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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 16η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 14/09-08-2017 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 29, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ 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 παρούσα ήταν η κα 

Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών. 

 

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

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

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

…………………….….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 16 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 14:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη υπογραφής της συμφωνίας χορηγίας μεταξύ της εταιρείας με 

  την επωνυμία ¨TRANS ADRIATIC PIPELINE¨ (TAP) και του Δήμου Σερρών 

  για την υλοποίηση του έργου ¨Ανάπλαση – ανάδειξη πρώην οδού Δορυλαίου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: ¨Εγκατάσταση  

  φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής  

  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 467/2017 Α. .Σ. για την απασχόληση 

  εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών   

  ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 46/2017 Α. .Σ.: ¨Έγκριση   

  προγράμματος τουριστικής προβολής (marketing plan) του Δήμου Σερρών 

  έτους 2017¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

14Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Ξεκινάει  η  συνεδρίαση  κύριοι .  Κύριοι  συνάδελφοι  να  

ευχηθούμε  χρόνια  πολλά  στις  εορτάζουσες ,  στην  κυρία  Καλώτα  και  την  

κυρία  Ιλανίδου .  Και  χρόνια  πολλά  σε  όλους  μας  για  την ,  ειδικά  για  την  

χθεσινή  μέρα .   

 Ξεκινάει  η  συνεδρίαση ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  με  πρώτο  θέμα :  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  ή  μη  υπογραφής  της  συμφωνίας  χορηγίας  μεταξύ  

 της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ¨TRANS ADRIATIC PIPELINE¨  

 (TAP) και  του  Δήμου  Σερρών  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ¨  

Ανάπλαση  – ανάδειξη  πρώην  οδού  Δορυλαίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μια  επισήμανση .  Το  ποσό  δεν  είναι  200.000.  Μου  έχει  έρθει  ακριβώς .  

Είναι  199.971,21.  Είναι  περίπου  28 ευρώ  μείον .  Για  τα  πρακτικά .   

 Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  βρισκόμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  

σήμερα  να  πάρουμε  απόφαση  για  την  συμφωνία  αυτή  εδώ  μεταξύ  του  

Δήμου  και  του  ΤΑΡ ,  που  είναι  η  εταιρεία  η  C&P. Έτσι  λέγεται .  Είναι  

το  πρώτο  κατασκευαστικό  έργο  το  οποίο  θα  κάνουν .  Δεν  υπάγεται  σε  

προμήθειες  και  τα  λοιπά .  Είναι  το  πρώτο  κατασκευαστικό  έργο  και  

αρχίζει  από  τον  Δήμο  των  Σερρών  και  από  αυτή  την  ανάπλαση  που  θα  

γίνει  στο  κεντρικό  πάρκο .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  αυτό  το  έργο ,  το  οποίο  κατασκευάζεται  για  

πρώτη  φορά  από  αυτή  την  εταιρεία  και  αρχίζουν  από  τον  Δήμο  των  

Σερρών  οφείλεται  στην  επιμέλεια  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας ,  η  οποία  

ήταν  η  πιο  καταρτισμένη  να  δώσει  μια  ώριμη  μελέτη ,  η  οποία  βασάνισε  

πάρα  πολύ  την  τεχνική  μας  υπηρεσία ,  στο  τέλος  τα  κατάφερε  και  το  

έργο  θα  αρχίσει  οσονούπω .  Τα  περισσότερα  θα  σας  τα  πει  ο  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Για  ερωτήσεις  

είμαστε .  Ξεκινάμε  με  ερωτήσεις ,  κύριε  Αναστασιάδη  ή  τοποθέτηση  

θέλετε  να  κάνετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ο  κ .  Φωτιάδης ,  κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διαβάζω  από  το  

δεύτερο  φύλλο  της  συμφωνίας  χορηγίας ,  μεταξύ  της  εταιρείας  και  του  

Δήμου .  Στην  παράγραφο  5 ευκρινέστατα  η  εταιρεία  διευκρινίζει  για  

ποιο  λόγο  κάνει  αυτή  την  κίνηση .  Διαβάζω  επακριβώς .  Θέλει  να  είναι  

κοινωνικά  υπεύθυνη  και  επιδιώκει  την  αποφυγή  και  ελαχιστοποίηση ,  

την  αύληση  ή  και  την  αποκατάσταση  όλων  των  δυσμενών  επιπτώσεων  

του  έργου  και  αφετέρου  την  προώθηση  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  

ανάπτυξης  των  τοπικών  κοινωνιών .  Των  τοπικών  κοινωνιών  της  

όδευσης ,  εννοεί  του  αγωγού .   

 Εμείς  έχουμε  και  τον  συμπιεστή  από  την  είσοδο  της  χώρας ,  εδώ  

είναι  ο  συμπιεστής .  Αυτό  το  ονομάζει  η  «γαλαντόμα» αυτή ,  εντός  

εισαγωγικών  προσφορά ,  εταιρική  κοινωνική  ευθύνη  στην  συνέχεια .   

 Επίσης ,  στην  παράγραφο  6,  δεύτερη  ερώτηση ,  ενώ  βλέπουμε  

άλλα  τοπικά  κανάλια  από  την  Ανατολική  Μακεδονία  ότι  η  

συγκεκριμένη  εταιρεία  προμηθεύει  μηχανήματα ,  εξοπλισμούς ,  εδώ  

στην  παράγραφο  6,  με  βάση  το  συμφωνητικό ,  μερικεύει ,  γιατί  τάχα  

μόνο  σε  μας  και  μιλάει  για  κατασκευή ,  για  ανακαίνιση  καταστάσεων ,  

δικτύων ,  υποδομών ,  όπως  είναι  σχολεία ,  πλατείες ,  νηπιαγωγεία ,  

παιδικές  χαρές ,  βρεφικοί  σταθμοί ,  γηροκομεία ,  κέντρα  υγείας ,  γήπεδα ,  

συστήματα  πόσιμου  νερού ,  αρδευτικά  δίκτυα ,  ασφαλτοστρώσεις  

δρόμων ,  γεφύρια ,  φωτοβολταϊκά  συστήματα ,  γεωθερμικές ,  προφανώς  

εννοεί ,  γεωτρήσεις  ερευνητικές .   

 Εδώ  εμείς  γιατί  δεν  έχουμε  και  την  προμήθεια ,  όπως  όλες  οι  

διαφημίσεις  του  συγκεκριμένου  φορέα  λένε  ότι  προμήθεια  τόσων  

μηχανημάτων  εκεί ,  τόσων  εκεί ;  Εδώ  γιατί  δεν  αναφέρεται ;  

 Και  βεβαίως ,  η  τρίτη  ερώτηση  και  τελειώνω  είναι ,  πώς  ακριβώς  

αντιλαμβάνεστε  αυτό  που  λέει  στην  προμετωπίδα  η  σύμβαση ,  ότι  εδώ  
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ακριβώς  έχουμε  μια  ευαισθησία  και  έχουμε  μια  προσπάθεια  

ελαχιστοποίησης  της  επιβάρυνσης ,  της  όχλησης ,  της  βλάβης  και  εάν  

θεωρείτε  ότι  αυτό  το  έργο  κάνει  πραγματικά  θεραπεία  σε  αυτές  τις  

οχλήσεις  ή  βλάβες  που  προξενεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ξεκινήσω  από  την  παράγραφο  6,  από  το  δεύτερο  ερώτημα .  Η  

σύμβαση  χορηγίας  είναι  για  το  συγκεκριμένο  έργο .  Μέσα  στην  

παρένθεση  λέει  ο  ΤΑΡ  τι  άλλα  πράγματα  μπορούν  να  κάνουν  στο  

πλαίσιο  της  κοινωνικής  εταιρικής  ευθύνης .  Η  συμφωνία  μιλάει  εδώ  

μόνο  για  το  συγκεκριμένο  έργο .   

 Τώρα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  ήδη  έχει  εγκριθεί  ένα  

απορριμματοφόρο  από  τον  Δήμο  Σερρών  για  τον  ΤΑΡ .  Εκτός  από  αυτό .  

Δηλαδή  μέσα  σε  αυτά  που  λέει  η  παρένθεση ,  γίνονται  και  άλλα  

πράγματα  πλην  του  έργου  αυτού ,  της  οδού  Δορυλαίου  γίνονται  και  

άλλα  έργα  και  άλλα  πράγματα  θα  γίνουν  μέσα  σε  αυτά  που  λέει  η  

παρένθεση .   

 Ήδη  έχουν  ανακοινώσει  την  προμήθεια  ενός  απορριμματοφόρου  

για  τον  Δήμο  Σερρών .  Τελευταία  ζητήσαμε  επίσης ,  να  προμηθευτούμε  

και  ένα  εκχιονιστικό  μηχάνημα .  Και  έχουν  υποσχεθεί  ότι  θα  

βοηθήσουν  στην  ολοκλήρωση  των  πολιτιστικών  κέντρων  Κάτω  

Μητρουσίου ,  Μονοκκλησιάς .  

 Επίσης  έχουν  καταθέσει  οι  πρόεδροι  Κωνσταντινάτου ,  Άνω  

Καμήλας  και  Προβατά  προτάσεις  και  θα  ανταποκριθούν  σε  ένα  μέρος  

αυτών  των  προτάσεων  και  όπως  γνωρίζετε  εδώ  και  ένα  χρόνο  ή  δυο  

χρόνια  δίνουν  χορηγίες  για  την  Πολιτεία  των  Ευχών  και  για  το  ECO 

Festival .   
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 Άρα  μέσα  σε  αυτά ,  μέσα  στην  παρένθεση ,  σε  αυτά  που  γράφει  η  

παρένθεση ,  ο  ΤΑΡ  θα  συμπεριλάβει  και  άλλες  χορηγίες  πέρα  από  την  

κατασκευή  της  οδού  Δορυλαίου .   

 Τώρα  για  την  παράγραφο  5,  που  είναι ,  εγώ  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω ,  τι  δεν  καταλαβαίνει  κανείς  εδώ ;  Είναι  ξεκάθαρο .  Η  

εταιρεία  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  εταιρικής  ευθύνης  κάνει  κάποιες  

χορηγίες  στις  τοπικές  κοινωνίες .  Δεν  είναι  δυνατόν  εμείς  να  είμαστε  ο  

μοναδικός  δήμος  που  δεν  θα  αξιοποιήσουμε  αυτές  τις  χορηγίες ;   

 Εμείς  να  υπενθυμίσουμε  ως  δήμος  Σερρών  είπαμε  τις  ενστάσεις  

μας ,  καταθέσαμε  τις  ενστάσεις  μας  και  για  τον  αγωγό  και  για  τον  

συμπιεστή .  Για  την  όδευση  του  αγωγού  ταυτιστήκαμε  με  την  άποψη  

του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου  που  είναι  ο  καθ’  ύλην  αρμόδιος  

επιστημονικός  φορέας  και  για  τον  συμπιεστή  μην  ξεχνάτε  ότι  έχουμε  

καταφύγει  στο  ΣτΕ .   

 Από  εκεί  και  πέρα  όμως ,  η  κυβέρνηση  αποφάσισε  το  έργο  αυτό  

να  το  κάνει  και  νομίζω  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  εμείς  να  είμαστε  ο  

μοναδικός  δήμος  που  θα  ζημιώσει  την  τοπική  κοινωνία  μη  

αποδεχόμενος  τις  χορηγίες  που  δίνει  ο  ΤΑΡ .   

 Πολύ  σωστά ,  πολύ  λογικά  κάνουμε  και  αξιοποιούμε ,  

εκμεταλλευόμαστε  αυτές  τις  χορηγίες  προς  όφελος  των  τοπικών  

κοινωνιών  διαφορετικά  θα  έλεγα  ότι  θα  μας  κατηγορούσαν .  Ασφαλώς  

θα  μας  κατηγορούσαν  οι  τοπικές  κοινωνίες  γιατί  δεν  αποδεχόμαστε  τις  

χορηγίες .   

 Αυτές  είναι  οι  απαντήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ακούσαμε  τον  κ .  Αγγελίδη ,  τον  Δήμαρχο  να  

δηλώνει  ότι  έχει  μεριμνήσει ,  ως  όφειλε  και  για  τις  τοπικές  κοινωνίες .  

Σήμερα  το  λογικό ,  το  εύλογο ,  το  αυτονόητο  θα  ήταν  να  έχουμε  εδώ  μια  

συμφωνία  συνολική  και  όχι  να  μείνουν  οι  τοπικές  κοινωνίες  στο  εάν  

και  έχει  δεσμευτεί .   

 Αυτό  ήταν  μια  υποχρέωση ,  η  οποία ,  όπως  εξήγησα ,  από  την  

παράγραφο ,  αυτό  ακριβώς  εννοούσα ,  5 είναι  ξεκάθαρο  ότι  ο  Δήμαρχος  

όφειλε  μέσα  σε  αυτό  το  συμφωνητικό  να  περιγράψει  ακριβώς  και  το  

αντικείμενο  το  φυσικό  που  θα  πάρει  αντισταθμιστικά  κάθε  οικισμός ,  

κάθε  κοινωνία .   

 Το  δεύτερο  που  έχω  να  παρατηρήσω  είναι  το  εξής :  δεν  είναι  τάχα  

πώς  το  νοιώθετε ,  δεν  είναι  τάχα ,  πώς  να  το  χαρακτηρίσω  τώρα ,  

προσπαθώ  να  βρω  μια  ευπρεπισμένη  έκφραση ,  υποκριτικό ,  δεν  είναι ,  

δεν  έχουμε  συμβιβαστεί ,  δεν  έχουμε  πουλήσει ,  εντός  εισαγωγικών  ή  

εκτός ,  την  προσπάθεια  του  Δήμου  για  την  απομάκρυνση  του  

συμπιεστή ;   

 Εμείς  εδώ  ως  παράταξη  ήμασταν  οι  μόνοι  που  είπαμε  να  

αφήσουμε  την  συζήτηση  για  την  όδευση ,  να  μιλήσουμε  για  τον  

συμπιεστή .  Το  θυμάστε ;  Ναι ,  το  θυμάστε .  Εδώ  εμείς  δηλαδή  

συμφωνούμε  με  ένα  ποσό ,  το  οποίο  για  μας  είναι  ευτελές .  Να  σας  

θυμίσω  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  και  κύριε  Αγγελίδη  ότι  στην  

συνεδρίαση  στις  11/1/17 εμείς  είπαμε  ναι  και  βεβαίως  ναι  στις  

χορηγίες  από  τον  ΤΑΡ .  Αλίμονο .  Αυτό  το  ποσό  πως  προέκυψε ;  Εμείς  

το  θεωρούμε  ιδιαιτέρως  μικρό .  Προκλητικά  μικρό  και  με  τους  όρους  

που  διατίθεται  το  ποσό .  Θα  το  πάρει  η  εταιρεία  μας ;  Δεν  μιλούμε  για  

έκπτωση .  Θα  σας  το  κάνουμε  έτσι ,  θα  μας  βοηθήσετε  εκεί ,  θα  
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πληρώσετε  εσείς  την  Δ .Ε .Η .  για  την  μεταφορά  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .   

 Βεβαίως  οι  όροι  είναι  πολύ  συγκεκριμένοι ,  λεόντειοι  υπέρ  της  

εταιρείας .  Εάν  θα  δούμε  στην  εταιρεία ,  μπορώ  να  σας  τα  διαβάσω ,  εάν  

θέλετε ,  για  την  οικονομία  του  χρόνου  αντιπαρέρχομαι   

 Το  ποσό  πως  προέκυψε  δηλαδή ;  Θα  μας  εξηγήσει  ο  κ .  Αγγελίδης ,  

το  ποσό  για  την  Δορυλαίου  εκεί  εγκιβωτισμένο ,  όπως  είναι  τα  

πεζοδρόμια  δεν  θα  αλλάξουμε ,  θα  βάλουμε  πέτρες ,  θα  μεταφέρουμε  το  

νερό  και  θα  βάλουμε  φωτιστικά .  Φοβερή  ανάπλαση  που  αναβαθμίσει  

και  περαιτέρω  βελτιώνει  την  ποιότητα ,  αντισταθμίζει  την  βλάβη  των  

οχλήσεων  και  τα  λοιπά .   

 Εδώ  μπαίνει  ένα  εύλογο  ερώτημα ,  όταν  εμείς  μαχόμαστε  για  να  

φύγει  ο  συμπιεστής  στην  Αθήνα ,  πως  την  ίδια  στιγμή  εμείς  δεχόμαστε  

καθρεφτάκια ;  Καθρεφτάκια  δεχόμαστε .  Δεν  είμαστε  ιθαγενείς .  Διότι  

εάν  μείνει  ο  συμπιεστής  το  μεγάλο  διακύβευμα  για  μας ,  το  μεγάλο  

πρόβλημα  είναι  ο  συμπιεστή  και  σας  ερωτώ  με  μια  ερώτηση ,  η  οποία  

δεν  έχει  απάντηση  αλλά  θα  την  διατυπώσω  έτσι ,  τι  προβλέψαμε  για  τις  

οχλήσεις  του  συμπιεστή ,  που  ξεκάθαρα  να  το  πούμε ,  θα  μείνει  εκεί ;  

Αυτή  η  κίνηση  σήμερα  αυτό  δείχνει .  Ότι  εμείς  εγκαταλείψαμε .   

 Να  αποσύρουμε ,  να  μην  πληρώνουμε  άδικα  στο  ΣτΕ ,  να  

αποσύρουμε  σήμερα  ρεαλιστικά  να  πάμε  στην  απόσυρση  μην  

πληρώνουμε  και  να  κάνουμε  μια  συμφωνία  πακέτο .  Να  δούμε  εκεί  ο  

συμπιεστής  με  δική  μας  μελέτη ,  όχι  με  ευχολόγια  των  μεγάλων  

εταιρειών ,  ούτε  αυτοί  βεβαίως  είναι  τόσο  γαλαντόμοι  τυχαία .  Θέλουν  

να  προχωρήσει  το  έργο  και  θέλουν  οτιδήποτε  παρουσιαστεί  ως  αίρεση  

να  το  ακυρώσουν  εν  τη  γενέσει .   
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 Λοιπόν ,  εμείς  θα  πρέπει  να  κάνουμε  μια  συγκεκριμένη  μελέτη .  

Την  κάναμε ;  Εκεί  ο  συμπιεστής  τι  όχληση  θα  δημιουργεί  τριακόσιες  

εξήντα  πέντε  μέρες ;  Εσαεί .  Δεν  κάναμε  τίποτα  προφανώς .   

 Βεβαίως  η  αναφορά  που  κάνατε  κ .  Αγγελίδη  ότι  εκεί  γιατί  δεν  

βάλατε ,  εγώ  λέω ,  γιατί  δεν  βάλατε  και  την  προμήθεια ;  Να  βάζατε  και  

την  προμήθεια .  Είναι  υπέρ  σας  εάν  θα  πάρουμε  και  απορριμματοφόρο .  

Και  θα  τελειώσουμε  εκεί ;  Δεν  πρόλαβα  να  σας  κάνω  κάποιες  

ερωτήσεις  για  την  κατάσταση  του  στόλου  του  Δήμου .  Εννοώ  GCB και  

τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Ξέρετε  εσείς  τι  εννοώ ,  τριπλές  βάρδιες  στην  

αποκομιδή ,  τα  GCB στα  συνεργεία  και  ο  καιρός  απειλητικός .   

 Λοιπόν ,  ήμασταν  κομπλέ  εκεί ;  Δεν  θέλαμε  τίποτα  από  τέτοια  

μηχανήματα ;  Εκχιονιστικό  θέλαμε ;  Και  αυτό  άμα  μας  το  δίνουν  καλό  

είναι .   

 Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  εμείς  έχουμε  συγκεκριμένη  θέση .  

Αντισταθμιστικά  ναι ,  στο  μάξιμουμ  των  απαιτήσεων  που  μπορούμε  εδώ  

να  συμφωνήσουμε  τοπικές  κοινωνίες  δια  των  συμβουλίων  τους  και  

εμείς  σε  μια  συμφωνία  πακέτο  συνολικά .  Όχι  εάν  θελήσει  ο  ΤΑΡ  θα  το  

ολοκληρώσει  το  γιαπί  στο  Κάτω  Μητρούσι  και  ούτω  καθ’   εξής .   

 Λοιπόν ,  σε  εκκρεμότητα  το  θέμα  του  συμπιεστή .  Το  μέγα  θέμα .  

Το  μόνο  που  μπορούσαμε  επί  της  ουσίας  να  διαπραγματευτούμε .  Αυτό  

είναι  το  ναι  και  στην  ανοχή  του  συμπιεστή ,  κύριε  Αγγελίδη .  Γιατί  

όπως  είπατε  ο  αγωγός  ξεκαθάρισε ,  συμφωνήσαμε .  Εδώ  

συμβιβαζόμαστε  λοιπόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελειώνω .  Στα  πλαίσια  λοιπόν  της  κοινωνικής  εταιρικής  ευθύνης  δεν  

κάνουμε  τίποτα  επί  της  ουσίας .  Να  αποσύρουμε  αυτό  το  κείμενο ,  

κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  οποίο  το  θεωρώ  ότι  είναι  καθρεπτάκι  

και  πρόκληση ,  να  συμπεριλάβουμε  όλες  μας  τις  απαιτήσεις  μας  για  τις  

τοπικές  κοινωνίες ,  να  συμπεριλάβουμε  και  να  δούμε  εμείς  με  δική  μας  

πρόταση  τι  σημαίνει  συμπιεστής  365 μέρες  δίπλα  στο  Κωνσταντινάτο  

και  δίπλα  στην  πόλη ,  να  δούμε  εκεί ,  ενδεχομένως ,  τι  έργο  πρέπει  να  

προτείνουμε  και  να  μας  τα  κατασκευάσει  αυτή  η  εταιρεία  και  βεβαίως  

αυτή  η  πιστοποίηση  για  την  συγκεκριμένη  δική  η  αδελφή  εταιρεία  

είναι  λίγο  πρόκληση .  Και  Σερραίοι  εργολάβοι  θα  μπορούσαν  να  

κάνουν  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα .  Θα  είμαι  εξαιρετικά  σύντομος .  Η  θέση  της  ‘Διάβασης  

Πεζών’  για  το  εν  λόγω  ζήτημα  είναι  γνωστή .   

Κύριε  Αγγελίδη  το  επιχείρημά  σας  φαίνεται  εκ  πρώτης  όψεως  

λογικό .  Αφού  δίνουν  χρήματα  γιατί  να  μην  τα  πάρουμε ;  

Αντιλαμβάνεστε  όμως ,  όπως  το  έχουμε  αναδείξει  ότι  τέτοιου  είδους  

ζητήματα  δεν  είναι  μόνο  οικονομικά ,  έχουν  και  μια  ασφαλώς  ηθική  

διάσταση .    

Δεν  μπορεί  ο  δήμος  Σερρών  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  ζητάτε  

σήμερα  να  εγκρίνουμε  αντισταθμιστικά  οφέλη  από  την  εταιρεία  την  

στιγμή  που  είμαστε  σε  μια  διαδικασία  σύγκρουσης ,  να  το  πω ,  για  τους  

γνωστούς  λόγους .  Και  για  την  όδευση  και  τον  συμπιεστή .   
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Σκεφτείτε  τον  εαυτό  σας  ή  κάποιον  φίλο  σας ,  ο  οποίος  κάποιος  

το  προξενεί  μια  μόνιμη  βλάβη  και  την  ίδια  στιγμή  δέχεται  δωράκια .  

Πώς  θα  το  χαρακτηρίζαμε  ή  πως  θα  νοιώθαμε  εμείς  στην  θέση  του ;   

Θα  χρησιμοποιήσω  μια  λέξη  που  μπορεί  να  ενοχλήσει  αλλά  

νομίζω  ότι  δεν  είναι  μια  αξιοπρεπή  στάση .   

Επικαλεστήκατε  τις  τοπικές  κοινωνίες .  Μα  οι  τοπικές  κοινωνίες ,  

μέρος  των  τοπικών  κοινωνιών  δεν  μας  ζήτησαν  να  συμπαρασταθούμε ,  

τουλάχιστον  οικονομικά ,  με  τον  διορισμό  κάποιου  δικηγόρου  για  να  

αλλάξουμε  την  θέση  του  συμπιεστή ;  Τοπικές  κοινωνίες  δεν  το  

ζήτησαν ;  Και  εμείς  αποφασίσαμε  να  συμπαρασταθούμε .   

Η  θέση  μας  είναι  απλή .  Την  λέω  πολύ  σύντομα .  Κανένα  

αντισταθμιστικό  όφελος  δεν  πρέπει  να  δεχθούμε  από  αυτή  την  

εταιρεία .  Πρέπει  να  εστιάσουμε  όλοι  την  προσοχή  μας  και  όλες  τις  

δυνάμεις  μας  να  πετύχουμε  τους  δικούς  μας  στόχους  που  ουσιαστικά  

είναι  η  υπεράσπιση  του  δημοσίου  συμφέροντος  και  όταν  το  

καταφέρουμε  αυτό  από  εκεί  και  πέρα  μπορούμε  να  ανοίξουμε  έναν  

διάλογο  με  την  εταιρεία  για  κάποια  αντισταθμιστικά  οφέλη .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  που  μου  δίνεις  τον  λόγο  και  το  βήμα .  Είμαι  ο  

μόνος  δημοτικός  σύμβουλος  στην  αίθουσα  αυτή  κύριοι  ο  οποίος  είπα  

όχι  όδευση  από  την  πεδιάδα .  Να  πάει  από  τον  ορεινό  όγκο ,  διότι  είναι  

γεγονός  σήμερα  ότι  οι  τεχνικές  εταιρείες  κατασκευάζουν  μέσα  από  

βράχια  αγωγούς ,  δρόμους  και  τα  λοιπά .  Διότι  η  πεδιάδα  των  Σερρών  
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κινδυνεύει  να  διαλυθεί  από  τον  αγωγό  και  πρέπει  να  ξέρετε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  ότι  περνάει  μέσα  από  την  πόλη .  Το  ξέρετε  αυτό  το  πράγμα ;   

 Παρακάλεσα  εμείς  να  έχουμε  σαν  συμβούλιο ,  να  γίνει  από  τον  

ορεινό  όγκο  και  να  ενωθεί  μαζί  με  τον  αγωγό  που  φεύγει  από  την  

Βουλγαρία  στο  Άγκιστρο  Προμαχώνα  και  να  οδεύσει  κανονικά  προς  

την  Θεσσαλονίκη .  Για  ποιο  λόγο  δεχθήκατε  να  γίνει  μέσα  από  την  

πεδιάδα ;    

 Είμαι  ο  μοναδικός  που  είπα  ότι  είναι  εγκληματική  ενέργεια  κατά  

του  Νομού  Σερρών ,  διότι  όπως  και  να  το  κάνουμε ,  κ .  Αγγελίδη ,  

κινδυνεύει  η  ζωή  όλων  μας .  Ξέρετε  τι  θα  πει  συμπιεστής ;  Μπορεί  να  

τινάξει  όλο  τον  Νομό  Σερρών  στον  αέρα .   

 Εγώ  επειδή  τώρα  εσείς  εδώ ,  δεν  λέω  ότι  φταίει  ο  δήμος  Σερρών ,  

φταίει  η  κυβέρνηση ,  η  άθλια  κυβέρνηση  των  δούλων .  Αυτοί  είναι  οι  

δούλοι  που  μας  κυβερνούν .  Δεν  είναι  κυβέρνηση  αυτή  ελληνική .  Αυτό  

να  το  ξέρετε .  Μας  παρασέρνει  παντού .  Προδότες ,  δολοφόνοι  των  λαών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  αυτοί  οι  αριστεροί  έχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχουν  κάνει  εγκλήματα .  Με  ακούτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάτσε  και  μην  μιλάς  από  εκεί .  Μην  μιλάς  τουλάχιστον  εσύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  συνεχίστε  σας  

παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κινδυνεύει  η  ζωή  μας  άμεσα .  Δεν  το  καταλαβαίνετε ;  Εάν  γίνει  κάτι  

εκεί  ξέρετε  τι  μπορεί  να  γίνει ;  Τσερνομπίλ .   

 Σε  παρακαλώ ,  εγώ  είπα  μια  πρόταση ,  να  πάει  από  τον  ορεινό  

όγκο .  Ποταμοί ,  Νευροκόπι ,  Άγκιστρο .  Ήταν  ότι  καλύτερο  μπορούσε  να  

γίνει .  Δυστυχώς  όμως  δεν  έγινε .  Και  εγώ  δεν  λέω  ότι  φταίτε  εσείς  σαν  

Δημοτική  Αρχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Τώρα  εγώ  κ .  Αγγελίδη  θα  

ψηφίσω  επειδή  εγώ  επικαλέστηκαν  ότι  είναι  αυτοί  δολοφόνοι  του  

Νομού ,  επειδή  θα  κάνετε  ένα  έργο  το  οποίο  το  κλέβετε  από  εμένα .  Εγώ  

το  είχα  κάνει  έργο ,  το  δημοπράτησα  να  γινόταν ,  δεν  το  κάνατε  εσείς .  

Δικαίωμά  σας .  Θα  το  ψηφίσω  μόνο  και  μόνο  επειδή  θα  ωφελήσει  την  

γειτονιά  μου  αλλά  να  ξέρετε  εγώ  δεν  συμφωνώ  με  αυτές  τις  άθλιες  

συνθήκες .  Ένα  κράτος  που  είναι  υποτακτικό ,  ένα  κράτος  που  δεν  είναι  

ελεύθερο ,  σκλαβωμένο  από  τις  μεγάλες  πολυεθνικές  εταιρείες .  Αυτό  

μόνο  να  ξέρετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κακό  στην  πόλη  θα  κάνει ,  καλό  δεν  θα  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συνάδελφοι ,  προσέξτε  με .  Πρέπει  να  ξεκαθαρίσουμε  

τα  πράγματα .  Τα  μπερδέψαμε  τα  πράγματα .  Αντιφατικά  πράγματα  

είπαμε  και  θα  σας  πω  γιατί .  Αυτό  που  ψηφίζουμε  αυτή  την  στιγμή  είναι  

η  συμφωνία  μεταξύ  του  Δήμου  για  ένα  συγκεκριμένο  έργο .  Αυτό  είναι .  

Η  συμφωνία  μεταξύ  του  ΤΑΡ  και  του  Δήμου  συνεργασίας  για  ένα  

συγκεκριμένο  έργο .   

 Δεν  έχει  καμία  σχέση  μέσα  οι  προμήθειες  και  τα  λοιπά .  Η  

προμήθεια  θα  έρθει  σε  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εδώ  τα  μπερδέψαμε .  

Δεν  ξέρω  εάν  γίνεται  εσκεμμένα  ή  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .   Κύριε  Γκότση  συνεχίστε .  Κύριε  Γκότση  

όχι  διάλογο  σε  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγκληματική  ενέργεια  είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εγώ  μιλάω  για  την  σημερινή  συνεδρίαση .  Άρα  εδώ  μέσα  σε  αυτό  και  

τι  λένε  οι  όροι  αυτής  της  συμφωνίας ;  Ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  

Επιτροπή  από  υπαλλήλους  μηχανικούς  που  θα  επιβλέπουν  το  έργο  

δικούς  μας  και  θα  κάνουν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  λέει  μέσα .  Αντώνη  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  διακόπτετε  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που  θα  γίνεται  τμηματική  παραλαβή ,  αυτό  λέει  μέσα .  Και  στο  τέλος  

που  θα  γίνει  η  οριστική  παραλαβή  αυτά  λέμε  μέσα  και  δεν  είναι  κατά  

του  Δήμου  όλοι  οι  όροι  της  συμφωνίας  αυτής .   

 Και  τώρα  πάμε  στο  εξής  ερώτημα .  Δεν  μου  λέτε  συνάδελφοι ,  από  

την  μια  μεριά  λέμε  ότι  δεχόμαστε  δωράκια ,  από  την  άλλη  μεριά  ο  

συμπιεστής .  Και  λέμε  εμείς  ότι  εάν  όμως  το  δωράκι  αυτό  ήταν  πιο  

μεγάλο ;  Το  δεχόμαστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  ακούσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είπαμε  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  το  δωράκι  είναι  πιο  μεγάλο ,  εάν  δηλαδή  τα  αντισταθμιστικά  οφέλη  

ήταν  περισσότερα ,  τότε  τι  γινόταν ;  Δεν  θα  υπήρχε  συμπιεστής ;   

 Και  κλείνω .  Τα  σηκώσαμε  όλα .  Όλα  τα  σηκώσαμε .  Το  θέμα  όμως  

είναι  η  διευκρίνιση  που  γίνεται .  Σε  άλλο  συμβούλιο  θα  έρθουν  για  τις  

τοπικές  κοινωνίες  Μητρούσι  και  Μονοκκλησίας  όπου  θα  γίνουν  τα  δυο  

Πολιτιστικά  Κέντρα .  Δεν  μπορούσαν  να  μπουν  αυτά  στην  εταιρεία  

αυτή  που  κατασκευάζει  το  έργο .  Μην  τα  μπερδεύουμε  τα  πράγματα .  Σε  
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άλλη  συνεδρίαση  θα  έρθουν  στις  τρεις  τοπικές  κοινωνίες  τα  έργα  που  

ζήτησαν .   

 Άρα  λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  ολοκληρώνω .  Άρα  λοιπόν  σήμερα ,  για  να  ξέρουμε  τι  περνάμε ,  

είναι  η  συμφωνία  συνεργασίας  για  το  συγκεκριμένο  έργο .  Αν  τα  

μαζέψουμε  όλα  σε  ποσό ,  δηλαδή  εγώ  δεν  λέω  ότι  τα  πήραμε ,  αυτά  που  

λένε ,  γιατί  κανένας  δεν  πήρε ,  είμαστε  ο  πρώτος  δήμος  που  θα  αρχίσει  

έργο  κατασκευαστικό .  Ο  πρώτος  δήμος .  Όλοι  λένε  ότι  θα  πάρουν .  Και  

ο  Εμμ .  Παπάς  λένε  ότι  θα  κάνουν  το  σφαγείο  και  προμήθεια  θα  γίνει  

στον  Δήμο  Νέα  Ζίγδης  και  τα  λοιπά .  Κανένας  δεν  πήρε  τίποτα .   

Είμαστε  ο  πρώτος  δήμος  που  θα  γίνει  το  έργο  και  λέμε  ότι  

σύμφωνα  με  αυτά  που  έχουμε  πει  και  έχουμε  συμφωνήσει ,  το  ποσό  δεν  

είναι  διόλου  ευκαταφρόνητο .  Θα  φτάσει  στις  500,  600 χιλιάδες .  Αυτό  

θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γκότση .  Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  

Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  

Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  τρία  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  πρότασή  μας  σαφέστατη ,  ξεκάθαρη  

και  στοχευμένη .  Είπαμε  με  δυο  βάρκες  δεν  μπορούμε  να  ταξιδεύουμε .  

Και  στο  ΣτΕ  και  δωράκια  για  ποιο  πράγμα  δωράκια ;  Για  την  όδευση  ή  

για  τον  συμπιεστή ;   
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 Λέμε  λοιπόν  ας  είμαστε  εδώ  μεταξύ  μας  ειλικρινείς .  Εάν  ξέρουμε  

και  αντιλαμβάνεστε  τι  λέω ,  ότι  ο  συμπιεστής  μένει ,  τότε  να  κάνουμε  

μελέτη  δική  μας  με  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και  με  άλλους  κρατικούς  

φορείς  και  με  δικούς  μας  υπάλληλους  να  δούμε  πως  θα  κάνουμε  

ανάσχεση  στην  όχληση  ή  στην  πιθανή  βλάβη  ή  γενικά  στις  επιπτώσεις  

στις  τοπικές  κοινωνίες  οι  οποίες  είναι  πολύ  συγκεκριμένες .  Είναι  η  

πόλη ,  το  Κωνσταντινάτο  και  το  Σκούταρι .   

 Είμαι  σαφής ,  γι '  αυτό  ανέφερα  την  παράγραφο  5.  Επίσης  να  

διευκρινίσουμε ,  διότι  θεωρούμε  ότι  είναι  πάρα  πολύ  απλό  και  βατό ,  

κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  αυτά  συμβαίνουν  κ .  εισηγητά ,  μπορείτε  να  μας  

προσκομίσετε ,  οφείλατε  να  μας  προσκομίσετε  τα  έγγραφα  που  

υπέγραψε  ο  κ .  Δήμαρχος  ως  αίτημα  και  αυτή  την  διαπραγμάτευση  που  

κάνατε  να  το  δούμε  ένα  έγγραφο  με  τάδε  ημερομηνία  που  λέει  αυτό  για  

το  Τοπικό  Διαμέρισμα ,  για  το  άλλο  Διαμέρισμα  και  ούτω  καθ’  εξής .  

 Αυτά  θα  τα  είχατε  επισυνάψει  και  αυτό  θα  ήταν  το  πρώτο  

παράρτημα  αυτής  της  συμφωνίας  που  βεβαίως  όλοι  θα  καταλαβαίναμε  

παράρτημα  1 συμφωνία  με  την  πόλη  των  Σερρών ,  παράρτημα  2 

συμφωνία  με  το  Διαμέρισμα  τάδε ,  Τοπικό ,  Δημοτικό  και  ούτω  καθ΄  

εξής  και  βεβαίως  οι  προμήθειες  και  θα  ήταν  μια  πανδαισία ,  μια  

ξεκάθαρη  διαπραγμάτευση .   

 Τα  έγγραφα  λοιπόν  να  μας  τα  φέρετε ,  έστω  στο  επόμενο  

συμβούλιο ,  να  δούμε  ακριβώς  πως  πάει  η  διαπραγμάτευση .  Τώρα  με  

κορώνες  και  με  αφορισμούς  κανείς  δεν  μπορεί  να  πειστεί .  Και  εάν  θα  

δούμε  και  είμαστε  οι  πρώτοι .  Βεβαίως  θα  έπρεπε  να  είμαστε  οι  πρώτοι .   

Ποιος  θα  ήταν  ο  πρώτος ;  Είμαστε  οι  μεγαλύτεροι  και  είμαστε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κεντρική  Μακεδονία  λέμε  οι  πρώτοι .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που  φιλοξενούμε  τον  συμπιεστή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον  διακόπτετε .  Δεν  πρέπει  να  τον  διακόπτετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που  φιλοξενούμε  τον  συμπιεστή ,  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφος  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πείτε  μας ,  κύριε  εισηγητά ,  πόσοι  συμπιεστές  υπάρχουν ,  προβλέπονται  

και  θα  λειτουργούν  365 μέρες  στην  επικράτεια  μέχρι  την  Λάρισα ;  

Πείτε  μας  πόσοι  συμπιεστές ;  Για  να  δούμε  εάν  εμείς  εύλογα  πρέπει  να  

είμαστε  οι  πρώτοι  στις  απαιτήσεις .  

 Ή  θα  πάμε  με  τον  ρεαλισμό   ή  θα  είμαστε  μαχητικοί  μέχρι  το  

τέλος  και  τα  δυο  μαζί  δεν  γίνονται .  Ο  ρεαλισμός  λοιπόν  επικράτησε  

και  τον  προτείνετε ,  γι '  αυτό  είπα  ότι  αποσύρετε  την  δήθεν  μαχητική  

μας  παρουσία  στο  ΣτΕ ,  γιατί  ο  κόσμος  μας  πήρε  χαμπάρι .   

 Λοιπόν ,  να  κάνουμε  τα  δέοντα  κύριοι  συνάδελφοι  όπως  ακριβώς  

τα  περιγράφει  ξεκάθαρα  η  εταιρεία .  Λέει  ότι  για  αποφυγή ,  

ελαχιστοποίηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αύληση  και  αποκατάσταση  των  δυσμενών  επιπτώσεων  του  έργου ,  όπου  

έργο  εδώ  κυρίως  για  μας  συμπιεστής .   

 Λοιπόν ,  αυτά  όλα  μπορούσαμε  να  τα  δούμε  συνολικά .  Αυτή  την  

λογική  του  να  κάνουμε  αυτό  και  μετά  θα  δούμε  και  εάν  μας  
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ξεγελάσουν  μας  ξεγέλασαν  άλλοι ,  δεν  είναι  διαπραγμάτευση .  Το  ποσό  

είναι  ευτελές .  Εάν  το  ποσό  αφορά  την  όδευση  των  αγροκτημάτων  του  

Δήμου ,  της  πόλης  δηλαδή ,  είναι  ευτελές  για  μας .  Είμαστε  σε  

συνέχεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη  να  κλείσουμε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέμε  όχι  στο  συγκεκριμένο  έργο ,  λέμε  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  

του  συμπιεστή  και  να  ζητήσουμε  πολλά  περισσότερα .  Κατά  τα  λοιπά  

περιμένουμε  απαντήσεις  να  πειστούμε .  Είμαστε  καλοπροαίρετοι  αλλά  

θεωρούμε  ότι  αυτή  η  διαπραγμάτευση  δεν  είναι  διαπραγμάτευση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τους  δημότες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να  το  διευκρινίσω  λίγο  γιατί  προφανώς  δεν  γίναμε  αντιληπτοί .  Κύριε  

Γκότση  ή  δεν  το  αντιληφθήκατε  σωστά  ή  σκοπίμως  προκαλείτε  

σύγχυση .  Η  ‘Διάβαση  Πεζών’ ,  τουλάχιστον ,  δεν  έθεσε  θέμα  ποσού .  

Και  το  μεγαλύτερο  ποσό  να  ήταν  η  θέση  μας  θα  ήταν  η  ίδια .  Εμείς  

διαφωνούμε  και  θεωρούμε  ότι  οι  πολιτικές  αυτές  επιλογές  είναι  

επιλογές  ενδοτισμού .   

 Τελειώνω  με  αυτό .  Να  είστε  σίγουροι  ότι  στο  δικαστήριο  η  

εταιρεία  όλα  αυτά  τα  δωράκια  θα  τα  χρησιμοποιήσει  πρώτα  και  

καλύτερα  για  διαπραγματευτικό  χαρτί .   
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 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  ξέρετε  εσείς  κανέναν  να  έχει  γνώση  φυσικού  αερίου  

στην  πόλη  των  Σερρών  ή  στην  Ελλάδα ;  Δεν  υπάρχει  γνώση  κύριε .  

Πρέπει  να  έρθουν  από  την  Αμερική  που  έχουν  τεχνογνωσία .  Εμείς  τι  

ξέρουμε  από  συμπιεστάς  ξέρετε ;  Δεν  το  ξέρει  κανείς .   

 Άρα  η  Τεχνική  Υπηρεσία  σας  μηδέν  προσέφερε .  Μηδέν .  Τι  γνώση  

έχει  αυτός ;  Ξέρει  τι  θα  πει  φυσικό  αέριο ;  Μπορεί  να  τινάξει  όλη  την  

γη  στον  αέρα .  Τι  είναι  αυτά ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Είναι  σοβαρό  θέμα ,  πολύ  

σοβαρό  θέμα .   

Εγώ  δεν  μιλάω  για  οικονομικά  οφέλη .  Τι  να  τα  κάνεις ;  Εδώ  

πρόκειται  περί  ζωής  και  θανάτου .   Εάν  ζούμε ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  ζούμε ,  

να  μην  γίνει  κάτι  κακό  ατύχημα ,  όπως  το  Τσερνομπίλ .  Θα  διαλυθεί  

όλος  ο  νομός  Σερρών .  

Τίποτα  άλλο  δεν  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  καταρχήν  πρέπει  να  

πούμε  ότι  για  το  κάθε  τι  που  δίνει  ο  ΤΑΡ  σε  κάθε  Δήμο  υπάρχει  

ξεχωριστή  συμφωνία  χορηγίας .  Δεν  υπάρχει  πουθενά  πακέτο  

συμφωνίας  να  πει  ότι  θα  κάνω  χορηγίες  σε  εκδηλώσεις ,  θα  κάνω  ένα  

σχολείο ,  θα  κατασκευάσω  ένα  έργο  και  τα  λοιπά ,  να  τα  συμπεριλάβει  

όλα  σε  μια  συμφωνία .  Αυτό  δεν  το  έχει  κάνει  πουθενά .  Αυτή  είναι  η  

πρακτική  τους .  Ξεχωριστά  για  κάθε  χορηγία  υπάρχει  συμφωνία .   
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 Η  συμφωνία  που  κάνουμε  με  το  ΤΑΡ  αυτή  την  στιγμή  είναι  η  

μοναδική  συμφωνία ,  η  πρώτη  που  γίνεται  σε  όλη  την  Ελλάδα  από  όπου  

περνάει  ο  αγωγός  ΤΑΡ .  Πουθενά  αλλού  δεν  έχουν  υπογράψει .  Είναι  η  

πρώτη  συμφωνία  που  θα  υπογράψουμε  και  θα  ξεκινήσει  το  έργο  στις  

24 Αυγούστου .  

 Όσον  αφορά ,  θα  επαναλάβω  και  πάλι ,  για  την  όδευση  του  αγωγού  

θυμάστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σχεδόν  ομόφωνα  ενστερνιστήκαμε  

όλοι  την  τεκμηριωμένη  επιστημονική  άποψη  του  Γεωτεχνικού  

Επιμελητηρίου .  

 Και  για  τον  συμπιεστή ,  επίσης  ομόφωνα  προσφύγαμε  στο  ΣτΕ .  

Και  που  ξέρετε  εάν  το  ΣτΕ  δεν  δικαιώσει  την  αγωγή  που  κάναμε ;  Και  

φανταστείτε ,  λέμε  τώρα ,  να  μας  δικαιώσει  και  να  μην  πάρουμε  την  

χορηγία  αυτή .   

 Λοιπόν ,  ασφαλώς  δεν  έχει  εγκαταλειφθεί  καμία  προσπάθεια .  

Όσον  αφορά  δε  για  τις  δυσμενείς  επιπτώσεις  από  την  όδευση  του  

αγωγού ,  του  συμπιεστή  και  τα  λοιπά ,  πρέπει  να  πούμε  το  εξής :  για  

οποιοδήποτε  έργο ,  το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά ,  υπάρχουν  

περιβαλλοντικές  μελέτες ,  οι  οποίες  περνάνε  αποστράγγισμα ,  στην  

κυριολεξία  αποστράγγισμα .  Και  εφόσον  εγκρίνονται  οι  

περιβαλλοντικές  μελέτες  τότε  ξεκινάει  ένα  έργο .   

 Το  δε  ΣτΕ  εάν  πει  ότι  ο  συμπιεστής  πράγματι  κάνει  κακό ,  εάν  

πειστούν  ότι  κάνει  κακό ,  δεν  θα  το  εγκρίνουν .  Θα  πουν  ότι  όχι ,  δεν  

πρέπει  να  γίνει  ο  συμπιεστής .   

 Αλλά  να  πω  τις  ανησυχίες  αυτές  περί  περιβαλλοντικής  όχλησης  

και  τα  λοιπά ,  να  θυμίσω  λίγο  τα  δικά  μας .   

Θυμάστε  τι  ακούσαμε  και  τι  δεν  ακούσαμε  για  το  αποχετευτικό  

Σκουτάρεως  –Μητρουσίου ;  Όχι  τα  αντλιοστάσια  θα  κάνουν  θόρυβο ,  
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όχι  θα  αναδύουν  οσμές  και  τότε  αυτά  τους  λέγαμε  ότι  υπάρχουν  

εγκεκριμένες  περιβαλλοντικές  μελέτες .  Πώς  βάζει  ο  άλλος  την  

υπογραφή  του ;  Ότι  δεν  θα  υπάρχει  ούτε  ήχος  ούτε  οσμή .  Και  

αποδείχθηκε .  Ούτε  ήχος  ούτε  οσμή .  Είναι  κοσμήματα  τα  δυο  

αντλιοστάσια  στα  δυο  αυτά  χωριά .   

Λεόντειος  είναι  μια  συμφωνία  όταν  δίνουν  και  οι  δυο .  Εδώ  εμείς  

στην  υπόθεση  αυτής  της  χορηγίας  δεν  δίνουμε ,  παίρνουμε .  Γίνεται  ένα  

έργο  πανελλαδικής  εμβέλειας  και  ο  ΤΑΡ  στα  πλαίσια  του  έργο  αυτού  

δίνει  κάποιες  χορηγίες .  Εμείς  για  την  χορηγία  αυτή  δεν  δίνουμε  τίποτα  

αυτή  την  στιγμή .  Λεόντειος  θα  ήταν  εάν  δίναμε  εμείς  λίγα  και  

παίρνανε  οι  άλλοι  πολλά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  συναίνεσή  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  την ,  νομίζω  ότι  πραγματικά  θα  είχαμε  μεγάλη  ευθύνη ,  μεγάλη  

ευθύνη  απέναντι  στον  Σερραϊκό  λαό  εάν  δεν  αποδεχόμασταν  αυτές  τις  

χορηγίες .  Θα  κάναμε  ζημιά  στον  τόπο  μας  εδώ .   

 Πρέπει  να  επαναλάβω  και  πάλι  ότι  οι  χορηγίες  που  θα  πάρουμε  

μπορεί  να  ξεπεράσουν ,  νομίζω  είναι  500,  600 χιλιάδες ,  ίσως  και  

παραπάνω .   

 Η  οδός  Δορυλαίου ,  η  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  ήδη  ένα  

απορριμματοφόρο  έχει  εγκριθεί .  Μας  είπαν  ότι  και  γιατί  να  μην  τους  

πιστέψουμε  και  θα  τα  διεκδικήσουμε .  Τα  διεκδικούμε ,  όμως  

διεκδικήσαμε  και  την  Δορυλαίου .  Θα  βοηθήσουν  στα  Πολιτιστικά  

Κέντρα  Κάτω  Μητρουσίου ,  Μονοκκλησιάς .  Έχουν  γίνει  προτάσεις  από  

τους  προέδρους  Κωνσταντινάτου ,  Καμήλας ,  Προβατά  και  θα  δώσουν  

και  σε  αυτούς  κάποια  πράγματα .   
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 Ήδη  μας  έχουν  δώσει  για  την  Πολιτεία  των  Ευχών  και  για  το  Eco 

Festival .  Νομίζω  ότι  θα  ήταν  πολύ ,  μα  πολύ  μεγάλο  λάθος  εάν  δεν  

αποδεχόμασταν  αυτές  τις  χορηγίες .  Τότε  θα  μας  κατέκριναν  οι  

συμπολίτες  μας  και  μάλιστα  αυτή  η  χορηγία  πάει  στην  ανάπλαση  της  

οδούς  Δορυλαίου  στο  κεντρικό  πάρκο  μας .  Ένα  όραμα ,  ένα  όνειρο  των  

Σερραίων  πολιτών  εδώ  και  εκατό  χρόνια .   

Βλέπετε  ο  κ .  Αναστασιάδης  εξέφρασε  τις  επιφυλάξεις  του  και  τις  

αντιθέσεις  του  σχετικά  με  τον  ΤΑΡ  και  τα  λοιπά ,  με  τις  χορηγίες .  

Όμως  στο  θέμα  του  κεντρικού  πάρκου  και  της  οδού  Δορυλαίου  πολύ  

σοφά  ο  άνθρωπος  λέει  ότι  θα  το  ψηφίσω .  Αυτό .   

Λοιπόν ,  σας  καλώ  να  ψηφίσετε  όλοι  την  συμφωνία  αυτή  

χορηγίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Σας  παρακαλώ  λίγο ,  καταγράφονται  όλα ,  καταγράφονται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου ;  Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι  στην  συγκεκριμένο  συμφωνία  χορηγίας  την  παρούσα  χρονική  

στιγμή  με  την  σημείωση  ότι  διαφωνούμε  στον  τρόπο  ιεράρχησης  και  

εκτέλεσης  των  έργων .  Των  ανταποδοτικών  έργων  από  τον  ΤΑΡ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όχι  στο  συγκεκριμένο  έργο  όπως  ακριβώς  και  η  άλλη  

ψήφο  που  δώσαμε  τον  Γενάρη .  Ναι  στα  ανταποδοτικά  και  βεβαίως  

ένταση  στην  μάχη  για  την  απομάκρυνση  του  συμπιεστή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κυρία  Ιλανίδου ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπε  ναι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  επειδή  είναι  το  δικό  μου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Συγνώμη  είναι  και  η  κυρία  Πρόεδρος  της  

Δημοτικής  Κοινότητας  έχει  δικαίωμα  ψήφου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  και  της  κυρίας  Προέδρου .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  590/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  έργου:  

¨Εγκατάσταση   

φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής   

Πρωτοβάθμιας  & Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  ο  εισηγητής  του  θέματος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δέκα  πέντε  χιλιάδες  έχουν  έρθει  από  το  Υπουργείο  Μακεδονίας  –

Θράκης .  Έχουν  φέρει  τον  σταθμό  έξω ,  δηλαδή  στον  αύλειο  χώρο  εκεί  

του  σχολείου  και  απλά  μας  δίνουν  τώρα  αυτά  τα  λεφτά  να  δώσουμε  για  

μελέτη  και  για  την  κατασκευή .  Θα  χωριστεί  σε  δυο  μέρη  αυτό  το  ποσό  

για  να  πάει  στο  σχολείο ,  για  να  πάει  στο  κτήριο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  δεν  συμφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  να  καταγραφεί  η  άρνηση  του  κ .  Αναστασιάδη .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  591/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  467/2017 Α .Δ .Σ .  για  την   

απασχόληση  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  την   

αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Στις  31 Μαΐου  είχαμε  πάρει  μια  απόφαση  για  να  προσλάβουμε  έξι  

εργάτες  και  δυο  οδηγούς  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  στην  Διεύθυνση  

Καθαριότητας  του  Δήμου  Σερρών ,  η  οποία  έγκριση  ακυρώθηκε  σε  

εκείνο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στην  συνέχεια  με  τις  ενδιάμεσες  

αρχές ,  οι  οποίες  εγκρίνουν  την  νομιμότητα  των  αποφάσεών  μας ,  ακόμα  

δεν  έχει  έρθει  η  έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη .   

 Στην  συνέχεια ,  μετά  από  συνεννόηση  που  είχαμε  και  με  την  

Επίτροπο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου ,  τροποποιούμε  την  απόφαση  τις  

31/5/2017 ως  προς  το  σκέλος  της  λήξης  της  εργασίας  των  

συμβασιούχων  δυο  μηνών ,  οι  οποία  λήξη  της  εργασίας  δεν  θα  πρέπει  

να  ξεπερνά  τις  30 Σεπτέμβρη  του  ΄17.  
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 Οπότε  με  την  ίδια  απόφαση  που  είχαμε  πάρει  συνεχίζουμε  και  

τροποποιούμε  την  απόφασή  μας ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  λήγουν  οι  πρώτες  

στις  αρχές  του  Σεπτέμβρη  και  η  δεύτερη ,  οι  τέσσερις  στις  16 

Σεπτέμβρη ,  να  λήγουν  όλοι  οι  συμβάσεις  τους  στις  30 Σεπτέμβρη  του  

΄17, όταν  θα  έρθει  η  έγκριση ,  η  οποία  έγκριση ,  ενδεχομένως  να  έρθει  

προς  το  τέλος  Αυγούστου .   

 Με  λίγα  λόγια  δεν  θα  δουλέψουν  για  δυο  μήνες ,  θα  δουλέψουν  

μόνο  για  ένα  μήνα  περίπου  ή  σαράντα  μέρες  εάν  είμαστε  τυχεροί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ζητώ  τον  λόγο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Συγνώμη ,  υπάρχουν  ερωτήσεις  από  τους  συναδέλφους ;  Ο  κ .  

Φωτιάδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  θα  δώσω  τον  λόγο  και  πρέπει  έτσι  να  γίνει  η  διαδικασία .  Ο  

κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  Και  αμέσως  θα  τον  πάρετε  εσείς  κύριε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  έχουμε  στον  Λευκώνα  έναν  υδρονομέα  που  διαθέτει  

νερό  άρδευσης .  Η  περίοδος ,  είναι  παρατεταμένη  ξηρασία ,  μήπως  θα  

μπορούσαμε ,  γιατί  υπάρχει  διαθέσιμο  νερό ,  να  του  κάνουμε  παράταση  
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και  να  συνεχίσει  την  παροχή ;   Μήπως  μπορούμε  εδώ  να  κάνουμε  μια  

σύμβαση  ή  θα  το  δείτε  μήπως  φέρουμε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  σχέση  με  το  θέμα ,  νομίζω ,  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω  ότι  δεν  έχει  σχέση .  Λέω  μήπως ,  εάν  δεν  μπορούσε  να  γίνει  

παράταση  στην  υφιστάμενη ,  μήπως  του  δίναμε  μία  σύμβαση  δίμηνη .  

Αυτό  λέω .  Για  να  παρατείνουμε  την  αρδευτική  περίοδο  με  αυτό  τον  

τρόπο .  Μπορείτε  να  το  δείτε  γιατί  χρειάζεται  η  παρουσία  του ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  δεν  το  γνωρίζω  κ .  Φωτιάδη .  Νομίζω  όμως  

ότι  δεν  μπορεί  να  ενταχθεί  μέσα  σε  αυτή  την  απόφαση ,  η  οποία  

απόφαση  θα  έχει ,  δεν  θα  έχει  μεγαλύτερη  διάρκεια  από  ένα  μήνα  

φαντάζομαι .  Ναι ,  να  έρθει  η  έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη  και  να  

κάνουμε  την  πρόσληψη ,  θα  περάσει  ο  Αύγουστος  και  αυτοί  που  θα  

προσληφθούν ,  θα  προσληφθούν  μόνο  για  ένα  μήνα .  Μόνο  για  τον  

Σεπτέμβρη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  τον  πάρουμε  για  τον  Σεπτέμβρη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  μπορεί  να  ενταχθεί  μέσα  στα  ανταποδοτικά .  Αυτός  

πρέπει  να  πληρωθεί  από  άλλους  κωδικούς  του  Δήμου  Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λέω  να  ρωτήσω ,  εντάξει ,  καμία  διαφωνία  και  να  πάρουμε  όσους  

χρειάζονται  οι  υπηρεσίες  αλλά  θέλω  να  ρωτήσω  κάτι .  Σε  όλη  την  

Ελλάδα  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  με  διμηνίτες  και  μάλιστα  κάποιοι  

Δήμαρχοι  και  Δημοτικά  Συμβούλια  έχουν  τεθεί  σε  αργία  και  

καταλογίστηκε  το  ποσό  των  χρημάτων  που  πληρώθηκαν  οι  διμηνίτες  

στους  ίδιους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  της  συμπολίτευσης  και  της   

αντιπολίτευσης .  Όπως ,  παραδείγματος  χάρη ,  στον  Δήμο  Παγγαίου .   

 Δεν  ξέρω ,  να  το  δείτε  μήπως  μη  τυχόν  κάτι  συμβαίνει .  Είναι  κάτι  

που  απαγορεύει  το  κράτος  να  πάρουμε  διμηνίτες .  Τους  πήραν  στον  

Δήμο  Παγγαίου  και  σε  άλλους  δήμους  και  το  ποσό  τους  καταλόγισε  

τώρα  το  Ελεγκτικό  Συμβούλιο ,  δεν  ξέρω  ποιος ,  κάποιος  το  καταλόγισε  

όλο ,  το  μοίρασε  όλο  στους  δημοτικούς  συμβούλους .  Δίνω  τον  Δήμο  

Παγγαίου  για  παράδειγμα .   

 Εάν  είμαστε  νόμιμοι  να  πάρουμε  όσους  χρειαζόμαστε .  Μόνο  αυτό  

να  ελέγξουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  εκεί ,  κυρία  Ιλανίδου  πρέπει  να  συμβαίνουν  άλλα  πράγματα ,  

διότι  εδώ  θα  υπάρχει  έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση ,  δεν  

θα  είναι  τόσο  απλή  διαδικασία .  Ίσως  δεν  είχαν  πάρει  έγκριση  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  άτομα  που  είχαν  πάρει  ήταν  πολλά  περισσότερα  από  αυτά  που  

μπορούμε  να  φανταστούμε  εμείς  ότι  μπορούμε  να  πάρουμε .  Εμείς  

μιλούσαμε  εδώ  στην  απόφασή  μας  την  πρώτη  για  τέσσερις  και  

τέσσερις ,  στο  σύνολο  οκτώ .  Εκεί  ήταν  αρκετά  περισσότερα  τα  άτομα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  στην  ψηφοφορία  ή  έχετε  κάποιες  ερωτήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  591Α /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  46/2017 Α .Δ .Σ . :  ¨  

Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής   

(marketing plan) του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  απουσιάζει ,  ο  κ .  Δήμαρχος  θα  εισηγηθεί  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  περάσαμε  την  παραγωγή  

ενός  βίντεο  για  την  τουριστική  προβολή  του  Δήμου  Σερρών ,  

παραλείψαμε  να  βάλουμε  στο  πρόγραμμα  τουριστικής  προβολής  έτους  

΄17 μια  παράγραφο  θ ,  που  την  αναφέρει  στην  εισήγηση  ότι  πρέπει  να  

αναφέρεται  η  παραγωγή  ενός  βίντεο  τουριστικής  προβολής  όπως  είναι  
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γραμμένο  εδώ  στην  εισήγηση  και  πρέπει  να  συμπεριλάβουμε  αυτή  την  

παράγραφο  θ  στο  πρόγραμμα  τουριστικής  προβολής .  Μετά  την  

παράγραφο  η  θα  μπει  αυτή  η  παράγραφο  θ ,  για  να  μπορέσουμε  να  

προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  592/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τελευταίο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  επισήμανση .  Προστέθηκε  και  ένα  άλλο  πρωτόκολλο  παραλαβής  

κατόπιν  αιτήματος  του  αντιδημάρχου  του  κ .  Γρηγοριάδης .  Ο  κ .  

Χαρίτος  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχουν  τις  εισηγήσεις .  Συμφωνούμε  ή  

θέλετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλουμε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο  και  αμέσως  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  

Έχετε  τον  λόγο ,  κ .  Χαρίτο ,  την  εισήγησή  σας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  εισήγηση  αφορά  το  γκρέιντερ  και  τον  φορτωτή .  Αυτή  η  δουλειά  έχει  

ξεκινήσει  εδώ  και  έξι  μήνες  και  καταλήγει  τώρα ,  μετά  από  έξι  μήνες  

και  επειδή  όλα  έρχονται  πλέον  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όταν  είναι  για  

παροχή  υπηρεσιών ,  αυτός  είναι  και  ο  λόγος .  Έχουν  υπογράψει  

επιτροπές  ότι  έχουν  γίνει  τα  έργα  και  τα  λοιπά .  Παραπάνω  δεν  έχω  να  

πω  τίποτα .  Είναι  για  το  …κηπουρό  και  δεν  θυμάμαι  το  άλλο  όνομα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  όχι  καμία  σχέση  με  αυτό .  Αυτό  για  τον  φορτωτή  ήδη  έχει  βγει .  Ο  

φορτωτής  έχει  βγει  έξω ,  δεν  ξέρω  ο  κ .  Καδής  δεν  είναι  εδώ .  Λοιπόν ,  

ήδη  έχουμε  κανονίσει  για  να  πάει  κάποιος ,  ο  οποίος  ασχολείται  με  

αυτά  τα  πράγματα  να  βγάλει  τον  κινητήρα ,  γιατί  να  κατέβει  αυτό  το  

μηχάνημα  κάτω  να  το  φορτώσουμε  και  τα  λοιπά ,  πρέπει  μάλλον  να  

πάρουμε  αυτά  εδώ  πέρα  που  κουβαλάνε  τα  τανκς  του  Στρατού .  Δεν  

μπορεί  να  κατέβει .   

 Θα  κατέβει ,  δηλαδή  από  ότι  συζήτησα  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία  

θα  φορτωθεί ,  θα  κατέβει  στο  αμαξοστάσιο  ή  θα  πάει  στον  Χαρίτο ,  σε  

κάποιον  άλλο ,  όποιον  θα  διαλέξουν  από  κάτω ,  εκεί  θα  γίνει ,  θα  

ανοικτή  ο  κινητήρας .  Επειδή  αυτά  είναι  ηλεκτρονικά ,  ειδικά  ο  

φορτωτής  είναι  ηλεκτρονικός  και  επειδή  όπως  έπεσε  γύρισε  ανάποδα  

και  δεν  ξέρουμε  ακόμα  εάν  έσβησε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ας  περιοριστούμε  όμως  στο  θέμα ,  ας  μην  μπούμε  σε  λεπτομέρειες  κ .  

Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  λεπτομέρειες  πάω  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αφορά  το  θέμα  όμως  το  συγκεκριμένο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πόσο  ζημιά  έχει  το  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αφήνουμε  όταν  και  εφόσον  έρθει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  το  θέμα  είναι  ότι  θα  πρέπει   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  αυτό  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Είναι  εκτός  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  θα  γίνει  ερώτηση .  Εάν  θέλετε  μπορείτε  να  κάνετε  

ερώτηση .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  στο  θέμα  μας  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  αφορά  αυτό  το  πράγμα .  Είναι  άλλο  το  οποίο  θα  γίνει  τις  επόμενες  

μέρες .  Είναι  παλαιό  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  τώρα  εκεί  πάνω  θα  πάει ,  εάν  όχι  αυτές  τις  μέρες ,  την  

επόμενη  εβδομάδα  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  βγήκε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τον  τραβήξανε  και  τον  βγάλανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  τι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  κύριοι  σας  παρακαλώ  επιτρέψτε  μου  να  διευθύνω  την  

συζήτηση .  Είναι  εκτός  θέματος .  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  μπορούν  να  

γίνουν  ερωτήσεις  και  να  απαντηθούν  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λόγω  της  αλλαγής  του  νόμου  τώρα  χρειάζεται  κάτι  το  οποίο  δεν  

χρειαζόταν  και  το  μάθαμε  την  Παρασκευή  το  μεσημέρι  στις  14:00΄  η  

ώρα .  Πήγαν  τα  εντάλματα  για  να  πληρωθούν  τα  δυο  παιδιά  που  είναι  

στο  κυνοκομείο  και  η  Επίτροπος  μας  ζήτησε  πρωτόκολλο  παραλαβής  

τμήματος  της  δουλειάς  όλης  για  το  κομμάτι  που  θα  πληρωθούν ,  το  

οποίο  πρέπει  να  περάσει  από  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γι '  αυτό  το  φέραμε  

σήμερα .   

Τα  παιδιά  είναι  σχεδόν  τέσσερις  μέρες  που  δουλεύουν  και  θα  

πληρωθούν  το  πρώτο  δίμηνο ,  γιατί  στην  αρχή  είχαμε  πρόβλημα  με  την  

σύμβαση  μέχρι  να  εγκρίνει  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  τον  τρόπο  αυτό  

πέρασε  καιρός ,  τα  παιδιά  δουλεύανε ,  το  φέραμε  σήμερα  για  να  

μπορέσουμε  να  τους  πληρώσουμε  τις  αμέσως  επόμενες  μέρες ,  

διαφορετικά  θα  έπρεπε  να  περιμένουμε  μέχρι  το  επόμενο  συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Οποιαδήποτε  παροχή  υπηρεσιών  περνάει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  κάνουμε  τώρα  για  την  παροχή  υπηρεσίας  στο  κυνοκομείο  δεν  

ίσχυε  πέρυσι .  Δεν  υπήρχε  πέρυσι .  Τώρα  είναι  καινούργιο  αυτό ,  γι '  

αυτό  και  ήρθε  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με  παροχή  υπηρεσίας ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Δούκα  σας  παρακαλώ .  Υπάρχουν  

ερωτήσεις ;   Ο  κ .  Φωτιάδης .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  για  το  κυνοκομείο  εμείς  δεν  πήραμε  εισήγηση .  Με  μια  

κουβέντα ,  θα  έπρεπε  στοιχειωδώς  να  έχουμε  μια  πιστοποίηση  για  την  

καλή  ποιότητα  καλής  υπηρεσίας  για  το  διάστημα  στο  οποίο  

αναφέρεστε .  Κάποιος  έπρεπε  να  υπογράψει .  Εμείς  δεν  πήραμε .  Εάν  

έχετε ,  παρακαλώ ,  να  την  προσκομίσετε .  Εμείς  δεν  μπορούμε  να  
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ψηφίσουμε  χωρίς  να  υπάρχει  η  εισήγηση  που  να  λέει  ότι  καλώς  η  

ποιότητα  της  δουλειάς  τους  έχει  καλώς .  Αυτό  είναι  αναγκαία  

προϋπόθεση .  

 Όσο  δε  κ .  Αντιδήμαρχε ,  στον  έτερο  απευθύνομαι ,  εδώ  θα  μου  

επιτρέψετε  να  επισημάνω  μια  παράλειψη  ίσως .  Λέει  το  θέμα  ότι  

έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  και  τα  λοιπά .  Αναφέρεται  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  λέει  ότι  σύμφωνα  με  το  τιμολόγιο  παροχής  

υπηρεσιών  τάδε  εκτελέστηκαν  οι  παρακάτω  εργασίες ,  οι  οποίες  

πουθενά  δεν  φαίνονται .   

 Εδώ  στοιχειωδώς  αυτό  σας  λέω ,  θα  έπρεπε  να  αναφέρονται .  

Επισκευάσαμε  το  σασμάν ,  κάναμε  αυτό ,  διότι  λέει  ότι  εκτελέστηκαν  οι  

παρακάτω  εργασίες ,  οι  οποίες  είναι  αφανείς  εδώ .  Πρέπει  να  πάμε  να  

ψάξουμε .  Δεν  γίνεται  αυτό .   

 Παρακαλώ  να  εμπλουτίσετε  την  εισήγηση  για  να  έχει  νόημα  το  

εκτελέστηκαν  οι  παρακάτω  εργασίες .   

 Εδώ  μπορείτε  να  μας  πείτε ,  ο  φορτωτής  τι  πρόβλημα  είχε  και  η  

γρέιντερ ,  ο  ισοπεδωτής  τι  πρόβλημα  είχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπήρχε  θέμα  με  το  σασμάν .  Για  το  γκρέιντερ  θυμάσαι  Γιώργο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…και  σασμάν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  η  δουλειά  ξεκίνησε  από  τον  Νοέμβριο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  το  αντικείμενο  της  βλάβης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Το  ένα  είχε  το  σασμάν .  Για  τον  φορτωτή  το  θυμάμαι  αλλά  για  το  

γκρέιντερ  Γιώργο  δεν  ξέρω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διπλή  αντλία  και  το  σασμάν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  γραμμένα  μέσα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  εδώ  όμως ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο ,  σας  λέω  ότι  κακώς  που  δεν  τα  βάλαμε  μέσα .  Στο  

Προμηθειών  υπάρχει  μέσα  και  στην  εισήγηση  και  στην  μελέτη  

υπάρχουν  μέσα  το  τι  ακριβώς  γίνανε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  πω  μια  κουβέντα  πριν  τις  τοποθετήσεις .  Σε  

αυτό  που  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  δεν  θα  διαφωνήσω  ότι  θα  έπρεπε  να  

υπάρχει  κάτι  το  οποίο  να  βεβαιώνει  την  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  

και  εάν  δεν  υπάρχει  είναι  παράλειψη ,  όμως  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  υπάρχει .  Συγνώμη  κ .  Αντιδήμαρχε ,  υπάρχει  μέσα  στον  φάκελο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  υπάρχει ,  αυτό  θέλω  να  πω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  δεν  το  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει  να  έχει  σταλεί .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  τώρα  είναι  το  εξτρά  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  το  επιπλέον .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  πρωτόκολλα  έγιναν  πέντε .  Είναι  η  ίδια  διαδικασία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει .  Το  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  Επιτροπή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  η  Επιτροπή .  Η  κυρία  Μάλαμα  Κυριακή ,  Γαλάνη  Ανθούλα ,  

Λογοθετίδης  Λεωνίδας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  υπάλληλοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρεις  υπάλληλοι  υπογράφουν .  Υπάρχει  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  

εργασιών .  Θέλετε  να  το  δείτε  λιγάκι  σας  παρακαλώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει  να  εγκριθεί  και  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτό  είναι  το  

θέμα .  Εάν  παρέλθει  ένας  μήνας  και  δεν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  περάσει  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Πάρτε  το .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνουμε  την  εισήγηση  και  να  προχωρήσουμε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  τελευταίο  θέμα .  Θέλετε  να  τοποθετηθείτε ,  τι  θέλετε  να  

κάνετε ;  Θέλετε  τοποθέτηση ;  Βεβαίως .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  εύλογα  θα  περιμέναμε  όλοι ,  εγώ  για  πέντε  λεπτά  

δεν  πρόλαβα  την  έναρξη ,  θεωρούσα  όμως  ότι  θα  γίνει  αναφορά  στο  

θέμα  της  περιπέτειας  του  φορτωτή  από  τον  κ .  Δήμαρχο .  Το  θεωρούμε  

όλοι  ότι  ήταν  αυτονόητο  και  θα  έπρεπε  να  γίνει .  Απασχόλησε  τα  μέσα  

ενημέρωσης  επειδή  ήταν  και  η  περίοδος  αυτή  και  ακούστηκαν  και  

θέματα .   

Εγώ  θα  ήθελα  από  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  να  μας  δείξει  τα  

παραστατικά ,  γιατί  πήγε  να  απεγκλωβίσει  κάποιους  που  παγιδεύτηκαν ,  

ποια  υπηρεσία  ζήτησε  να  διαθέσουμε  όχημα ;  Έτσι  πληροφορήθηκα  ότι  

λέχθηκε  στα  τοπικά  μέσα  ενημέρωσης ,  πρέπει  εδώ  κύριε  συνάδελφε  να  

μας  φέρεις ,  θεωρώ  υποχρέωσή  σου ,  ποια  υπηρεσία  μας  ζήτησε  αρωγή  

και  στείλαμε  έναν  φορτωτή  σε  ένα  κακοτράχαλο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Φωτιάδη .  Δεν  είναι  το  θέμα  μας  νομίζω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  του  θέματος  είμαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  επί  του  θέματος ,  είναι  τελείως  διαφορετικό  θέμα .  Άλλο  το  

ένα  και  άλλο  το  άλλο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  λιγάκι .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αμέσως  θα  έρθω  στο  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε  σας  παρακαλώ  στο  θέμα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αμέσως  θα  έρθω  στο  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Και  στο  θέμα  είμαι .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  ο  στόλος  είτε  είναι  χωματουργικά ,  είτε  είναι  

μηχανήματα  αποκομιδής ,  είτε  είναι  αυτά  καθ’  εαυτά  για  την  

δασοπυρόσβεση ,  εμείς  θα  διατυπώσουμε  αίτημα ,  ερώτημα ,  όπως  είπε  

κάποιος  συνάδελφος ,  να  μας  δώσει  η  υπηρεσία  ποια  είναι  σε  

κατάσταση  χρήσης  και  ποια  δεν  είναι ,  διότι  εμείς  ως  παράταξη  

επανειλημμένως  είπαμε  ότι  και  φέρτε  να  τα  ψηφίσουμε  ένα  –ένα  και  

τις  μελέτες  και  βεβαίως  εάν  υπήρχε  άλλο  μηχάνημα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  

Grinder,  ας  πούμε ,  εάν  υπήρχε  επισκευασμένη  δεν  θα  πήγαινε  ένα  

μηχάνημα  το  οποίο  έχει  υψηλά  το  κέντρο  βάρους  για  να  έχουμε  αυτή  

την  περιπέτεια .   

 Θεωρώ  λοιπόν ,  ότι  θα  πρέπει  να  επισκευαστεί  το  σύνολο  του  

εξοπλισμού ,  να  ξεκαθαρίσει  η  κατάσταση  εκεί  με  την  εξοπλισμό  

συνολικά  και  να  δούμε  τι  ακριβώς  έχουμε  εκεί ,  ποια  είναι  προς  χρήση ,  

ποια  είναι  προς  απόσυρση  και  να  γίνει  ένας  σχεδιασμός ,  διότι  θεωρώ  

ότι  η  ετοιμότητα  του  Δήμου  είναι  ιδιαιτέρως  προβληματική  και  

βεβαίως  μακριά  από  εμάς  εάν  έχουμε  κάποιο  φαινόμενο ,  όπως  αυτά  

που  βλέπουμε  φωτιάς ,  νομίζω  ότι  θα  είχαμε  τότε  αποκαλύψεις .   

 Δεν  θέλω  ούτε  το  εύχομαι  ούτε  το  επιζητώ ,  απλώς  ελέγχουμε ,  ως  

οφείλουμε ,  για  να  υπάρξει  μια  γρήγορη  αποκατάσταση  των  

μηχανημάτων ,  για  να  έχουμε  και  άλλα  ωράρια  στην  αποκομιδή  και  τα  

μηχανήματα  όλα  στο  μηχανοστάσιο  σε  ετοιμότητα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη ;  Ναι .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Κυρία  Καλώτα ;  Κύριε  

Γιαννακίδη ;  Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούστηκε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  μας  απευθύνεστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  σας ,  στον  κ .  Γάτσιο…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  επισκευής  

του  ισοπεδωτή  γαιών  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη   

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  593/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  επισκευής  του  ισοπεδωτή  γαιών  του   

Δήμου  Σερρών  του  έτους  2017 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  594/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  επισκευής  του  φορτωτή  του  

 Δήμου  Σερρών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  595/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τμήματος  της  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου   

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  596/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριοι ,  τέλος  της  συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

590-2017: Έγκριση  ή  μη  υπογραφής  της  συμφωνίας  χορηγίας  μεταξύ  

της  εταιρείας  με    την  επωνυμία  ¨TRANS ADRIATIC PIPELINE¨  

(TAP) και  του  Δήμου  Σερρών    για  την  υλοποίηση  του  έργου  

¨Ανάπλαση  – ανάδειξη  πρώην  οδού  Δορυλαίου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

591-2017: Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  έργου :  

¨Εγκατάσταση     φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  

Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής     Πρωτοβάθμιας  & 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών¨ .  

         13868   22-8-2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

591Α-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  467/2017 Α .  .Σ .  

για  την  απασχόληση    εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  την  

αντιμετώπιση  αναγκών      ανταποδοτικού  

χαρακτήρα .    13858+12447  30-8-2017  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

592-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  46/2017 Α .  .Σ . :  

¨Έγκριση      προγράμματος  τουριστικής  προβολής  

(marketing plan) του  Δήμου  Σερρών    έτους  2017¨ .  
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  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

593-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  επισκευής  του  

ισοπεδωτή  γαιών  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

594-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  επισκευής  του  ισοπεδωτή  γαιών  του  

Δήμου  Σερρών  του  έτους  2017 

 

595-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  επισκευής  του  φορτωτή  του  Δήμου  

Σερρών  του  έτους  2017 

 

596-2017: Ομοίως  τμήματος  της  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  

τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου   

 

 

…………………………………….. 

……………………….. 

 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  Καρύδας  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  

την  διάρκεια  της  συζήτησης  του  1ου  θέματος  

 

…………………………………… 

………………. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………. 
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ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………. 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ………………. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………. 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………. 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………. 


