  πιο  μπροστά .  

Αυτός  που  έκανε  την  Χ .Υ .Τ .Α .  Παλαιοκάστρου  είναι  ο  

Παπαπαναγιώτου .  Ο  Παπαπαναγιώτου .  Πήρε  όλο  το  κόστος  το  πολιτικό  

ο  άνθρωπος ,  έκανε  τις  μελέτες ,  δεν  μπορούσε  να  πατήσει  έξω  από  το  

Παλαιόκαστρο .   

Ο  κ .  Φωτιάδης  έλεγε  ότι  θα  το  ξεκινήσει  από  μηδενική  βάση ,  ότι  

δεν  θα  το  κάνει ,   αναγκάστηκε  να  το  κάνει  με  παρέμβαση  του  Τσότρα  

που  του  λέει  ότι  θα  σε  πάω  στα  δικαστήρια  εάν  δεν  το  κάνεις  και  ήρθε  

και  πήρε  πλακέτα  μετά .  Προχθές .   

Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια .  Πρέπει  να  λέγονται  οι  αλήθειες  

άσχετα  εάν  δεν  μιλάμε  πολλές  φορές  ή  δεν  βγαίνουμε  σαν  μαϊντανοί  

στα  ΜΜΕ .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  μόνο  η  αλήθεια .   

Μπορεί  να  αμφισβητήσει  κανείς  εδώ  πόσες  φορές  τραντάχτηκε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  εργοστάσιο ;  Τι  περάσαμε  από  εδώ ;  Τι  

περάσαμε ,  τι  δεν  ακούσαμε ;  Για  το  Σ .Δ .Ι .Τ .  και  τα  λοιπά .  Όλα  είναι  
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καταγεγραμμένα .  Δεν  φοβηθήκαμε  τίποτα .  Προχωρήσαμε  και  

δικαιωθήκαμε .   

 Ποια  Τζάκρη  τώρα ;  Έδωσε  η  Τζάκρη  σε  κανέναν  Δήμο  κάτι ;  

Τίποτα  δεν  έδωσε .  Πουθενά  δεν  έδωσε  τίποτα .  Παραμύθια  της  Χαλιμάς  

ήταν  όλα .  Ακούμε  Τζάκρη ,  Τζάκρη ,  συνέχεια  τα  λέμε ,  τα  λέμε ,  

απαντάμε ,  ξανά  απαντάμε ,  ξανά  τα  ίδια .   

 Αυτά  είχα  να  πω  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη  περί  μαϊντανού  δεν  θα  σας  απαντήσω ,  η  κατηφόρα  

είναι  δική  σας .  Όσο  δεν  για  την  αλήθεια  αύριο  θα  σας  στείλω  μια  

σειρά  εφημερίδες ,  γιατί  τα  γραπτά  μένουν  έλεγαν  οι  Ρωμαίοι .   

 Η  προσφιλή  σας  μέθοδος  είναι  να  στρεβλώνετε .  Λοιπόν ,  ο  

Φωτιάδης  το  ΄07, τον  μήνα  Μάιο ,  είναι  αυτός  που  πήρε  άδεια ,  άδεια  

χωροθέτησης  με  καινούργια  ΚΥΑ  για  να  γίνει  ΧΥΤΥ  και  να  γίνει  και  

εργοστάσιο .  Ο  Παπαπαναγιώτου  ζητούσε  Χ .Υ .Τ .Α . .  Άλλαξε  η  

νομοθεσία ,  εμείς  κάναμε  καινούργιες  μελέτες  και  εμείς  εκείνη  την  

περίοδο  του  ΄07, βλέπετε  εγώ  χρησιμοποιών  τον  όρο  εμείς ,  είναι  και  

μια  διαφορά ,  εμείς  λοιπόν  τότε  για  πρώτη  φορά  πήραμε  άδεια  

περιβαλλοντικών  όρων ,  δεν  έχω  εδώ  πρόχειρα ,  θα  σας  στείλω  αύριο  

και  το  νούμερο  της  ΚΥΑ ,  να  σας  στείλω  και  την  ΚΥΑ  που  λέμε  ότι  

ΧΥΤΥ ,  δηλαδή  χώρο  όπου  θα  πάνε  υπολείμματα ,  γιατί  η  νομοθεσία  

εξελίχθηκε  και  εμείς  τότε  πήραμε  και  την  έγκριση  περιβαλλοντικών  

όρων  που  είχε  λήξει  το  ΄12.  

 Αυτή  λοιπόν  ήταν  η  εκκίνηση  για  να  γίνει  το  έργο  και  δεν  

χρειάζεται ,  γιατί  θα  σας  στείλω  την  ΚΥΑ  αύριο .  Ότι  συνεργάζεστε  και  

συνεργαζόσασταν  είναι  γνωστά  σε  όλους  πια .   
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 Όσο  δε  τώρα  για  το  έργο  που  στρεβλώνετε  σκοπίμως ,  η  παράταξή  

μας  έλεγε  καθαρά  το  εξής .  Όσο  δε  για  την  κυρία  Τζάκρη  που  την  

προσβάλετε  θα  σας  στείλω  τις  εφημερίδες  και  όλα  τα  σχετικά .   

Εδώ  λοιπόν  προσπαθείτε  να  στρεβλώσετε  το  εξής  απλό .  Στην  

συνείδηση  όμως  είναι  αλλιώς  καταγεγραμμένο .  Το  έργο  ολοκληρώθηκε  

του  κυττάρου  του  ΧΥΤΥ  μέσα  στο  ΄11. Η  κυρία  Τζάκρη  ήρθε  το  ΄11. 

Εσείς  ολιγωρήστε ,  όσο  δε  αυτά  που  είπατε  ότι  κλείσατε  τις  

ανεξέλεγκτες  και  τα  λοιπά ,  μέσα  στο  έργο  του  ΧΥΤΥ  ήταν  και  οι  

χωματερές  που  κλείσανε  όπως  είναι  της  Νιγρίτας  και  η  Νομαρχία  

έκλεισε  είκοσι  πέντε  στον  νομό  και  πέριξ .  Αυτά  είναι  έργο ,  επίσης  θα  

σας  το  στείλω  να  το  δείτε .    

Στο  θέμα  τώρα  επειδή  αρέσκεστε  να  στρεβλώνετε ,  το  εργοστάσιο  

που  αναζητήσατε  ως  ΕΣΑΝΣ  με  φορέα  κύριο  και  την  Νομαρχία  και  τον  

Δήμο  Σερρών  ως  μεγάλο  εταίρο ,  μπορέσατε  να  το  τρέξετε  γιατί  

κάποιοι  επί  Φωτιάδη  στην  Νομαρχία ,  φέρανε  την  ΚΥΑ  και  

προσαρμόσανε  το  έργο  στα  νέα  δεδομένα  της  Ε .Ε .  που  έλεγε  

ολοκληρωμένη  διαχείριση .   

Ποιος  πλήρωσε  το  μάρμαρο ;  Και  επειδή  αρέσκεστε  για  το  πως  με  

τον  κ .  Παπαπαναγιώτου ,  εγώ  με  τον  κ .  Παπαπαναγιώτου  έτσι  για  την  

ιστορία ,  γιατί  δεν  θα  ξανά  επανέλθω ,  είχα  συν  560 ψήφους  από  τους  

δυο  οικισμούς .  Ο  κ .  Παπαπαναγιώτου  στον  Νομό  έχασε  με  7.5000 

ψήφους  διαφοράς ,  συνεπώς  δεν  τον  έφταιξε  αυτό .  Το  αφήνω  όμως ,  

είναι  επειδή  είναι  προσφιλή  σας  αναφορά .   

 Όσο  δε  για  το  ποιος  απειλήθηκε ,  υπάρχουν  στην  αστυνομία ,  

ποιανού  το  αυτοκίνητο  πήγαν  να  κάψουν  και  ποιος  έπαθε  ζημιά ,  είναι  

επίσης  γνωστό .   
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Εσείς  πουθενά  δεν  ήσασταν .  Μόνιμος  και  από  παντού  απών  

εκείνη  την  περίοδο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  ΄12 λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  έχει  περάσει  ο  χρόνος  σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  κάνετε  κατάχρηση  του  χρόνου .  Σεβαστείτε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Φαίνεται  εδώ  όμως  επειδή  είχα  μια  προσωπική  επίθεση  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  επικεντρωθείτε  και  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Φαίνεται  λοιπόν  ότι  εδώ  επιμένετε  να  στρεβλώνετε  και  τα  

απορριμματοφόρα  και  τα  πέντε  εκατομμύρια  σας  τα  έκανε  πρόταση  και  

το  ξέρω  από  πρώτο  χέρι ,  το  γράφουν  και  οι  εφημερίδες  και  στα  σάιτ  τα  

προσφιλή  σας ,  θα  δείτε  ότι  σας  τα  λένε .   

 Κλείνοντας  λοιπόν  εάν  είχατε  εσείς  την  δυνατότητα  να  τρέχετε  

το  υπέρδιπλο  εργοστάσιο ,  το  οποίο  σήμερα  με  τα  ισοδύναμα  δεν  μας  

χρειάζεται ,  εμείς  είπαμε  ναι  στο  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  εμείς  είπαμε  ότι  μπορούμε  

και  μόνοι  μας  και  εμείς  είπαμε  διαχρονικά  ότι  το  εργοστάσιο  μπορεί  

και  πρέπει  να  γίνει  μισό .  Για  να  μην  έχουμε  την  ανάγκη  να  φέρνουμε  
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απορρίμματα  από  το  Κιλκίς  και  από  την  Δράμα  για  να  κρατάμε  το  

τονάζ  στους  75,  80.000 τόνους .  Αλλιώς  θα  πάει  επάνω .   

 Επειδή  λοιπόν  εσείς  συνεχώς  μιλάτε  για  αλήθεια ,  την  αλήθεια  θα  

την  νοιώσει  ο  Σερραίος  και  όλοι  οι  Σερραίοι  στην  τσέπη  τους  μετά  από  

δυο  χρόνια .  Εσείς  δεν  θα  είστε ,  αλλά  τότε  θα  καταλάβει  ποιος  έλεγε  

την  αλήθεια  κατά  την  προσφιλή  σας  έκφραση .  Η  αλήθεια  θα  προκύψει  

στην  τσέπη  των  Σερραίων .  Η  αλήθεια  είναι  όμως  ότι  τώρα  εμείς  δεν  

έχουμε  45.000 ισοδύναμα ,  διότι  η  κρίση  και  τα  λοιπά  και  η  

ανακύκλωση  και  οφείλουμε  να  κάνουμε  ανακύκλωση  αλλά  θα  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  πάμε  στα  εργοστάσια  63.000 το  λιγότερο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτιμώ  ότι  φύγαμε  από  το  θέμα  όμως .  Κλείστε  σας  παρακαλώ  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάτε  επί  έξι  λεπτά  συνέχεια ,  σας  παρακαλώ .  Όχι  όσο  θέλετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  μπορούσατε  λοιπόν  να  κάνετε  το  εργοστάσιο  αυτό .  Το  κάνατε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  κύριε  Δήμαρχε ,  σας  παρακαλώ .  Έξι  λεπτά  μιλάει  συνέχεια  ο  κ .  

Φωτιάδης .  Εάν  μιλήσουν  όλοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κλείστε  σας  παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έκλεισα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  πείτε  κάτι  κύριε  Δήμαρχε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κλείσει  ο  κ .  Δήμαρχος .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  κάτι  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πες .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  θέμα   είναι  ειδικά  για  τον  Χ .Υ .Τ .Α . .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Τζάκρη  έλεγε  ψέματα .  Να  της  το  μεταφέρετε  και  να  με  κάνει  μήνυση  

εάν  λέω  ψέματα .  Εάν  λέω  ψέματα  εγώ .  Εάν  έδωσε  σε  έναν  Δήμο ,  να  

μου  πείτε  κάτι .  Τίποτα  δεν  έδωσε .  Παραμύθια .  Ένα  αυτό .   

 Δεύτερον .  Ο  Παπαπαναγιώτου ,  εδώ  είναι  ο  Μηλίδης  και  πρέπει  

Θόδωρε  να  πάρεις  θέση ,  ο  Χ .Υ .Τ .Α .  έγινε  εξαιτίας  του  

Παπαπαναγιώτου .  Θυμάστε ,  κανένας  δεν  έχει  πάθει  αμνησία .  Ο  κ .  

Φωτιάδης  προεκλογικά  τότε  έλεγε  τον  Χ .Υ .Τ .Α .  εγώ  δεν  θα  τον  κάνω .  

Τελειώσαμε .  Έσβησε  ο  Χ .Υ .Τ .Α . .  Λοιπόν  . .αυτή  την  σπέκουλα .  Και  οι  

πολίτες  εκεί  του  χωριού  ψήφισαν  τον  Φωτιάδη ,  γιατί  δεν  θα  έκανε  τον  

Χ .Υ .Τ .Α . .   
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 Όταν  ανέλαβε  συνέχιζε  να  μην  τον  κάνει  και  πήρε  μετά  ένα  χαρτί  

από  τον  Τσιότρα  που  του  λέει  ή  το  κάνεις  ή  σε  πάω  στα  δικαστήρια  και  

αναγκάστηκε  να  τον  κάνει  και  μετά  άρχισαν  να  τον  κυνηγάνε  οι  

κάτοικοι  και  του  λέγανε  ότι  μας  κορόιδεψες .  Μας  κορόιδεψες .   

 Είναι  ψέματα  αυτά  που  λέω ,  κ .  Μηλίδη ;  Πρέπει  να  πάρετε  θέση .  

Οι  πολιτικοί  άνδρες  παίρνουν  θέση  γενναία .  Εάν  είναι  ψέματα  αυτά .  

Είναι  καταγεγραμμένα  στην  μνήμη  όλων  των  Σερραίων .   

 Εργοστάσιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άσε  τις  ΚΥΑ  τώρα ,  τα  ξέρουν  όλα  αυτά .  Όλοι  τα  ξέρουν .   

 Εργοστάσιο .  Πόσες  συζητήσεις  έγιναν  εδώ  και  τώρα  το  είπατε ,  

δεν  συμφωνήσατε  με  καμία  απόφαση  της  ΕΣΑΝΣ  και  η  επίθεση  γινόταν  

αποκλειστικά  στο  πρόσωπό  μου .  Στο  πρόσωπό  μου  για  το  εργοστάσιο  

αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  μπράβο ,  ήσασταν  αντίθετος .  Αφήστε  με  τώρα ,  εγώ  δεν  σας  

διέκοψα .  Δεν  σας  διέκοψα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εάν  ακολουθούσε  η  ΕΣΑΝΣ  τις  προτάσεις  σας ,  δεν  θα  γινόταν  ποτέ  

εργοστάσιο .  Και  ενώ  ήσασταν  πολέμιος  του  Χ .Υ .Τ .Α . ,  πολέμιος  του  

εργοστασίου ,  ήρθατε  και  πήρατε  πλακέτα  και  είπατε  στον  Γεράνη  ότι  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

129

γιατί  δεν  μου  είπες  και  καλά  λόγια  για  μένα ;  Στον  Πρόεδρο  του  

ΦΟ .Δ .Σ .Α . .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια  δυστυχώς .  Πρέπει  να  την  μάθουν  οι  

Σερραίοι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει  να  μάθουν  οι  Σερραίοι  την  αλήθεια .  Επιτέλους  δηλαδή ,  επειδή  

δεν  βγαίνουμε  σαν  μαϊντανοί  που  κάποιοι  βγαίνουν  σαν  μαϊντανοί  κάθε  

μέρα  από  το  ένα  κανάλι  στο  άλλο  και  κάποια  κανάλια  δεν  μας  βγάζουν  

κιόλας  σκοπίμως ,  λοιπόν  δεν  σημαίνει  ότι  στο  επίσημο  τραπέζι ,  εδώ  

είναι  η  μαγκιά ,  στο  επίσημο  τραπέζι  θα  τα  λέμε  όλα .   

 Θέλω ,  κ .  Μηλίδη  να  πείτε  εάν  λέω  ψέματα ,  εάν  λέω  κάτι  ψέματα  

σχετικά  με  τον  Παπαπαναγιώτου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη ,  παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  είμαι  εγώ ,  θα  τα  ξεσκεπάσουμε  όλα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αύριο  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  ξέρει  ο  κόσμος  πολύ  καλά .  Δεν  σε  πιστεύει  κανένας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Φωτιάδη  σας  

παρακαλώ .  Κύριε  Μηλίδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όταν  αναφέρεται  το  όνομά  μου  τόσο  έντονα ,  νομίζω  ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τρία  λεπτά .  Βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  μου  δώσετε  τον  λόγο  γιατί  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επί  προσωπικού  το  θέμα  και  επειδή  έχω  συνηθίσει  στην  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση   εδώ  και  25 χρόνια  να  λέω  την  άποψή  μου ,  λέω  λοιπόν  

ότι  ο  Χ .Υ .Τ .Α .  πράγματι  ξεκίνησε  επί  δική  μας  νομαρχιακής  θητείας .  

Παπαπαναγιώτου  ήταν  Νομάρχης  και  είχαμε  το  θάρρος  να  

προχωρήσουμε  παρά  τις  αντιδράσεις  του  κόσμου .   

 Και  για  να  αντιληφθεί  ο  κόσμος  και  να  μας  ακούσει  ο  σερραϊκός  

λαός ,  εμείς  εκείνη  την  χρονιά  στο  Παλαιόκαστρο  δεν  τολμούσαμε  να  

πάμε .  Πήραμε  μόνο  13 σταυρούς  όλο-όλο .  Σαν  νομαρχιακό  αυτό .  Η  

αλήθεια  είναι  αυτή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη .  Κύριε  Φωτιάδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Βέβαια  δεν  θέλω  να  μπω  σε  αυτό  το  παιχνίδι  τώρα  της  αντιπαράθεσης .  

Άλλο  είναι  το  θέμα ,  όμως  εμείς  ως  νομαρχιακό  συμβούλιο  τότε ,  στην  

οποία  είχα  την  τιμή… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ναι ,  βγες  στα  κανάλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είχα  την  τιμή  να  συμμετέχω ,  λέω  λοιπόν  ότι  το  είχαμε  ξεκινήσει  και  

ήμασταν  ένθερμοι  υποστηρικτές ,  γιατί ;  Γιατί  βλέπαμε  ότι  αυτό  του  

Μετοχίου  δεν  μπορεί  να  κρατήσει  όλο  τον  Νομό .  Δεν  γινόταν  να  

κρατηθεί .   Βεβαίως  με  όλους  τους  περιβαλλοντικούς  όρους ,  με  την  

μεγάλη  έμφαση  στην  ανακύκλωση  που  προηγουμένως  είχα  πει  και  όλα  

αυτά .   

 Από  εκεί  και  πέρα  έχουν  γίνει  διάφορα  πράγματα  για  το  

εργοστάσιο ,  πόσο  μεγάλο  θα  είναι ,  πόσο  μικρό  και  τα  λοιπά .  Όμως  

είμαι  υποχρεωμένος  να  πω  την  αλήθεια .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος  έλεγε  ότι  δεν  θα  κάνει  τον  Χ .Υ .Τ .Α . ;  Ποιος  το  έλεγε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε… 
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σας  είπα  ότι  εμείς… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  σπέκουλα  έγινε  που… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ως  παράταξη…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος  έλεγε  ότι  δεν  θα  τον  κάνει  τον  Χ .Υ .Τ .Α . ;  Ποιος ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολλοί  λέγανε  τότε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μέσα  στους  πολλούς  ήταν  και  ο  Φωτιάδης ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τον  πρώτο  καιρό  δεν  συμφωνούσε .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σταματάει  η  συζήτηση .  Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .  Σε  

ψήφιση  προχωρούμε  κύριοι .  Έκλεισε  το  θέμα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  526/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διενέργειας  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  

 προμήθειας  τεσσάρων  (4)  καινούριων  απορριμματοφόρων  

 για  το  έτος  2017 και  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  σεβαστείτε  την  διαδικασία  και  σεβαστείτε  τον  χρόνο  

που  αντιστοιχεί  στον  καθένα  σας .   

 Λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε .  Κύριε  Χράπα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  συντομία  χρόνου  θέλετε  να  κάνω  εισήγηση ;  Συμφωνείτε  ή  

διαφωνείτε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τέσσερα  καινούργια  απορριμματοφόρα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  τέσσερα  νέα  απορριμματοφόρα ,  τα  360 χιλιάρικα  θα  πληρωθούν  

από  τον  προϋπολογισμό  του  ΄17, τα  160 από  του  ΄18, τον  

προϋπολογισμό  του  ΄18. Τα  τρία  τα  απορριμματοφόρα  είναι  16 

κυβικών ,  το  ένα  είναι  6 κυβικών  μέτρων .  Ο  τρόπος  θα  είναι  ανοικτός  

ηλεκτρονικός  διαγωνισμός .  Δεν  νομίζω  ότι  έχουμε  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χράπα  θα  είναι  ολότελα  καινούργια  και  ολοκληρωμένα  ή  το  

επικαθήμενο  θα  το  προσθέσουμε  εμείς ;  Θα  πάρουμε  δηλαδή  

ολοκληρωμένο  απορριμματοφόρο  ή  την  προσθήκη  θα  την  κάνουμε  

εμείς  μετά  σαν  κατασκευή ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ολόκληρο  κανονικά .  Καινούργιο  ολόκληρο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  βεβαίως  η  αναζήτηση ,  εμείς  θέλουμε  να  είναι  ανοικτή .  Μην  πάμε  

σε  έναν  τύπο .  Μην  πάμε  να  πάρουμε  αυτή  την  μάρκα  και  περιγράψουμε  

τα  χαρακτηριστικά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  κατάλαβες .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτοί  που  έχουν  αυτόν  τον  τύπο ,  αυτοί  έρχονται  στον  διαγωνισμό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  όμως  εμείς  πάμε  και  περιορίσουμε… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  σας  προλάβω .  Μέχρι  πριν  δέκα  χρόνια  ο  τύπος  που  ζητούσε  το  

ελληνικό  δημόσιο  ήταν  Μερσεντές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εδώ  δεν  είπαμε . .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αυτό  σας  λέω .  Μετά  από  εκεί  μπήκαν  και  άλλες  μάρκες  μέσα  που  

είχαν  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  και  απλώθηκε .  Αυτό  σας  λέω .  Μέχρι  πριν  

μια  δεκαετία  συνέβαινε .  Σήμερα  ηλεκτρονικώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  το  απλώνεται .  Συγκεκριμένα  σας  παρακαλώ .  Κύριε  

Φωτιάδη  σας  παρακαλώ  συγκεκριμένη  να  είναι  η  ερώτηση ,  μην  το  

απλώνουμε  το  θέμα  πάλι .  Σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  κάνω  τοποθέτηση  μετά  κύριε  Πρόεδρε .  

 Εκτιμάτε  ότι  έτσι  όπως  θα  περιγράψουμε  τους  όρους  θα  έρθουν  

εκπρόσωποι  από  πολλές  εταιρείες ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  θα  έρθουν  από  πολλές  εταιρείες .  Εμείς  πήραμε  τιμές  από  

κάποιες  εταιρείες  πόσο  κοστίζουν  και  βάσει  αυτών  των  τιμών  

ξεκινήσαμε  και  κάναμε  την  μελέτη  μας .  Από   εκεί  και  μετά  αυτοί  που  

νομίζουν  ότι  τους  συμφέρει  να  έρθουν ,  θα  έρθουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;  Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  528/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  λέβητα   

για  το  Δημοτικό  Σχολείο  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  529/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  18569/11-5-2017  

σύμβασης  για  την  προμήθεια  παγκακιών  και  των  δοχείων   

απορριμμάτων  που  αναφέρονται  στο  έργο:  ¨Επέκταση  δικτύου   

πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  530/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  

οφειλών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο  δέκα  εννέα  όχι  είπαμε  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  όχι  ο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

138

Στο  δέκα  εννέα  όχι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  531/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  532/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  & μείωση   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

139

της  οφειλής  του  από  το  ημερήσιο  τέλος  λαϊκών  αγορών  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  533/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Καθορισμός  θέσεων  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  534/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Ανάκληση  της  με  αρ .  16/2017 ΑΔΣ  και  λήψη  νέας  απόφασης   

για  την  δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  πρώην  Δημοτικό  Σχολείο  δόθηκε  στον  Ιερό  Ναό  για  τρία  χρόνια… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιος  αυτός  τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Τώρα  μιλάμε  για  τον  Ιερό  Ναό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε  κανονικά  στην  εισήγηση .  Ενημερώστε  το  σώμα .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  δώσανε  και  για  κοινωνικές  εκδηλώσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  μιλάμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σου  είπα  το  σχολείο  Άνω  Ορεινής .  Το  σχολείο  Άνω  Ορεινής  δόθηκε  

για  τρία  χρόνια  στον  Ιερό  Ναό  της  Ορεινής  για  κοινωνικές  εκδηλώσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  στιγμή .  Αντώνη  κοίταξε  να  δεις  υπάρχει  ένα  θεματάκι .  Άκουσέ  με .   

 Λοιπόν ,  η  Περιφέρεια  ζητάει  τώρα ,  ζήτησε  την  άποψη ,  την  

γνωμοδότηση  της  Επιτροπή  Παιδείας  και  συμφώνησε  η  Επιτροπή  

Παιδείας  να  δοθεί  μόνο  για  πνευματικές  εκδηλώσεις ,  όχι  για  

κοινωνικές ,  αφού  υπάρχει  και  εκπρόσωπος  του  ΟΕΒΕΣ  εδώ  που  δεν  

υπάρχει .   

 Καλούμαστε  εμείς  τώρα  να  το  δώσουμε  για  τρία  χρόνια ,  γιατί ;  

Για  πνευματικές ;  Για  κοινωνικές ;  Γιατί  θα  το  παραχωρήσουμε  για  τρία  

χρόνια ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  Επιτροπή  Παιδείας  με  ποιο  δικαίωμα  θα  κάνει  εδώ  μέσα  κουμάντο ;  

Φτάνει  αυτή .  Είναι  ντροπή  για  μας .  Συμβούλιο  έχουμε  εμείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .  Ποια  είναι  η  πρόταση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέει  λοιπόν  ότι  λαμβάνοντας  υπόψη  παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  την  λήψη  νέας  απόφασης  περί  δωρεάν  
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παραχώρησης  χρήσης  ή  μη  του  Δημοτικού  Σχολείου .  Το  θέμα  είναι  εάν  

θα  δοθεί  για  κοινωνικές  εκδηλώσεις ,  Σάκη  βοήθα  ή  για  πνευματικές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  για  τα  δυο  να  το  δώσουμε ,  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Και  για  τα  δυο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ωραία .  Ομόφωνα  για  όλα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  επειδή  δεν  το  γράφει ,  συγνώμη  Πρόεδρε ,  δεν  το  γράφει  η  

εισήγηση  μέσα ,  άρα  για  όλα  και  τα  υπόλοιπα  ότι  γράφει  η  εισήγηση .  

Δηλαδή ,  αναλαμβάνει  τα  έξοδα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  τα  

υπόλοιπα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  να  πω  μια  παρατήρηση .   Τώρα ,  βέβαια ,  δεν  ασχολήθηκα  αλλά  τότε  

η  αλήθεια  είναι  ότι  υπήρχε  ένας  άνθρωπος  πάνω ,  ο  οποίος  πραγματικά  

δούλευε  για  λογαριασμό  κοινωνικών  σκοπών  και  θρησκευτικών  

σκοπών .  Αυτός  ο  άνθρωπος  έφυγε  από  την  ζωή .  Δεν  πρόκειται  να  το  

χρησιμοποιήσει  κανείς  πια .  Δηλαδή  είναι  ένα  χωριό  με  τριάντα  άτομα  

εκεί  πέρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μην  το  παραχωρήσουμε  δηλαδή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  το  παραχωρήσουμε .  Δεν  έχει  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  για  τα  δυο  και  ότι  λέει  η  εισήγηση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φιλιώ  εντάξει .  Και  ότι  λέει  για  τρία  χρόνια  και  τα  λοιπά ,  και  τα  λοιπά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  535/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Συμφωνούμε ,  ναι .   
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Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017  

που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων-εξόδων  κρατήσεων  (85η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  536/2017 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  ΚΑΕ  εσόδων  –εξόδων   

κρατήσεων  απασχολούμενων  με  8μηνη  εργασία  (86η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  537/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων-εξόδων   

κρατήσεων  (91η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  538/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  την  

 έκτακτη  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   (95η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  539/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   
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ΘΕΜΑ  26ο:  

Αναμόρφωση  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικ .  έτους  2017 για  την  προμήθεια  κλιματιστικών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Για  προμήθεια  κλιματιστικών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Ομοίως  για  την  προμήθεια  κλιματιστικών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  540/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

 για  τη  διενέργεια  προμήθειας  φοριαμών  γραμματοθυρίδων ,   

για  τις  ανάγκες  της  Τ .Κ .  Πεπονιάς  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  541/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Τροποποίηση  προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος   

οικονομικού  έτους  2017 για  δράσεις  πυροπροστασίας  από   

κατανομή  πιστώσεων  ΚΑΠ  2017 (πρώην  ΣΑΤΑ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  να  κάνω  μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Δεν  είναι  έτσι .  Έχουμε  41.000 στην  Πολιτική  Προστασία ,  έχουμε  24 

και  16,  σήμερα  παίρνουμε  απόφαση ,  γιατί   ήρθε  μια ,  ας  το  πω ,  εντολή  

από  την  ΚΥΑ  που  λέει  ότι  δεν  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  όλα  τα  

λεφτά  σε  δυο  δημοτικές  ενότητες  με  απευθείας  ανάθεση .  

Χρησιμοποιούμε  τα  24 χιλιάρικα  επειδή  είναι  ανάγκη  μόνο  με  

απευθείας  ανάθεση   και  τα  16 με  πρόχειρο  διαγωνισμό .   

 Άρα  λοιπόν  σήμερα ,  Φιλιώ ,  περνάμε  τα  24 χιλιάρικα  μόνο ,  τα  

επάνω  και  τα  υπόλοιπα  θα  πάει  σε  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μην  παίρνουμε  αποφάσεις  λάθος .   

 

Ομοίως  για  την  διενέργεια  προμήθεια  φοριαμών  γραμματοθυρίδων ,   

για  τις  ανάγκες  της  Τ .Κ .  Πεπονιάς  του  Δήμου  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  542/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθ .  305/2017 ΑΔΣ:  ¨Αναμόρφωση   
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προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 (58η)  για  την  προμήθεια  

μαρμάρων ,   

τιμής  ένεκεν ,  για  τον  τάφο  του  θανόντα  Τσιντσάρη  Ιωάννη   

του  Νικολάου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  543/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Ψήφιση  πίστωσης  για  αμοιβή  Δικηγόρου ,  κατόπιν   

απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  544/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Τροποποίηση  της  αρ .  488/2016 ΑΔΣ  περί  ¨Έγκρισης  

 καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  545/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου:  

α)  στο  Ο .Τ .  227 του  Δήμου  Σερρών  ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  

 του  ως  ¨Χώρο  Δημοτικού  Σχολείου¨  και  

β)  στο  Ο .Τ .  95 του  Δήμου  Σερρών  ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  του  
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 ως  ¨Χώρο  πρασίνου  – πλατεία¨  και  τον  καθορισμό  χώρου  Ιερού  

Ναού .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  τροποποίησης  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου:   

στο  Ο .Τ .  227 του  Δήμου  Σερρών  ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  του  

 ως  ¨Χώρο  Δημοτικού  Σχολείου¨  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  546/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τροποποίησης  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  στο  

Ο .Τ .  95 

 του  Δήμου  Σερρών  ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  του  ως  ¨Χώρο  

πρασίνου  –  

πλατεία¨  και  τον  καθορισμό  χώρου  Ιερού  Ναού .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  547/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  

 χρήση  δημοτικής  στέγης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  548/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  παρ .  2 & 3 ου  άρθρου  6 της   

υπ’  αρ .  784/2015 Α .  .Σ . ,  περί  επιβολής  τέλους  αυθαίρετης  

 χρήσης  δημοτικών  εκτάσεων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  549/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Περί  σύνταξης  συμβολαιογραφικής  πράξης  για  εκποίηση   

δημοτικού  ακινήτου  ΑΚΔ  976 στην  περιοχή  της  Ακροπόλεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  550/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  εκτέλεση   

πρόσθετων  εργασιών  που  απαιτούνται  από  τον  ΟΤΕ  για  
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 τη  σύνδεση  τηλεφωνικής  γραμμής  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο   

της  Τοπικής  Κοινότητας  Προβατά  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  551/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

και  ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

 Δαπάνη  Συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  552/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  Αποκομιδή  απορριμμάτων  

 ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  553/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  την  υπηρεσιών  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων   

του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  554/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  και  φωτισμού   

κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων   

του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  555/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  της  Διεθνούς  συνάντησης   

 Balkans and Black Sea International Forum 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  556/2017 )  

………………………… 
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Ομοίως  υπηρεσίας  Τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  Σερρών   

–ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  557/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  ενημέρωσης  πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  

 νομοθεσίας  του  έργου  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  558/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  για  την  συντήρηση  πυροβεστήρων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  559/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος   

και  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μας  πει  λίγο  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  πω  ότι ,  να  σας  πω  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  πλέον  απευθείας  αναθέσεις .  Το  λέει  

από  δίπλα .  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  560/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  διενέργειας  του  προϋπολογιστικού  πίνακα  

 ¨Επισκευή  – μόνωση  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  – ψύξης   
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και  υγρομόνωση  του  δώματος  του  Δημ .  Σχολείου  Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  561/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:   

Αποπεράτωση  Ηλεκτροφωτισμού  Πάρκου  Δ .Κ .  Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  562/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών:  

α)  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  

 και  δημιουργία  νέων  ταφώνων¨ ,  

β)  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής   

και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Άνω  Βροντούς¨   και  

γ)  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  

 και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Ορεινής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  

 χώρου  και  δημιουργία  νέων  ταφώνων¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  562Α /2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  

 αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Άνω  Βροντούς¨  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  563/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του   1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  

 αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Ορεινής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  564/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  προσωρινών   

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  του  έργου:   

¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτόστρωσης  στην  περιοχή  

 Αγίων  Αναργύρων  πόλης  Σερρών  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάτω  από  του  Μαρούλη  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλετε  τίποτα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε  θα  ξεκινήσει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  θα  ξεκινήσει .  Αφού  περνάμε  και  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  565/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Κατάρτιση  Κανονισμού  χρήσης  χώρων  φορτοεκφόρτωσης   

στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  τι  συμβαίνει  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Χρήσης  χώρων  φορτοεκφόρτωσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάρτιση  κανονισμού  χρήσης   χώρων  φορτοεκφόρτωσης  στην  πόλη  

των  Σερρών .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  πω  το  πιο  σπουδαίο .  Μέχρι  τώρα  ήταν  συνέχεια .  Δηλαδή  ο  

χώρος  φορτοεκφόρτωσης   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  εγώ  θέλω  να  πω  τι  έλεγε  ο  Κανονισμός .  Από  εκεί  και  

πέρα  τώρα  είναι  θέμα  αστυνόμευσης .  Τώρα  έγινε  πάρκινγκ  διότι  δεν  

έχουμε  δημοτική  αστυνομία ,  κυρία  Καλώτα ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά .  Εάν  

είχαμε  Δημοτική  Αστυνομία ,  την  οποία  θα  συστήσουμε  έστω  με  τα  δυο  

άτομα  αυτά  και  άμα  αρχίσουν  να  γράφουν  κάθε  μέρα  δεν  θα  

παρκάρουν .   

 Να  σας  πω  σε  ένα  λεπτό .  Ήταν  όλο  το  24ωρο  λοιπόν  και  δεν  

μπορούσε  και  να  παρκάρει  και  ο  ιδιώτης .  Τώρα  τι  αλλάζουμε ;  Όλες  τις  

ημέρες  από  6:00΄  μέχρι  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Το  διαβάσαμε .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  διαβάσατε ;  Σας  άρεσε ,  έτσι ;  Σας  άρεσε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  το  θυμήθηκες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι  αλλά  σημασία  έχει  ότι  το  κάναμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  566/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Έγκριση  πρακτικού  Εκτιμητικής  Επιτροπής  Δήμου  Σερρών   

για  εκποίηση  άχρηστων  αντικειμένων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  567/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  45ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως   εισπραχθέντα   

στους  κ .κ .  Γάκου  Ιωάννα ,  Γρηγοριάδη  Άγγελο  κλπ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  568/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  46ο:  

Έγκριση  μετακινήσεων  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

164

 κατά  τους  μήνες  Ιούλιο  και  Αύγουστο  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  23 έως  25 Ιουλίου  2017 και  από  20 έως  22 Αυγούστου  2017   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  569/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  47ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

των  Αντιδημάρχων  κ .κ .  Γρηγοριάδη  Χρήστου  και  Μερετούδη   

Δημητρίου  και  της  Δημοτικής  Συμβούλου  κ .  Γεωργούλα  Σουλτάνας ,   

για  τον  μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  18 έως  και  τις  20 Ιουνίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  570/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  των  κ .κ .  Δημάρχου ,  Γρηγοριάδη  Χρήστου ,   

Μερετούδη  Δημητρίου  και  Γεωργούλα  Σουλτάνας   

από  2 έως  και  5 Ιουνίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  571/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  48ο:  

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών  

 διαδικτύου  στον  κ .  Πάσχο  Ευθύμιο  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  572/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  49ο:  

Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  

 και  την  τοποθέτηση  ενός  φωτιστικού  σώματος  στην  

 Τοπική  Κοινότητα  Μητρουσίου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  573/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  Να  και   

την  αντικατάσταση  ενός  απλού  φσ  με  φσ  Να  στο  2ο  χλμ .   

Σερρών  –Νεοχωρίου  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

167

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  574/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος   

σε  υπάρχοντα  στύλο  στην  Ε .Ο .  Σερρών  –Οινούσα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  575/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  και   

τοποθέτησης  ενός  φσ   στην  κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων  του  

 Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  576/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  επέκτασης  του  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  

 και  την  τοποθέτηση  ενός  φσ  στην  Τοπική  Κοινότητα   

Ελαιώνα  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  577/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αντικατάστασης  επτά  απλών  φωτιστικών  σωμάτων  με   

φωτιστικά  σώματα  Να  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Λευκώνα  Σερρών   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  578/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  μετατόπισης  του  δικτύου  στην  συμβολή   

των  οδών  Ναυπάκτου  –Ορεστιάδος  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  579/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  οδό  Αγγίστου  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  580/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε   

υπάρχοντα  στύλο  στην  οδό  Σαρανταπόρου  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  581/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αντικατάστασης  έξι  απλών  φωτιστικών  σωμάτων  με   

φωτιστικά  σώματα  Να  στην  Τοπική  Κοινότητα  Βαμβακιάς  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  582/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μετατόπισης  του  δικτύου  της  ΔΕΔΔΗΕ  στην  

 Δημοτική  Κοινότητα  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών  λόγω    
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επικίνδυνης  κατάστασης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  583/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  584/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  υπάρχοντα  

 στύλο  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίας  Ελένης  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  585/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αύξησης  ισχύος  της  παροχής  με  αρ .  24524858-0  

του  αμαξοστασίου  του  Δήμου  Σερρών  από  Νο2 σε  Νο3. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  586/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  καλό  βράδυ  σε  όλους .  Τέλος  της  συνεδρίασης .   
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ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

508-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 για  

αποζημίωση  λόγω     απαλλοτρίωσης  ακινήτου  της  

Εκκλησίας  της  Ελλάδος  στο  Κεντρικό  Πάρκο    της  πόλης  των  

Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

509-2017:  Τροποποίηση  της  υπ΄  αριθμ .  26/2017 απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου  περί    ορισμού  δημοτικών  συμβούλων  για  την  

¨Επιτροπή  καθορισμού  τιμήματος    εκποιούμενων  δημοτικών  

και  κοινοτικών  ακινήτων¨  της  παρ .  5 του  άρθρου    186 του  Ν .  

3463/2006.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

510-2017:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :    ¨Τσιμεντοστρώσεις ,  συντηρήσεις  
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ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους  2014    Δημ .  Ενότητας  

Μητρουσίου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

511-2017:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  9ο  

International  Meeting of     Tourism στην  Φιλιππούπολη  

της  Βουλγαρίας  από  4 έως  7 Οκτωβρίου  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

512-2017:  Καθορισμός  αμοιβής  Προέδρου  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  

  ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

513-2017:  Τροποποίηση  τμήματος  των  δράσεων  που  υλοποιούνται  από  

το  Δήμο  Σερρών    στο  πλαίσιο  του  δικτύου  MAPS και  

έγκριση  συμμετοχής  σε  αυτές .   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

514-2017:  Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης :  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση    βιοαποβλήτων  -  Green Crew¨  στο  

πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής    Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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515-2017:  Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης :  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  

Διπόλου  στη     διασυνοριακή  περιοχή  – Cultural  Dipole¨  

στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος     Διασυνοριακής  

Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

516-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  

¨Κέντρο     Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  

ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του     Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

517-2017:  Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων :  Για  την  υλοποίηση  της  πράξης  

¨Πρόγραμμα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης   ζημιών  και  

καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες  στους  

Ο .Τ .Α  Α '  και  Β '  βαθμού  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  

έγκριση  υλοποίησης  αυτής    

 

518-2017:  Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων :  Για  την  υλοποίηση  της  πράξης  

¨Αναβάθμιση  και  Εκσυγχρονισμός  των   Δημοτικών  

Ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  Δήμου  Σερρών¨  από  το  Ε .Π .  

 ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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519-2017:  Έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  

Υπουργείο  Περιβάλλοντος    και  Ενέργειας  για  την  μελέτη  και  

εκτέλεση  δημοσίων  δασοτεχνικών  έργων    συντήρησης  

τεχνικών  έργων  και  εγκαταστάσεων  ορεινού  βοσκοτόπου    

 (ομβρολεκάνες ,  δεξαμενές ,  ποτίστρες  ζώων)  σε  δημόσια  δάση  και  

δασικές    εκτάσεις  στην  περιοχή  του  Μενοικίου  όρους ,  της  Τ .Κ .  

Οινούσας  του  Δήμου    Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

520-2017:  Τροποποίηση  της  αρ .  336/2015 κανονιστικής  απόφασης  

Δημοτικού     Συμβουλίου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

521-2017:  Έγκριση  1ου  πρακτικού  2017 επίλυση  της  Επιτροπής  Δια  

Συμβιβασμού  Φορολογικών  Διαφορών  και  Αμφισβητήσεων  

του  αρθ .  32 του  Ν1080/80 σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  Ι .  Ζαραφείδης  -Μ .  Χαζτηπαλαρλής  ΟΕ .   

 

522-2017:  Έγκριση  2ου  πρακτικού  2017 επίλυση  της  Επιτροπής  Δια  

Συμβιβασμού  Φορολογικών  Διαφορών  και  Αμφισβητήσεων  

του  αρθ .  32 του  Ν1080/80 σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  ΚΟΥΑΤΡΟ  ΚΑΦΕ  ΙΚΕ .   

 

523-2017:  Ομοίως  του  3ου  πρακτικού  2017 σχετικά  με  την  προσφυγή  

της  εταιρείας  μαζικής  εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς  

πλήρους  γεύματος  ‘Ο  Καλαματιανός’  
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524-2017:  Ομοίως  του  4ου  πρακτικού  2017 σχετικά  με  την  προσφυγή  

της  εταιρείας  ‘Αη  Γιώργης  Fruits  ΑΕ . ’   

 

525-2017:  Έγκριση  μελέτης  του  έργου :  ¨Κατασκευή  γηπέδου  

αντισφαίρισης  στο  Δήμο    Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

526-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενός  καινούργιου  

πετρελαιοκίνητου     ανυψωτικού  περονοφόρου  (CLARK). 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

527-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  κάδων  απορριμμάτων  

έτους  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

528-2017:  Έγκριση  διενέργειας  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  

προμήθειας     τεσσάρων  (4)  καινούριων  

απορριμματοφόρων  για  το  έτος  2017 και  2018.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

529-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  λέβητα  

για  το  Δημοτικό    Σχολείο  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

530-2017:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  18569/11-5-

2017  σύμβασης  για    την  προμήθεια  παγκακιών  και  των  δοχείων  
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απορριμμάτων  που  αναφέρονται    στο  έργο :  ¨Επέκταση  δικτύου  

πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

531-2017:  Έγκριση  απαλλαγής  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  

καταβολής  οφειλών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

532-2017:  Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

533-2017:  Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  & μείωση  

της  οφειλής  του    από  το  ημερήσιο  τέλος  λαϊκών  αγορών  Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

534-2017:  Καθορισμός  θέσεων  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  

εμπορίου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

535-2017:  Ανάκληση  της  με  αρ .  16/2017 ΑΔΣ  και  λήψη  νέας  

απόφασης  για  την  δωρεάν    παραχώρηση  κατά  χρήση  δημοτικής  

στέγης .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

536-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2017 που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων-εξόδων  κρατήσεων  

(85η  )  
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537-2017:  Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  ΚΑΕ  εσόδων  –εξόδων  

κρατήσεων  απασχολούμενων  με  8μηνη  εργασία  (86η  )  

 

538-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων-εξόδων  

κρατήσεων  (91η  )  

 

539-2017:  Ομοίως  που  αφορά  την  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  την  

έκτακτη  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   (95η  )  

 

540-2017:  Ομοίως  για  την  προμήθεια  κλιματιστικών  έτους  2017  

 

541-2017:  Ομοίως  για  την  διενέργεια  προμήθεια  φοριαμών  

γραμματοθυρίδων ,  για  τις  ανάγκες  της  Τ .Κ .  Πεπονιάς  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

542-2017:  Τροποποίηση  προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος  

οικονομικού     έτους  2017 για  δράσεις  πυροπροστασίας  

από  κατανομή  πιστώσεων  ΚΑΠ     2017 (πρώην  ΣΑΤΑ) .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

543-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθ .  305/2017 ΑΔΣ :  

¨Αναμόρφωση     προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 (58η)  για  

την  προμήθεια  μαρμάρων ,  τιμής    ένεκεν ,  για  τον  τάφο  του  

θανόντα  Τσιντσάρη  Ιωάννη  του  Νικολάου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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544-2017:  Ψήφιση  πίστωσης  για  αμοιβή  Δικηγόρου ,  κατόπιν  απόφασης  

της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

545-2017:  Τροποποίηση  της  αρ .  488/2016 ΑΔΣ  περί  ¨Έγκρισης  

καταβολής  αποζημίωσης    λόγω  ρυμοτομίας¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

546-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου :  

στο  Ο .Τ .  227 του  Δήμου  Σερρών  ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  

του  ως  ¨Χώρο   Δημοτικού  Σχολείου¨  

 

547-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  

στο  Ο .Τ .  95 του  Δήμου  Σερρών  ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  

του  ως  ¨Χώρο  πρασίνου  – πλατεία¨  και  τον  καθορισμό  

χώρου  Ιερού  Ναού .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου   

 

548-2017:  Έγκριση  ανανέωσης  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

δημοτικής  στέγης .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

549-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  της  παρ .  2 & 3 ου  άρθρου  6 της  υπ’  

αρ .  784/2015 Α .    Δ .Σ . ,  περί  επιβολής  τέλους  αυθαίρετης  χρήσης  

δημοτικών  εκτάσεων .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

178

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

550-2017:  Περί  σύνταξης  συμβολαιογραφικής  πράξης  για  εκποίηση  

δημοτικού  ακινήτου    ΑΚΔ  976 στην  περιοχή  της  Ακροπόλεως .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

551-2017:  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  εκτέλεση  

πρόσθετων     εργασιών  που  απαιτούνται  από  τον  ΟΤΕ  

για  τη  σύνδεση  τηλεφωνικής     γραμμής  στο  Πολιτιστικό  

Κέντρο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Προβατά  του     Δήμου  

Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

552-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

Δαπάνη  Συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-

2017 

 

553-2017:  Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  Αποκομιδή  απορριμμάτων  

ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

554-2017:  Ομοίως  την  υπηρεσιών  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  

του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   

 

555-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  και  φωτισμού  

κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  
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556-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  της  Διεθνούς  συνάντησης   

Balkans and Black Sea International  Forum 

 

557-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  Τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  

Σερρών  –ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   

 

558-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  ενημέρωσης  πολεοδομικής  και  

κατασκευαστικής  νομοθεσίας  του  έργου  2017 του  Δήμου  

Σερρών   

 

559-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  για  την  συντήρηση  πυροβεστήρων  

 

560-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  και  

αναμόρφωση      προϋπολογισμού  έτους  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

561-2017:  Έγκριση  διενέργειας  του  προϋπολογιστικού  πίνακα  

¨Επισκευή  –  μόνωση     εγκαταστάσεων  θέρμανσης  – ψύξης  

και  υγρομόνωση  του  δώματος  του  Δημ .    Σχολείου  

Σκουτάρεως¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

562-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  

¨Αποπεράτω-ση     Ηλεκτροφωτισμού  Πάρκου  Δ .Κ .  

Σκουτάρεως¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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562Α  -2017:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Διαμόρφωση  

περιβάλλοντος  χώρου  και  δημιουργία  νέων  ταφώνων¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

563-2017:  Ομοίως  του  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Άνω  

Βροντούς¨    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

564-2017:  Ομοίως  του   1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Ορεινής¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

565-2017:  Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  προσωρινών  

κυκλοφορια-κών     ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  του  έργου :  

¨Εργασίες  οδοστρωσίας  –     ασφαλτόστρωσης  στην  

περιοχή  Αγίων  Αναργύρων  πόλης  Σερρών  έτους     2016¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

565-2017:  Κατάρτιση  Κανονισμού  χρήσης  χώρων  φορτοεκφόρτωσης  

στην  πόλη  των     Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

567-2017:  Έγκριση  πρακτικού  Εκτιμητικής  Επιτροπής  Δήμου  Σερρών  

για  εκποίηση     άχρηστων  αντικειμένων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χράπας  Π .  
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568-2017:   Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  στους  κύριε .  Γάκου  Ιωάννα ,  Γρηγοριάδη  

Άγγελο  κλπ .   

 

569-2017:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  23 

έως  25 Ιουλίου  2017 και  από  20 έως  22 Αυγούστου  2017  

  

570-2017:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  18 έως  και  τις  20 Ιουνίου  2017 

 

571-2017:  Ομοίως  των  κ .κ .  Δημάρχου ,  Γρηγοριάδη  Χρήστου ,  

Μερετούδη  Δημητρίου  και  Γεωργούλα  Σουλτάνας  από  2 έως  

και  5 Ιουνίου  2017 

 

572-2017:  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου    στον  κ .  Πάσχο  Ευθύμιο  στην  πόλη  

των  Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

573-2017:  Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  και  

την  τοποθέτηση  ενός  φωτιστικού  σώματος  στην  Τοπική  

Κοινότητα  Μητρουσίου  Σερρών   

 

574-2017:  Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  Να  και  την  

αντικατάσταση  ενός  απλού  φσ  με  φσ  Να  στο  2ο  χλμ .  

Σερρών  –Νεοχωρίου  του  Δήμου  Σερρών   
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575-2017:  Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  

υπάρχοντα  στύλο  στην  Ε .Ο .  Σερρών  –Οινούσα   

 

576-2017:  Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  και  

τοποθέτησης  ενός  φσ   στην  κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων  του  

Δήμου  Σερρών   

 

577-2017:  Έγκριση  επέκτασης  του  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  ένα  στύλο  

και  την  τοποθέτηση  ενός  φσ  στην  Τοπική  Κοινότητα  

Ελαιώνα  Σερρών   

 

578-2017:  Έγκριση  αντικατάστασης  επτά  απλών  φωτιστικών  σωμάτων  

με  φωτιστικά  σώματα  Να  στην  Δημοτική  Κοινότητα  

Λευκώνα  Σερρών   

 

579-2017:  Ομοίως  μετατόπισης  του  δικτύου  στην  συμβολή  των  οδών  

Ναυπάκτου  –Ορεστιάδος   

 

580-2017:  Ομοίως  στην  οδό  Αγγίστου  στις  Σέρρες   

 

581-2017:  Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  

υπάρχοντα  στύλο  στην  οδό  Σαρανταπόρου  στις  Σέρρες  

 

582-2017:  Έγκριση  αντικατάστασης  έξι  απλών  φωτιστικών  σωμάτων  

με  φωτιστικά  σώματα  Να  στην  Τοπική  Κοινότητα  

Βαμβακιάς  Σερρών   
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583-2017:  Έγκριση  μετατόπισης  του  δικτύου  της  ΔΕΔΔΗΕ  στην  

Δημοτική  Κοινότητα  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών  λόγω   

επικίνδυνης  κατάστασης   

 

584-2017:  Ομοίως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής   

 

585-2017:  Έγκριση  τοποθέτησης  ενός  φωτιστικού  σώματος  σε  

υπάρχοντα  στύλο  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίας  Ελένης  του  

Δήμου  Σερρών   

 

586-2017:  Έγκριση  αύξησης  ισχύος  της  παροχής  με  αρ .  24524858-0 

του  αμαξοστασίου  του  Δήμου  Σερρών  από  Νο2 σε  Νο3. 

 

587-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  το  ΄17, τροποποίηση  

τεχνικού   

ΚΑΤ .  προγράμματος  έτους   ΄17 και  ψήφιση  απαιτούμενης  

πίστωσης  στο  έργο :  Αποκατάσταση  ζημιών  και  φθορών  στο  

δημοτικό  οδικό  δίκτυο ,  προϋπολογισμού  7.100 ευρώ .  

 

588-2017:  Υπογειοποίηση  του  δικτύου  Δ .Ε .Η .  στην  οδό  Δορυλαίου .   

ΚΑΤ .  

 

589-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  

Λειτουργίας  του  Δήμου   
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ΚΑΤ   Σερρών  και  προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού  

προσωπικού  ανταποδοτικών  υπηρεσιών  και  αφορά  την  

Διεύθυνση  Καθαριότητας .   

 

 

…………………………………………..…..  

………………………….. 

 

 

-  Με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος ,  το  12ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  συζητήθηκε  1ο  και  κατόπιν  ακολουθήθηκε  η  κανονική  σειρά  

των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

•  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

3ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

•  Ραµ πότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  9ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

•  Γιαννακίδης  Δημήτριος  και  Καρπουχτσής  Κων /νος ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

 

•  Χασαπίδης  Κων /νος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  15ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 

185

……………………..………………. 

……………………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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      ………………… 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………… 
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 

   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 

 


