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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 

έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 17/21-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 33, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

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 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

  έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διοργάνωσης θεματικής ημερίδας για τη λειτουργική επανάχρηση 

  των πρώην στρατοπέδων στα πλαίσια του έργου: ¨Military Assets as Public 

  Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι¨ (URBACT III). 

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

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή απονομής βραβείων της  

  διοργάνωσης BEST CITY AWARDS 2017, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 

  Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα. 

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

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατροφικός  

  τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨ που θα διεξαχθεί από 24-27  

  Μαΐου 2018 στις Σέρρες και ψήφιση σχετικής δαπάνης. 
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  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης της υποδοχής της φλόγας των ΧXIΙI 

  Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (Pyeong Chang 2018).  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην ¨Αμφικτυονία Αρχαίων  

  Ελληνικών Πόλεων¨. 

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

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 

  α) 120/2017 με θέμα ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2016¨ 

  και 

  β) 135/2017 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017¨  

  αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Αντικατάσταση μελών: 

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

  Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

  Και 

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

  Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης διαμεσολαβητή για Ρομά με σύμβαση εργασίας  

  ορισμένου χρόνου στο παράρτημα ΡΟΜΑ για την υλοποίηση της   

  συγχρηματοδοτούμενης πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με  

  παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης του έργου: ¨Ευρωπαϊκές 

  Δεκαετίες¨ που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους πολίτες 

  – Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη¨ 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής  

  εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 3ΕΜ¨ στο πλαίσιο του προγράμματος 

  Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

  της Μακεδονίας 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 37808/13-09-2017 σύμβασης 

  για την προμήθεια ¨Ειδών γραφείου και ανταλλακτικών για εκτυπωτές,  

  πολυμηχανήματα, φωτοτυπικά και ειδών τεχνολογίας, πληροφορικής και  

  φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων¨ για επιπλέον τρεις (3) μήνες. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 

  ¨Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση ένταξης στην ρύθμιση των 100 δόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

  του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017, οφειλετών του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένα  

  συστήματα συλλογής ΟΤΚΖ (οχήματα τέλους κύκλου ζωής).  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ¨FOYER¨ του Δημοτικού   

  Κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικής 

  έκτασης τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. 

  Ιωάννη (στρατόπεδο Εμμ. Παπά) 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του ρέματος εντός του οικισμού Ελαιώνα 

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Έξοδα  

  συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

  Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δούκας Γ., Μερετούδης 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

  έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Ορεινής¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση διαγραφής του υπ’ αριθμ. 2325/2017 χρηματικού καταλόγου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή  

  χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Προέδρου του Δημ.  

  Συμβουλίου κ. Αραμπατζή Θεοδώρου, για το μήνα Σεπτέμβριο.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 30ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση διοργάνωσης του 5ου Φεστιβάλ Μπουγάτσας και Τοπικών Προϊόντων  

‘Bougatsa Day 2017’ στην πλατεία Ελευθερίας από 19 έως 22 Οκτωβρίου    

2017 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση αλλαγής του τίτλου του ΚΑ 4561620001 από Εργασίες συντήρησης –

ευπρεπισμού νεκροταφείου ΔΕ Λευκώνα –Σκουτάρεως – Καπετάν Μητρούση 

και Τοπική Κοινότητα Ορεινής – Άνω Βροντούς σε Εργασίες στα Δημοτικά 

Κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2017-2018 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 
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17Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα  σας .  Με  την  παράκληση  από  

το  τμήμα  Πολιτισμού  –Αθλητισμού  Νέας  Γενιάς  ζητήθηκε  ένα  ψήφισμα  

να  αναγνωστεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 

 Σέρρες  20 Σεπτεμβρίου  2017  

 Ψήφισμα   

 

 Στις  Σέρρες  σήμερα  20 Σεπτεμβρίου  2017,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  

15:30΄  οι  εκπρόσωποι  και  των  δέκα  επτά  ομάδων  και  διακοσίων  είκοσι  

μελών  αθλητών  που  συμμετέχουν  στον  24ο  Πρωτάθλημα  

Καλαθοσφαίρισης  Εργαζόμενων  και  Ανέργων  του  Δήμου  Σερρών  στην  

Γενική  Συνέλευση  που  πραγματοποιήθηκε  αποφάσισαν  ομόφωνα:  

 Πρώτον .  Το  φετινό  24ο  Πρωτάθλημα  της  περιόδου  2017-2018 να  

αφιερωθεί  στην  μνήμη  του  Χρήστου  Γκιουζέλη ,  Σερραίου  

καλαθοσφαιριστή  με  λαμπρή  καριέρα  στις  σερραϊκές  ομάδες  στις  

υψηλότερες  κατηγορίες ,  καθηγητή  Φυσικής  Αγωγής ,  προπονητή  του  

αθλήματος  και  αθλητή  του  πρωταθλήματός  μας .   

 Η  ανωτέρα  απόφαση  αποτελεί  ελάχιστο  φόρο  τ ιμής  και  

αναγνώρισης  της  προσωπικότητας  και  του  αθλητικού  βίου  του  

αείμνηστου  Χρήστου  Γκιουζέλη  που  τόσο  νωρίς  έφυγε  από  κοντά  μας .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

11 

 Δεύτερον .  Να  τηρηθεί  ενός  λεπτού  σιγή  στο  πρώτο  παιχνίδι  της  

έναρξης  τους  πρωταθλήματος  καθώς  και  πριν  το  μεγάλο  τελικό  του  

πρωταθλήματος .   

 Με  την  παράκληση  το  εν  λόγω  ψήφισμα  να  αναγνωστεί  στο  αμέσως  

προσεχές  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 

 Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  μόνο  που  έχω  να  πω  εγώ  είναι  ότι  εάν  και  δυσάρεστο  αυτό  το  

γεγονός ,  είναι  μια  ευκαιρία  που  η  τοπική  κοινωνία  και  μέλη  αυτής  

δείχνουν  για  άλλη  μια  φορά  ότι  υπάρχουν  ανθρώπινα  ιδεώδη  και  

ιδανικά ,  τα  οποία  τιμούν  τις  ανθρώπινες  αξίες .   

 Θα  ήθελα  όμως ,  μιας  και  παρευρίσκονται  εδώ  δυο  μέλη  

εκπρόσωποι  των  17 ομάδων  και  των  250 αθλητών  –μελών  του  

Πρωταθλήματος  Καλαθοσφαίρισης  Εργαζομένων  και  Ανέργων  που  εδώ  

και  24 χρόνια  γίνεται  με  την  οικονομική  και  ηθική  συμπαράσταση  του  

Δήμου ,  να  δώσουμε  τον  λόγο  σε  έναν  εκ  των  δυο  ή  στον  κ .  Αλέξανδρο  

Χαλκιόπουλο  τον  δικηγόρο  ή  στον  κ .  Θάνο  Μιλούση ,  ως  εκπροσώπους  

των  δυο  αυτών  ομάδων ,  των  ομάδων ,  μάλλον ,  όλων ,   οι  οποίοι  και  

κατέθεσαν  αυτό  το  ψήφισμα  και  το  οποίο  ομόφωνα  πέρασε  και  από  το  

τμήμα  Πολιτισμού  Αθλητισμού  Νέας  Γενιάς  αλλά  και  από  τις  ομάδες .   

 Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  πουν  έναν  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μιλούση  ή  ο  κ .  Χαλκιόπουλος .  Ορίστε .  Παρακαλώ  κύριοι  

συνάδελφοι .  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Αποθανόντας  συμπαίκτης  μου  και  έχουμε  ζήσει  αρκετά  μαζί ,  οπότε  

θέλω  να  πω  δυο  κουβέντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   Κύριε  Μιλούση ,  εάν  θέλετε ,  πάρτε  και  εσείς  θέση  

κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  μαζί  με  τον  κ .  Χαλκιόπουλο  να  τοποθετηθεί .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πραγματικά  υπάρχουν  ανθρώπινα  αισθήματα  και  νομίζω  ότι  είναι  το  

λιγότερο  που  μπορούμε  να  κάνουμε  και  αυτό  το  οποίο  δηλαδή  έπραξε  

με  πρωτοβουλία  των  Συλλόγων  και  η  Αντιδημαρχία  Πολιτισμού  για  

έναν  άνθρωπο  ο  οποίος  υπήρχε  συμπαίκτης  μου .  Είναι  η  δεύτερη  

απώλεια  που  έχουμε  από  τους  αθλητές  εκείνης  της  ομάδας ,  η  οποία  

είχε  ανέλθει  στην  Α1 εθνική  κατηγορία  και  είναι  πραγματικά  πολύ  

λυπηρό .   

 Ο  Χρήστος  ο  Γκιουζέλης  υπήρξε  ένας  εξαιρετικός  αθλητής  για  

όσους  δεν  γνωρίζουν .  Έπαιξε  σε  όλες  τις  σερραϊκές  ομάδες  και  σε  

υψηλό  επίπεδο  και  τίμησε ,  εκτός  τους  σερραϊκούς  Συλλόγους  και  τις  

εθνικές  ομάδες  των  μικρών  κατηγοριών .   

 Πιστεύω  και  δίνω  και  συγχαρητήρια  που  πήραν  την  πρωτοβουλία  

αυτή  και  ο  Σύλλογοι  αλλά  και  η  Αντιδημαρχία  Πολιτισμού ,  να  κάνουμε  

το  λιγότερο  γι '  αυτόν  τον  εξαιρετικό  άνθρωπο  και  εξαιρετικό  αθλητή  

που  νομίζω  πρόβαλε  και  τον  Νομό  μας  και  τον  Δήμο  μας  και  τίμησε  

και  τα  ελληνικά  χρώματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Χαλκιόπουλε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Παρίσταμαι  ενώπιόν   σας  ως  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  

Εκπροσώπων  των  17 ομάδων  που  συμμετέχουν  στο  Εργασιακό  
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Πρωτάθλημα  του  Δήμου  Σερρών ,  οι  οποίες  απαρτίζονται  από  

τουλάχιστον  220 αθλητές ,  οι  οποίοι  δεν  είναι  μόνο  αυτοί ,  είναι  οι  

οικογένειές  τους ,  είναι  φίλοι ,  είναι  πάρα  πολλοί  συνδημότες  μας .   

 Είχα  την  τύχη  και  την  τιμή  να  έχω  και  γυμναστή  στον  εκλιπόντα  

Χρήστο  Γκιουζέλη .  Τον  είχα  γνωρίσει  και  αργότερα ,  σχεδόν  αμέσως  

μόλις  εφεύρε  το  άθλημα  του  Τball ,  το  οποίο  ήδη  εξελίσσεται  και  σε  

υπόλοιπες  χώρες  εκτός  από  την  Ελλάδα  και  είναι  μια  πρωτοβουλία  

αυτή  των  εκπροσώπων  των  ομάδων ,  όλου  δηλαδή  του  Εργασιακού  

Πρωταθλήματος ,  την  οποία  ελπίζουμε  να  την  αγκαλιάσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  ώστε  στο  μέλλον  να  αναλάβουμε  και  παρόμοιες  

πρωτοβουλίες  προς  τιμή  διαφόρων  συνδημοτών  μας  και  άλλων  οι  

οποίοι  έχουν  προσφέρει  τόσο  στον  αθλητισμό  όσο  και  στον  πολιτισμό .   

 Δυο  λόγια  από  τον  συναθλητή  μου  τον  Θάνο  τον  Μιλούση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μιλούση  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Για  το  ψήφισμα  με  κάλυψε  ο  Πρόεδρος .  Για  τον  

Χρήστο  τον  Γκιουζέλη  με  κάλυψε  ο  κόουτς ,  γιατί  εμείς  με  αυτούς  τους  

ανθρώπους  μεγαλώσαμε  και  αυτούς  είχαμε  πρότυπα  μέσα  στην  πόλη  

και  σήμερα  αυτό  προσπαθούμε  να  το  μεταδώσουμε  στα  παιδιά  μας .   

 Όσα  είπε  προηγουμένως  ο  φίλος  εδώ  κα  συμπαίκτης  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος ,  θέλω  να  αφήσουν  ένα  στίγμα  σήμερα  εδώ  πέρα  με  την  

πρωτοβουλία  αυτή  για  την  μετονομασία  του  τουρνουά ,  θα  ήθελα  να  

ξέρετε  όλοι  ότι  είμαστε  μια  παρέα  μεγάλη  εκεί ,  δυνατοί  και  έτοιμοι  να  

βοηθήσουμε  σε  οποιαδήποτε  κοινωνική  προσπάθεια  κρίνει  η  πόλη ,  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  οποιοσδήποτε  από  εσάς  χωριστά  ή  όλοι  μαζί .   
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 Να  ξέρετε  ότι  εκεί  υπάρχει  μια  δύναμη  και  αυτή  η  δύναμη  είναι  

κάτι  που  αγαπάμε  πολύ  αγαπώντας  βέβαια  και  την  πόλη  και  τους  

συνανθρώπους  μας .   

 Αυτά  και  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  να  σας  ευχαριστήσουμε  τόσο  τον  κ .  Χαλκιόπουλο  όσο  και  τον  κ .  

Μιλούση  για  τις  τοποθετήσεις  σας .  Κάποιες  ανακοινώσεις  από  τους  

επικεφαλής  υπάρχουν ;  Ορίστε  κύριε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  ήθελα  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακοινώσεις .  Σε  αυτή  την  φάση  ανακοινώσεις .  Αμέσως  μετά  θα  

υπάρξουν  ερωτήσεις .  Ανακοινώσεις  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εγώ  ήθελα ,  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  γίνει  μια  ερώτηση  από  την  

κυρία  Ιλανίδου  για  τα  Γ  Νεκροταφεία ,  τα  οποία  να  γίνουν  στον  Δήμο .   

 Ήρθε  από  το  γραφείο ,  της  παραδόθηκαν  όλα  τα  έγγραφα ,  απλώς  

συζητήσαμε  και  είπαμε  και  μαζί  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

παρατεθούν  s tep by step τι  πρόκειται  να  γίνει  και  τι  θα  ακολουθήσει  

για  τα  Γ  Νεκροταφεία .  Γι '  αυτό  σήμερα  δεν  θα  συζητηθεί  το  θέμα  αυτό  

εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κύριος  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  σχετικά  με  την  επίσκεψη  τριών  μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  μας ,  του  κ .  Προέδρου  του  κ .  Αραμπατζή ,  του  κ .  

Στεργίου  και  εμού  στον  Δήμο  Αγίας  Νάπας .   Στην  αδελφοποιημένη  

αυτή  πόλη  του  Δήμου  Αγίας  Νάπας .  

 Κατά  την  τετραήμερη  αυτή  επίσκεψή  μας  σε  αυτόν  τον  Δήμο ,  τον  

πανέμορφο  Δήμο  της  Κύπρου  είχαμε  την  ευκαιρία  να  βρεθούμε  με  τον  

Δήμαρχο  και  κάποια  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  

συζητήσουμε  κάποια  θέματα  κοινά  μεταξύ  των  δυο  Δήμων .   

 Θέλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  επισκεφτήκαμε  το  ιδιωτικό  

Αυτοκινητοδρόμιο  του  Δήμου  Αγίας  Νάπας ,  το  οποίο  πολύ  μικρότερο  

από  το  δικό  μας  φιλοξενεί  διάφορες  αθλητικές  δραστηριότητες  του  

μηχανοκίνητου  αθλητισμού .  

 Το  πιο  σημαντικό  είναι  ότι  με  τις  συζητήσεις  που  κάναμε  

διαπιστώσαμε  ότι  υπάρχουν  κοινά  ενδιαφέροντα .  Επί  πολλά  έτη  οι  

Κύπριοι  αδελφοί  μας  δεν  συμμετείχαν  στις  εκδηλώσεις  και  στις  

αθλητικές  δράσεις  του  Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .  Αναθερμάναμε  

αυτή  την  σχέση  και  έχω  να  σας  αναφέρω  το  εξής :  ότι  θα  υπάρξουν  

δώδεκα  συμμετοχές  με  αυτοκίνητα  για  το  προσεχές ,  για  τον  προσεχή  

τελικό  Πανευρωπαϊκό  και  Παγκοσμίου  Πρωταθλήματος  Drif t  που  

φιλοξενούμε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  στις  7 και  8 Οκτωβρίου  

και  όχι  μόνο  αυτούς  και  άλλους  400 και  πλέον  Κυπρίους ,  οι  οποίοι  θα  

έρθουν  να  επισκεφτούν  την  πόλη  μας .   

 Καταλαβαίνετε  λοιπόν ,  ότι  αυτό  είναι  ένα  πολύ  μεγάλο  γεγονός ,  

μια  πολύ  καλή  αρχή  για  την  ενίσχυση  τόσο  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  

της  επισκεψιμότητας  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  όσο  και  στην  πόλη  
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μας ,  οι  οποίοι  εδώ  θα  φιλοξενηθούν ,  εδώ  θα  κοιμηθούν ,  εδώ  θα  φάνε ,  

εδώ  θα  πιούν .  Ένα  ήταν  αυτό .   

 Ένα  δεύτερο  ότι  ο  Δήμαρχος  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ετοιμάζουν  μια  πλατφόρμα  ηλεκτρονική  που  αφορά  την  ανεργία  και  για  

είμαι  πιο  σαφής ,  επειδή  στην  πόλη  μας  τα  ποσοστά  ανεργίας  είναι  

πάρα  πολύ  υψηλά ,  σύμφωνα  με  στατιστικές  φτάνουν  το  30%  περίπου ,  

με  την  συζήτηση  την  οποία  κάναμε  εκεί  διαπιστώσαμε  ότι  υπάρχει  

βούληση  από  τον  Δήμο ,  τον  αδελφό  Δήμο  Αγίας  Νάπας  να  δεχθεί  

όσους  περισσότερους  συνδημότες  μας  άνεργους  διαφόρων  ειδικοτήτων  

και  μη .   

 Ηλεκτρολόγους ,  υδραυλικούς ,  εργάτες  ανειδίκευτους  και  τα  

λοιπά ,  γενικών  καθηκόντων ,  καθαρίστριες  και  αυτή  η  πλατφόρμα  θα  

ανοίξει  με  την  καινούργια  χρονιά .   

 Ένα  τρίτο  είναι  η  ενδυνάμωση  ανταλλαγής  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  δραστηριοτήτων  στους  δυο  δήμους  και  ένα  τελευταίο ,  ότι  

ήδη  ξεκίνησε  ο  δήμος  Αγίας  Νάπας  με  επικεφαλής  τον  Δήμαρχο  τον  κ .  

Γιάννη  Καρούσο  διερεύνηση  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  στα  οποία  θα  

συμμετέχουμε  και  εμείς .   

 Δηλαδή  έχουν  όλη  την  καλή  διάθεση  να  βάλουν  και  τον  Δήμο  μας  

σε  αυτά  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα ,  από  τα  οποία  φυσικό  μόνο  θετικά  

αποτελέσματα  θα  έχουμε .   

 Και  ένα  τελευταίο .  Ήδη  έχει  ξεκινήσει  το  μεγαλεπήβολο  αυτό  

έργο  στον  Δήμο  Αγίας  Νάπας  η  μαρίνα ,  η  οποία  είναι  φυσικά  η  

μεγαλύτερη  επένδυση  της  Μεσογείου ,  350 περίπου  εκατομμύρια  ευρώ  

που  θα  φιλοξενεί  μόνο  ιδιωτικά  σκάφη  και  τα  λοιπά .  

 Δυο  λόγια  τελευταία ,  κύριε  Πρόεδρε ,  για  τον  τελικό  Drif t  τον  

οποίο  φιλοξενούμε  στον  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών ,  στην  πόλη  μας .  
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Τολμώ  να  πω  ότι  δεν  υπάρχει  κρεβάτι  άδειο ,  όχι  μόνο  στον  Νομό  

Σερρών  αλλά  και  στους  όμορους  δήμους  και  τα  εισιτήρια  πωλούνται  

στον  Γερμανό .  Τηλεπικοινωνίες  Γερμανός .   

 Για  ότι  νεότερο  προκύψει  θα  σας  ενημερώσω  και  με  e-mail .  Αυτά  

έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχάριστα  τα  νέα  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Εμείς  ευχόμαστε ,  πιστεύω  και  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  

να  επαναληφθούν  τέτοιου  είδους  δραστηριότητες  που  οφέλη  και  μόνο  

οφέλη  προκύπτουν  για  τον  Δήμο  και  για  τους  δημότες .  Πιστεύω ,  κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  θα  συμφωνήσετε  μαζί  μου .   

 Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  

Ιλανίδου ,  ο  κ .  Μηλίδης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε ,  κύριε  Αγγελίδη  υπάρχει  ένα  οριζόντιο  μέτρο  στο  Υπουργείο  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  που  αφορά  ασφαλτοστρώσεις  αγροτικών  δρόμων  

και  εκπνέει  η  υποβολή  στις  15 Οκτωβρίου  του  τρέχοντος .    

 Η  ερώτησή  μας  είναι ,  έχουμε  ετοιμαστεί  ως  δήμος ,  έχουμε  δει  τις  

ανάγκες  όλων  των  διαμερισμάτων  και  εάν  υπάρχουν  κάποια  

προβλήματα  σε  δρόμους ,  όπως  είναι  στην  Βαμβακιά ,  όπου  έχουμε  

ιδιοκτησιακό  καθεστώς  με  το  δημόσιο  και  τον  Δήμο ,  τι  έχουμε  κάνει ;  

Εάν  θα  είμαστε  έτοιμοι  και  θα  υποβάλλουμε  πρόταση .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  στην  οδό  Μαρούλη ,  Μ .  Αλεξάνδρου ,  Εθνικής  

Αντίστασης  αλλά  και  μπροστά  από  τα  σχολεία  μας  πρέπει  να  αλλάξει  η  

εικόνα  μας  με  τις  διαβάσεις .  Εννοώ  ότι   θα  συμφωνήσουμε  όλοι  ότι  
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πρέπει  να  γίνουν  έντονες  οι  διαγραμμίσεις  των  πεζών .  Τι  σκοπεύουμε  

να  κάνουμε ,  γιατί  σε  πάρα  πολλά  σημεία  υπάρχει  σοβαρό  πρόβλημα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει  ετοιμότητα  για  την  αγροτική  οδοποιία ,  θα  σας  τα  πει  ο  κ .  

Γκότσης .  Όσον  αφορά  τις  διαγραμμίσεις ,  διαγραμμίσεις   έχουν  γίνει  σε  

όλα  τα  σχολεία .  Εάν  κάπου  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  τα  πει  και  αυτά .  Και  αυτά  ο  κ .  Γκότσης  θα  τα  πει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  αγροτική  οδοποιία  είμαστε  έτοιμοι ,  θα  σας  αναλύσω ,  το  έχω  το  

θέμα ,  το  έχω  και  όσον  αφορά  τις  διαγραμμίσεις  είπαμε  τον  εργολάβο  

να  κάνει  στα  σχολεία  και  έχουμε  σε  εξέλιξη  την  εργολαβία  που  

σύντομα  θα  κάνει  και  τα  υπόλοιπα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπου  υπάρχει  ανάγκη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  ο  νόμος  …. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  σχολεία  κάναμε .  Παντού  έγιναν , .  Προσέξετε  με ,  παντού  έγιναν  και  

μάλιστα  βγήκα  στην  τηλεόραση ,  όταν  πήγαν  στο  4ο  Λύκειο  –Γυμνάσιο  

γιατί  οι  διαγραμμίσεις  γίνονται  τα  ξημερώματα  3:00΄  με  4:00΄  η  ώρα ,  

διότι  δεν  υπάρχει  κίνηση  και  μπορούνε  να  κάνουν  άνετα  την  δουλειά  

τους .   
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 Βγήκαν  και  κατήγγειλαν  στην  Αστυνομία  ότι  τους  ενοχλεί  ο  

θόρυβος .  Η  μια  διαγράμμιση ,  ο  χρόνος  δεν  είναι  περισσότερο  από  

πέντε  λεπτά .  Έχουν  γίνει  στα  σχολεία ,  Μ .  Αλεξάνδρου  στον  2ο  Παιδικό  

Σταθμό ,  σε  όλα  τα  σχολεία  και  τα  λοιπά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει ,  κύριε  Γκότση  δεν  έχει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που ;  Που ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  1ο  Λύκειο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία ,  θα  γίνουν .  Θα  γίνουν  και  εκεί .  Δεν  ολοκληρώθηκε ,  είναι  σε  

εξέλιξη .  Επαναλαμβάνω  είναι  σε  εξέλιξη .  Σε  πολλά  σχολεία  έγιναν .  Το  

είπαμε  και  στην  τηλεόραση .  Βγήκαμε  και  τα  είπαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  πρόβλημα  είναι  η  ταχύτητα  και  όχι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχετε  κάνει  τίποτα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κυρία  Καλώτα ,  μπορείτε  να  ζητήσετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όχι ,  να  δώσουμε  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  θα  απαντήσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή  πολλοί  με  την  ταχύτητα  ξέρετε  ότι  το  Υπουργείο  ανακοίνωσε  

όχι  μείωση  της  ταχύτητας ,  αλλά  εκεί  που  ήταν  40 και  50 χιλιόμετρα  το  

έκανε  70.  Βεβαίως .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι  λάθος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δικό  μου ;  Γιατί  ζητάτε  ευθύνες  από  εμένα ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι  λάθος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  ζητάτε  ευθύνες  από  την  Δημοτική  Αρχή ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι  λάθος  και  εάν  μου  δώσετε  τον  λόγο… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είστε  δημοτική  σύμβουλος ,  να  ανατρέξετε  αλλού .  Όχι  στην  Δημοτική  

Αρχή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  κάνουμε  διάλογο  κυρία  Καλώτα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εκεί  που  ήταν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σας  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  εγώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  πρέπει  να  λέγονται  τα  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εκεί  που  ήταν  130 το  πήγε  το  Υπουργείο  150.  Προσέξτε ,  αντί  να  

μειώσει ,  το  ξέρετε  κ .  Χρυσανθίδη ,  αντί  να  μειώσει  την  ταχύτητα ,  την  

έχει  αυξήσει .  Δηλαδή  τα  ατυχήματα  να  γίνουν  περισσότερα .  Που  

υπάρχει  λογική  και  που  υπάρχει ,  που  εμπλέκεται  η  Δημοτική  Αρχή ;  

Δεν  εμπλέκεται  η  Δημοτική  Αρχή  πουθενά  όταν  το  Υπουργείο  δεν  

σκέφτεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε  ότι  θα  κάνουμε  εισήγηση .  Στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί  οι  δρόμοι ,  όπως  είναι  ο  δρόμος  της  Εθνικής  Αντίστασης  

προβλέπεται  να  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως  γνωρίζετε  όλοι  πάρα  πολύ  κακά  και  κύριε  Φωτιάδη  και  οι  

σύμβουλοί  σου  το  ξέρουν  αυτό ,  έρχονται  στην  Τεχνική  Υπηρεσία ,  έχει  

με  τον  Ν4412 ο  χρόνος  τριπλασιάστηκε ,  όσον  αφορά  τις  συμβάσεις  και  
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τις  προμήθειες  και  τα  λοιπά .  Δηλαδή  ενώ  πρώτα  είχαμε  την  

Οικονομική  Επιτροπή  και  εξετάζανε  μόνο  τον  ανάδοχο ,  ας  πούμε ,  τα  

χαρτιά  όλα  και  τα  λοιπά ,  τώρα  εξετάζονται  όλα  και  περνάνε  τρεις  

φορές  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  Ο  χρόνος  είναι  αυτός ,  ο  οποίος  

μας  δεσμεύει .  Όμως  είμαστε  στο  τέλος  για  να  υπογραφεί  η  σύμβαση  

Εθνικής  Αντίστασης .   

 Τις  διαδικασίες  τις  ξέρουν  πάρα  πολύ  καλά  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  

έχει  έρθει ,  έχει  ρωτήσει  και  τα  ξέρει  πάρα  πολύ  καλά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  αναλάβαμε  την  συντήρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο  ερωτήματα ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποδηλατόδρομο  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  δηλαδή ,  έτσι  δεν  είναι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  

τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  κύριοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συντήρηση  είπαμε  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  έχει  ληφθεί  κάποια  μέριμνα  για  τον  δρόμο  

Σερρών  –Μητρουσίου ,  ο  οποίος  είναι  σε  πολύ  κακό  χάλι  και  μάλιστα  

μετά  την  διέλευση  των  αγωγών  του  ΤΑΡ  έχει  γίνει  πάρα  πολύ  

επικίνδυνος .  Το  πρώτο  είναι  αυτό ,  εάν  έχει  ληφθεί  κάποια  μέριμνα  από  

την  Δημοτική  Αρχή  και  τι  μπορούμε  να  κάνουμε ;   

 Το  δεύτερο ,  το  ανέφερε  ο  κ .  Φωτιάδης  για  την  αγροτική  

οδοποιία ,  επειδή  λήγει  η  ημερομηνία ,  εγώ  θα  πρότεινα  να  το  

συζητήσουμε  ως  κατεπείγον  σαν  θέμα  σήμερα  προ  ημερησίας  

διατάξεως .  Σαν  θέμα .   

 Προσωπικά  με  αφορμή  ένα  αίτημα  που  είναι ,  το  έχω  στα  χέρια  

μου ,  από  τον  Πρόεδρο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Βαμβακιάς ,  τον  κ .  

Δεμερτζή  που  απέστειλε  προς  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  και  όπου  λέει  ότι  

είναι  όλα  έτοιμα  και  μπορεί  να  γίνει ,  επικοινώνησα  και  με  τον  κ .  

Δήμαρχο ,  ο  οποίος  ήταν  στην  Αθήνα  τι  μέλλει  γενέσθαι .  Που  είπε  ότι  

υπάρχουν  κάποιες  δυσκολίες  και  τα  λοιπά .  Δυσκολίες  τεχνικής  φύσεως  

πιο  πολύ  ενώ  πολιτική  βούληση  υπάρχει .   

 Το  δεύτερο ,  σήμερα  επικοινώνησα  με  τον  κ .  Πάλλα ,  τον  

Διευθυντή  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  μου  ανέφερε  ότι  είναι  το  κλίμα  

θετικό .  Έχει  αλλάξει .   

 Εγώ  θα  πρότεινα ,  εάν  θέλει  και  το  σώμα ,  επειδή  είναι  και  

κατεπείγον  και  σοβαρό ,  γιατί  καταληκτική  ημερομηνία ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   είναι  15 Οκτωβρίου ,  να  το  συζητήσουμε  προ  ημερησίας  

διατάξεως  εάν  επιθυμεί  το  σώμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  να  συζητήσουμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Τι  να  συζητήσουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  συνάδελφοι  προσέξτε .  Όχι ,  όχι  κ .  Μηλίδη  θα  σας  δώσω  μια  

απάντηση  που  θα  σας  καλύψει .  Σε  δυο  λεπτά  θα  τελειώσω ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   δώστε  μου  δυο  λεπτά .   

 Τα  ευρώ  είναι  περίπου  6,5 εκατομμύρια  για  38 δήμους  για  την  

αγροτική  οδοποιία .  6,5 εκατομμύρια  για  38 δήμους .  Κάθε  δήμος  

δικαιούται  να  πάρει ,  εμείς  δηλαδή  μέχρι  1 εκατομμύριο .  Εάν  πάρουμε  

εμείς  1 εκατομμύριο  οι  άλλοι  δεν  θα  πάρουν  τίποτα .  Εν  πάση  

περιπτώσει .   

 Ο  αγροτικός  δρόμος  θα  πρέπει ,  αυτός  που  θα  ασφαλτοστρωθεί ,  

θα  πρέπει  τουλάχιστον ,  τουλάχιστον  να  έχει  προϋπολογισμό  200.000.  

Όχι  κάτω  από  200.000,  τουλάχιστον  200.000.   

 Και  θα  πρέπει  ο  δρόμος  αυτός  να  έχει  ορισμένα  χαρακτηριστικά .  

Δηλαδή ,  να  είναι  ανάμεσα  σε  δυο  δρόμους  που  είναι  

ασφαλτοστρωμένοι  ή  με  τσιμέντο  στρωμένοι  και  να  οδηγεί  σε  

κτηνοτροφικές  μονάδες ,  γεωργικές  μονάδες  και  τα  λοιπά .   

 Δεν  θέλω  τώρα  να  επεκταθώ  γιατί  θα  έρθει  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Έχουμε  λοιπόν  από  το  Leader … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  θα  είναι  ασφαλτοστρωμένοι  ή  τσιμεντοστρωμένοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  το  είπα .  Ανάμεσα .  Θα  πρέπει  να  καταλήγουν .  Και  δεν  θα  πρέπει  ο  

δρόμος  αυτός  να  ενώνει  δυο  συνοικίες  ή  δυο  χωριά .   

 Δεν  θέλω  να  κάνω  την  ανάπτυξη ,  το  έχω  το  θέμα ,  όμως  θα  έρθει  

έκτακτο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσουμε ,  διότι  τα  λεφτά  είναι  

πάρα  πολύ  λίγα  και  λέει  και  ένα  άλλο ,  μια  άλλη  παράμετρος ,  θα  πρέπει  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

25 

λέει  να  είναι  γραμμένο  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα .  Ποιο  είχαμε  

εμείς  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα ;  Είχαμε  την  Βαμβακιά .  Τι  άλλο  

είχαμε  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα ;  Είχαμε  την   Οινούσα ,  το  όρος  

Μενοίκιο ,  τον  δρόμο  εκεί  που  είναι  δασικός .   

 Σε  ερωτήματα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  που  κάναμε  έχουμε  εδώ  

τις  απαντήσεις  που  η  πρώτη  απάντηση  λέει  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  

ούτε  τμήμα  εάν  δεν  ανήκει ,  εάν  δεν  είναι  δημοτικός  δρόμος  και  μετά  

23 του  μηνός  ξανά  ο  ίδιος ,  επειδή   έπεσε  πίεση ,  λέει  ότι  μπορεί ,  ας  

μην  είναι  δημοτικός  αλλά  εάν  δεν  υπάρχουν  καταπατήσεις ,  αν ,  αν  και  

τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  μπορεί  να  λοιπόν  να  ασφαλτοστρωθεί .   

 Όλα  αυτά  όμως  εμείς  είναι  και  ο  δρόμος  Ορεινής .  Σάκη  είναι  

περίπου  3,5 χιλιόμετρα  αυτός  ο  δρόμος ,  ο  δικός  σας .  Τρία  χιλιόμετρα .  

Δυο  χιλιόμετρα  της  Βαμβακιάς ,  πέντε .  Λοιπόν ,  δυο  άλλα  χιλιόμετρα  το  

Μενοίκιο ,  επτά  χιλιόμετρα .  Με  1 εκατομμύριο  λέμε  το  μέγιστο  να  

πάρουμε ,  το  μέγιστο  να  πάρουμε ,  με  1 εκατομμύριο  μπορούμε  να  

κάνουμε  μόνο  περίπου  3 χιλιόμετρα  δρόμο .  Τρία  με  τρεισήμισι .  

 Άρα  λοιπόν  θα  έρθει  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

αποφασίσουμε  και  να  βάλουμε  μια  ιεραρχία  τι  θέλετε  να  κάνουμε ;  

Ποια  προτεραιότητα  να  βάλουμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  πότε ;  15 Οκτωβρίου  είναι  η  καταληκτική  ημερομηνία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορούμε  να  πάρουμε  παράταση  αλλά  πριν  από  τις  15 θα  κάνουμε  

Δημοτικό  Συμβούλιο  έκτακτο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Τώρα  για  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  θέλετε  να  σας  πω  κάτι ;  Γιατί  και  

εμείς  έχουμε  πληροφορίες  με  την  ενδιάμεση  αρχή .  Δεν  υπάρχει  τέτοιο  

θέμα  εάν  στείλει  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε  ήρθε  ξέρετε ;  Ξέρετε  πότε  ήρθε  αυτό ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εάν  στείλει… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξέρετε  πότε  ήρθε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κάποια  στιγμή  πρέπει  να  ρωτάμε  όμως .  Ακούστε  με  λίγο ,  σας  άκουσα  

με  προσοχή .  Ακούστε  με  λίγο .  Με  μια  απλή  ερώτηση  στην  Ενδιάμεση  

Αρχή  η  κυρία  Ωραιοπούλου  σαν  υπεύθυνη  λέει  ότι  ναι ,  μπορεί  να  γίνει ,  

διότι  την  συντήρηση  των  δρόμων  την  έχει  ο  δήμος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε  ήρθε  αυτό ;  Πότε  ήρθε  το  έγγραφο ;  Χθες ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  για  να  βοηθήσω .  Κύριε  Μηλίδη  θα  έρθει  έκτακτο  

συμβούλιο  σύντομα  για  να  ολοκληρωθεί  αυτό  το  θέμα .  Νομίζω  ότι  

μπορεί  να  προχωρήσει  η  διαδικασία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θεωρώ  ότι  είναι  ζωτικής  σημασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κάθε  χρόνο  εδώ  γίνεται  μεγάλο  θέμα  για  την  αγροτική  οδοποιία ,  μας  

δίνεται  μια  ευκαιρία  να  δώσουμε  ζωντάνια ,  τουλάχιστον  αυτό… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  καλύπτει  ότι  θα  έρθει  πολύ  σύντομα  σαν  έκτακτο  θέμα ;  Πολύ  

σύντομα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  είπα  ότι  μίλησα  και  με  τον  κ .  Δήμαρχο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  σωστά  κάνατε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μίλησα  και  με  τις  τεχνικές  υπηρεσίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  απαντήσατε  για  τον  δρόμο  Μητρουσίου  –Σερρών .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  επαρχιακός  δρόμος ,  δεν  ανήκει  σε  μας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  επαρχιακός  δρόμος ,  δεν  ανήκει  σε  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  Περιφέρεια .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  έχουμε  καμία  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια  δεν  έχουμε  εφόσον  είναι  επαρχιακός .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τότε  να  ασκήσουμε  πίεση  γιατί  είναι  ένα  μεγάλο  κομμάτι  που  πάει… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  ασκήσουμε .  
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μπορούμε  να  ασκήσουμε  πίεση .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Ραμπότα  εγώ  πως  θα  πάω ;  Άλλο  ο  Δήμαρχος  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άλλο  ένα  μεμονωμένο  άτομο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τι  

γίνεται  σχετικά  με  το  Μουσείου  Τύπου ;  Γιατί  από  ότι  γνωρίζω  έχουμε  

προσλάβει  κάποια  δημοσιογράφο  να  ασχοληθεί  με  το  θέμα  αυτό .  Έχει  

προχωρήσει ;  Και  βλέπω  ότι  δεν  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  και  θα  ήθελα  

μια  ενημέρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο ,  αγαπητέ  συνάδελφε ,  η  δημοσιογράφος  η  οποία  έχει  

προσληφθεί  ήδη  έχει  συγκεντρώσει  πάρα  πολύ  μεγάλο  υλικό ,  εκκρεμεί  

όμως  η  ιστοσελίδα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  οποία  ήταν  σε  ένα  θέμα  του  

απερχόμενου  Προέδρου ,  το  θέσαμε  στο  προηγούμενο  Δ .Σ .  μας ,  έχει  

βγει  η  προκήρυξη ,  η  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  μάλλον ,  συγνώμη ,  

περιμένουμε  λοιπόν  τώρα  τις  προσφορές ,  ώστε  να  στηθεί  η  ιστοσελίδα  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  πάνω  εκεί  να  κτιστεί  και  το  Μουσείο  Τύπου .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

29 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πριν  ένα  χρόνο  παρά  έξι  μέρες  είχα  κάνε  ένα  έγγραφο  στον  Δήμο  

Σερρών  και  απευθυνόμουν  στον  κ .  Δήμαρχο  και  ζητούσα  να  μου  δώσει  

στοιχεία  για  τις  οφειλές  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο ,  του  Δήμου  

προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τι  συμψηφισμούς  έγιναν ,  εάν  θα  γίνουν ,  τι  

γίνεται .  

 Δεν  έχω  πάρει  ακόμα  απάντηση .  Έχω  ζητήσει  την  εκτίμηση  της  

περιουσίας  των  Καλλικρατικών  Δήμων  που  ήρθαν  στον  Δήμο ,  πώς  

έγιναν ,  τι  έγινε  και  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  ποιος  το  παρέλαβε ;  

Απάντηση  δεν  πήρα .   

 Πέρασε  ένας  χρόνος .  Πείτε  μου  σκοπεύετε  να  κάνετε  για  να  

συνεχίσω  τις  ενέργειές  μου .   

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  είχα  δώσει  εντολή  να  δοθούν  απαντήσεις .  Δεν  ξέρω  γιατί  δεν  

δόθηκαν ,  αλλά  ο  Αντιδήμαρχος  οικονομικών  θα  δώσει .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τον  έχω  ενοχλήσει  τον  κ .  Χαρίτο  επανειλημμένως ,  όπως  και  τον  

κύριο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  αύριο ,  μεθαύριο  δώστε  την  απάντηση .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  μετά  δυο  μήνες  μου  έδωσε  μια  φωτοτυπία  ενός  εγγράφου  

που  κοινοποίησε  το  δικό  μου  έγγραφο  στις  διάφορες  υπηρεσίες .  Όχι  σε  
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μένα  κοινοποίησε ,  μια  φωτοτυπία  ήταν .  Το  έχω  εδώ .  Και  στον  

Δήμαρχο  απευθύνεται  και  στον  Γενικό  Γραμματέα .   

 Εγώ  απάντηση  δεν  πήρα .  Σε  έξι  μέρες  συμπληρώνω  χρόνο .  Πείτε  

μου  τι  σκοπεύετε  να  κάνετε  όταν  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχει  συμψηφίσει  το  

ποσό ,  ενώ  με  το  Υπουργείο  που  επικοινωνήσαμε  και  το  έχω  γραπτά ,  

δεν  υπάρχει  νομοθετικό  πλαίσιο  που  να  μπορεί  να  κάνει  αυτούς  τους  

συμψηφισμούς  και  παρανόμως  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  θα  βγουν  ψεύτικα  

στοιχεία  και  λανθασμένα  και  στον  ισολογισμό  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  

εμείς  δεν  γράφουμε  τίποτα  στα  ισοζύγιά  μας  και  θα  βγουν  σε  μας  

λανθασμένα  στοιχεία .   

 Είναι  πολύ  σοβαρό  το  θέμα .  Το  ξέρω  ένα  χρόνο  και  δεν  και  δεν  

με  πλησιάζετε .  Θέλω  σωστές  απαντήσεις  γιατί  πλέον  θα  πάω  

κατάλληλα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  μπορείτε  να  απαντήσετε ;  Συγνώμη  και  ο  πρόεδρος  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εάν  μπορεί  να  απαντήσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου  δόθηκε  εντολή  από  τον  κ .  Δήμαρχο  για  να  δω  το  αλληλόχρεο ,  τι  

χρωστάμε ,  τι  μας  χρωστάει  και  να  κλείσει  αυτό   το  θέμα .   

 Στο  επόμενο  χρονικό  διάστημα . .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  το  ίδιο  πράγμα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο ,  απαντήστε  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  επόμενο  χρονικό  διάστημα  θα  σας  έχω  την  απάντηση  γραπτή .  

Φυσικά  γραπτή .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  προχωρούμε  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουν  προκύψει  τρία  θέματα  προ  

ημερήσιας  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  και  με  την  άδειά  σας .   

 Το  πρώτο  αφορά  από  τον  κ .  Γρηγοριάδη ,  από  τον  εντεταλμένο  

δημοτικό  σύμβουλο  για  την  έγκριση  της  διοργάνωσης  του  Φεστιβάλ  

Μπουγάτσας  και  δυο  θέματα  οικονομικών  από  τον  κ .  Χαρίτο  τον  

Αντιδήμαρχο .  Συμφωνούμε  να  συζητηθούν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  Η  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  

…………………………………….  

……………..  

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Έγκριση  διοργάνωσης  του  5ου  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και  

 Τοπικών  Προιόντων  ‘Bougatsa Day 2017’ στην  πλατεία  

 Ελευθερίας  από  19 έως  22 Οκτωβρίου  2017  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι  το  θέμα  είναι  απλό .  Έχουμε  ήδη  

πάρει  απόφαση  τον  …Ελευθερίας  από  19 έως  22 Οκτωβρίου  και  θέλω  

την  έγκρισή  σας  επί  του  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  611/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  αλλαγής  του  τίτλου  του  ΚΑ  4561620001 από  Εργασίες   
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συντήρησης  –ευπρεπισμού  νεκροταφείου  ΔΕ  Λευκώνα  –  

Σκουτάρεως  – Καπετάν  Μητρούση  και  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής  

 – Άνω  Βροντούς  σε  Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  του   

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς  αλλάζει  ο  τίτλος  για  να  μπορέσει  να   περάσει  από  την  

Επίτροπο .  Δεν  έχει  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  726/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  είναι :  

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χαρίτο  μπορείτε  να  μας  εξηγήσετε  τι  ακριβώς  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  για  την  …Σερρών  ΑΕ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  για  να  δώσουμε  έγκριση  στον  κ .  Δήμαρχο  να  μπορεί  να  

υπογράψει  συμφωνητικό  με  την  Μηδική .  Αυτό  δεν  είναι  το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  και  η  Νομική  Υπηρεσία .  Υπάρχει  γνωμοδότηση  από  την  

Νομική  Υπηρεσία .  Νομίζω  δεν  είναι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  να  υπογράψω ;    

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  εδώ  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παλαιό  είναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τηλεθέρμανση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  δεν  θυμάμαι  κιόλας ,  οι  όροι  έχουν  καθοριστεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο  υπογραφή  της  σύμβασης  θα  γίνει  ή  θα  καθοριστούν  και  όροι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο  να  υπογράψει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  727/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Και  μπαίνουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Πρώτο  

θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική   

παραλαβή  του  έργου:  ¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως   
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έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  684/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  θεματικής  ημερίδας  για  τη  λειτουργική   

επανάχρηση  των  πρώην  στρατοπέδων  στα  πλαίσια  του  έργου:  

 ¨Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές   

περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι¨  (URBACT III) .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όπως  ξέρετε  είμαστε  

εντεταλμένοι  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .  Προβλέπεται  να  γίνει  μια  ημερίδα  
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την  εβδομάδα  9 με  13 Οκτωβρίου  που  θα  γίνουν  κάποιες  εισηγήσεις  

σχετικά  με  το  αντικείμενο  του  προγράμματος .   

 Εγώ  απλά  θα  αναφέρω  ότι  τα  έξοδα  της  διοργάνωσης  

περιλαμβάνονται  ήδη  στην  παροχή  υπηρεσιών  που  έχει  αναλάβει  ο  

ανάδοχος  για  το  έργο  και  δεν  έχουμε  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση .   

 Όσον  αφορά  τα  έξοδα  μετακίνησης  και  διαμονής  εκπροσώπων  

από  άλλους  δήμους  που  θα  συμμετέχουν ,  καθώς  και  έναν  εκπρόσωπο  

του  URBACT, αυτά  έχουμε  την  δυνατότητα  να  τα  καλύψουμε  από  το  

πλεόνασμα  του  προϋπολογισμού  του  έργου ,  από  την  κατηγορία  των  

εξόδων  external  expert ise and services,  υπολογίζονται  περίπου  στα  

1.000 ευρώ  και  είναι  100% επιχορηγούμενα  από  το  πρόγραμμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  

Γρηγοριάδης .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  μια  ενημέρωση  κάποτε  να  γίνεται ,  το  είχαμε  πει  και  

άλλες  φορές  και  στον  κ .  Μυστακίδης ,  πάνε  –έρχονται  Ισπανίες  εδώ ,  τι  

γίνεται ,  τι  συζητάνε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχει  γίνει ,  έχει  έρθει  και  σας  έχω  φέρει  γραπτώς  και  έχει  έρθει  γραπτή  

εισήγηση  σε  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  το  ερώτημά  σας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

…εισήγηση  με  δυο  σελίδες ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  έχει  έρθει  κανονική  παρουσίαση  συνημμένη  σε  προγενέστερο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Εάν  απουσίαζα  δεν  ξέρω ,  συγνώμη  αλλά  εγώ  δεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Συνάδελφοι  θα  παρουσιαστούν  προτάσεις  συμπεράσματα ;  Τι  ακριβώς  

θα  είναι  η  εισήγηση ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  θα  παρουσιαστούν  τα  συμπεράσματα ,  μέχρι  στιγμής  από  

την  συμμετοχή  του  Δήμου  με  τα  άλλα  κράτη  και  θα  συμμετέχουν  και  

κάποιοι  άλλοι  δήμοι  από  την  Ελλάδα  για  να  παρουσιάσουν  και  αυτοί  

τις  εμπειρίες  τους ,  κάποιες  καλές  πρακτικές  ή  πως  χειρίζονται  αυτοί  

κάποια  ζητήματα .  Αυτό .   

 Είναι  σαν  μια  ημερίδα  ανταλλαγής  τεχνογνωσίας  και  καλών  

πρακτικών  γύρω  από  το  θέμα  της  επανάχρησης  τέτοιων  χώρων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;  Η  κυρία  Καλώτα  έχει .  Ο  κ .  

Μηλίδης .  Κυρία  Καλώτα  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Από  ότι  διαπιστώνουμε ,  κ .  Καρπουχτσή ,  τελικά  με  την  ευκαιρία  αυτή  

της  θεματικής  ημερίδας  υιοθετήθηκε  η  πρόταση  της  παράταξής  μας  να  

κατευθυνθούμε  προς  την  επανάχρηση  των  πρώην  στρατοπέδων  και  να  

γίνουν ,  τέλος  πάντων ,   χρηστικά  για  τους  πολίτες .  Γιατί  εγώ  αυτό  

αντιλαμβάνομαι  μέσα  από  αυτό .   

Μέσα  από  αυτή  την  συνεργασία  και  την  ενημέρωση  που  θα  

έχουμε  και  από  άλλους  δήμους ,  όπως  λέτε  Αλεξανδρούπολης  και  

Παύλου  Μελά ,  που  κινήθηκαν  σε  αυτή  την  κατεύθυνση ,  άρα  βλέπω  ότι  

με  βάση  αυτή  την  θεματική  ημερίδα  έχετε  αλλάξει  κατεύθυνση  και  δεν  
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ξέρω  πλέον  σε  ποια  φάση  βρίσκεται  η  όλη  διεκδίκηση  και  όλη  η  

προηγούμενη  κατάσταση  με  τα  στρατόπεδα  και  η  αντιδικία  με  το  

Υπουργείο  Άμυνας .   

Σαφέστατα  είναι  θετική  αυτή  η  διοργάνωση  αλλά  βλέπω  ότι  

γίνεται  σε  μια  φάση  με  πολύ  ταχείς  διαδικασίες ,  πάρα  πολύ  γρήγορα ,  

το  περνάμε  σήμερα  και  γίνεται  9 Οκτωβρίου  και  βλέπω  ότι  ο  δήμος  

ίσως  πήρε  τελικά ,  παραιτήθηκε  από  την  προηγούμενη  ιστορία  και  

παίρνει  στροφή ,  το  παραιτήθηκε  εντός  εισαγωγικών ,  στροφή  ίσως  στην  

μόνη  δυνατότητα  που  υπάρχει  για  τα  στρατόπεδα  στην  παρούσα  

χρονική  στιγμή .  

 Φυσικά  δεν  ξέρω ,  κάνω  μια  υπόθεση  μετά  από  το  όλο  πρόβλημα  

που  δημιουργήθηκε  στον  Νομό  Σερρών ,  για  τα  στρατόπεδα  του  Νομού  

Σερρών  και  του  Υπουργείου  Άμυνας ,  εάν  θα  μπορέσουμε  να  κινηθούμε  

προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  ώστε  να  αξιοποιήσουμε  τα  στρατόπεδά   

μας  με  αυτόν  τον  τρόπο  και  δεν  είμαστε  συνέχεια  στο  μάτι  του  

Υπουργείου  Άμυνας  κάθε  κίνηση  που  θα  γίνεται  πλέον  μέσα  στα  

στρατόπεδα  να  καταγράφεται  στα  κεντρικά .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  θέμα  έτσι  όπως  το  θέσατε  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  διεκδίκηση  

που  κάνει  ο  δήμος  για  τα  στρατόπεδα .  Ο  ίδιος  ο  τίτλος  αυτού  του  

προγράμματος ,  όπως  σωστά  είπατε ,  είναι  η  λειτουργική  επανάχρηση  

των  πρώην  στρατοπέδων .  Αυτός  είναι  ακριβώς  και  ο  τίτλος  του  

προγράμματος  στο  οποίο  έχουμε  υπαχθεί  από  το  ΄16. 

 Η  διοργάνωση  αυτής  της  ημερίδας  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  

κομμάτι  της  διεκδίκησης  που  κάνει  ο  δήμος  έναντι  του  Υπουργείου  

Εθνικής  Άμυνας .  Ήταν  μια  υποχρέωση  που  έχουμε  αναλάβει  από  την  

συμμετοχή  μας  στο  πρόγραμμα ,  γι '  αυτό  ακριβώς  είχε  προβλεφθεί  στα  
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έξοδα  του  εξωτερικού  συνεργάτη  η  διοργάνωση  αυτής  της  ημερίδας .  

Δεν  έρχεται  καθόλου  βιαστικά ,  έρχεται  μετά  και  την  έκτη ,  έβδομη  

συνάντηση  που  έχει  γίνει  μεταξύ  των  εταίρων  του  έργου  και  έρχεται  

τώρα  ως  υποχρέωσή  μας  στο  πρόγραμμα  γιατί  τώρα  το  έχουμε  δηλώσει  

στο  χρονοδιάγραμμα  και  προέκυψε  και  μετά  το  τελευταίο  ταξίδι  που  

έγινε  στο  εξωτερικό .   

 Δεν  μπερδεύουμε  αυτό  το  πρόγραμμα  με  την  διεκδίκηση .  Αυτό  

αναφέρει  καλές  πρακτικές  και  τρόπους  βέλτιστης  αξιοποίησης  τέτοιων  

χώρων .  Σε  αυτό ,  νομίζω ,  όλοι  συμφωνούμε .  Αλλά  και  η  διεκδίκηση  

που  κάνει  ο  δήμος  για  την  αξιοποίηση  του  χώρου  προς  όφελος  των  

πολιτών  είναι .  Αλλά  δεν  μπερδεύουμε  αυτή  την  ημερίδα  με  την  

διεκδίκηση  που  συνεχίζουμε  και  κάνουμε  ως  δήμος .   

 Ο  χρόνος  έχει  να  κάνει  με  το  χρονοδιάγραμμα  της  υλοποίησης  

του  συγκεκριμένου  έργου  που  είναι  τώρα  και  πριν  την  επόμενη  

συνάντηση  για  το  έργο  που  είναι  τον  επόμενο  μήνα  κάπου  στο  

εξωτερικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .  Με  την  σειρά  σας ,  κ .  

Αναστασιάδη .  Να  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  πριν  τοποθετηθείτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  ακριβώς  τα  είπε  ο  κ .  Καρπουχτσής ,  έτσι  είναι  το  θέμα .  Δεν  έχει  

καμία  σχέση  η  διεκδίκηση  με  το  πρόγραμμα .  Αυτό  είναι  ένα  

πρόγραμμα  που  ξεκίνησε  από  το  ΄16 και  στις  υποχρεώσεις  του  

προγράμματος  είναι  να  κάνουμε  και  αυτή  την  ημερίδα .  

 Η  διεκδίκηση ,  τα  είπαμε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

παραμένει ,  δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα  και  θα  γίνει  και  πιο  δυναμική  στην  

ώρα  της .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Καλύφθηκα  από  την  κυρία  Καλώτα .  Δεν  θα  μιλούσα ,  απλώς  έλαβα  

αφορμή  από  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Λέτε  ήταν  στην  

υποχρέωση .  Μα  έτσι  πρέπει  να  το  βλέπουμε ,  σαν  υποχρέωση ;  Αυτά  θα  

έπρεπε  να  είναι  πρωτοβουλία  μας  να  τα  κάνουμε  κ .  Καρπουχτσή ,  όχι  

υποχρέωση .  Το  πρόγραμμα  δηλαδή… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μισό  λεπτό  να  σας  απαντήσω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  πρόγραμμα  δηλαδή  μας  λέει  ότι  κάντε  αυτό  και  κάνετε  εκείνο ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μισό  λεπτάκι ,  λίγο  να… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κατά  την  γνώμη  μου ,  να  μην  κάνουμε  διάλογο ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  διάλογο ,  παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  πέντε  δεύτερα  τελειώνω ,  κατά  την  γνώμη  μου  πρωτοβουλίες  τέτοιες  

έπρεπε  να  είχαμε  πάρει  και  αυτή  ήταν  η  πρόταση  της  παράταξής  μας  

εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό ,  ούτως  ώστε ,  σε  σας  κύριε  δήμαρχε ,  ούτως  

ώστε ,  να  γίνει  συνείδηση  των  Σερραίων  ότι  αυτά  είναι  δικά  του ,  τα  

χρησιμοποιεί ,  είναι  των  παιδιών  του ,  οπότε  και  εσείς  θα  είχατε  πιο  

ισχυρή  θέση  γι '  αυτό  που  διεκδικούμε .  

 Δεν  μπερδεύουμε  την  διεκδίκηση  με  αυτό ,  προς  Θεού .  Δεν  

μπερδεύεται .  Άλλο  το  ένα  και  άλλο  το  άλλο .  Αλλά  αυτά  άμα  γινόταν ,  
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ώστε  να  γίνει  έτσι  συνείδηση ,  να  το  καταλάβει  ο  κόσμος ,  διότι  ο  

κόσμος  δεν  συμμετείχε  και  εδώ  σας  καταλογίζουμε  ότι  δεν  πήρατε  

πρωτοβουλίες  πιο  μπροστά .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  απαντήσω  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  και  αμέσως  μετά  θα  

σας  τον  δώσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  πρωτοβουλία  δική  μας  ήταν  και  μπήκαμε  στο  

πρόγραμμα .  Με  δικιά  μας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο  η  πρωτοβουλία  να  μπει  στο  πρόγραμμα  και  άλλο  η  υποχρέωση  

του  προγράμματος ,  βάσει  του  προγράμματος  να  κάνεις  την  ημερίδα .  Η  

πρωτοβουλία  για  να  μπούμε  στο  πρόγραμμα  ήταν  δική  μας  και  

ήμασταν  ο  μοναδικός  δήμος  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  μαζί  με  άλλους  οκτώ  

δήμους  της  Ε .Ε .  που  μπήκε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .  Ήταν  δική  μας  

πρωτοβουλία .  Ένα  αυτό .  Που  λέτε  για  πρωτοβουλίες  και  τα  λοιπά .  

 Δυο  και  σας  το  λέω  και  σαν  είδηση ,  εγκρίθηκε  οριστικά  η  ένταξη  

του  Μουσείου  Ξενάκη  στο  πρόγραμμα .  Εξακόσιες  χιλιάδες  ευρώ .  Στο  

στρατόπεδο  Παπαλουκά .  Άλλη  πρωτοβουλία  της  Δημοτικής  Αρχής  και  

αυτή .  Εγκρίθηκε  το  Μουσείο  Ξενάκη  στο  πρόγραμμα  INTERREG 

Ελλάδος  –Βουλγαρίας .  Αυτά  είναι  πρωτοβουλίες  της  Δημοτικής  Αρχής  

που  έχουν  σχέση  με  τα  στρατόπεδα .   
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 Η  ημερίδα  είναι  υποχρέωση  του  προγράμματος .  Τέτοιες  ημερίδες  

έγιναν  και  σε  άλλες  πόλεις  της  Ε .Ε .  και  γίνεται  σε  και  μας  τώρα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  απλή  διευκρίνηση  εάν  μου  επιτρέπετε .  Είναι  έτσι  όπως  το  είπε  ο  

κ .  Δήμαρχος ,  ότι  ήταν  πρωτοβουλία  του  Δήμου  και  όταν  εγώ  είπα  

υποχρέωσης ,  ίσως  παρεννοήθηκα .  Όταν  πήραμε  την  πρωτοβουλία  να  

μπούμε  στο  πρόγραμμα ,  περιγράψαμε  και  την  σειρά  των  δράσεων  που  

είναι  να  κάνουμε .  Μια  από  τις  προτάσεις  που  κάναμε  ήταν  η  ημερίδα ,  

οπότε  μπήκε  ως  υποχρέωση  να  την  υλοποιήσουμε  από  την  στιγμή  που  

την  περιγράψαμε .   

 Αυτό  εννοούσα  ως  υποχρέωση .  Δεν  μας  υποχρεώνουν  από  έξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  άλλο  πολιτική  βούληση ,  άλλο  τυπολατρία  εάν  μπήκαμε  στο  

πρόγραμμα  γιατί  έτσι  θέλει  το  πρόγραμμα  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ακούω  παράξενα  πράγματα  εδώ .  Εάν  θέλει  κανείς  

Σερραίος  να  μάθει  την  αλήθεια ,  να  ανατρέξει  στα  προηγούμενα  χρόνια  

στα  συμβούλια  που  λέγανε  άλλα  πράγματα .  Και  εγώ  μόνο  έλεγα  αυτά  

τα  πράγματα .  Σήμερα  έρχονται  και  λένε  ότι  δική  μας  ιδέα  είναι .  Τι  

ντροπής  πράγματα  είναι  αυτά ;  Τι  ξεφτίλα  είναι  ιδεών  και  πραγμάτων ;  

Στα  Δημοτικά  Συμβούλια  φαίνεται  ο  καθένας  τι  έλεγε .  Όλα  εκεί  είναι .  

Τι  ψέματα  λένε  εδώ  μέσα ;  
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 Εν  πάση  περιπτώσει ,  ένα  πράγμα  θα  σας  πω ,  για  να  τελειώσουμε .  

Η  Ελλάδα ,  κ .  Αγγελίδη  δεν  είναι  ούτε  Πορτογαλία  ούτε  Ελβετία  ούτε  

Γερμανία .  Η  Ελλάδα  είναι  κάθετα  εδώ  με  τους  Βουλγάρους ,  τους  

Τούρκους ,  τους  Σκοπιανούς  και  Αλβανούς  και  θέλει  ιδιαίτερη  προσοχή  

για  στρατόπεδα  και  μην  μιλάτε  ότι  έτσι  έκανε  η  Ευρώπη .  Ποιον  θα  

φοβηθεί  η  Πορτογαλία ,  την  Ισπανία ;  Η  Ολλανδία  ποιον  θα  φοβηθεί ;  

Εμείς  όμως  κάθε  μέρα  έχουμε  κίνδυνο  με  αυτούς .  Τι  προγράμματα  

είναι  αυτά ;  Είναι  ξεφτίλα  για  μας .  Να  θα  κάνουν  οι  Τούρκοι  αύριο .   

 Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σαν  Δημοτική  Αρχή  γκρεμίσαμε  τους  

τοίχους ,  παραχωρήσαμε  σε  κοινή  χρήση  το  στρατόπεδο .  Αυτό  μας  

χρειάζεται  για  την  νοτιοανατολική  πόλη  και  κάνουν  εκεί  τους  

περιπάτους  τους .  Τι  πρόγραμμα  υπάρχει  άλλο ;  Τι  προβλήματα  είναι  

αυτά  που  λέτε ;  Σύμβουλοι ,  αξιότιμοι  άνθρωποι  τι  πράγματα  είναι  αυτά  

που  ακούτε  εδώ  μέσα ;  Τι  είναι  η  Ελλάδα ,  Ισπανία  είναι ;  Πορτογαλία  

είναι ;  Βούλγαροι  είναι  δίπλα ,  Τούρκοι .  Κάθε  μέρα  διεκδικούν  την  

Ελλάδα .  Και  τα  στρατόπεδά  μας  θέλουν  να  διαλύσουν .  Μας  λένε  αυτά  

οι  ξένοι  γιατί  αυτοί  έχουν  άλλα  συμφέροντα  για  μας .   

 Όχι  κ .  Καρπουχτσή ,  αυτά  είναι  ντροπής  πράγματα  που  κάνετε .  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λυπάμαι  πάρα  πολύ  αλλά  είναι  κρίμα  από  τον  Θεό .  

Κοντά  στον  νου ,  λέει  ο  λαός ,  να  έχουμε  και  την  γνώση  τι  πάμε  να  

κάνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι  

υπάρχουν ;  Προχωρούμε  στην  ψήφιση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Μηλίδη ;  Ναι .  Όχι .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  685/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  τελετή  απονομής  βραβείων   

της  διοργάνωσης  BEST CITY AWARDS 2017, που  θα   

πραγματοποιηθεί  στις  5 Οκτωβρίου  2017 στην  Αθήνα .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  την  εισήγηση  του  θέματος .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  μετά  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  469 να  

υποβάλλουμε  φάκελο  υποψηφιότητας  γι '  αυτά  τα  βραβεία ,  μας  

ενημέρωσαν  8/9 ότι  σε  δυο  υποψηφιότητες  θα  βραβευτεί  από  

ανεξάρτητη  κριτική  Επιτροπή  ο  δήμος  και  εδώ  πέρα  ζητάμε  να  

εγκρίνουμε  την  συμμετοχή  εκπροσώπου  στην  τελετή  απονομής  που  θα  

γίνει  στις  5 Οκτωβρίου  στην  Αθήνα .  Από  όσο  γνωρίζω  εκπρόσωπος  του  

Δήμου  θα  είναι  ο  Δήμαρχος  μόνο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  686/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα:  

¨Αγροδιατροφικός   

τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨  που  θα  διεξαχθεί  από   

24-27 Μαΐου  2018 στις  Σέρρες  και  ψήφιση  σχετικής  δαπάνης .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  στο  

πλαίσιο  του  συμφωνούμε  συνεργασίας  που  έχουμε  υπογράψει  με  το  

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας ,  ο  δήμος  Σερρών  σε  συνεργασία  με  το  

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  πάντα  αλλά  και  με  την  συμβολή  του  

Εμποροβιομηχανικού  Επιμελητηρίου  Σερρών   προγραμματίζει  την  

διοργάνωση  ενός  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα :  ¨Αγροδιατροφικός  

τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨  
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 Έχουν  γίνει  μια  σειρά  από  συναντήσεις  εκπροσώπων  του  Δήμου  

και  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας .  Η  προτεινόμενη  ημερομηνία  για  

να  διεξαχθεί  είναι  στις  24 με  27 Μαΐου  του  ΄18 στις  Σέρρες  με  

επίσημες  γλώσσες  την  αγγλική  και  την  ελληνική .   

 Ο  σκοπός  ουσιαστικά  θα  είναι  να  λειτουργήσει  ως  μια  δυναμική  

πλατφόρμα  ανταλλαγής  θεωρητικών  θέσεων  και  ερευνητικών  

πορισμάτων  και  καλών  πρακτικών  σε  θέματα  γύρω  από  τον  

αγροδιατροφικό  τομέα  και  γενικότερα  την  οικονομική  ανάπτυξη  του  

πρωτογενούς  τομέα  από  πλευράς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .  

 Θεματικές  ενότητες  που  πρόκειται  να  αναπτυχθούν  είναι  

μάρκετινγκ ,  μπράντινγκ ,  επιχειρηματικότητα ,  καινοτομία ,  εφαρμογές  

πληροφορικής  στην  γεωργία  και  στην  κτηνοτροφία  και  innovation στον  

αγροδιατροφικό  τομέα .   

 Τις  εργασίες  του  συνεδρίου  θα  έχουν  την  δυνατότητα  να  

παρακολουθήσουν  τόσο  οι  ερευνητές  και  οι  επιστήμονες  από  την  

Ελλάδα  και  από  το  εξωτερικό  αλλά  και  ενδιαφερόμενοι  από  την  γύρω  

περιοχή ,  γύρω  από  τα  αντικείμενα  που  θα  αναπτυχθούν .   

 Το  πρόγραμμα  θα  αναπτυχθεί  σε  δεύτερο  χρόνο  μέσα  από  μια  

επιστημονική  επιτροπή  από  το  Πανεπιστήμιο  σε  συνεργασία  με  τον  

Δήμο  Σερρών .   

 Εδώ  πέρα  αυτό  που  ζητάμε  είναι  να  αναγνωριστεί  η  υλοποίηση  

αυτού  του  συνεδρίου  για  τις  ημερομηνίες  που  λέγαμε  και  την  ανάληψη  

δαπάνης  συνολικού  κόστους  26.000 περίπου  ευρώ ,  οι  οποίες  θα  

καλυφθούν  από  τον  Δήμο  Σερρών .  

 Την  οικονομική  διαχείριση  του  συνεδρίου  θα  την  αναλάβει  ο  

δήμος ,  ενώ  την  επιστημονική  ευθύνη  θα  την  έχει  αποκλειστικά  το  

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας .   
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 Στον  επισυναπτόμενο  πίνακα  υπάρχει  ένας  πρόχειρος  

προϋπολογισμός ,  το  πως  αναλύεται ,  τι  είδους  δαπάνες  καλύπτονται .  

Είναι  δαπάνες ,  ως  επί  τω  πλείστων ,  για  τους  εισηγητές ,  κάποιες  

δαπάνες  για  μεσημεριανά  γεύματα ,  μικροέξοδα ,  διάφορα  φυλλάδια ,  

λογότυπα  και  ότι  έχει  να  κάνει  με  την  προώθηση  του  συνεδρίου .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Καρπουχτσή .  Ερωτήσεις  υπάρχουν  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Συμφωνούμε  όλοι ;  Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  687/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  το  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  της  υποδοχής  της  φλόγας  

 των  ΧXIΙI Χειμερινών  Ολυμπιακών  Αγώνων  (Pyeong Chang 2018).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  διόρθωση .  Στα  παραστατικά  που  έχετε  πάρει  αναφερόταν  στα  

μέσα  Απριλίου ,  το  σωστό  είναι  στα  μέσα  Οκτωβρίου .  Κύριε  Χαρίτο .  

Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  688/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  

 ¨Αμφικτυονία  Αρχαίων  Ελληνικών  Πόλεων¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  689/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ . :  

α)  120/2017 με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  

 χρήσης  2016¨  και  

β)  135/2017 με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  χρήσης  2017¨  

 αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;  Την  εισήγηση  θέλετε .  

Κύριε  Τερζή .  Στο  έβδομο  θέμα , .  Έσοδα  και  έξοδα  χρήσης  του  ΄16 και  

στην  συνέχεια  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  7 Α .  Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Να  αναφέρω  ότι  είναι  η  καθιερωμένη  ετήσια  έγκριση  των  

απολογιστικών  στοιχείων  εσόδων  –εξόδων  για  την  χρήση  του  ΄16. Σε  

αυτό  το  σημείο  κάνοντας  μια  πολύ  –πολύ  σύντομη  εισαγωγή  να  

αναφέρω  ότι  πολλές  φορές  μεταξύ  σοβαρού  και  αστείου  η  θέση  του  

Προέδρου  και  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αναφερόταν  σαν  μια  ηλεκτρική  

καρέκλα ,  σαν  μια  καυτή  πατάτα  λέγοντας  και  το  γεγονός  ότι  ως  

καθολικός  διάδοχος  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πήρε  όλα  τα  βάρη  των  αντίστοιχων  

νομικών  προσώπων  των  πρώην  Καποδιστριακών  Δήμων .   

 Έγινε  μια  προσπάθεια  από  τον  κ .  Ραμπότα  να  ανακτήσει  την  

αξιοπιστία  της  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όσον  αφορά  την  έξωθεν  μαρτυρία  της  και  

τα  οικονομικά  της  προς  την  κοινωνία  των  Σερρών  και  έγινε  μια  πολύ  
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επιτυχημένη  θητεία ,  με  αποτέλεσμα  όντως  η  κοινωνία  των  Σερρών  και  

η  αγορά  να  ανακτήσει  την  αξιοπιστία  της  απέναντι  στην  επιχείρηση  

και  αυτό  φαίνεται  με  τους  προμηθευτές ,  οι  οποίοι  πλέον  πλησιάζουν  με  

χαρά  και  με  ευκολία  το  νομικό  μας  αυτό  πρόσωπο  του  Δήμου ,  για  να  

προσφέρουν  τα  αγαθά  τους  και  τις  υπηρεσίες  τους ,  γνωρίζοντας  ότι  

πολύ  σύντομα  θα  είμαστε  και  εμείς  εντάξει  στις  υποχρεώσεις  μας  τις  

οικονομικές .   

 Έγινε  λοιπόν  μια  προσπάθεια  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  ανακτήσει  

την  αξιοπιστία  της  και  αυτό  φαίνεται  ότι  το  πετύχαμε .  Επόμενο  βήμα  

είναι  η  εξωστρέφεια  γιατί  είναι  μια  επιχείρηση  με  110 υπάλληλους  και  

κυρίως  με  δομές  όπως  είναι  τα  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  και  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  

όπου  εκεί  επικεντρώθηκε  και  το  μεγαλύτερο  μέλημα  της  επιχείρησης .  

 Υπάρχουν  πάρα  πολλά  λογιστικά  στοιχεία ,  πάρα  πολλοί  κωδικοί ,  

είναι  ο  γενικός  κωδικός  και  από  εκεί  κάτω  ανατρέχουμε  στους  

εξειδικευμένους  επιμέρους  κωδικούς  του  γενικού  κωδικού ,  όπου  

βλέπουμε  μια  διαφορά ,  όσον  αφορά  τα  τιμολογηθέντα  και  τα  

εντελλόμενα ,  όσον  αφορά  τα  έξοδα .  Είναι  πάρα  πολλές  παλαιές  

οφειλές  που  έρχονται  και  μέχρι  πρότινος ,  μέχρι  και  την   θητεία  του  κ .  

Ραμπάτα  έχουμε  διάφορες  δικαστικές  ερήμην  εκπροσώπου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Σε  αυτό  ο  απερχόμενος  Πρόεδρος  αλλά  συνεχίσουμε  και  εμείς ,  

τουλάχιστον  βάλαμε  μια  σειρά  και  έτσι  τουλάχιστον  στις  δικαστικές  

αυτές  διαφορές  που  έχουμε  με  τους  Σερραίους  πολίτες ,  υπάρχει  

επιτέλους  και  εκπρόσωπος  από  την  επιχείρηση ,  ώστε  να  μην  

πηγαίνουμε ,  σε  εισαγωγικά ,  αδιάβαστοι  τις  περισσότερες  φορές .   

 Έγινε  λοιπόν  μια  προσπάθεια ,  έχουμε ,  πλέον  και  αποθεματικό ,  

αυτό  το  λίγο  που  έχουμε  στο  τέλος  του  λογιστικού  έτους  του  ΄16, η  
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επιχείρηση  βαδίζει  με  σταθερά  βήματα  πλέον  και  θα  έλεγα  και  με  

γοργά .  Αυτό  φαίνεται  και  σε  όλες  τις  εκδηλώσεις  που  αναλαμβάνει ,  

που  τις  φέρει  εις  πέρας ,  όχι  μόνο  όσον  αφορά  τα  ποιοτικά  

χαρακτηριστικά  αλλά  και  τα  οικονομικά .   

 Ήδη  έδωσα  μια  απάντηση  γιατί  ήταν  και  μια  ερώτηση  του  

εκλεκτού  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη ,  που  απουσιάζει  σήμερα  και  

καταψήφισε  στο  συγκεκριμένο  Δ .Σ .  τα  έξοδα ,  έδωσα  μια  απάντηση  ότι  

η  διαφορά  που  τα  εντελλόμενα  οφείλεται  στο  ότι  έχουμε  πάρα  πολλές  

παλιές  οφειλές  που  έρχονται  μέσα  στο  έτος  χωρίς  τις  περισσότερες  

φορές  να  τα  γνωρίζουμε .  

 Εάν  δεν  μπορώ  να  απαντήσω ,  συγχωρήστε  με  σε  κάποια  

λογιστικά  στοιχεία .  Είναι  εδώ  και  η  Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  

κυρία  Γούλη  Ιωαννίδου ,  η  οποία  θα  ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  εάν  χρειαστεί  να  της  δώσουμε  τον  λόγο  σε  οτιδήποτε  

ερωτήματα  τεθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  και  εφόσον  χρειαστεί ,  βεβαίως .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  

κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου .   

 Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   αναφέρατε ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  ο  Ηλίας  είναι  στην  

Γερμανία ,  είναι  εκτός  Ελλάδος ,  ότι  υπάρχει  μεγάλη  απόκλιση .  Όμως  το  

ερώτημά  μου  είναι ,  είπατε  ότι  είναι  παλαιές  οφειλές .  Εσείς  τώρα ,  

γρήγορα ,  εδώ  και  ένα  χρόνο  περίπου  είστε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Η  

Δημοτική  Αρχή  αυτή  όμως  είναι  από  το  ΄11. Όλα  αυτά  τα  χρόνια  δεν  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

53 

έγινε  καμία  τέτοια  ενέργεια ,  ώστε  αυτή  η  μεγάλη  ψαλίδα ,  η  διαφορά  

να  λογικευτεί ;  Εσείς  αναφέρεστε  στην  δική  σας  θητεία .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Από  το  2011 είναι  η  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  βγήκε  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε ,  κύριε  Πρόεδρε ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Όντως  υπήρχε  ένα  διάστημα  και  επί  της  θητείας  του  κ .  Ραμπότα  

και  των  προηγουμένων  προέδρων  στην  θητεία  του  κ .  Αγγελίδη ,  που  

όποιος  περνούσε  κάτω  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ανέβαινε  πάνω  στον  3ο  

όροφο  και  έλεγα  ότι  του  χρωστάμε .  Και  αυτό  συνεχίστηκε  και  πριν  από  

ένα  χρόνο  και  ευτυχώς  το  λέω  με  τα  γνώσης  λόγου ,  ότι  έχει  εξαλειφθεί  

αυτό  το  φαινόμενο .   

Πλέον  όλα  έχουν  πάρει  την  μορφή  τους ,  όλα  έχουν  πάει  και  στο  

Υπουργείο  Εσωτερικών ,  κυρία  Βούλα  στα  ληξιπρόθεσμα  και  έτσι  

νομίζω  ότι  οικονομικά ,  τουλάχιστον ,  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  βαδίζει  πολύ  σωστά  

και  είμαστε  στα  πρόθυρα  της  εξυγίανσης  εντελώς .   

Τώρα  εάν  δεν  σας  καλύπτει  αυτή  η  απάντηση ,  για  

συγκεκριμένους  κωδικούς  θα  μπορέσουμε  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορέσει  η  κυρία  Ιωαννίδου  να  απαντήσει  εάν  χρειαστεί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γενικότερα  μίλησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλά  μας  τα  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος  αλλά  θα  του  κάνω  μια  ερώτηση  να  

δούμε  πως  θα  μας  απαντήσει .  Εάν  θα  μας  ικανοποιήσει .   

 Είπατε  ότι  τα  τιμολογηθέντα  με  τα  ενταλθέντα  υπάρχει  μια  

διαφορά ,  η  οποία  οφείλεται  σε  νέες  υποχρεώσεις  τις  οποίες  δεν  

γνωρίζαμε .  Αυτό  δεν  συμβαδίζει .  Το  ταμειακό  υπόλοιπο  αυτό  δεν  

συμβαδίζει  με  το  ταμειακό  υπόλοιπο  των  500 χιλιάδων  και  δεν  

συμβαδίζει  επίσης  με  τα  ΠΟΕ ,  τα  οποία  ήταν  200 τόσες  χιλιάδες ,  244 

και  πληρώθηκαν  69.  

 Άρα  λοιπόν ,  κάτι  άλλο  συμβαίνει  εδώ ,  πρώτον  και  δεύτερον ,  να  

μας  απαντήσετε  πόσα  είναι  τα  ΠΟΕ  σήμερα  σε  σχέση  δηλαδή  με  

πέρυσι  που  ήταν  εκεί ;  Αυτά  που  μας  είπατε  δηλαδή ,  δεν  συμβαδίζουν  

ότι  ήρθαν  νέες  υποθέσεις  ούτε  με  το  ταμειακό  υπόλοιπο ,  ούτε  

καταβλήθηκαν  μεγαλύτερες  υποχρεώσεις  ΠΟΕ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Υπάρχει   ένα  ποσό  της  τάξης  των  160.000 ευρώ ,  τα  οποία  έχουν  

ενταχθεί  πλέον  στις  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  και  έχουμε  την  

διαβεβαίωση  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  ήδη  ξεκίνησε  η  

διαδικασία  και  οι  πρώτες  10.000 που  έχουμε  αποστείλει  έχουν  

αποπληρωθεί  στους  δικαιούχους .   

Άρα  ένα  μέρος  της  ψαλίδας  ανάμεσα  στις  παλαιές  οφειλές   

φαίνεται  ότι  έχουν  ενταχθεί  πλέον  στα  ληξιπρόθεσμα  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών .  Η  διαφορά  επίσης  στο  αποθεματικό  οφείλεται  στο  ότι  στο  

ταμείο  φαίνεται  στο  ότι  τέλος  του  ΄16 μας  ήρθαν  μαζεμένα  οι  

επιχορηγήσεις  τεσσάρων  μηνών  των  Κ .Δ .ΑΠ . ,  με  αποτέλεσμα  αυτά  

εισχωρήθηκαν  στην  πρώτη  αναμόρφωση  που  έγινε  το  έτος  2017 εδώ  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  φαίνεται  έτσι  και  αυτή  η  μεγάλη  διαφορά  
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που  έχουμε  στο  ταμείο  μας .  Ενώ  έχουμε  217 χιλιάρικα  φαίνεται  στο  

τέλος  να  είναι  500.   

Εάν  θέλετε  να  συμπληρώσετε ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η  αποτύπωση  είναι  καθαρά  ταμειακή  τα  έσοδα  –έξοδα  στον  

απολογισμό  τον  συγκεκριμένο  που  έχετε  όπως  και  κάθε  χρόνο .  Η  

διαφορά  στο  χρηματικό  υπόλοιπο  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  ο  

προϋπολογισμός  του  ΄17 είχε  αναμορφωθεί  στο  χρηματικό  υπόλοιπο  

σύμφωνα  με  τις  χρηματοροές  που  είχαμε  και  όταν  μας  ήρθαν  τα  

χρήματα  τον  Δεκέμβριο  δεν  υπήρχε  εγκεκριμένος  κωδικός  για  να  

ενταχθούν  και  έγινε  η  αναμόρφωση  με  το  άνοιγμα  στο  ΄17, μετά  

δηλαδή  με  το  πρώτο  μήνα .   

 Όσον  αφορά  τις  διαφορές  ανάμεσα  στα  ενταλθέντα  και  στα  

τιμολογηθέντα ,  σε  όλα  αυτά ,  τα  τιμολογηθέντα  αφορούν  τις  

τιμολογήσεις  που  έγιναν  μέσα  στο  έτος .  Τα  ενταλθέντα  αφορούν  

οτιδήποτε  έγινε  ένταλμα  είτε  από  τα  τιμολογηθέντα  του  έτους  είτε  από  

παλαιές  οφειλές  οι  οποίες  όμως  ήταν  στους  συγκεκριμένους  κωδικούς ,  

οπότε  και  από  τα  προηγούμενα  έτη  κουβαλήθηκαν  και  πληρωθέντα ,  

φυσικά ,  αυτά  που  πληρώθηκαν .  

 Οπότε  οι  διαφορές  στο  τέλος  είναι  καθαρά  αποτύπωση  του  τι  έχει  

γίνει  μέσα  στο  ταμείο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  μέσα  στην  χρονιά  του  ΄16.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Ιωαννίδου  μια  ερώτηση  θέλω  να  σας  κάνω  και  εγώ  λίγο  για  να  

θυμηθώ  και  εγώ  κάποια  πράγματα .  Το  ΄11 πόσα  ήταν  τα  χρέη  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  τώρα  πόσα  είναι ;   
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Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το  ΄11 ήταν  πάνω  από  εκατομμύριο  τα  χρέη  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  πολύ  

πάνω  από  εκατομμύριο .  Φυσικά  και  μέσα  στην  διάρκεια  και  του  ΄12 

και  του  ΄13 και  του  ΄14 και  του  ΄15 και  του  ΄16 ακόμα  και  τώρα  μας  

έρχονται  χρέη  από  παλαιές  οφειλές  που  δεν  είναι  καν  καταχωρημένα  

αλλά  έρχονται  με  δικαστικές  αποφάσεις .   

 Σύνολο  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όλο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  αποπλήρωσε  

ένα  πολύ  μεγάλο  ποσό .  Ειλικρινά  της  τάξεως  πάνω  από  1,5 

εκατομμύριο .  Ένα  μεγάλο  ποσό  ειλικρινά ,  1,5 εκατομμύριο  και  σε  

σύνολο  πρέπει  να  είναι .  Έχει  πληρώσει .  Γιατί  είναι  και  πολλές  

δικαστικές… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  πόσα  είναι ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτή  την  στιγμή  τα  χρέη  που  έχουμε  και  τα  οποία  τα  έχουμε  εντάξει  

σε  όλες  τις  παλαιές  οφειλές  που  μπορούσαν  να  πληρωθούν  έχουν  πάει  

και  στα  ληξιπρόθεσμα ,  ήταν  της  τάξεων  των  176.000 ευρώ .  Από  εκεί  

και  πέρα  έχουμε  και  κάποιες  μικρές  εισροές  τώρα  με  κάποιες  

δικαστικές  αποφάσεις ,  δεν  νομίζω  ότι  θα  φτάσουμε  σε  πολύ  μεγάλα  

ποσά .  Έχουμε  πέσει  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ότι  έρχονται  καινούργιες  οφειλές  τις  οποίες  δεν  γνωρίζουμε .  Είναι  με  

δικαστικές  δαπάνες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποφάσεις .   
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Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αποφάσεις ;  Και  όταν  είναι  το  δικαστήριο  ενημερώνεστε  πιο  μπροστά ;  

Πάτε ,  στέλνετε  δικηγόρο ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι .    

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όπως  σας  είπα  και  πριν ,  ήταν  τακτική  του  κ .  Ραμπότα  και  την  

συνεχίζουμε  εμείς ,  δεν  υπάρχει  πλέον  παράσταση  δικαστική  που  να  

μην  έχουμε  εξουσιοδοτήσει  σε  δικηγόρο  να  παραστεί  εκεί .  Πρόσφατα ,  

στο  τελευταίο  Δ .Σ .  πάλι  εξουσιοδοτήσαμε  δικηγόρο  για  να  παραστεί  

την  Παρασκευή  σε  μια  τέτοια  οφειλή  που  έχουμε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  ρωτήσουμε  ή  εάν  κάνουμε  κάποιο  έγγραφο ,  δεν  ξέρω ,  θα  μπορείτε  

να  μας  πείτε  τι  οφειλές  ήρθαν  από  τους  άλλους  δήμους ;  Από  κάθε  

Δήμο ;  Τόσο  από  εδώ ,  τόσο  από  εκεί .  Θα  μπορούσατε  να  μου  το  δώσετε  

αυτό ;  Σύνολο .  Από  το  Μητρούσι  ήρθαν  τόσα .  Από  το  Σκούταρι  τόσα .  

Από  τον  Λευκώνα  τόσα .  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ειλικρινά  στην  πρώτη  απογραφή  που  έγινε  είναι  συγκεκριμένο  το  

νούμερο  αλλά  μετά  στην  πορεία  κάθε  χρόνο  μπαίνουν  τόσες  δικαστικές  

αποφάσεις  και  τόσα  πράγματα ,  που  θα  πρέπει  κανείς  να  φάει  αρκετό  

χρόνο  στο  να  κάνει ,  γιατί  δεν  πηγαίνουν  σε  διαφορετικό  λογιστικό  

κωδικό  και  θα  πρέπει  να  ανατρέξουμε  στα  αρχεία  μας  όλες  τις  χρονιές  

τις  δικαστικές  αποφάσεις ,  για  να  δούμε  πόσες  από  αυτές  ήταν  μέσα  και  

πόσες  έξω .   

 Δηλαδή  δεν  είναι  απλό  να  . .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αρκετές .  Απλώς  είναι  στην  διάρκεια  αρκετών  χρόνων ,  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Διψήφιος  είναι  ο  αριθμός  τους  στο  σύνολο ;  Τριψήφιος ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι  σίγουρα  διψήφιος  και  αρκετά  μεγάλος .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  είναι  πάρα  πολλά ,  εντάξει .  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εάν  μας  δώσετε  ένα  εύλογο  χρονικό  διάστημα  στο  οποίο  να  

ανατρέξουμε  πίσω  στο  αρχείο ,  θα  πρέπει  να  γίνει  μια  έρευνα  σε  

επίπεδο  από  το  ΄11 μέχρι  το  ΄17 τι  ακριβώς  έχει  γίνει  και  να  γίνει  ένα  

ξεκαθάρισμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  απαντήσουμε  εγγράφως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ηλιοπούλου  καλυφθήκατε ;  Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  κ .  Τερζή ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  Και  ο  κ .  Γαλάνης .  Και  ο  κ .  

Τσαλίκογλου  εάν  χρειαστεί .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

τοποθετήσεις .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

59 

Πολύ  σύντομος ,  Πρόεδρε .  Εμείς  την  αναμόρφωση  δεν  θα  την  

ψηφίσουμε ,  τουλάχιστον  το  κομμάτι  που  αφορά  την  Πολιτεία  των  

Ευχών ,  που… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  πρώτο  θέμα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για  το  πρώτο .  Νόμιζα  πάει  πακέτο .  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  επανέλθουμε .  

 Για  το  πρώτο  θέμα  ποιος  ζήτησε  τον  λόγο ;  Ο  κ .  Γαλάνης  και  ο ,  

συγνώμη  δεν  κράτησα  σημειώσεις .  Και  ο  κ .  Ραμπότας .  Κύριε  Ραμπότα  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επειδή  το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή  

τυχαίνει  με  την  ιδιότητα  αυτή  ως  πρώην  Πρόεδρος ,  αφορά  την  χρήση  

μου  ως  Πρόεδρος  αλλά  και  στην  συνέχεια  και  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου ,  σε  ότι  αφορά  τον  απολογισμό  πράγματι  αποτυπώνεται  με  

αυτή  την  μορφή .   

 Τι  έχει  συμβεί  και  το  οποίο  φεύγει  έτσι  στα  ψιλά  ή  δεν  γίνεται  

κατανοητό ;   

 Υπάρχει  μια  μεγάλη  αύξηση  των  εσόδων  και  δεν  θέλω  να  

παραγνωριστεί  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,  υπάρχει ,  καταρχήν ,  μια  μεγάλη  

αύξηση  των  εσόδων  με  την  αύξηση  της  δυναμικότητας  των  Κ .Δ .ΑΠ . ,  

όπου  έγιναν  στα  Δημοτικά  Σχολεία  Κ .Δ .ΑΠ .  για  πρώτη  φορά  με  

συγκεκριμένη  δυναμικότητα ,  όπως  και  την  αύξηση  της  δυναμικότητας  

των  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ,  στον  χώρο  κάτω  στο  τέρμα  Ομόνοιας .   
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 Άρα  ένα  μεγάλο  κομμάτι  εσόδων  που  ψάχναμε  να  βρούμε  

αγωνιωδώς  με  βάση  την  συγκεκριμένη  χρηματοδότηση  που  είχε  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  τον  Δήμο ,  ώστε  να  μπορέσει  να  ανταπεξέλθει  στις  

υποχρεώσεις ,  εάν  θέλετε  και  τα  χρέη  αλλά  και  στις  υποχρεώσεις  που  

έχει  αναλάβει .  Και  αυτό  το  κομμάτι  έπρεπε  να  έχει  συνεχιστεί ,  να  έχει  

συνέχεια ,  γιατί  εάν  δεν  εκμεταλλευτούμε  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  

και  αυτή  την  δυνατότητα  που  δίνει  το  . .  πρόσωπο  ειδικού  δικαίου  να  

μπαίνει  σε  προγράμματα  και  να  συμμετέχει  σε  τέτοιου  είδους  

δραστηριότητες  αύξησης  δυναμικότητας  και  μείνει  με  αυτούς  τους  

προϋπολογισμούς ,  δεν  γίνεται .   

 Θέλω  να  πω  με  αυτό  και  το  επαναφέρω  και  δεν  είναι ,  εάν  θέλετε ,  

μομφή ,  μην  το  παίρνετε ,  κ .  Τερζή  ως  μομφή ,  είναι  λίγο  παράδοξο  ή  μη  

συμβατό  να  δίνουμε  άδεια  για  ιδιωτικό  Κ .Δ .ΑΠ .  σε  δημοτικό  χώρο ,  

όταν  αυτόν  τον  χώρο  μπορεί  να  τον  πάρει  κάλλιστα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  να  

κάνει  Κ .Δ .ΑΠ .  . .  Πολύ  απλό  είναι .  Να  αυξήσει  δηλαδή  την  

δυναμικότητα .   

 Σε  ότι  αφορά  τα  χρέη  για  τα  οποία  έγινε  πολύς  λόγος  και  επειδή  

η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  προσφέρεται  και  προσφερόταν   για  κάθε  είδους  δημόσια  ή  

εντός  του  συμβουλίου  αντιπαράθεση ,  σε  ότι  αφορά  τα  χρέη  ένα  μεγάλο  

κομμάτι  των  χρεών  είναι  γεγονός  ότι  δείξαμε  μια  μεγάλη  ετοιμότητα  

ως  παράταξη  αλλά  και  ως  διοίκηση ,  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όπου  ληξιπρόθεσμα  χρέη  176.000 που  θα  ταλαιπωρούσαν  

ακόμα  και  την  νέα  διοίκηση ,  μπήκαν  στα  ληξιπρόθεσμα  με  απόφαση  

τότε  του  υπουργείου .   

 Ήμασταν  από  τα  πρώτα  νομικά  πρόσωπα  στην  Ελλάδα  που  

ενταχθήκανε  και  υπάρχει  μια  χρηματοροή  αποπληρωμής  τους  με  βάση  

τα  δικαιολογητικά  που  έχουν  καταθέσει .   
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 Ακόμα  και  στα  δικαστήρια  να  πάνε  αυτές  οι  οφειλές  και  να  ξανά  

διεκδικήσουν  ή  να  προβούν  σε  κατασχέσεις ,  γιατί  ζήσαμε  και  ως  

πρόεδροι  τις  κατασχέσεις ,  είναι  το  εξής :  ότι  δεν  μπορεί  και  κανένας  

Πρόεδρος  δεν  το  δέχεται  από  την  στιγμή  που  είναι  ενταγμένο  στα  

ληξιπρόθεσμα  και  εάν  είναι  σύννομο  να  πληρωθεί ,  θα  πληρωθεί .  Άρα  

τα  176,  μηδέν .   

 Αποπληρώθηκε  ένα  μεγάλο  ποσό  το  ΄16 και  έμεινε  ένα  μικρό  

υπόλοιπο  που  έρχονται  από  δικαστικές  αποφάσεις .  Παράδειγμα  

αποπληρώθηκε  το  πρόστιμο ,  κύριε  Δήμαρχε  του  Ι .Κ .Α .  το  Ι .Κ .Α .  

85.000 πληρώθηκαν  από  τα  έσοδα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  την  εφαρμογή  

προγραμμάτων .  Δεν  υπήρξε  έκτακτη  ή  οτιδήποτε  επιχορήγηση  πλην  

των  45.000,  κύριε  Γαλάνη ,  που  το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  που  ήταν  το  

πρώτο  κομμάτι .  Το  υπόλοιπο  αποπληρώθηκε .   

 Του  Ι .Κ .Α .  την  παλαιά .  Τα  45 αποπληρώθηκαν ,  ήταν  μια  

χρηματοδότηση  από  τον  Δήμο . . .κωδικό  και  φαίνεται  μέσα  και  τα  

υπόλοιπα  αποπληρώθηκαν  μέσα  στην  χρήση  του  ΄16, ώστε  να  συνεχίσει  

απρόσκοπτα  την  λειτουργία  της  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  ολοκληρώνω .  Άρα  στο  κομμάτι  των  εξόδων  και  μάλιστα  το  ΄16 

και  πιστεύω  ότι  είναι  και  τακτική  και  έτσι  λειτουργούμε  και  της  νέας  

διοίκησης ,  είναι  ότι  δεν  δημιουργήσαμε  κανένα  χρέος .  Κανένα  χρέος  

31/12/16 δεν  ήταν  που  δεν  είχε  χρήματα  ή   που  δεν  είχε  πληρωθεί .  Όλα  

ήταν  τακτοποιημένα  και  νομίζω  ότι  και  ο  κ .  Τερζής  συνεχίζει  την  ίδια  

τακτική .   
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 Κύριε  Μηλίδη  για  να  πούμε  τι  έγινε  . .γιατί  ακόμα  μας  έρχονται  

από  το  Ι .Κ .Α .  Λευκώνα ,  από  υποθέσεις  Ι .Κ .Α .  πρώην  Δημοτικής  

Επιχείρησης  Λευκώνα ,  Μητρουσίου ,  έρχονται  κάτι  υποθέσεις  

περίεργες .   

 Νομίζω  ότι  αυτά ,  έχει  ξεκαθαριστεί  και  το  τοπίο ,  νομίζω  ότι  

τέλος  χρήσης  του  ΄17 θα  είναι  τελείως  καθαρή  η  εικόνα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

για  το  πως  ακριβώς  είναι ,  γιατί  μιλάμε  μόνο  για  παλαιά  χρέη .  Δεν  

μιλάμε  για  καινούργια  δημιουργηθέντα  χρέη .   

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  

λόγος  μου  θα  είναι  συναινετικός .  Έχω  να  πω  το  εξής :  ότι  μετά  από  έξι  

χρόνια  που  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  στα  χέρια  της  την  διοίκηση  του  

Δήμου ,  στην  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  όποια  και  εάν  είναι  αυτή ,  θα  την  

παραδώσει  με  νοικοκυρεμένη  την  οικονομική  κατάσταση  του  Δήμου  

και  των  νομικών  προσώπων  του .   

 Σκεφτείτε  ότι  όταν  αναλάβαμε  το  2011 ή  μάλλον  να  το  πάρω  από  

πιο  πίσω ,  για  να  ξέρουμε  τι  υποσχόμαστε  και  τι  υλοποιούμε ,  όταν  πριν  

16 χρόνια  στα  23 μου ,  ξεκίνησα  και  εγώ  μαζί  σε  αυτή  την  περιπέτεια ,  

σε  αυτό  το  ταξίδι ,  υποσχόμασταν  σε  εκείνες  τις  καλές  εποχές ,  ότι  θα  

νοικοκυρέψουμε  τα  οικονομικά  του  Δήμου  και  των  νομικών  του  

προσώπων .   Το  2011 αναλάβαμε  10 εκατομμύρια  ευρώ  χρέη  στον  

Δήμο .  Σήμερα  ο  δήμος  δεν  χρωστάει  παρά  μόνο  τις  τρέχουσες  δαπάνες .  

Χρωστούσε  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  1,5  εκατομμύριο ,  τα  λέει  η  διευθύντρια ,  1,5 
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εκατομμύριο  ευρώ .  Σήμερα  δεν  χρωστάει  σχεδόν  τίποτα .  Τρέχουσες  

δαπάνες  είναι  αυτά .   

 Χρωστούσε  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  αρκετές  εκατοντάδες  χιλιάδες  ευρώ .  

Σήμερα  δεν  χρωστάει .  Χρωστούσε  πάνα  από  μισό  εκατομμύριο  ευρώ ,  

Δημήτρη ,  έχεις  δίκαιο .   

 Χρωστούσε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  αυτός  μισό  εκατομμύριο  ευρώ  

περίπου .  Και  αυτός  δεν  χρωστάει .  Όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  του  Δήμου ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   και  ο  δήμος .  Ο  σκληρός  πυρήνας  Δήμου  και  νομικά  

πρόσωπα  του  Δήμου  παρά  τις  μειώσεις ,  όπως  λέει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  

των  χρηματοδοτήσεων  από  το  κράτος  70%, δεν  τα  λέω  εγώ ,  τα  λέγανε  

υπουργοί ,  τα  λέγανε  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  τα  ξέρει  πολύ  καλά  ο  

Δήμαρχος ,  χωρίς  να  επιβάλουμε  νέους  φόρους ,  να  το  πω  και  αυτό ,  ίσα  

– ίσα  εμείς  κυνηγήσαμε  αυτούς  που  δεν  πληρώνανε ,  ενώ  η  πλειοψηφία ,  

η  σιωπηλή  πλειονότητα  του  σερραϊκού  λαού  πλήρωνε ,  κάποιοι  οι  

οποίοι  δεν  πλήρωναν ,  αυτούς  κυνηγήσαμε  και  φέραμε  και  από  εκεί  

έσοδα  και  είναι  από  αυτά  συνάδελφοι  που  θα  το  πω  και  δεν  πειράζει ,  

ας  μην  είναι  εδώ  τα  ΜΜΕ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ας  ακουστεί  όμως  για  να  

καταγραφεί  και  όσοι  φίλοι  είναι  σήμερα  εδώ  στο  κοινό ,  είναι  από  

αυτές  τις  δουλειές  που  γίνονται ,  δεν  φαίνονται  και  στο  τέλος  πολύ  

λυπάμαι  ότι  δεν  παίρνει  κανείς  και  τα  εύσημα .  Γιατί  αυτό  δεν  ήταν  

επιβολή  εκ  των  άνωθεν .  Γυρίστε  τους  δήμος  ανά  την  Ελλάδα  και  θα  

δείτε  πόσοι  ακόμη  έχουν  χρέη .  Ουκ  έστιν  αριθμός  των  δήμων  και  των  

χρεών  τους .  Εκατομμύρια  ευρώ .  

 Εμείς  τον  Δήμο  θα  τον  παραδώσουμε ,  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  σε  

αυτό  τον  τομέα  νοικοκυρεμένο  χωρίς  χρέη .  Ο  επόμενος  Δήμαρχος ,  

όποιος  και  εάν  είναι  αυτός ,  θα  τον  διαλέξει  ο  σερραϊκός  λαός  και  η  

επόμενη  Δημοτική  Αρχή  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  έχει  έναν  Δήμο  
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που  δεν  θα  έχει  να  αντιμετωπίσει  χρέη .  Θα  μπορεί  μόνο  να  

αναβαθμίσει  ποιοτικά  την  κατάσταση  του  Δήμου  και  να  δώσει  

φρεσκάδα  και  με  άλλες  ιδέες ,  γιατί  όχι  και  με  άλλα  έργα .   

 Συν  την  παρακαταθήκη  από  τα  χρήματα  που  έχουμε  εξασφαλίσει  

για  έργα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γαλάνη .  Θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .  Ο  κ .  

Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Καλύφθηκα  από  τον  κ .  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλύφθηκε .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  δεν  σε  πιστεύουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  όμως ,  όχι  τέτοιους  χαρακτηρισμούς  κ .  Αναστασιάδη .   

 Δευτερολογία  υπάρχει  κύριοι  συνάδελφοι ;  Να  προχωρήσουμε  και  

να  ψηφίσουμε  την  πρώτη ,  το  Α ,  την  έγκριση  απολογισμού .   

 Κύριε  Μηλίδη  ψηφίζουμε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καταγράψτε  σας  παρακαλώ .  Ναι  στο  σκέλος  των  εσόδων ,  όχι  στα  

έξοδα  λόγω  απόκλισης  τιμολογηθέντων  και  ενταλθέντων  στοιχείων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ψηφίζω  ναι ,  αλλά  τον  Γαλάνη  δεν  τον  πιστεύουμε .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο ;  Κύριε  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  όλη  η  παράταξή  σας ;   Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούν .   

 

Έγκριση  της  αρ .  120/2017 απόφασης  του  ΔΣ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  χρήσης  2016¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  690/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο ,  όσον  αφορά :  

 

Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  απόφασης  135/2017 με  θέμα:   

¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  χρήσης  2017¨  αποφάσεων  του  Δ .Σ .   

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  691/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εδώ  φέρνουμε  προς  ψήφιση  την  αναμόρφωση  μέρους  εξόδων  και  

δημιουργίας  κωδικών  που  αφορούν  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  έτσι  

έχουμε  22.000 συν  το  Φ .Π .Α .  1.111 ευρώ .  Αναμορφώνουμε  εδώ  τον  

κωδικό  και  μέρος  των  εξόδων .   

 Η  αιτιολογία  ποια  είναι ;  Φέτος  για  πρώτη  φορά  στην  Πολιτεία  

των  Ευχών  έχει  γίνει  μια  κανονιστική  και  εδώ  να  ευχαριστήσω  

δημόσια  και  το  τμήμα  του  Αντιδημάρχου  του  κ .  Χρήστου  Γρηγοριάδη ,  

που  με  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  προσπαθήσανε  όλο  το  

καλοκαίρι  και  σύντομα  έγινε  η  κανονιστική  και  πέρασε  προς  έγκριση  

από  την  Αποκεντρωμένη .  

 Αυτό  είχε  όμως  ως  αποτέλεσμα  να  λειτουργήσουμε  εντελώς  

διαφορετικά  από  τις  προηγούμενες  χρονιές .   

 Για  την  ιστορία  να  πω  ότι  στον  διπλανό  γειτονικό  Νομό ,  στην  

Δράμα ,  ύστερα  από  δέκα  τέσσερα  χρόνια  φέτος  κάνανε  και  αυτοί  

κανονιστική  για  πρώτη  φορά ,  οπότε  εμείς  με  τόσα  λόγια  χρόνια  και  

μικρή  εμπειρία  που  έχουμε ,  μάλλον  προηγηθήκαμε  από  αυτούς  και  

αυτό  νομίζω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  ευτυχές  και  θα  μας  βοηθήσει ,  έτσι  

ώστε ,  να  γίνονται  όλα  πιο  εύκολα  και  σύμφωνα  και  με  όλη  την  

νομοθεσία .   

 Αυτό  είχε  όμως  ως  αποτέλεσμα  το  εξής :  πάρα  πολλές  δαπάνες  τις  

οποίες  τις  αναλάμβανε  ο  ανάδοχος ,  όπως  είναι  ο  στολισμός ,  όπως  είναι  

το  l ive streaming,   όπως  είναι  τα  σπιτάκια ,  διάφορες  άλλες  δαπάνες  

περνούν  πλέον  μέσα  στον  προϋπολογισμό  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Θα  μπορούσα  να  σας  αναφέρω  δυο  σελίδες ,  τις  έχω  εδώ  

σημειωμένες ,  με  δαπάνες  τις  οποίες  τις  αναλάμβανε  κάθε  χρόνο  ο  

ανάδοχος ,  αυτός  που  έπαιρνε  το  λούνα  πάρκ  και  τα  σπιτάκια  των  
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επαγγελματιών ,  οι  οποίες  τώρα  αυτές  δαπάνες  όλες  περνούν  μέσα  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αυτό  βέβαια  προέκυψε  ύστερα  από  την  κανονιστική .  Δεν  το  

γνωρίζαμε  πριν  για  να  τα  προϋπολογίσουμε ,  για  να  έχουμε  και  τους  

κωδικούς  και  τα  ποσά .   

 Αφού  λοιπόν  προέκυψε  τώρα ,  έρχεται  αυτό  τώρα  ως  θέμα  να  

αναμορφώσουμε  τους  κωδικούς  και  μέρος  των  εξόδων  και  των  

δαπανών .   

 Να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  πλέον  φέτος  με  το  καλό ,  υγεία  να  

έχουμε ,  στην  Πολιτεία  των  Ευχών  όλο  το  λούνα-  πάρκ  αλλά  και  τα  

σπιτάκια  των  επαγγελματιών  το  έχει  αναλάβει  ο  δήμος  και  οι  

υπηρεσίες  του  Δήμου .  Εκεί  θα  γίνουν ,  λοιπόν ,  οι  διαγωνισμοί  και  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μένει  το  κατασκευαστικό  που  αφορά  τα  θεματικά  σπιτάκια ,  

το  Σπίτι  του  Αγίου  Βασίλη ,  το  Σπίτι  της  Σοκολάτας ,  το  μέρος  του  

στολισμού  αλλά  και  το  όλο  οργανωτικό  και  καλλιτεχνικό  κομμάτι .   

 Αυτά  είχα  να  πω  στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  η  κυρία  

Ηλιοπούλου ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Μηλίδη ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  πρώτα  από  όλα  κάτι  που  έχει  άμεση  σχέση  

ουσιαστικά  με  την  αναμόρφωση .  Ποια  είναι  η  μείωση  των  εσόδων  από  

τα  Κ .Δ .ΑΠ .   για  την  χρονιά  που  τρέχει ,  το  2017;  Ποιο  είναι  το  ποσό  

που  προϋπολογίστηκε ;  Γιατί  όπως  καλά  γνωρίζετε  και  γνωρίζουμε  

όλοι ,  η  πίτα  μεγάλωσε  με  πολλά  ιδιωτικά  Κ .Δ .ΑΠ . .  εδώ  στον  Δήμο  

Σερρών ,  δεν  καλύφθηκαν  οι  θέσεις  στα  περισσότερα  Κ .Δ .ΑΠ .  και  θα  

ήθελα  να  ξέρω ,  τι  κενό  υπάρχει  σε  αυτό  το  κομμάτι ,  των  εσόδων  

δηλαδή  από  τα  Κ .Δ .ΑΠ . ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι  το  προηγούμενο ,  ναι .  Μπορώ  να  το  απαντήσω .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συγνώμη ,  είναι  χρήση  ΄17. Δεν  ρωτώ  για  το  ΄16. Το  προηγούμενο  ήταν  

για  την  χρήση  του  ΄16.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ ,  μην  παρεμβαίνετε  σε  θέματα  που  

αφορούν  τον  Πρόεδρο .  Παρακαλώ  κύριε  Γάτσιο  ησυχάστε ,  δεν  υπάρχει  

λόγος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαφίεται  στην  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην  τοποθέτησή  του  ο  κ .  Ραμπότας  μας  ενημέρωσε  ότι  για  πρώτη  

φορά  έχουν  δημιουργηθεί ,  από  πέρυσι  και  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  στα  Δημοτικά  

Σχολεία .  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  αυξηθεί  το  δυναμικό  της  

επιχείρησης ,  όσον  αφορά  τα  ωφελούμενα  παιδιά .   

 Φέτος  με  την  δημιουργία  όλων  των  ιδιωτικών  Κ .Δ .ΑΠ .  

υπολειπόμαστε  αυτή  την  στιγμή  σε  140 άτομα ,  σε  140 παιδιά .  Αυτό  

σημαίνει  140Χ1.370,  αμέσως  αυτή  η  μαθηματική  πράξη  μας  δίνει  τα  

έσοδα  τα  οποία  υπολειπόμαστε  μέχρι  στιγμής  και  λέω  μέχρι  στιγμής ,  

διότι  μας  έχει  δώσει  το  δικαίωμα  η  ΕΕΤΑΑ ,  όπως  ξέρετε ,  ως  και  

μεθαύριο  την  Παρασκευή  αυτοί  οι  γονείς  τα  παιδιά  των  οποίων  έχουν  

κοπεί  από  το  πρόγραμμα  να  επανέλθουν ,  να  κάνουν  πάλι  αίτηση  και  

σύμφωνα  με  τον  προϋπολογισμό  και  τα  μόριά  τους  μπορούμε  να  τα  

δεχθούμε  και  αυτά .   

 Σήμερα  λοιπόν ,  πριν  παρέλθει  το  διάστημα  των  δυο  ακόμη  

ημερών  της  Παρασκευής ,  υπολειπόμαστε  στην  δυναμική  μας  140 

άτομα ,  τα  οποία  δεν  τα  χάσαμε  διότι  δεν  ήμασταν  καλοί  στις  υπηρεσίες  

μας ,  αλλά  έχουν  δημιουργηθεί ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  πάρα  πολλά  

ανταγωνιστικά  ιδιωτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  μέσα  στην  πόλη  των  Σερρών  με  το  

ίδιο  ακριβώς  αντικείμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Συγνώμη  κ .  Μηλίδη .  Έχετε  και  άλλη  ερώτηση  κυρία  

Ηλιοπούλου ;   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Να  μου  απαντήσει  σε  άλλη  μια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εάν  και  απάντησε  ο  κ .  Τερζής  στην  εισήγησή  του  αρχικά ,  απλά  δεν  με  

κάλυψε .  Η  αύξηση  από  τις  50.000 στις  72 προκύπτει  από  που ;  Ποιο  

είναι ,  ας  πούμε ,  το  όραμα ;  Τι  διαφορετικό  θα  γίνει ;   Από  την  

κανονιστική  είπε ,  απλά  . .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Λόγω  της  κανονιστικής… 

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Τα  22 χιλιάρικα  ουσιαστικά  θα  ήταν  χρήματα  τα  οποία  τα  κάλυπτε  ο  

ανάδοχος ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Υπάρχουν  πάρα  πολλές  δράσεις  και  δαπάνες  τις  οποίες  αναλάμβανε  ο  

ανάδοχος  είτε  ως  χορηγός  είτε  ήταν  μέσα  στην  σύμβασή  του .   

 Τώρα   όμως  ο  ανάδοχος  θα  κάνει  σύμβαση  με  τον  Δήμο .  Άρα  όλα  

αυτά  τα  έσοδα  που  ο  ανάδοχος  τα  έδινε  στην  επιχείρηση ,  τώρα  τα  
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παίρνει  ο  δήμος  και  τα  διαχειρίζεται  ο  δήμος  και  όχι  η  Πολιτεία  των  

Ευχών  και  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Χάνουμε  λοιπόν  εμείς  αυτά  τα  έσοδα ,  τα  οποία  τα  χάνει  η  

επιχείρηση .  Ο  δήμος  τα  παίρνει  πάλι  αλλά  αυτή  την  στιγμή  ο  Δήμος  

όμως ,  τα  οποία  μπορεί  να  τα  τοποθετήσει  σε  άλλες  ανάγκες  του ,  όχι  

απαραίτητα  στην  Πολιτεία  των  Ευχών .  

 Νομίζω  και  μόνο  αυτό  οι  22.000 είναι  πάρα  πολύ  λίγες  σε  σχέση  

με  αυτά  που  θα  χάσει  η  επιχείρηση  και  η  Πολιτεία  των  Ευχών  ως  

πολιτεία  με  τα  μειωμένα  έσοδα  που  θα  έχουμε  από  τον  ανάδοχο  που  

είτε  ως  χορηγός  έπαιρνε  μέρος ,  κάλυπτε  κάποιες  συναυλίες ,  

σεκιούριτι ,  l ive steaming και  πολλά  άλλα .   

 Νομίζω  είναι  και  μικρό  το  ποσό  που  βάζουμε  εμείς  για  

αναμόρφωση .  Το  ποσό  όμως  δεν  χάνεται  γενικά  από  τον  Δήμο ,  γιατί  με  

τον  διαγωνισμό  το  παίρνει  ο  δήμος  αλλά  το  διαχειρίζεται  όπως  θέλει  ο  

δήμος  και  όχι  το  νομικό  μας  πρόσωπο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  διευκρίνισε ,  αυτό  ήθελα  να  ρωτήσω ,  αυτή  την  διαφορά .  Κάτι  

διαφορετικό  θα  δούμε  κ .  Τερζή  στην  Πολιτεία  των  Ευχών ;  Αυτό  είναι  

το  ζητούμενο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καταρχήν ,  είμαστε  τυχεροί ,  σε  εισαγωγικά ,  για  κάποιους ,  εγώ  το  

εννοώ ,  που  γίνεται  όλη  αυτή  η  διαμόρφωση  της  οδού  Δορυλαίου  από  

τον  ΤΑΡ  και  αυτό  θα  διαμορφώσει  και  θα  αλλάξει  εντελώς  όλο  τον  

χώρο .  Και  είμαστε  υποχρεωμένοι  και  το  λέω  αυτό  με  όλη  την  ευθύνη ,  

σε  αυτόν  τον  καινούργιο  χώρο  να  κάνουμε  περισσότερα  πράγματα ,  όχι  
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ότι  υπολείπονταν  οι  προηγούμενες  Πολιτείες  των  Ευ1χών ,  αλλά  

είμαστε  υποχρεωμένοι  κάθε  χρόνο  να  ανεβάζουμε  τον  πήχη  και  λίγο  

παραπάνω .   

 Εμάς  μας  βοηθάει  το  ώρα  το  γεγονός  ότι  διαμορφώνεται  από  την  

αρχή  εκ  βάθων  η  περιοχή .  Είναι  αυτό  ένα  επιπλέον  κίνητρο  για  να  

κάνουμε  πολλά  περισσότερα  πράγματα .  Και  έχουμε  προγραμματίσει  

πάρα  πολλά .  Να  είστε  σίγουρος ,  μακάρι  και  ο  καιρός  να  είναι  καλός  

και  οι  συγκυρίες  και  να  πετύχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάνω  σε  αυτό  που  είπατε ,  κ .  Μηλίδη ,  ασφαλώς  μην  περιμένετε  να  

δείτε  μεγάλες  διαφορές .  Οι  μεγάλες  διαφορές  φαίνονται  εάν  διαθέσεις  

πολλά  χρήματα .  Με  τα  χρήματα  που  διαθέτουμε  εμείς  αυτά  είναι  

ψίχουλα .  Ξεκινήσαμε  με  μηδέν ,  χωρίς  να  διαθέτουμε  καθόλου  χρήματα  

και  κάθε  χρόνο  δίνουμε ,  30,  50 χιλιάδες  για  να  κάνουμε  κάτι  

καλύτερο .  Ενδεχομένως  ένα  μικρό  κλικ  προς  τα  επάνω  να  υπάρχει  

αλλά  μην  περιμένετε  να  δείτε  τεράστιες  διαφορές .  Αυτά  τα  λεφτά  

είναι ,  δεν  είναι  τίποτα ,  όταν  η  Καρδίτσα ,  η  Δράμα  δαπανούν  600 και  

700 χιλιάδες  ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μας  δείξατε  προηγουμένως  δυο  σελίδες  

και  είπατε  ότι  έχετε  καταγεγραμμένες  το  τι  εργασίες  έκανε  ο  ανάδοχος .  

Η  συνάδελφός  μου  η  κυρία  Ηλιοπούλου  έκανε  μια  ερώτηση  αλλά  δεν  

απαντήθηκε  πλήρως .  Ο  ανάδοχος  μπορείτε  να  μας  πείτε  πόσα  χρήματα ,  
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η  μελέτη  μάλλον  που  γινόταν  για  να  γίνει  ο  διαγωνισμός  ή  η  ανάθεση  

έπαιρνε  ο  ανάδοχος  και  συμπεριελάμβανε  και  αυτές  τις  εργασίες  μέσα  

και  πόσες  θα  πάρει  τώρα ;  Το  ζήτημα  είναι  αυτό  και  το  ερώτημα .   

 Η  ερώτηση  είναι  αυτή .  Με  συγκεκριμένα  χρήματα  έκανε  τις  

εργασίες  που  έχετε  καταγεγραμμένες .  Πόσα  ήταν  τα  χρήματα  αυτά ,  τα  

οποία  έπαιρνε  τα  προηγούμενα  χρόνια… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  με  συγχωρέσετε  να  σας ,  εάν  δεν  το  θυμάται  απέξω  η  Διευθύντρια ,  

θα  με  συγχωρέσετε  να  σας  απαντήσω  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

με  πλήρη  στοιχεία  για  να  μην  αδικήσω  κάποιον .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  το  θέμα  είναι  ότι  θα  το  ψηφίσουμε  σήμερα  και  θέλουμε  μια  

απάντηση .   

ΔΙΕΥΘΥΤΡΙΑ:  

Ο  ανάδοχος  σύμφωνα  με  την  σύμβασή  του  που  είναι  αναρτημένη  και  

στην  Διαύγεια  και  μπορεί  να  την  βρει  ο  καθένας ,  ο  ανάδοχος  του  

ψυχαγωγικού  του  λούνα  –πάρκ ,  αναλάμβανε  ο  ίδιος  να  στήσει  τα  

σπιτάκια  για  τους  επιχειρηματίες .  Επίσης ,  να  διαθέσει  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

και  στους  κοινωνικούς  φορείς  της  πόλης  δωρεάν  σπιτάκια  για  την  

παρουσία  τόσο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όσο  και  άλλων  κοινωνικών  φορέων  της  

πόλης ,  όπως  ήταν  η  Εκκλησία  πέρυσι  ή  οι  επαγγελματικοί  φορείς  και  

τα  λοιπά ,  αναλάμβανε  το  σεκιούριτι  όλου  του  χώρου ,  την  καθαριότητα ,  

αναλάμβανε ,  πέρυσι  ανέλαβε  την  διαμονή  και  την  διατροφή… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πείτε  μας  ένα  ποσό  να  ξέρουμε .   

ΔΙΕΥΘΥΤΡΙΑ:  
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Δεν  είναι  κοστολογημένα  όλα  αυτά ,  γιατί  ήταν  η  πληρωμή  τεσσάρων  

καλλιτεχνικών  σχημάτων ,  διαμονή ,  διατροφή  και  τα  λοιπά .  Την  

προβολή  σε  δυο  τοπικά  κανάλια ,  ένα  κομμάτι  του  διαφημιστικού  

υλικού ,  ένα  κομμάτι ,  τον  στολισμό  όλου  του  χώρου .   

Πέρυσι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  δεν  πληρώσαμε  σαν  δήμος  των  Σερρών  ή  

σαν  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  τον  στολισμό  στον  χώρο  της  Πολιτείας  των  Ευχών .  

Αυτά  όλα  δεν  έχουν  αποτιμηθεί  ακριβώς  σε  χρήμα .  Το  μόνο  που  μπορώ  

να  πω  είναι  ότι  μας  έδινε  κάθε  χρόνο  μας  δίνει  και  ένα  ποσό  από  τα  

έσοδά  του  από  τα  σπιτάκια  πάρε  των  εξόδων  από  τα  ενοίκια  που  

παίρνει .  Αυτό  το  ποσό  ήταν  πέρυσι  γύρω  στα  1.000 ευρώ  αλλά  όλα  τα  

υπόλοιπα  κομμάτια  που  αναλάμβανε ,  τα  κόστη ,  τα  οποία  φέτος  

μετακυλούν  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  από  τον  στολισμό  μέχρι  και  το  πιο  μικρό  

στο  καλλιτεχνικό  κομμάτι  και  στο  οργανωτικό  και  στην  διαφήμιση ,  

δημιουργούν  ένα  μεγάλο  θέμα  και  ένα  οικονομικό  βάρος .   

 Τα  οποία  φέτος  στην  μελέτη  που  θα  δώσουμε  αυτή  την  στιγμή  με  

το  κομμάτι  της  διοργάνωσης  που  θα  δώσουμε  στο  επόμενο  συμβούλιο  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ένα  μικρό  κομμάτι  θα  το  κοστολογήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  αυτό  μπορούσαν  να  απαντήσουν .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Θα  παρακαλώ  σύντομα  όμως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήταν  χρήσιμο ,  εάν  θέλετε  έναν  αριθμό  ευχαρίστως  να  σας  τον  

πούμε  αύριο  αλλά  θα  ήταν  χρήσιμο  να  συμπληρώσω  ότι  έως  τώρα  όλα  

όσα  τοποθετούνταν  ή  στην  πλειοψηφία  τους  στην  Πολιτεία  των  Ευχών ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

75 

στον  χώρο ,  ήταν  όλα  ενοικιαζόμενα .  Αυτή  την  στιγμή  και  μόνο  στο  

κατασκευαστικό ,  το  οποίο  στοιχίζει  με  το  Φ .Π .Α .  69.000,  έχουμε  την  

προμήθεια  πλέον  και  περνούν  στην  ιδιοκτησία  του  Δήμου  14 

στοιχείων .   

 Παράδειγμα .  Το  Σπίτι  του  Αγίου  Βασίλη ,  το  Σπίτι  της  

Σοκολάτας ,  το  Σπίτι  των  δραστηριοτήτων ,  η  προμήθεια  της  φάτνης ,  η  

προμήθεια  της  χριστουγεννιάτικης  μπάλας .  Ο  φωτισμός  του  

περιβάλλοντος  χώρου .  Η  προμήθεια  της  αψίδας .  Η  προμήθεια  των  

ελαφιών .  Η  προμήθεια  φούρνου .  Όλα  αυτά ,  να  μην  σας  κουράζω ,  πλέον  

δεν  θα  ενοικιαζόμενα .  Θα  μένουν  στον  Δήμο  και  θα  είναι  ιδιοκτησία  

μας .  και  μόνο  από  αυτό  άλλο  να  νοικιάζεις  και  άλλο  να  αγοράζεις ,  

είναι ,  δικαιολογεί  αυτή  την  αύξηση  στο  ποσό  που  ζητούμε  σήμερα  να  

το  περάσατε  μέσα  στην  αναμόρφωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΙΕΥΘΥΤΡΙΑ:  

Εμένα  να  με  συγχωρείτε  που  κάναμε  για  την  ενοικίαση  της  

χριστουγεννιάτικης  μπάλας ,  μόνον  για  την  μπάλα  μας  ζήτησαν  γύρω  

στα  τρία  χιλιάρικα  για  την  περίοδο  της  Πολιτείας  των  Ευχών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ουσιαστικά  επανέρχομαι  σχεδόν  στον  ίδιο  ερώτημα  για  να  γίνει  πιο  

σαφές .  Δηλαδή  από  την  στιγμή   που  έχουμε  εμείς  αύξηση  στα  έξοδα  

κατά  22.000,  την  σύμβαση  που  θα  κάνει  ο  Δήμαρχος  με  τον  ανάδοχο ,  

λογικά  τουλάχιστον  22.000,  τουλάχιστον ,  γιατί  είναι  και  τα  
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ενοικιαζόμενα  που  είναι  από  πέρυσι  μερικά  δικά  μας ,  θα  είναι  

λιγότεροι .  Αυτό  ρωτάνε  οι  συνάδελφοι .   

 Από  τον  Δήμο ,  βέβαια ,  αυτό  δεν  είναι  δική  σας  δουλειά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτό  είναι  θέμα  του  Δήμου .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αλλά  πρέπει  να  το  προσδιορίσουμε  στο  όργανο  εδώ  γιατί  θα  είναι ,  

τουλάχιστον ,  κατά  22.000 λιγότερη  η  σύμβαση  που  θα  προκύψει  με  τον  

ανάδοχο  φέτος .  Αυτό  είναι .   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  

Κανείς  δεν  ξέρει  που  θα  κτυπηθεί  γιατί  είναι  δημοπρασία .  Η  

δημοπρασία  εάν  δεν  συνεννοηθούν  αυτοί  που  θα  συμμετέχουν ,  με  

συγχωρείτε  γι '  αυτό  που  λέω ,  στην  δημοπρασία ,  μπορεί  να  κτυπηθεί  

και  πάρα  πολύ  ψηλά ,  γιατί  έχει  το  λούνα-παρκ ,  το  ψυχαγωγικό  πάρκο ,  

το  παγοδρόμιο  και  τα  σπιτάκια  των  επαγγελματιών .   

 Αυτές  οι  δημοπρασίες  έχουν  κτυπηθεί  σε  μεγάλα ,  δυσθεώρητα ,  

ανάλογα  κάθε  χρονιά  σε  τελείως  διαφορετικά  νούμερα .  Και  θα  είναι  η  

πρώτη  χρονιά  που  θα  γίνει  αυτό .   

 Την  ίδια  ερώτηση  την  έκαναν  και  οι  υπηρεσίες  του  δήμου .  Μου  

ζητήσανε  να  κοστολογήσουμε  ποιο  θα  είναι  το  μίνιμουμ ,  για  να  

φτάσουμε  την  αφετηρία  της  δημοπρασίας .  Αλλά  είναι  κάτι  που  δεν  

μπορούμε  να  το  βρούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν  οι  ερωτήσεις .  Προχωρούμε  στην  επόμενη  φάση ,  στις  

τοποθετήσεις .   Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  

ο  κ .  Ραμπότας .   

 Η  κυρία  Ηλιοπούλου  έχει  τον  λόγο .   
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Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Βέβαια  τώρα  από  τις  απαντήσεις  του  Προέδρου  μου  προέκυψε  μια  

ερώτηση .  Θα  προσπαθήσω  να  τοποθετηθώ .  Εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  

μάλλον  οι  προμήθειες  και  τα  σπιτάκια  που  ανέφερε  πριν  ο  Πρόεδρος  

ψηφίστηκαν  σε  προηγούμενο  συμβούλιο  και  τα  είχαμε  ψηφίσει ,  

κατασκευή  σπιτάκι  σοκολάτας  και  όλα  αυτά .  Είναι  ο  διαγωνισμός  που  

τρέχει .  Άρα  δεν  ψηφίζουμε  αυτή  την  στιγμή  αυτό .   

 Σαν  παράταξη  και  εγώ  προσωπικά  ως  εκπρόσωπος  της  παράταξής  

μου  εκεί  λέμε  ναι  στην  Πολιτεία  των  Ευχών ,  την  στηρίξαμε  και  

έμπρακτα  την  προηγούμενη  φορά  όταν  ήρθε  το  θέμα  για  κατασκευή  

σπιτάκι  σοκολάτας  που  τρέχει  ήδη  ο  διαγωνισμός  αυτή  την  στιγμή  

στον  Δήμο  Σερρών .   

 Σίγουρα  όμως  δεν  είναι  άσχετη  η  αρχική  ερώτηση  που  έκανα .   

Όταν  ρώτησα ,  ποια  είναι  τα  έσοδα  από  τα  ΚΔΑΠ  και  τι  πρόβλημα  θα  

προκύψει  μέσα  στην  χρονιά ;   

 Μείον  140 παιδιά  σημαίνει  γύρω  στα  185 χιλιάρικα  αυτή  την  

στιγμή .  Ξέρω  ότι  η  ψαλίδα  θα  μειωθεί  αλλά  σίγουρα  στα  έσοδα  θα  

έχουμε  πρόβλημα .  Εύχομαι  να  μην  έχουμε .  Γιατί  με  τόσο  ιδιωτικά  στον  

Δήμο  Σερρών ,  σίγουρα  δεν  θα  φτάσουμε  στον  επιθυμητό  αριθμό  που  

είχαμε  τις  προηγούμενες  χρονιές .   

 Με  βάση  αυτό  επιφυλάσσομαι  πραγματικά  για  το  τι  θα  ψηφίσω  

στην  αναμόρφωση  με  αυτό  το  ποσό .  Δεν  θέλω ,  σε  καμία  περίπτωση ,  να  

κινδυνεύσουν  οι  δομές ,  οι  εργαζόμενοι  και  οι  παροχές  προς  τους  

ωφελούμενους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Πολύ  σύντομα  αυτός  ο  θεσμός  είναι  πολιτιστικά  ορφανός  είναι  

κακέκτυπο  εμποροπανήγυρης .  Ακόμα  και  τα  παιχνίδια  που  φέρνει  ο  

ανάδοχος  είναι  από  την  δεκαετία  του  ΄50, εάν  όχι  και  πιο  μπροστά .  

Αναρωτιέμαι  εάν  τίθεται  και  ζήτημα  καταλληλότητας .  Εν  πάση  

περιπτώσει ,  το  βασικό  και  αυτό  που  σχολίασε  ο  Δήμαρχος  για  τα  

χρήματα ,  για  μας  πρώτα  από  όλα  είναι  ζήτημα  γενικού  πλαισίου ,  

στοχοθεσίας  και  γι '  αυτό  θα  το  καταψηφίσου .  Διαφωνούμε  δηλαδή  με  

όλο  το  πνεύμα  του  θεσμού  αυτού .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  ζητήσατε  τον  λόγο  ή  ο  κ .  Χρυσανθίδης ;  Ο  κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τοποθετούμαι  πάνω  σ’  αυτό  το  θέμα  επειδή  το  έζησα  και  εάν  θέλετε ,  

το  στηρίξαμε  όσο  μπορούσαμε .   

 Κύριε  Γιαννακίδη  έτσι  σε  ρητορεία  το  λέω ,  κάτω  από  ρητορεία ,  

είναι  ανάλογα  με  το  τι  πληρώνεις  παίρνεις  και  έχεις  το  αντίστοιχο  

αποτέλεσμα .  Μην  ζητάμε  υψηλές  απαιτήσεις  όταν  δεν  έχεις  χρήματα .  

Είναι  μια  πραγματικά  γιορτή ,  η  γιορτή  αυτή  όμως  της  Πολιτείας  των  

Ευχών  είναι  γραμμένη  στο  ετήσιο  σχέδιο  δράσης .  Το  ετήσιο  σχέδιο  

δράσης  έχει  συγκεκριμένο  προϋπολογισμό  και  από  που  

χρηματοδοτείται .  Χρηματοδοτείται  από  τον  Δήμο ,  ο  δήμος  μέσα  στην  

ετήσια  χρηματοδότησή  του  περιλαμβάνεται  και  η  χρηματοδότηση  της  

Πολιτείας  των  Ευχών .   

 Άρα  ένα  κομμάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Δούκα  θέλετε  κάτι ;  Γιατί  βλέπω  ότι  εκεί  γίνεται  κάτι .  Συγνώμη  

κύριε  ομιλητά .  Θέλετε  κάτι ;  Παρακαλώ  κάντε  λίγη  ησυχία .  Σεβαστείτε  

τον  συνάδελφό  σας .  Κύριε  Ραμπότα  συγνώμη .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ο  καθένας  δείχνει  την  σοβαρότητα .  Δεν  χρειάζεται .   

 Το  κομμάτι  είναι  στο  ετήσιο  σχέδιο  δράσης  με  συγκεκριμένο  

προϋπολογισμό  και  χρηματοδοτείται  από  τον  Δήμο  μέσα  από  την  

ετήσια  επιχορήγησή  του .  Άρα  οτιδήποτε  προσαύξηση  γίνεται ,  θα  

πρέπει  να  είναι  από  χρήματα  του  Δήμου  προς  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  την  άλλη  πλευρά  έχει  τα  χρέη  της ,  έχει  τις  

υποχρεώσεις ,  αυτά  που  λέμε  τα  παρελθόντα  και  αυτά  που  λέμε  

προκειμένου  να  αποκατασταθεί ,  για  να  μην  ρίξει  το  ισοζύγιό  της .   

 Άρα  το  ποσό  για  το  οποίο  μιλάμε  είναι  πάρα  πολύ  μικρό .   

 Δεν  θέλω  να  πω  περισσότερα  και  το  καταθέτω  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  επειδή  τελώ  υπό  έλεγχο  για  την  χρήση  του  ΄16. Δεν  θα  

ψηφίσω  τον  προϋπολογισμό  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  γιατί  η  κανονιστική  πράξη  

έγινε  καθ’   υπόδειξη  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης ,  γιατί  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου  και  αυτή  την  

άποψή  μου  την  καταθέτω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ζήτησε  κάποιος  άλλος  τον  λόγο ;  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…Να  ανεχθούμε  την  Επιτροπή  που  κάνει  αυτή  την  γιορτή  και  σιγά  –

σιγά  πιστεύω  με  τον  χρόνο  και  με  την  εμπειρία  που  θα  αποκτήσει ,  θα  

βελτιωθεί .  Αυτό  είναι  ένα  γεγονός .  Και  πιστεύω  στον  κ .  Τερζή  ότι  
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είναι  αξιόλογο  άνθρωπος  και  μιλάει  πάντα  την  αλήθεια .  Γι '  αυτό  θα  το  

ψηφίσω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην  τοποθέτησή  της  η  κυρία  Σταλακτή  έθεσε  και  ένα  ερώτημα  το  

οποίο  δεν  πρόλαβε  να  το  θέσει  πριν .  Τι  θα  γίνει  με  την  μειωμένη  

εισροή  χρημάτων  όσον  αφορά  το  πρόγραμμα  στα  Κ .Δ .ΑΠ . ;   

 Είμαστε  τυχεροί  γιατί  πέρυσι ,  γνωρίζετε  καλά  το  θέμα  των  

Κ .Δ .ΑΠ . ,  για  να  αδειοδοτηθούν  οι  χώροι ,  τα  σχολεία  έπρεπε  να  γίνουν  

οι  προβλεπόμενες  εργασίες ,  οι  οποίες  είχαν  μεγάλο  κόστος .  

Πυράντοχες  πόρτες ,  αθλητικό  υλικό ,  εικαστικό  υλικό ,  μορφωτικό  

υλικό ,  air  condit ion ,  όλα  αυτά  όμως  έγιναν  πέρυσι .  Έτσι  λοιπόν  αυτές  

οι  δαπάνες  δεν  θα  επαναληφθούν  φέτος ,  οπότε  ένα  μεγάλο  ποσό  από  

αυτές  τις  δαπάνες  που  έγιναν  πέρυσι  δεν  περνάει  φέτος  στις  πλάτες  

μας .   

 Έχουμε  λοιπόν  φέτος ,  σύμφωνα  και  με  την  εισροή ,  μην  

μισθοδοσία  των  13 νέων  Σερραίων  πολιτών  που  βρήκαν  εργασία  μέσα  

από  τα  καινούργια  Κ .Δ .ΑΠ . ,  συν  κάποιες  επιπρόσθετες  παροχές  όσον  

αφορά  το  υλικό ,  το  οποίο  ήδη  από  πέρυσι  είναι  ούτε  ενός  έτους ,  είναι  

καινούργιο  να  συμπληρώσουμε  κάποια ,  να  αποκαταστήσουμε  κάποια  

τα  οποία  είχαν  μια  φθορά .  Είναι  πολύ  λίγα .   

 Εκεί  λοιπόν  αυτή  η  διαφορά  μας  εννοεί ,  ώστε  η  μειωμένη  εισροή  

της  χρηματοδότησης  λόγω  των  μειωμένων  παιδιών  που  θα  εγγραφούν ,  

να  είμαστε  κάπου  σε  ένα  στάδιο  ασφάλειας ,  να  μην  κινδυνεύσει  

δηλαδή  το  πρόγραμμα  στα  καινούργια  Κ .Δ .ΑΠ . .   
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 Όσον  αφορά  την  κανονιστική ,  δεν  διεκδικεί  κανένας  την  

πατρότητα .  Είτε  έγινε  καθ’  υπόδειξη  είτε  έγινε  καθ’   υπόδειξη  δική  

μας ,  υπάρχει  κανονιστική  πλέον  τώρα .  Τι  να  κάνουμε ;  Αυτό  είναι  

καλό .  Σας  είπα  η  διπλανή  Ονειρούπολη ,  αυτό  το  θαύμα  των  

Χριστουγέννων ,  φέτος ,  την  14η  χρονιά  έκανε  κανονιστική .  Αυτό ,  

βέβαια ,  είναι  καλό  για  μας  αφού  έγινε ,  ξέρουμε  πλέον  που  θα  

βαδίσουμε .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  φέτος  έχουμε  ακόμη  ένα  πλεονέκτημα .  

Επειδή ,  φαντάζομαι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  ολοκληρωθεί  η  επέκταση  του  

πεζοδρόμου  ως  τότε  και  έτσι  πλέον ,  αυτό  που  όλοι  ζητούσαμε ,  

αντιπολίτευση  και  μη ,  να  ενωθεί  η  Πολιτεία  των  Ευχών  με  το  κέντρο ,  

το  εμπορικό  κέντρο ,  με  αυτή  την  μικρή  επέκταση  που  θα  γίνει  και  με  

κάποιες  δράσεις  που  θα  κάνουμε ,  όπως  το  World Music Festival ,  το  

οποίο  το  πήραμε  από  το  καλοκαίρι  και  το  φέραμε  μέσα  στα  

Χριστούγεννα ,  ευελπιστούμε  και  θα  γίνει ,  να  ενώσουμε  την  Πολιτεία  

των  Ευχών  με  το  κέντρο ,  με  το  εμπορικό  και  ιστορικό  κέντρο  της  

πόλης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  όχι ,  όχι ,  δεν  μέσα  στον  Κανονισμό .  Ο  εισηγητής  

έκλεισε  το  θέμα .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  όχι ,  δεν  υπάρχει ,  σας  παρακαλώ .  Έκλεισε  το  θέμα ,  δεν  υπάρχει  

λόγος  να  κάνετε  παρέμβαση .  Παρακαλώ  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά  τις  διευκρινήσεις ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  Γάτσιο ;  Όχι  όλη  η  παράταξη ;  Ο  κ .  

Ραμπότας ,  όχι .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;  Ωραία .   

 

Ομοίως  της  αρ .  135/2017 με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

 χρήσης  2017¨  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  691/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Αντικατάσταση  μελών:  

α)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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Και  

β)  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής   

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  τυπικό  το  θέμα .  Είναι  αντικατάσταση  μελών .  

Μετά  τις  αλλαγές  των  Διευθυντών  που  έχουν  γίνει  στα  Δημοτικά  

Σχολεία .  Είναι  μέλη  τα  οποία  τα  ορίζει  ο  Διευθυντής  της  Α /θμιας  και  

καλούμαστε  να  τα  εγκρίνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  πρώτο  συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

 Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  692/2017 )  

…………………………  

 

Αντικατάσταση  μελών:  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

 Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  693/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  Β  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  το  κάνουμε  αυτό .  Εντάξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Διαφωνείτε .  Παρακαλώ  κύριοι ,  εμείς  εγκρίνουμε .  Εντάξει ,  

καταγράφεται  κ .  Αναστασιάδη .   

 Στο  Β  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  Σχολικής  

Επιτροπής  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  τον  ίδιο  λόγο ,  λόγω  του  ορισμού  νέων  Διευθυντών  

στην  Β /θμια  εκπαίδευση  είναι  υποχρεωμένος  ο  Διευθυντής ,  να  μας  

ορίσει  ο  Διευθυντής  τρεις  Διευθυντές  ως  μέλη  στην  ΕΣΕΔΕ .  Είναι  

υποχρεωμένος  από  το  νόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Και  εμείς  να  τους  εγκρίνουμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  εκτός  του  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη .  Καταγράφεται  κ .  

Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  693/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  διαμεσολαβητή  για  Ρομά  με  σύμβαση  εργασίας  

 ορισμένου  χρόνου  στο  παράρτημα  ΡΟΜΑ  για  την  υλοποίηση  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  

μ  

ε  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  

 2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .  Παρακαλώ  ησυχία  κύριοι .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

ήρθε  η  ώρα  για  το  πολυσυζητημένο  θέμα  και  σε  προηγούμενα  

συμβούλια ,  της  πρόσληψης  διαμεσολαβητή  στο  παράρτημα  του  

Κέντρου  Κοινότητας  ΡΟΜΑ .   

 Όπως  είχαμε  πει  και  στις  προηγούμενες  φορές  ήρθε  η  ώρα  της  

αλήθειας  και  πάλι  για  την  Δημοτική  Αρχή  σε  αυτό  που  λέγαμε  ότι  η  

πρόσληψη  θα  γίνει  με  την  διαδικασία  του  Α .Σ .Ε .Π . .  

 Παρόλα  αυτά  τα  όσα  λέγαμε  εδώ  και  δεν  μας  πιστεύατε ,  σήμερα  

αποδεικνύεται  με  το  θέμα  αυτό  ότι  η  διαδικασία  της  πρόσληψης  είναι  

μέσω  του  Α .Σ . .ΕΠ .  και  αυτό  που  θα  αποφασίσουμε  σήμερα  είναι  ότι  

δεν  αποκλείουμε  κανέναν ,  θα  πρέπει  ο  διαμεσολαβητής  να  έχει ,  

τουλάχιστον ,  να  είναι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης ,  που  αυτό  σημαίνει  

ότι  θα  μπορεί  να  καταθέσει  χαρτιά  για  την  θέση  αυτή   ενδιαφερόμενος  

πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης ,  τεχνολογικής  εκπαίδευσης ,  

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ,  σύμφωνα  πάντα  με  τις  οδηγίες  που  

στέλνει  η  Διαχειριστική  Αρχή  και  η  οποία  ορίζει  ότι  θα  πρέπει  

τουλάχιστον  να  είναι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης ,  εκτός  και  εάν  δεν  

υπάρχει  άτομο  που  να  έχει  ούτε  και  αυτά  τα  προσόντα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  ολοκληρώσει  και  θα  προχωρήσουμε  στις  ερωτήσεις .  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Για  την  ώρα  ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις  κύριοι .  Ο  κύριος ,  θα  ξεκινήσουμε  ο  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος .  

Η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Ο  κ .  Χράπας .  Ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .   

 Ερωτήσεις  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  βάση  την  εισήγηση  είχαμε  και  άλλα  ερωτήματα .  Με  βάση  την  

εισήγηση  στο  χαρτί  εννοώ  που  είχαμε ,  την  γραπτή .  Με  βάση  την  

εισήγηση  του  Αντιδημάρχου ,  εάν  πραγματικά  είναι  έτσι ,  ΠΕ ,  ΤΕ ,  ΔΕ ,  

ΥΕ ,  δεν  έχουμε  ούτε  ερώτημα  και  συμφωνούμε  απόλυτα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Έτσι  είναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στο  χαρτί  δεν  είναι  έτσι .  Όχι ,  όχι  στο  χαρτί  δεν  είναι  έτσι .  Εάν  μπουν  

έτσι  δηλαδή  στο  χαρτί  εμείς  και  συμφωνούμε  και  ερώτημα  δεν  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συμπληρωθεί ,  εάν  δεν  είναι  μέσα  στο  κείμενο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τουλάχιστον  ΥΕ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  ξεκινάμε  από  πάνω  προς  τα  κάτω .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αλλά  θα  μπει  και  ΠΕ  ή  ΤΕ  ή  ΔΕ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλες  οι  κατηγορίες ,  όλες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παράκληση  δεν  υπάρχει  λόγος  να  μιλάμε  όλοι  μαζί .  Διατυπώθηκε  μια  

παρατήρηση  από  τον  κ .  Γάτσιο .  Δείτε  το ,  σας  παρακαλώ ,  πως  

αναγράφεται  μέσα .  Και  εάν  όχι ,  να  τονιστεί ,  να  γραφτεί  μέσα .  Η  

παρατήρηση  του  κ .  Γάτσιου  να  περαστεί  μέσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  περαστεί  μέσα  στα  πρακτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  περαστεί  στα  πρακτικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλες  οι  κατηγορίες .  Ονομαστικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  μίλησα  προσωπικά  με  τον  εισηγητή ,  δεν  μου  είπε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  είναι .  Βάλτε  τα .  Όλες  οι  κατηγορίες  θα  λάβουν  μέρος .  Όλες .  Από  

ΥΕ  μέχρι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  άλλο ,  κ .  Γάτσιο ;  Κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μια  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Γιαννακίδη ,  θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η  πιστοποίηση  της  διαλέκτου  με  ποιον  τρόπο  γίνεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  άκουσα ;   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Λέω  η  διάλεκτος .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πιστοποίηση  της  διαλέκτου  των  ΡΟΜΑ .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  έχει  το  τμήμα  προσωπικού  του  Δήμου  

Σερρών  θα  δημιουργηθεί  μια  Επιτροπή ,  η  οποία  πρέπει  να  αποτελείται  

από  έναν  υπάλληλο  του  Δήμου  Σερρών ,  τον  Πρόεδρο  της  Κοινότητας  

των  ΡΟΜΑ  και  έναν  εκπρόσωπο  από  τους  ΡΟΜΑ .  Αυτά  λέει  η  

Διαχειριστική  Αρχή ,  αυτά  θα  κάνει  το  γραφείο  προσωπικού  του  Δήμου  

Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  θα  επιστρέψω ,  κύριε  Μερετούδη ,  ξανά  στο  ερώτημα  που  έθεσε  

εδώ  ο  κ .  Γάτσιος .  Το  καταλάβαμε  όλοι  αυτό  ότι  μπορεί  κάποιος  να  

κάνει  αίτηση  που  είναι  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης ,  τεχνικής ,  

υποχρεωτικής .  Αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  υπάρχει  αξιολογική  σειρά ;   

 Δηλαδή ,  κάνει  αίτηση  ένας  που  είναι  πανεπιστημιακής  

εκπαίδευσης ,  ένας  τεχνικής  εκπαίδευσης  και  ένας  υποχρεωτικής  

εκπαίδευσης .  Υπάρχει  κάποιος  από  αυτούς  τους  τρεις  που  προηγείται ;   

 Όχι ,  το  λέει  ξεκάθαρα  ότι  προηγείται  της  πανεπιστημιακής  

εκπαίδευσης  εάν  δεν  υπάρχει  μετά  της  τεχνικής  και  εάν  δεν  υπάρχει  

μετά  της  υποχρεωτικής ;   Είναι  ξεκάθαρο  αυτό ;  Είναι  συγκεκριμένο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν  είναι  μόνο  αυτό  το  κριτήριο .  Πέρα  από  αυτό  θα  υπάρχουν  και  όλα  

τα  άλλα  τα  κριτήρια  που  βάζει  το  Α .Σ .Ε .Π .  και  δεν  χρειάζεται  να  τα  

βάζουμε  εμείς ,  διότι  είναι  Α .Σ .Ε .Π . ,  οπότε  γίνεται  η  σούμα  και  όποιος  

βγει .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη  Δήμαρχε ,  συγνώμη .   Βλέπετε  εδώ  ότι  ανακύπτουν  πάρα  

πολλά  ερωτήματα .  Γιατί  δεν  κάνετε  το  αυτονόητο  και  πολύ  απλό  για  να  

υπάρχει  διαφάνεια  σε  όλους  και  να  μην  μπορεί  κανείς  να  σας  πει  

τίποτα .  Γιατί  δεν  λέτε  ακριβώς ,  δεν  καταγράφετε  τις  προϋποθέσεις ;  

Ένα ,  δυο ,  τρία ,  τέσσερα ,  πέντε ,  έξι ,  επτά ,  όπως  θα  το  κάνετε ,  σύμφωνα  

με  τον  Α .Σ .Ε .Π . ;  Ας  τα  έχουμε  να  τα  δούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  προϋποθέσεις  είναι  ο  Α .Σ .Ε .Π . .  Τι  να  βάλουμε  τον  Α .Σ .Ε .Π . ;  

Είμαστε  υποχρεωμένοι  να  τα  κάνουμε  βάσει  Α .Σ .Ε .Π . .  Στην  προκήρυξη  

θα  βγει  βάσει  του  νόμου .  Δεν  χρειάζεται  να  βάλουμε  εδώ  τα  κριτήρια .  

Είναι  ο  νόμος  που  μπαίνει  μέσα  υποχρεωτικά .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  απαντήσατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  να  σας  πω  εγώ ;  Άμα  δεν  θέλετε  να  το  καταλάβετε  δεν  φταίω  εγώ .  

Μπορείτε  να  πάτε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κάντε  λιγάκι  ησυχία  σας  παρακαλώ .  Κύριε  

Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όποιος  θέλει  να  δει  τα  κριτήρια ,  μπορεί  να  πάει  στο  γραφείο  

προσωπικού ,  θα  του  βγάλουν  τον  νόμο .  Εδώ  εμείς… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  όνομα  του  Θεού ,  μα  δεν  χρειάζεται  εδώ ,  μα  δεν  χρειάζεται  εδώ  να  

βάλουμε  τον  νόμο .  Είναι  βάσει  του  νόμου ,  δεν  θα  καθορίσουμε .  Κύριε  

Γιαννακίδη  γιατί  δεν  το  καταλαβαίνετε  αυτό ;  Δεν  καθορίζουμε  εμείς  

τα  κριτήρια .  Τα  κριτήρια  είναι  καθορισμένα  από  τον  νόμο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά  λέω ,  τα  κριτήρια  του  νόμου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάρτε  τα  από  τον  Δήμο .  Στο  γραφείο  Προσωπικού  υπάρχουν .  Εδώ ,  

κοιτάξτε  το  θέμα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περιμένω  να  γίνει  ησυχία ,  διότι  εδώ  μιλάς  και  μιλάνε  όλοι  μαζί .  Εδώ  

ερχόμαστε  να  ξεκαθαρίσουμε  εάν  αυτό  που  μπορούμε  να  

ξεκαθαρίσουμε  εδώ  είναι ,  θα  είναι  ΥΕ  μόνο  ή  ΠΕ ;  Ή  ΤΕ  ή  ΔΕ  ή  όλα  

μαζί ;  Αυτό  ξεκαθαρίζουμε .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  μπαίνει  ο  νόμος  Α .Σ .Ε .Π .  τα  κριτήρια .  Είναι  

ξεκάθαρο  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  άλλο .  Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .εκπαίδευση  παρακαλώ .  Ποια  ονομάζεται… 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

92 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Από  ότι  γνωρίζω  μέχρι  το  ΄82 αποφοιτήσαντες  είναι  Δημοτικού .  Από  

το  ΄82 και  μετά  είναι  η  υποχρεωτική  εκπαίδευση  είναι  το  Γυμνάσιο .  Η  

3η  Γυμνασίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω  είναι  ότι  πρώτον ,  εάν  δεν  υπάρχει  ούτε  

ΥΕ  ενδιαφερόμενος ,  μετά  από  εκεί  τι  γίνεται ;  Ακυρώνουμε  την  

πρόσληψη  στην  θέση  ή  πάμε ,  και  που  πάμε ;   

 Το  επόμενο  ερώτημα  είναι .  Εάν  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  

δημότης ,  εάν  θα  πρέπει  να  είναι  δημότης  ή  εάν  θα  το  απλώσουμε  και  

αλλού ;   

 Το  τρίτο  είναι  αυτό  που  ρώτησε  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  που  δεν  

χρειάζεται  να  το  ρωτάμε ,  γιατί  είναι  αυτονόητο ,  αλλά  και  τα  

αυτονόητα  κάποιες  στιγμές  πρέπει  να  τα  λέμε  ότι  ο  ΠΕ  προηγείται  των  

χαμηλότερων  βαθμίδων .  Εάν  είναι  σωστό  αυτό  ή  λάθος  όπως  το  λέω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα  πάει  ακριβώς  όπως  το  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ότι  λέει  ορίζει  ο  νόμος  

του  Α .Σ .Ε .Π . ,  κ .  Χράπα .  Όλοι  θα  καταθέσουν  τα  δικαιολογητικά  τους  

και  θα  κριθούν  από  τον  Α .Σ .Ε .Π . ,  όπως  γίνεται  σε  όλες  τις  θέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Δρίγκα  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Σύντομα  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  δεν  υπάρχει  ΥΕ… 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

93 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι  προβλέπει  ο  νόμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε ,  σας  παρακαλώ ,  το  μικρόφωνό  σας .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Στην  εισήγηση  λέμε  ότι  ο  οποίος  σε  κάθε  περίπτωση  θα  έχει  γνώση ,  

λέει  τουλάχιστον  ΥΕ ,  ο  οποίος  σε  κάθε  περίπτωση  να  έχει  γνώση  των  

κοινωνικών  χαρακτηριστικών  της  κοινότητας  και  της  διαλέκτου  της .   

 Εάν  εγώ  είμαι  ΠΕ  και  δεν  ξέρω  όμως  την  Ρομανί  και  τα  

χαρακτηριστικά  της  Κοινότητας ,  ποιος  θα  προτιμηθεί ;  Ο  ΠΕ  ή  ο  ΥΕ ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Η  Διαχειριστική  Αρχή  ορίζει  ότι  για  το  παράρτημα  ΡΟΜΑ ,  η  Ρομανί  

είναι  υποχρεωτική .  Είναι  προϋπόθεση  απαραίτητη .  Η  γνώση  της  

Ρομανί  για  την  θέση  του  διαμεσολαβητή .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  βοηθήσω  λίγο ;  Συγνώμη ,  με  συγχωρείτε .  Νόμιζα  ότι  τελείωσε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  ξεκάθαρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  υποχρεωτικό ,  κατά  προτίμηση  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  βοηθήσω  λίγο .  Στην  σελίδα  36 η  εισήγηση  λέει  παρακάτω  στον  

Οδηγό  Εφαρμογής  και  Λειτουργίας  των  Κέντρων  Κοινότητας ,  ας  με  

διορθώσει  ο  Αντιδήμαρχος  εάν  κάνω  λάθος ,  λέει  ότι  διαμεσολαβητής  

για  ΡΟΜΑ  και  ευπαθείς  ομάδες  τουλάχιστον  ΥΕ .  Εκτός  εάν  δεν  
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υπάρχουν  υποψήφιοι  με  το  τυπικό  αυτό  προσόν ,  ο  οποίος  σε  κάθε  

περίπτωση  θα  έχει  γνώση  των  κοινωνικών  χαρακτηριστικών  της  

κοινότητας  και  της  διαλέκτου .   

 Εγώ  αυτό  που  καταλαβαίνω  και  ψηφίζω  είναι  ότι  εμείς  σήμερα  

λέμε  να  είναι  από  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις ,  είτε  ΥΕ  είτε  ΠΕ  ή  ΤΕ  ή  

ΔΕ  και  με  βάση  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  που  θα  έχει  η  προκήρυξη ,  για  

παράδειγμα  εγώ  καταλαβαίνω  ότι  εάν  είμαι  ΠΕ  και  ξέρω  την  γλώσσα  

αυτή ,  εννοείται  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  είμαι  τσιγγάνος ,  ΡΟΜΑ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εννοείται  ότι  είμαι  πάνω ,  εάν  το  καταλαβαίνω  καλά  να  

συμφωνήσουμε .  Αντιδήμαρχε  εννοείται  ότι  είμαι  πιο  πάνω  από  έναν   

ΥΕ  που  ξέρει  την  γλώσσα  αυτή .  Αφού  είμαι  ΠΕ  και  την  ξέρω .  Δεν  

ξέρω  εάν  γίνομαι  κατανοητός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  ερωτήσεις  γίνονται .  Κλείνει  ο  κύκλος  των  

ερωτήσεων .  Προχωράμε  σε  τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Φωτιάδης  εάν  χρειαστεί .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Γρηγοριάδης .  Ορίστε  κ .  Γάτσιος .  Ο  κύριος  Αντώνης  Αναστασιάδης  και  

ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  Χράπας .  Και  εσείς  κυρία  Ιλανίδου ;  Μην  μου  

ζητήσετε  ύστερα  τον  λόγο  γιατί  βλέπω  ότι  ροκανίζουμε  τον  χρόνο  και  
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θα  κουραστούμε  όλοι  μας  και  περισσότερο  εσείς .  Εγώ  δεν  έχω  κανένα  

πρόβλημα .  

 Ορίστε  κ .  Γάτσιο ,  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  σύντομος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   στις  καθημερινές  μας  κουβέντες  όλοι  μας  και  εμείς  

βέβαια  πολύ  περισσότερο  σαν  άνθρωποι  που  ασχολούμαστε  με  τα  

κοινά ,  συνεχώς  συζητάμε  και  λέμε  ότι  αυτή  η  χώρα  δεν  έχει  

αξιοκρατία  και  πρέπει  με  κάθε  τρόπο  να  προτάξουμε ,  κυρίως  

αξιοκρατικά  και  κυρίως  όταν  μιλάμε  για  έναν  άνθρωπο ,  ο  οποίος  θα  

φέρνει  σε ,  θα  είναι  διαμεσολαβητής  μεταξύ  της  Δομής  και  των  

ανθρώπων  αυτών  θα  πρέπει  να  έχει  ένα  επίπεδο ,  το  οποίο  δεν  θα  είναι  

ούτε  αυτοί  που  μέχρι  τώρα  ήταν  οι  λεγόμενοι  βασιλείς  και  να  τους  

κάνουμε  υπέρ-βασιλείς ,  να  έχει  ένα  επίπεδο  για  να  μπορεί  πραγματικά  

να  προωθήσει  αυτή  την  διαμεσολάβηση  για  το  καλό  της  συγκεκριμένης  

ευπαθής  ομάδας .   

 Ένας  άλλος  λόγος  είναι  που  πρέπει  να  προτάξουμε  κυρίως  τις  

βαθμίδες  εκπαίδευσης  με  την  σειρά  και  ελλείψει  αυτών  να  πηγαίνει  

στην  άλλη  σειρά .  Έχουμε  το  δικαίωμα  αυτό .  Το  είπε  και  ο  κ .  Χράπας ,  

ΠΕ ,  ελλείψει  αυτών  ΤΕ ,  ελλείψει  αυτών  ΔΕ ,  είναι  ότι  πρέπει  να  

δώσουμε  και  ένα  κίνητρο  για  την  προσπάθεια  που  κάνει  ο  καθένας  

πολύ  παραπάνω  σε  εκείνη  την  κοινωνική  ομάδα .   

 Να  δείξουμε  δηλαδή  ότι  κοιτάξτε ,  αυτός  πήγε ,  μορφώθηκε ,  πάλι  

από  εκείνη  την  κοινωνική  ομάδα  θα  είναι ,  δεν  θα  είναι  από  άλλη  

κοινωνική  ομάδα ,  αφού  τα  άλλα  κριτήρια  είναι  συνδυαστικά ,  

συνδυαστική  με  αυτό  εδώ .  Δεν  μπορεί  να  είναι  από  άλλη  κοινωνική  

ομάδα .   
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 Εμείς  όμως ,  για  να  μην  χρονοτριβώ  και  τρώμε  τον  χρόνο ,  

πιστεύουμε  ότι  πρέπει  στην  απόφασή  μας  να  γραφτεί  καθαρά  με  

σαφήνεια ,  ΠΕ  ελλείψει  αυτών  ΤΕ ,  ελλείψει  αυτών  ΔΕ ,  ελλείψει  αυτών  

ΥΕ ,  ελλείψει  όλων ,  όποιος  άλλο .   

 Νομίζω  ότι  είναι  καθαρό  το  θέμα  και  νομίζω  ότι  οφείλουμε ,  

δηλαδή ,  για  να  διασφαλίσουμε  και  εμείς  και  να  διατηρήσουμε  την  

αξιοπιστία  μας  απέναντι  και  στην  κοινωνία  και  στα  παιδιά  μας  και  

στην  αξιοκρατία ,  θα  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε  κατ’   αυτόν  τον  τρόπο  

και  όπως  είπα  και  επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  πολύ  παραπάνω  σε  εκείνη  

την  κοινωνία  που  πρέπει  να  δείξουμε  ότι  όποιοι  κοπιάζουν ,  όποιοι  

προσπαθούν ,  όποιοι  θέλουν  να  ενταχθούν  πιο  γρήγορα  και  πιο  εύκολα ,  

γιατί  υπάρχουν  από  την  κοινωνία ,  πρέπει  να  τους  επικροτούμε ,  οι  

οποίο ,  κατά  την  γνώμη  μας ,  τουλάχιστον ,  θα  κάνουν  με  τον  καλύτερο  

τρόπο  την  δουλειά .   

 Ευχαριστώ .  

Κος   ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στο  ίδιο  πνεύμα  θα  είναι  η  τοποθέτησή  μου .  Λέω  ότι   η  τοποθέτησή  

μου  θα  είναι  στο  ίδιο  πνεύμα .  Αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  εάν  ήταν  

δική  μας  επιχείρηση  και  ήταν  να  προσλάβουμε  κάποιον  υπάλληλο ,  τι  

θα  επιλέγαμε ;  Θα  επιλέγαμε  τον  υπάλληλο  με  τα  πιο  ποιοτικά  

χαρακτηριστικά .   

 Αυτή  την  στιγμή  δεν  είναι  ένας  ιδιώτης ,  είναι  ο  δήμος  που  θα  

κάνει  αυτή  την  πρόσληψη .  άρα  τι  πρέπει  να  μεριμνήσει ;  Να  

ενδιαφερθεί  να  έχει  τα  καλύτερα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά ,  την  στιγμή  

μάλιστα  που  η  αμοιβή  στην  σημερινή  εποχή  είναι  προκλητική  εάν  την  

συγκρίνουμε ,  όχι  με  την  αμοιβή  ενός  ατόμου  υποχρεωτικής  

εκπαίδευσης ,  ακόμα  και  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης .  
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 Εγώ  θεωρώ  ότι  δεν  πρέπει  σήμερα  να  πάρουμε  κάποια  απόφαση  

να  ψηφίσουμε ,  γιατί  δεν  έχουμε  διευκρινίσει  εάν  δίνεται  ξεκάθαρα  

κάποιο  προβάδισμα  σε  έναν  άνθρωπο  που  έχει  περισσότερα  εφόδια .   

 Θεωρώ  ότι  αυτό  θα  πρέπει  να  το  ξεκαθαρίσουμε ,  το  προβλέπει  ο  

Α .Σ .Ε .Π . .  Τι  προβλέπει  ο  Α .Σ . .ΕΠ . ;  Και  μετά  να  προχωρήσουμε  σε  

κάποια  ψηφοφορία .  Δεν  μπορούμε  να  το  αφήσουμε  έτσι  γκρίζα  ζώνη .  

Εξαρτάται  τι  λέει  ο  Α .Σ .Ε .Π . .   

 Δηλαδή ,  αναρωτιέμαι ,  εάν  δεν  θέτει  ζήτημα  αξιολογικό  ο  

Α .Σ .Ε .Π .  και  εξισώνει  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  με  πανεπιστημιακής  

εκπαίδευσης ,  δηλαδή  ο  άνθρωπος  που  είναι  υποχρεωτικής  

εκπαίδευσης ,  έχει  τελειώσει  παλαιότερα  ένα  Δημοτικό  ή  σήμερα  ένα  

Γυμνάσιο ,  έχει  αυτές  τις  ιδιώτες ,  τις  ικανότητες ,  ώστε  να  παίξει  

ουσιαστικό  ρόλο  για  το  έργο  που  θα  του  ζητήσουμε ;  Αμφιβάλω .  Δεν  

μπορούμε  να  λειτουργούμε  σαν  μπανανία .  Πρέπει  να  ξεκαθαρίσουμε  

πρώτα  τι  προβλέπει  ο  Α .Σ .Ε .Π .  και  να  φροντίσουμε ,  όσο  μπορούμε ,  

πάντα  σε  ένα  νόμιμο  πλαίσιο  να  πάρουμε  τον  άνθρωπο   με  τα  καλύτερα  

ποιοτικά  χαρακτηριστικά .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εδώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ξεχάσουμε  την  ΑΒ  της  δημόσιας  διοίκησης .  

Και  είμαι  ξεκάθαρος  με  αυτό  το  θέμα .  Επικαλούμαστε  τον  Α .Σ .Ε .Π .Π ,  

επικαλούμαστε  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  αόριστα  και  γενικά .  Ουαί  και  

αλίμονο  ο  Α .Σ .Ε .Π . ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  βάζει  όλες  τις  κατηγορίες  

στον  ίδιο  κορβανά .   
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 Στον  Δήμο  δηλαδή  λοιπόν  θέλουμε  μια  θέση  διοικητικού  και  

συμμετέχει  και  ο  ΠΕ  διοικητικού  και  ο  ΤΕ  και  ο  ΔΕ .   

 Λοιπόν ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  σοβαρευτούμε  σε  αυτά  τα  θέματα ,  

να  πάρουμε  μια  απόφαση  όπως  τοποθετήθηκε  ο  κ .  Γάτσιος  και  να  

αφήσουμε  τον  Α .Σ .Ε .Π . .  Ο  Α .Σ .Ε .Π .  καθορίζει  τα  κριτήρια ,  αποφασίζει  

η  Επιτροπή  και  λέει  ότι  ΠΕ  αυτά  ή  ελλείψει  ΠΕ ,  ΤΕ ,  ελλείψει  ΔΕ .  

Ξεκάθαρα  πράγματα .  Όχι  μπαίνουν  όλοι  μαζί  σε  έναν  κορβανά  και  

επιλέγουμε .   

 Μα  τι  είναι  αυτά  που  λέμε ;  Τα  ακούω  για  πρώτη  φορά  αυτά  τα  

πράγματα  και  μάλιστα  από  έναν  Δήμαρχο .  Είναι  δυνατόν ;  Και  φέρνω  

παράδειγμα  χαρακτηριστικό .  Στον  Δήμο  έτσι  γίνονται  οι  προσλήψεις ;  

Με  αυτόν  τον  τρόπο  γίνονται ;  Ας  μας  απαντήσει  ο  Αντιδήμαρχος  

Διοικητικών .  Εδώ  είναι .   

 Ξεκάθαρα  είναι  τα  πράγματα .  Εδώ  δηλαδή  ο  Α .Σ .Ε .Π .  μας  λέει  

ότι  βάλτε  τους  όλους  μαζί  και  επιλέγουμε ;  Μα  τι  είναι  αυτά  που  

ακούμε  τώρα ;   

 Όπως  είπε  ο  κ .  Γάτσιος  συμφωνούμε  απόλυτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θα  πάρετε  τον  λόγο ;  Παρακαλώ  πολύ  κύριοι  

συνάδελφοι  σταματήστε  να  μιλάτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  θέμα  είναι  σοβαρό .  Από  τον  κ .  Γάτσιο  καλύφθηκα .  Τι  μήνυμα  

στέλνουμε  προς  τα  έξω ;   

 Λοιπόν ,  εάν  θέλουμε  να  είμαστε  σαφής  η  προκήρυξη  πρέπει  να  

είναι  πολύ  συγκεκριμένη ,  όπως  εξάλλου  γίνεται  και  μέχρι  τώρα .  ΠΕ  με  

τα  χαρακτηριστικά  και  τα  κριτήρια .  
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Ούτως  ή  άλλως  για  να  διευκρινίσουμε ,  ο  Α .Σ .Ε .Π .Π  βάζει  άλλα  

κριτήρια .  Ανεργία ,  οικογενειακή  κατάσταση  και ,  και .  Αυτά  είναι  κάτι  

άλλο ,  δεν  χρειάζεται  να  τα  ονοματίσουμε .   

Επιπροσθέτως  έχουμε  άλλα  δυο  χαρακτηριστικά .  Ποια  είναι  

αυτά ;  Αυτά  που  διάβασε  η  κυρία  Δρίγκα .  Άρα  λοιπόν ,  γλώσσα  και  

γνώση  των  συνθηκών .   

Άρα  λοιπόν ,  τι  προσθέτουμε  στα  κριτήρια  του  Α .Σ .Ε .Π . ;  Γλώσσα  

και  γνώση  των  συνθηκών  και  ξεκινάμε  ΠΕ  με  αυτά  τα  χαρακτηριστικά ,  

με  αυτά  τα  κριτήρια  θα  γίνει  η  επιλογή ,  ελλείψει  ΠΕ ,  να  το  πούμε  

απλά  δηλαδή ,  όπως  το  είπε  ο  κ .  Γάτσιος ,  θα  είναι  παιδιά  από  την  

γειτονιά ,  τα  μορφωμένα  παιδιά  που  θα  διαγωνιστούν  μεταξύ  τους .  Θα  

πάρουμε  αυτόν  που  έχει ,  με  βάση  τα  κριτήρια  του  Α .Σ .Ε .Π .και  τα  δυο  

χαρακτηριστικά  το  καλύτερο .  Εάν  δεν  έχει  ΠΕ ,  θα  πάρουμε  ΤΕ .  Εάν  

δεν  έχει  ΤΕ  και  ούτω  καθ’  εξής .   

Αυτή  είναι  διαδικασία  η  νόμιμη  και  η  καθαρή .  Εάν  πάμε  στην  

λογική  της  σύγχυσης ,  άλλα  πράγματα  θέλουμε  να  κάνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  συμφωνήσω  με  το  πνεύμα  σας  αλλά  τα  πράγματα  δεν  είναι  

έτσι .  Μιλάμε  για  δημόσια  διοίκηση .  Πόσες  φορές  έχουμε  δει  στο  

δημόσιο  να  λέμε  ότι  προσλήφθηκε  αυτός  που  είναι  του  Δημοτικού  και  

τα  παιδιά  με  τα  μεταπτυχιακά  κάθονται  έξω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  μισό  λεπτάκι ,  θα  με  ακούσετε .  Τι  άλλο  πράγμα  είναι ;   
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 Πρώτον  δεν  ξέρω  τον  νόμο  του  ΑΣΕΠ ,  μισό  λεπτάκι .  Δεν  θα  τον  

επιβάλουμε  εμείς .  Εάν  τα  κριτήρια  είναι  ένα ,  δυο ,  τρία ,  τέσσερα ,  

πέντε ,  ξέρουμε  από  προκηρύξεις .  Δεν  μπορούμε  να  τα  αλλάξουμε  εμείς  

και  να  προτάξουμε  αυτόν  που  έχει  διδακτορικό  εάν  στα  άλλα  όμως  δεν  

μαζεύει  μόρια ,  εάν  πρόκειται  για  μόρια .  Μπορεί  να  έχει  διδακτορικό ,  

παίρνει  δέκα  μόρια ,  τελειώσαμε .  Ο  άλλος  μπορεί  να  έχει  και  το  πρώτο  

και  το  δεύτερο  και  το  τρίτο  και  το  τέταρτο  και  δυστυχώς  μπορεί  να  

πάρουμε  αυτόν  που  έχει  πιο  πολλά  μόρια  αλλά  λιγότερο  μυαλό   ή  

λιγότερες  γνώσεις .   

 Ίσως  έπρεπε  να  υπάρχει  εδώ  η  προκήρυξη  του  Α .Σ .Ε .Π .  για  να  

λύσουμε  όλα  αυτά  τώρα ,  για  να  μην  τα  λέμε ,  ο  καθένας  να  λέει  τα  δικά  

του .   

 Εάν  λέει  ότι  1.  Ανεργία ,  2.  Παπούτσι ,  3.  Ύψος  και  τα  λοιπά ,  

παράδειγμα  λέω  χαριτολογώντας ,  τότε  δεν  μπορούμε  να  πούμε  εμείς  

ότι  θα  πάρουμε  αυτόν  που  έχει  πανεπιστημίου  εάν  δεν  πληροί  τις  

προϋποθέσεις  για  να  έχει  περισσότερα  μόρια .   

 Σαφώς  θα  ήθελα  να  συμφωνήσω  μαζί  σας ,  αλλά  πρέπει  να  δούμε  

και  τι  λέει  ο  νόμος .  Μαζεύει  το  1,  2,  3,  4,  5 και  στο  τέλος  κάνει  την  

σούμα  ή  κρίνουμε  μόνο  αυτά  τα  δυο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι  λέει  το  πρόγραμμα ;  Τα  υπόλοιπα .  Γιατί  σίγουρα  υπάρχουν  και  άλλα  

κριτήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ ,  ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Σίγουρα  υπάρχουν  και  άλλα  κριτήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ .  Κύριοι ,  κύριοι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σίγουρα  υπάρχουν  και  άλλα  κριτήρια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  συγκεκριμένα ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  τα  αλλάξουμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  την  οικονομία  του  χρόνου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  γιατί  και  άλλοι  παρεμβαίνουν ,  όπως  βλέπετε .  Κύριε  

Γρηγοριάδη  ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  θα  πω  ένα  παράδειγμα  πάνω  σε  αυτό  που  είπατε  εσείς .  ΠΕ  ξέρει  

γλώσσα .  Υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  ΥΕ  ξέρει  την  γλώσσα .  Θα  

προκριθεί  αυτό  που  είναι  πανεπιστημίου  και  ξέρει  την  γλώσσα .  Απλά  

πράγματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  αυτά  είναι  τα  μόρια  που  θα  πάρει  από  τον  Α .Σ .Ε .Π . .  Αυτό  είναι .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  να  απευθύνεστε  στον  Πρόεδρο  σας  παρακαλώ  και  μην  

κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  εγγυάστε  ότι  έτσι  είναι ;  Εγγυάστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  τα  οκτάμηνα ,  τι  δεν  καταλαβαίνετε ;  Στα  οκτάμηνα  υπάρχει  

πανεπιστημίου  που  είναι  καθαρίστρια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα  έχουμε  δυο  ΠΕ ,  έναν  ΤΕ  και  έναν  ΥΕ  και  ξέρουν  όλοι  την  γλώσσα  

ποιο  θα  πάρεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  έχει  μόρια .  Του  πανεπιστημίου ,  παραδείγματος  χάρη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  λοιπόν…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  θα  τα  βάλουμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

10

Πρέπει  να  είναι  με  επταμελή  οικογένεια .  Μπορεί  να  είναι  και  άλλα  

κριτήρια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά  μπαίνουν  από  τον  νόμο  παιδιά .  Πώς  δεν  μπαίνουν ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Παιδιά  συμφωνούμε  διαφωνώντας  εδώ  μέσα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Γκότση  ολοκληρώστε .  Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς  αυτό  που  είπε  ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης ,  λέμε  όλοι  τα  

ίδια  πράγματα  και  μιλάμε  όλοι  είκοσι  λεπτά ,  είκοσι  πέντε ,  διαφωνούμε  

και  στο  τέλος  συμφωνούμε .  Η  πραγματικότητα  είναι  αυτή ,  προηγείται  

ο  ΠΕ ,  μετά  ο  ΤΕ ,  μετά  ο  ΔΕ  και  μετά  ο  ΥΕ .  Εάν  έχει  την  προϋπόθεση  

να  γνωρίζει  την  γλώσσα  και  τις  συνθήκες .  Πιο  απλά  ελληνικά  δεν  

υπάρχουν .   

 Γιατί  λέμε  όλοι  ότι  όχι  θα  πάρουμε  αυτόν  και  θα  αφήσουμε  τον  

ΠΕ  έξω ;  Μα  είναι  δυνατόν ;  Ο  Α .Σ .Ε .Π .  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  εκεί  μετά  ο  Α .Σ .Ε .Π .  βάζει  κάποιους  όρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Χράπα ,  μας  αρέσει  να  μιλάμε  όλοι  μαζί ;  Μα  τι  κατάσταση  

είναι  σήμερα  αυτή ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αφήστε ,  κύριε  Γρηγοριάδη ,  εάν  φταίω  εγώ  ή  δεν  φταίω  εγώ .  Ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  μιλάει  και  παράλληλα  μιλάτε  άλλοι  δέκα .  Αφήστε  με  

σας  παρακαλώ ,  μην  με  διακόπτετε .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Αφήστε  τον  

Πρόεδρο  να  διευθύνει .  Δεν  θα  μου  κάνετε  υποδείξεις .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  Βλέπω  ότι  έχετε  μια  τάση  σήμερα  να  κάνετε  υποδείξεις  στον  

Πρόεδρο .  Δεν  έχετε  το  δικαίωμα  αυτό ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

 Κύριε  Χράπα .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  σεβαστείτε  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

 Από  εκεί  και  μετά  ο  Α .Σ .Ε .Π .  υπάρχουν  κάποια  στάνταρ  που  

βάζει ,  τα  βάζει  σε  όλους  τους  διαγωνισμούς ,  είναι  η  ανεργία ,  είναι  η  

οικογενειακή  κατάσταση ,  είναι  το  εισόδημα  και  τα  λοιπά .  Από  εκεί  και  

μετά  παίζουν  ρόλο  σαν  δευτερεύουσα  μοριοδότηση  αυτά  που  βάζει  ο  

Α .Σ .Ε .Π . .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα  στις  προσλήψεις  είτε  θέλουμε  

είτε  δεν  θέλουμε .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ζητήσατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ζήτησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε ,  συγνώμη .  Ωραία  έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  άκουσε  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  αρέσει  που  κάνετε  υποδείξεις  προς  τον  Πρόεδρο  πως  να  

συμπεριφέρεται .  Συνεχίζει  εκείνη  η  γωνία  να  μιλάει .  Εάν  έχετε  κάτι  να  

πείτε ,  σας  παρακαλώ ,  βγείτε  έξω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  Σας  παρακαλώ ,  εάν  έχετε  να  πείτε  κάτι  βγείτε  έξω .  Εάν  θέλετε  

να  συζητήσετε ,  εγώ  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .   

 Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  το  θέμα  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό  και  να  σταματήσει  η  

κατάρα  του  Α .Σ .Ε .Π . .  Ο  Α .Σ .Ε .Π .  είναι  η  κατάρα  του  έθνους ,  διότι  

ζητάς  εσύ  εργάτες  και  σου  στέλνουν  ανάπηρους  γιατί  είχαν  πολλά  

μόρια  ή  είχαν  πολλά  παιδιά  και  δεν  παίρνεις  έναν  ικανό  άνθρωπο  για  

να  σου  κάνει  την  δουλειά  σου .  Αυτό  είναι  καταραμένο  πράγμα ,  άσε  το .   

 Εγώ  θα  μιλήσω  αλλιώς ,  κύριε  Δήμαρχε .  Κύριε  Πρόεδρε ,   σε  

παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μιλάω  σε  παρακαλώ ,  να  με  σεβαστείς  όπως  

εγώ  σε  σέβομαι .   
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 Πηγή  γνώσεως  για  όφελος  των  πολιτών  είναι  η  παρατηρητικότητα  

και  η  εμπειρία .  Από  εκεί  βγαίνει  η  γνώση .  Από  πουθενά  αλλού .  Εμείς  

ζητάμε  έναν  άνθρωπο  να  μιλάει  στην  ψυχή  των  ανθρώπων .   

 Μπράβο  Φωτιάδη ,  θα  σου  δώσουμε  το  βραβείο .  Φωτιάδη  να  σου  

δώσουμε  βραβείο .  Δεν  σέβεσαι  καθόλου  κανέναν .  Κρίμα  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  με  σέβεται  κύριε ,  μιλάμε  σε  παρακαλώ .  Θέλει  να  γίνει  και  

Δήμαρχος  ο  άνθρωπος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άντε  σε  παρακαλώ .  Άσε  με  να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  …. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είσαι  υποχρεωμένος  να  με  ακούσεις  αν  μιλήσω .  Τι  Πρόεδρε ,  τι  

Πρόεδρε ,  δεν  με  αφήνει  να  μιλήσω  κ .  Πρόεδρε .  Δεν  με  αφήνει  να  

μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  έχετε  τον  λόγο ,  συνεχίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άφησέ  με  να  μιλήσω .  

 Επαναλαμβάνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  είναι  αυτό  τώρα ,  σοβαροί  άνθρωποι  είμαστε ;  Όποιος  θέλει  κάνει  

αυτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  συνεχίστε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τέλος  πάντων .  Κύριε  Γάτσιο  σταμάτα  λίγο  σε  παρακαλώ .  Σταμάτα .  

Ντροπή  σας .   

 Πρέπει  αυτός  ο  άνθρωπος ,  επειδή  εκεί  όλοι  είναι  αγράμματοι ,  το  

99%, δεν  θα  μπορέσουν  ποτέ  να  καταλάβουν  έναν  άνθρωπο  που  λέτε  

ότι  είναι  του  πανεπιστημίου .  Αυτοί  έχουν  την  δική  τους  γλώσσα ,  την  

δική  τους  νοοτροπία .  Θέλουν  έναν  άνθρωπο ,  ο  οποίος  να  τους  

καταλαβαίνει  και  να  τον  καταλαβαίνουν .  Εδώ  είναι  η  ικανότητα  τέχνη  

για  να  μπορέσει  απόλυτα  να  ασκήσει  το  καθήκον  του .   

 Τι  θα  πει  πανεπιστήμιο ;  Ποιος  άνθρωπος  είναι  αυτός  που  να  τους  

ξέρει  όλους  εκεί  μέσα ;  Πώς  θα  βοηθήσει  δηλαδή ;   

 Άρα  το  Α .Σ .Ε .Π .  είναι  η  κατάρα  του  έθνους .  Γι '  αυτό  

καταντήσαμε  που  καταντήσαμε  εδώ .  Εμείς  θέλουμε  έναν  ικανό  άνδρα  

να  μπορέσει  να  είναι  ο  ειρηνοποιός .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .  Δευτερολογία .  Θα  τα  πείτε  στην  

δευτερολογία  σας  κ .  Αναστασιάδη .  Δευτερολογία  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  με  αφήνουν  ούτε  να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Συγνώμη  κύριε  Παπαβασιλείου .  Κύριε  

Γάτσιο… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη  ξεχάσαμε  τον  κ .  Πρόεδρος .  Συγνώμη  κ .  Πρόεδρε  

αλλά  μέσα  στην  . .έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  φτάσαμε  στο  σημείο  τελικά  να  διαφωνούμε  συμφωνώντας  και  

να  συμφωνούμε  διαφωνώντας  εδώ  μέσα .  Τα  σαφή  πλέον  κριτήρια  του  

Α .Σ .Ε .Π .  δεν  μπορεί  να  τα  αμφισβητήσει  κανένας .   

Εν  κατακλείδι ,  το  άτομο  αυτό  πρέπει  να  έχει  συγκεκριμένα  

χαρακτηριστικά .  Να  γνωρίζει  αυτή  την  γλώσσα ,  την  Ρομανί .  Πρώτο  και  

βασικό  χαρακτηριστικό ,  πρώτος  μπούσουλας  είναι   η  γλώσσα .  

Δεύτερον ,  τα  κριτήρια  Α .Σ .Ε .Π . .  ΠΕ ,  ΤΕ  και  οι  υπόλοιποι .  Δεν  

βρήκαμε  ΠΕ ;  Πάμε  στον  ΤΕ .  Δεν  βρήκαμε  ΤΕ ,  βασικής  εκπαίδευσης .  

Απλής  εκπαίδευσης .  Ακόμη  και  έναν  ο  οποίος  έχει  τελειώσει  και  την  Β  

και  την  Γ  Δημοτικού ,  εάν  δεν  βρεθεί  κανένας  από  αυτούς  όλους .  Και  

τελειώσαμε .   

Νομίζω  ότι  συμφωνούμε  όλοι  σε  αυτό  το  πλαίσιο .  Δεν  

διαφωνούμε .  Και  απορώ  γιατί  απλώνεται  τόσο  πολύ  το  θέμα .   

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  να  μην  ξανά  μιλήσω ,  για  να  μην  επαναλάβω  τα  ίδια  πράγματα ,  

αυτό  που  είπε  μόλις  ο  κ .  Παπαβασιλείου  να  γραφτεί  στην  απόφασή  
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μας .  Η  απόφαση  δηλαδή  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  είναι ,  ΠΕ  με  τα  

χαρακτηριστικά ,  βεβαίως ,  είπαμε  και  προηγουμένως  από  εκεί  θα  είναι  

ο  άνθρωπος ,  δεν  θα  είναι  από  κάπου  αλλού .  Από  εκεί  θα  είναι .  Το  

είπαμε  και  από  την  πρώτη  στιγμή  της  τοποθέτησης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ξεκινάμε  με  ΠΕ .  Ελλείψει  αυτού ,  ΤΕ ,  ελλείψει  αυτού  ΔΕ ,  ελλείψει  

αυτού  ΥΕ  και  ελλείψει  αυτού  όποιον  βρούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αξιολογική  σειρά  να  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτού  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  θέλει  κάποιος  από  τους  

συναδέλφους  να  τοποθετηθεί ;  Ζητήσατε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο  και  κλείνει  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  ένα  τόσο  απλό  θέμα  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  γιατί  το  συζητάμε  

τόση  ώρα ;  Είναι  τρία  τα  σημεία .  Εδώ  τι  ξεκαθαρίζουμε  τώρα ;  Το  θέμα  

μας  ποιο  είναι ;  Αποφασίζουμε  εάν  μια  κατηγορία  θα  βάλουμε  μέσα  ή  

όλες ;  Αυτό  αποφασίζουμε .  Τις  βάζουμε  όλες  τις  κατηγορίες .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  τα  πάντα  είναι  ρυθμισμένα  από  τον  νόμο .  

Δηλαδή ,  τι  είναι  ρυθμισμένο  από  τον  νόμο ;  Όσον  αφορά  τις  κατηγορίες  

ασφαλώς  προβλέπεται  από  τον  νόμο .  Κλιμακωτά  πάει .  Εάν  είναι  

ισόβαθμοι  εννοείται ,  θα  προτιμηθεί  αυτός  που  έχει  το  πτυχίο .   
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 Μετά  μπαίνουν  τα  κριτήρια  του  Α .Σ .Ε .Π . .  Μπορούμε  εμείς  να  

αλλάξουμε  τα  κριτήρια  του  Α .Σ .Ε .Π .  εδώ ;  Αν  πιστεύει  κάποιος  ότι  

μπορούμε  να  τα  αλλάξουμε  εδώ  τα  κριτήρια  του  Α .Σ .Ε .Π . ;  Λοιπόν ,  

μπαίνουν  κριτήρια  του  Α .Σ .Ε .Π . .  Αυτά  δεν  αλλάζουν .   

 Επίσης  υπάρχει  μια  Επιτροπή  που  θα  κρίνει  την  γνώση  της  

γλώσσας  και  την  γνώση  των  συνθηκών  που  επικρατούν  εκεί .  Τι  ξέρει  

αυτός  ο  άνθρωπος .   

 Η  Επιτροπή  θα  κάνει  την  βαθμολογία  της ,  τα  κριτήρια  του  

Α .Σ .Ε .Π .  θα  βγάλουν  τα  μόριά  τους  και  οι  κατηγορίες  κλιμακωτά  θα  

κριθούν .  Αυτά  όλα  προβλέπονται  από  τον  νόμο .  Απλώς  εδώ  τώρα  

αποφασίζουμε  ότι  βάζουμε .   

 Κύριε  Δούκα  και  κύριε  Μοσχολιέ  σας  παρακαλώ .   

 Εδώ  βάζουμε  τώρα  όλες  τις  κατηγορίες ,  όχι  μια .  Αυτό  

αποφασίζουμε .  Τίποτα  άλλο  δεν  αποφασίζουμε .  Τα  άλλα  όλα  

προβλέπονται  από  τον  νόμο  και  όλη  η  ουσία  είναι  αυτό  που  είπε  ο  κ .  

Αναστασιάδης .  Σημασία  έχει  να  επιλεγεί  το  άτομο  που  θα  τον  

σέβονται ,  θα  το  σέβεται  εκεί  η  συνοικία ,  η  κοινότητα ,  θα  τον  

εμπιστεύεται ,  θα  τον  ακούει  και  θα  μπορεί ,  γι '  αυτό  λέγεται  

διαμεσολαβητής  και  θα  μπορεί  να  μεταφέρει  την  γνώμη  τους  σε  μας  

και  να  συνεννοούμαστε  με  έναν  άνθρωπο  και  όχι  με  όλη  την  

Κοινότητα .   

 Όλη  η  ουσία  είναι  εκεί .  Όλη  η  ουσία  είναι  εκεί .  Δεν  πάει  να  έχει  

πτυχία ,  δεν  πάει  να  είναι   του  Δημοτικού ,  δεν  πάει  να  είναι  

πάμπλουτος ,  δεν  πάει  να  έχει  πολλά  παιδιά ,  δεν  το  έχει  αυτό  το  

στοιχείο ,  δεν  πέτυχε  σε  αυτό ,  απέτυχε  ο  διαμεσολαβητής .   

 Αυτά  έχω  να  σας  πω .  Αποφασίζουμε  ότι  βάζουμε  όλες  τις  

κατηγορίες .  Αυτό  αποφασίζουμε  τώρα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλάξτε  την  εισήγηση  τότε .  Αυτό  λέει  η  εισήγηση .  Τώρα  τι  να  σας  πω ;  

Διαβάστε  την  εισήγηση  να  δείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  

Παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  εισήγηση  λέει  αυτό  κ .  Γιαννακίδη ,  διαβάστε  την  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  προχωράμε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  πως  είναι  η  πρόταση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  έχει  διατυπωθεί  από  τον  εισηγητή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαβάζω  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ξεκινήσουμε  όμως .  Τι  θέλετε  ακριβώς ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιος  συμφωνεί  με  την  εισήγηση  και  οποίος  διαφωνεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη  κ .  Γάτσιο .  προχωρούμε  ως  έχει  η  εισήγηση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  εμείς  διατυπώνουμε  την  δεύτερη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  θα  την  διατυπώσετε .  Θα  μπει  σε  ψηφοφορία .  Ας  προχωρήσουμε  

στην  διαδικασία  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  δεν  είναι  αυτό  που  λέει  ο  Γάτσιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει  η  πρόταση  της  εισήγησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  δική  σας  η  πρόταση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  υπάρχει  μια  άλλη  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  πρότασή  σας ;  Να  την  ακούσουμε .  Να  την  ακούσουμε ,  

κύριε  Δήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

ΥΕ  τουλάχιστον .  Αυτή  είναι  η  πρότασή  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  σημαίνει ,  όλοι .  Όλες  οι  κατηγορίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

11

Συγνώμη ,  το  διευκρινίζουμε  και  λέμε  όλες  οι  κατηγορίες  σημαίνει .  Το  

τουλάχιστον  ΥΕ  σημαίνει  όλες  οι  κατηγορίες .  Αυτή  είναι  η  εισήγηση .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  συγνώμη ,  μια  διευκρινιστική .  Γιατί  δεν  βάζουμε  όλα  

αυτά  τα  οποία  είπαμε .  Εκτός  από  ΥΕ  και  ΠΕ  και  ΤΕ .  Άρα  λοιπόν  

συμφωνούμε  όλοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  όλοι ,  ακριβώς .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ελλείψει  αυτών ,  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  στην  πρόταση ,  κυρία  Φιλιώ ,  στην  πρόταση ,  στην  απόφαση  θα  

γράψετε  όλες  οι  κατηγορίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  λέω  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  λέμε ;  Τα  υπόλοιπα  προβλέπονται  από  τον  νόμο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  πρότασή  σας ;  Διατυπώστε  την  πρότασή  σας  ξεκάθαρα  

πλέον  και  αφήστε  τον  διάλογο .  Πείτε  μου ,  σας  παρακαλώ ,  να  ακούσω  

γιατί  δεν  ακούγεται .  Ο  καθένας  διατυπώνει  διάφορες  . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εσείς  είστε  υποχρεωμένος  μετά  να  διατυπώσετε  και  την  πρόταση  της  

εισήγησης ,  όπως  θα  διατυπώσω  εγώ  τώρα  την  δική  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  την  διατυπώσει  ο  εισηγητής ,  όχι  εγώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Και  από  ότι  κατάλαβα  της  πλειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

είναι  η  εξής :  να  πάρουμε  τον  διαμεσολαβητή  με  όλα  τα  κριτήρια  που  

προαναφέρονται ,  να  είναι  Ρομά ,  να  έχει  την  ρομανική  και  όλα  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  την  πρότασή  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό  κάνω ,  τι  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα  τι  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  έχουμε  πει .  Λέμε  τα  ίδια  συνέχεια .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρόταση  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  προχωρήστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  πάρουμε .  Από  εκεί  και  μετά ,  όποιοι  είναι  πανεπιστημιακής  

εκπαίδευσης  με  αυτά  τα  κριτήρια  θα  προκρίνονται .  Εάν  δεν  υπάρχουν  

πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  θα  πηγαίνουμε  σε  τεχνολογικής  

εκπαίδευσης .  Εάν  δεν  υπάρχουν  τεχνολογικής  εκπαίδευσης ,  

υποχρεωτικής  δευτεροβάθμιας  και  στο  τέλος  και  καθόλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  πρότασή  σας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  μπορείτε  να  την  διατυπώσετε  σας  παρακαλώ ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .  Η  εισήγηση  τι  λέει ;  Η  εισήγηση  λέει  και  το  κάνω  πιο  λιανό ,  

όλες  οι  κατηγορίες  θα  πάρουν  μέρος .  Όλες  οι  κατηγορίες .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  το  κλιμακωτό ,  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Γάτσιος  

προβλέπεται  από  τον  νόμο .  Ότι  λέει  ο  νόμος  θα  γίνει .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι  λέει  ο  νόμος  θα  γίνει .  Αυτό  προβλέπεται  από  τον  νόμο .   Η  

πρόταση  άρα  της  Δημοτικής  Αρχής ,  η  εισήγηση  του  εισηγητή  είναι  

όλες  οι  κατηγορίες  όπως  προβλέπεται  από  τον   νόμο .  Τελείωσε .  Τι  

άλλο  να  πούμε  δηλαδή ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  η  αξιολόγηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  και  η  αξιολόγηση  όπως  προβλέπεται  από  τον  νόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  δυο  είναι  οι  προτάσεις .  Μια  ακούστηκε  από  την  πλευρά  της  

παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  και  μια  η  οποία  είναι  σύμφωνα  με  την  

εισήγηση .  Προχωρούμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εγώ  καλύπτομαι  με  αυτά  που  πρόσθεσε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Ότι  δηλαδή  

στην  εισήγηση  αυτή  την  υπηρεσιακή  προστίθενται  η  πανεπιστημιακή  

εκπαίδευση ,  η  τεχνολογική  εκπαίδευση .  Τελεία  και  παύλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χράπας .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με  την  πρόταση  του  κ .  Γάτσιου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Μυστακίδη ;  Η  πρόταση  του  κ .  Γάτσιου .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ένα  λεπτό  Πρόεδρε ,  έτσι  δεν  μπορώ  να  ξεχωρίσω…η  εισήγηση  ως  

πρόταση  να  καταγράψω  και  μετά  η  επόμενη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  αυτό  λέω .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  είπε  την  πρόταση  του  κ .  Γάτσιου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Δεν  είναι  πρόβλημα ,  δεν  συμφωνεί  με  την  πρόταση .  Όχι  στην  

πρόταση .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Εάν  αυτοί  που  είναι  μειοψηφούντες  υποστηρίξουν  του  κ .  Γάτσιου… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  την  ξαναβάλουμε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Τελειώνουμε  με  μια  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τελειώνουμε  με  μια  ψηφοφορία ,  δεν  χρειάζεται  πέντε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Κύριε  Στεργίου .  Κύριε  Καρπουχτσή ;  Με  την  εισήγηση .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Θεοχάρης  τι  είπε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση .  Θετικό  είναι .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Κύριε  Αντώνη ;  Του  

κυρίου  Δημάρχου .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  με  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  την  πρότασή  της .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση  με  προβάδισμα  σε  αυτούς  που  έχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;  Άρα  κατά  

πλειοψηφία  περνάει  η  πρόταση .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  694/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  κύριοι .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίησης  του  έργου:   

¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  που  ανήκει  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα   

¨Ευρώπη  για  τους  πολίτες  – Σκέλος  1:  Ευρωπαϊκή  Μνήμη¨  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

11

Ο  κ .  Καρπουχτσής .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Σε  συνέχεια  της  συμμετοχής  μας  στο  πρόγραμμα  . .ένας  από  τους  

εταίρους  μας  μας  πρότεινε  να  συμμετέχουμε ,  νέα  υποβολής  πρότασης  

για  το  πρόγραμμα  Ευρώπη  για  τους  Πολίτες  στο  σκέλος  της  

Ευρωπαϊκής  Μνήμης .   

 Η  πρόταση  υποβλήθηκε  την  1η  Μαρτίου  του  2017 και  προσφάτως  

μας  κοινοποιήθηκε  η  απόφαση  επιχορήγησης  από  τον  συντονιστή  

εταίρο  από  την  Ισπανία ,  η  οποία  σηματοδοτεί  και  την  οριστική  ένταξη  

του  έργου .   

 Στο  συγκεκριμένο  έργο  συμμετέχουν  εκτός  από  εμάς  και  τέσσερις  

ακόμη  εταίροι ,  εκτός  από  τον  συντονιστή  και  προβλέπεται  να  γίνεται  

μια  σειρά  από  εκδηλώσεις  σχετικά  με  το  αντικείμενο .   

 Η  μια  εκ  των  έξι ,  όπως  αναφέρεται  και  στην  εισήγηση  θα  γίνει  

στην  πόλη  των  Σερρών  και  έχει  να  κάνει  με  την  Συνθήκη  της  Ρώμης  

του  1957 και  την  δημιουργία  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομικής  

Κοινότητας .   

 Ο  προϋπολογισμός  που  αντιστοιχεί  στον  Δήμο  είναι  15.000 ευρώ  

και  αφορά  σε  έξοδα  και  δαπάνες  μετακίνησης  και  διαμονής  των  

συμμετεχόντων  σε  εκδηλώσεις  καθώς  και  ενοικίαση  αίθουσα  

διερμηνείας ,  μετάφρασης  για  την  διεξαγωγή  της  εκδήλωσης  που  

έχουμε  αναλάβει  να  κάνουμε  στην  πόλη  μας .   

 Η  εναρκτήρια  συνάντηση  θα  γίνει  στην  Μαδρίτη  στις  26 με  

28/10/2017 και  παρακαλούμε  να  εγκρίνετε  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  των  15.000 ευρώ  για  την  συμμετοχή  του  Δήμου  στο  

έργο  και  την  συμμετοχή  ενός  εκπροσώπου  στην  εναρκτήρια  συνάντηση  

που  θα  γίνει  στην  Μαδρίτη  26 με  28/1-/2017  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  ξεκαθαρίσω  εδώ  και  να  πω  ότι  ο  εκπρόσωπος  θα  

είναι  υπηρεσιακός  παράγοντας .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Αυτό  ναι .  Θα  είναι  η  προϊσταμένη  του  τμήματος ,  η  κυρία  Κοκκινίδου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  κυρία  Κοκκινίδου  θα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Δεν  μπορώ  να  ακούσω  έτσι .  Βάλτε  το  μικρόφωνό  σας  σας  

παρακαλώ .  Ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλο  μιλάτε ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  μιλάει ;  Ο  Πρόεδρος  προσπαθεί  να  συντονίσει  αλλά  δεν  με  

αφήνετε .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  τι  ωφέλεια  έχει  η  πόλη  των  Σερρών  από  αυτή  την  

ιστορία ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Το  πιο  απτό  αποτέλεσμα  που  μπορώ  να  σας  πω  είναι  η  διοργάνωση  

μιας  εκδήλωσης ,  η  οποία  θα  είναι  ανοικτή  στον  κόσμο ,  θα  έρθει  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

12

κόσμος  από  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  και  θα  είναι  μια  οργάνωση  

ανοικτή  και  σε  κόσμο  να  την  παρακολουθήσει  εδώ  πέρα  και  θα  

υλοποιηθεί  στην  πόλη  μας .   

 Αυτό  αυτομάτως  σημαίνει  κόσμος  που  θα  έρθει  πρακτικά  

μιλώντας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαφωνώ  εγώ  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφωνεί  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  695/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης:  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  

ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  δημόσια  κτήρια  – 3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  

του  προγράμματος  Διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – Πρώην  

Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020.  

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

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Με  την  189/2016 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  

υποβολή  της  συγκεκριμένης  πρότασης  στο  πρόγραμμα  Ελλάδα  –Fyrom 

με  προϋπολογισμό  1.398.800 ευρώ  και  το  ποσό  που  αφορούσε  τον  

Δήμο  ήταν  421.800 ευρώ .   

 Μετά  από  μια  σειρά  συναντήσεων  και  συνεργασίας  που  υπήρχε  

με  την  Διαχειριστική  Αρχή ,  εγκρίθηκε  ο  τελικός  προϋπολογισμός  της  

πρότασης  στο  1.419.270 ευρώ  και  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  στον  Δήμο  

είναι  396.840 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Να  ολοκληρώσω  λίγο .  Ουσιαστικά  στον  πίνακα  αναφέρεται  το  σύνολο  

των  δαπανών ,  όπως  αυτά  έχουν  κατανεμηθεί .  Αυτό  που  ζητάμε  τώρα  

είναι  η  έγκριση  της  υλοποίησης  της  πράξης  με  αυτό  το  ποσό ,  η  έγκριση  

εξουσιοδότησης  για  την  υπογραφή  της  συμφωνία  εταιρικής  σχέσης  με  

τους  υπόλοιπους  εταίρους  και  η  αποδοχή  χρηματοδότησης  καθώς  και  η  

αναλυτική  περιγραφή  των  δράσεων  που  περιγράφονται  στο  πινακάκι  θα  

έρθει  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Όχι  δεν  συμφωνώ  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  του  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  μια  ερώτηση  να  κάνω .  Κύριε  Καρπουχτσή  το  είδα  το  ποσό  

396.000 και  τα  λοιπά .  Εντάξει ,  σεβαστό  το  ποσό  αλλά  βλέπω  και  

επικεφαλής  εταίρος  την  Fyrom. Τόσο  παραπάνω  αυτοί  από  εμάς  και  

είναι  επικεφαλής  εταίρος ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  λίγο  να  υπενθυμίσω  το  εξής :  στο  συγκεκριμένο  κύκλο  

προσκλήσεων  υποβάλαμε  δυο  προτάσεις  στο  Ελλάδα  –Fyrom και  

εγκρίθηκαν  και  οι  δυο .  

 Στην  μια  είμαστε  επικεφαλής ,  στην  άλλη  είμαστε  εταίρος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Αφήστε  με  λίγο  σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  την  διακόπτετε  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  δεν  είναι  

σωστό  αυτό  που  κάνετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  διακόπτετε  τον  ομιλητή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Και  υποβάλαμε  δυο  προτάσεις  στο  Ελλάδα-Βουλγαρία ,  τρεις  προτάσεις  

μάλλον  στο  Ελλάδα-Βουλγαρία ,  στην  μία  ήμασταν  επικεφαλής  εταίρος ,  

στις  δυο  επικεφαλής  εταίρος ,  στις  άλλες  ήμασταν  συντονιστής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορεί  σε  όλες  να  είμαστε… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Σε  όλες  δεν  μπορεί  και  αυτό  είναι  ένα  κριτήριο  το  οποίο  αξιολογείται  

και  από  την  Διαχειριστική  Αρχή ,  γιατί   από  ένα  σημείο  και  μετά  δεν  

έχουμε  διαχειριστική  επάρκεια  να  είμαστε  επικεφαλής  εταίροι  σε  όλα  

τα  έργα .   

 Αυτό  που  έχω  να  πω  είναι  ότι  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  λίγο  να  ολοκληρώσω   και  μετά  να  πείτε  ότι  

θέλετε .   

 Αυτό  που  έχω  να  πω  είναι  το  ότι  εγκρίθηκαν  το  σύνολο  αυτών  

των  έργων  είναι  πραγματικά  μια  πρωτιά  του  Δήμου  Σερρών  και  το  

ποσό  αυτό  σημαντικό  και  για  το  συγκεκριμένο  έργο  θα  δοθεί  σε  

πραγματικές  δράσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας ,  όπως  βλέπετε  και  στον  

προϋπολογισμό  όπως  είναι  κατανεμημένος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  τον  λόγο  έχετε  κ .  Αναστασιάδη .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  τον  λόγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  τον  δώσω  αμέσως  μετά  τον  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λυπάμαι  πάρα  πολύ  που  σε  αυτή  την  αίθουσα  των  

Σερραίων  ακούμε  συνέχεια  για  Fyrom. Είναι  μια  απάτη ,  ιστορική  

απάτη ,  ο  Τίτος  ο  εβραίος  κατόρθωσε  να  γράψει  την  λέξη  Μακεδονία .  

Ποια  Μακεδονία ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Η  Μακεδονία  των  Ελλήνων  ήταν  

ανέκαθεν ,  από  το  700 π .Χ . ,  όταν  ανέλαβε  την  βασιλεία  ο  Νίκας  ο  

πρώτος .  Τι  Fyrom μιλάτε ,  αυτοί  ήταν  εχθροί  των  Μακεδόνων .   

 Οι  Παίνονες  και  οι  Δάρδανοι ,  που  κατοικούσαν  στην  Στούφη  

ήταν  εχθροί  στων  Μακεδόνων  και  συνέχεια  είχαν  πολέμους .  Σκόπια  

λέγεται  κύριε .  Σκόπια .  Μην  δέχεστε ,  αγαπητοί  μου  φίλοι .  Είναι  

ντροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ντροπή  για  τον  ελληνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη ,  κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  είναι  σχετικό .  Είναι  παράλληλο  είναι  το  θέμα .  

Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  έκκληση ,  το  σχολείο  του  Προβατά ,  που  εγώ  

συμφωνώ  απόλυτα  με  την  πρόταση  και  την  εισήγηση  του  κ .  

Καρπουχτσή ,  το  οποίο  μπαίνει  στο  πρόγραμμα  αυτό ,  πρέπει  να  σας  
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θυμίσω  ότι  είχε  απορριφθεί  από  προηγούμενη  πρόταση  που  είχε  γίνει  

μαζί .   

 Τώρα  εσύ  μιλάς .  Προηγουμένως  γκρίνιαζες .  

 Λοιπόν ,  είχε  απορριφθεί  μαζί  με  το  σχολείο  της  Ορεινής  και  το  

σχολείο  της  Ορεινής  απορρίφθηκε  για  5.000 ευρώ  σας  θυμίζω .   

 Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  σε  ένα  αντίστοιχο  πρόγραμμα  που  

ανοίγουν  να  μπει  και  εκείνο ,  γιατί  είναι  από  τα  δυο  μαζί  που  είχαν  

απορριφθεί ,  γιατί   θα  διασφαλίσει  πλήρως  την  αυτοτέλειά  του  το  

συγκεκριμένο  σχολείο .  Δεν  θα  χρειάζεται  έξοδα  για  τον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .  Δεν  είναι  έτσι .  Το  σχολείο  της  Ορεινής  δεν  είχε  

ενταχθεί .  Είχε  ενταχθεί  το  Λύκειο  Προβατά .  Μάλιστα ,  είχε  γίνει  

οριστική  ένταξη  και  μετά  λόγω  έλλειψης  χρηματοδοτήσεων  πέταξαν  

έξω  πολλά  έργα ,  όχι  μόνο  του  Δήμου  Σερρών  και  το  Λύκειο  Προβατά .   

 Την  Ορεινής  ποτέ  δεν  εντάχθηκε ,  υπάρχει  όμως  έτοιμη  πρόταση  

που  θα  την  καταθέσουμε  τώρα .  Είναι  να  κατατεθεί  τώρα  η  πρόταση  για  

την  Ορεινή  και  για  το  9ο  Δημοτικό  Σχολείο .   

 Αυτά  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  μια  κουβέντα  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  σύντομα  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  ομιλητή  εσάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό  αυτό  που  λέτε  αλλά  ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας .  Κύριοι  

νομίζω  ότι  μπορούμε  να  πάμε  σε  ψηφοφορία .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;  Κύριε  

Χατζημαργαρίτη ;  Κύριε  Γρηγοριάδη ;  Κύριε  Δούκα ;  Κύριε  

Αναστασιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  καθυστερείτε  όμως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  696/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα , .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2017 για  

 τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  2017.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  έχει  περάσει  και  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  Όπως  

φαίνεται  και  στον  πίνακα  τον  οποίο  υποθέτω  ότι  έχετε  μπροστά  σας ,  

ξεκινώντας  από  την  πρώτη  γραμμή  αυτά  τα  οποία  εισπράξαμε  για  το  Β΄  

τρίμηνο  είμαστε  στο  +1,25%. Από  1.872 έχουμε  εισπράξει  1.896.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Γάτσιο .  Συνεχίστε  κ .  εισηγητά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στην  δεύτερη  γραμμή ,  που  είναι  τα  έσοδα  ΠΟΕ ,  τα  οποία  είναι  των  

παρελθόντων  ετών ,  βεβαιωμένα  είναι  312.000 και  σε  αυτό  φαίνεται  

πιθανόν  το  νούμερο  λίγο  μεγάλο  αλλά  είναι  αυτά  τα  οποία  βγάλαμε  

που  μας  οφείλανε  μέχρι  τέλος  του  ΄16 και  έρχονται  και  τα  πληρώνουν  

φέτος .   

 Η  γραμμή  σύνολο  των  εσόδων  είναι  19.880 έναντι  20.276.  Είναι  

δηλαδή  μειωμένα  κατά  400.000 περίπου ,  -1,95%.  

 Τα  έξοδα ,  ενώ  είχαν  προβλεφθεί  για  13 εκατομμύρια ,  έχουν  γίνει  

για  το  Β΄  τρίμηνο  7547,  δηλαδή  συν  είμαστε  εκεί  και  φτάνουμε  στην  

γραμμή  απλήρωτες  υποχρεώσεις ,  κάπου  βλέπετε  είναι  -127.  Κάπου  

επειδή  είναι  στα  μέσα  του  χρόνου  πατήσαμε  ένα  φρένο ,  εδώ  είναι  και  

το  Διευθυντής  εάν  θέλετε  παραπάνω  εξηγήσεις  θα  ας  πει ,  γιατί  έχουμε  

και  το  υπόλοιπο  το  εξάμηνο  μπροστά  και  πιστεύω  ότι  το  τρέχον ,  αυτό  

το  εξάμηνο  θα  το  δείτε  τώρα ,  το  τρίτο  τρίμηνο  θα  δείτε  ότι  αυτά  εδώ  

θα  έχουν  κατέβει .  Δηλαδή  πηγαίνοντας  προς  το  τέλος  του  χρόνου  θα  
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προσπαθήσουμε  να  μηδενιστούν ,  γιατί  όπως  βλέπετε  είναι  453.000,  

ξεκινήσαμε  με   οφειλές  τις  οποίες  είχαμε  από  το  προηγούμενο  έτος .  

Από  εκεί  ξεκινήσαμε ,  πιστεύω  ότι  θα  φτάσουμε  πάλι ,  τώρα  μακάρι  να  

είναι  μηδέν ,  λίγο  δύσκολο  αλλά  από  εκεί  και  πέρα ,  θα  το  δούμε .   

 Αυτό  το  οποίο  είναι  για  το  Παρατηρητήριο  βασικά ,  είναι  η  

τελευταία  στήλη ,  το  οποίο  είναι  το  κριτήριο  2 της  ΚΥΑ .  Ο  

Ν7261/2013, το  οποίο  προβλέπει ,  είμαστε  στα  συν .   Εάν  είμαστε  δυο  

τρίμηνα  πλην  εκεί ,  πλέον ,  έρχεται  παρατήρηση  από  το  Παρατηρητήριο .   

 Δεν  ξέρω  σε  γενικές  γραμμές  αυτά  έχω  να  πω .  Εάν  θέλετε  κάτι  

είναι  και  ο  Διευθυντής  τον  Οικονομικών  εδώ ,  οπότε  κάποιες  

λεπτομέρειες  μπορεί  να  σας  πει .   

 Αυτή  την  στιγμή  πάντως  έχω  να  πω  εγώ  ότι  βρισκόμαστε  σε  καλό  

δρόμο .  Αυτό  που  τρέχουμε  τώρα  και  υπάρχουν  και  πολλά  παράπονα  

από  τον  κ .  Χράπα ,  για  παράδειγμα ,  που  είναι  να  πληρωθούν  πολλά ,  

πολύς  κόσμος  είναι  να  πληρωθεί .  Έχουν  μαζευτεί  πολλά  απλήρωτα .  

Πιστεύω  ότι  θα  πατήσουμε  γκάζι  και  στο  επόμενο  τρίμηνο  θα  είμαστε  

εντάξει .  

 Δεν  ξέρω  άμα  θέλετε  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  στην  εισήγηση  του  κ .  συναδέλφου ,  του  κ .  

Αντιδημάρχου ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  θέμα  το  ψηφίσαμε  την  Οικονομική  Επιτροπή  αλλά  θέλω  να  ρωτήσω  

και  στα  έσοδα  και  στα  έξοδα ,  τα  ΠΟΕ  γιατί  είναι  τόσο  λίγα ;  Έχω  και  

τον  συνοπτικό  πίνακα  εδώ  του  εξαμήνου  και  βλέπω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Είχαν  προβλεφθεί  135.000,  τουλάχιστον  δεν  ξέρω ,  άμα  διαβάζουμε  τον  

ίδιο  πίνακα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  διαβάζω  τον  συνοπτικό  πίνακα  που  έχετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  εξάμηνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνο  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εκεί  που  έχετε  τα  ΠΟΕ  σε  σύνολο  προϋπολογισμού  1.588… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει .  Λευτέρη  έλα  σε  κάποιο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  το  μικρόφωνό  σας  να  το  κλείνετε  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Μια  διευκρίνιση ,  προϊστάμενος  είμαι  της  Οικονομικής  

Υπηρεσίας  και  μάλιστα  πρόσφατα  και  όχι  Διευθυντής .  Τώρα ,  όσον  

αφορά  το  ερώτημα  του  κ .  Χρυσανθίδη ,  ουσιαστικά  η  στοχοθεσία  είναι  

η  ανάλυση  του  προϋπολογισμού  που  γίνεται  κάθε  χρόνο  σε  τέσσερα  

τρίμηνα .  Απεικονίζουμε  στοχοποιώντας  τι  προβλέπουμε  να  

εισπράξουμε  και  να  πληρώνουμε  σε  κάθε  τρίμηνο  και  είναι  λογικό ,  

βέβαια ,  από  την  στιγμή  που  ο  προϋπολογισμός  ως  εκτελείται  

απολογιστικά  βγαίνει  πάντα  κάτω  από  τον  προϋπολογισμό  και  αυτός  

και  είναι  ο  στόχος  του  Παρατηρητηρίου  φυσικά ,  να  μην  βγει  ο  

προϋπολογισμός ,  να  μην  έχει  υπέρβαση ,  είναι  λογικό  να  βλέπετε  

δαπάνες  οι  οποίες  στοχοποιήθηκαν  στα  13 εκατομμύρια  και  να  

ξοδέψαμε  7 εκατομμύρια .   
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 Στο  ερώτημά  σας  αυτά  είναι  στο  τρίμηνο .  Δηλαδή  τα  300 

χιλιάρικα  που  προβλέφθηκαν  στην  ουσία  είναι ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  

1.300,  τα  οποία  κατανέμονται  στο  τρίμηνο .  Εδώ  μιλάμε  για  το  Β΄  

τρίμηνο ,  στο  οποίο  από  το  1.300 που  είχαμε  στον  προϋπολογισμό  

είχαμε  βάλει  250.000 στο  Α΄  τρίμηνο ,  γιατί  ξέρουμε  ότι  στο  Α΄  

τρίμηνο  οι  εισπράξεις  είναι  λίγο  δύσκολες .   

Αναλύσαμε  τον  προϋπολογισμό .  Το  Σύνολο  των  ΠΟΕ  είναι  ένα  

εκατομμύριο  και  κάτι .  300 και  τόσα ,  από  τα  100 μάλλον  που  

στοχοποιήθηκαν  σε  αυτό  το  τρίμηνο  λέω  ότι  βεβαιώθηκαν  αρκετά  στο  

τέλος  του  χρόνου .  Οι  εισπράξεις  είναι  περισσότερες  από  τις  

αναμενόμενες .   

Τώρα ,  όσον  αφορά  τις  απλήρωτες  υποχρεώσεις ,  εδώ  νομίζω  θα  

πρέπει  να  προσέξουμε  δυο  πράγματα .  Ένα  να  γίνει  μια ,  όσο  το  

δυνατόν ,  αυτοσυγκράτηση  της  δαπάνης ,  γιατί  όσο  προκαλούνται  

δαπάνες  επόμενο  είναι  να  διογκώνεται  και  αυτό  το  πράγμα .   

 Ένας  άλλος  λόγος  που  ανέβηκαν  το  τελευταία  δυο  τρίμηνα  είναι ,  

βέβαια  και  κάποιες  αρνήσεις  από  το  Ελεγκτικό  που  είχαμε  σε  αρκετά  

σοβαρές  υποθέσεις  για  να  πληρωθούν ,  οπότε  ενταλματοποιήθηκαν  

αλλά  αφού  δεν  πληρώνονται  φαίνονται  σαν  οφειλές .   

 Νομίζω  ότι  αυτό  που  πρέπει  να  κάνουμε ,  πέρα  από  την  

αυτοσυγκράτηση  στις  δαπάνες ,  ότι  θα  πρέπει ,  όπως  είπε  και  ο  

Αντιδήμαρχος ,  το  τελευταίο  διάστημα  ξέρουμε  ότι  και  η  πίεση  είναι  

και  από  τον  κόσμο  βέβαια  αλλά  και  εμείς  θέλουμε  να  πληρωθούν ,  όσο  

το  δυνατόν ,  περισσότερες  δαπάνες  μέσα  την  χρονιά ,  να  μην  είναι  στην  

επόμενη  χρήση ,  γιατί  θα  αργήσουν  μετά  να  πληρωθούν  για  κάποιο  

διάστημα ,  νομίζω  ότι  τουλάχιστον  στο  δεύτερο  σκέλος  η  υπηρεσία  θα  

φροντίσει ,  όσο  το  δυνατόν ,  να  αποπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  που  έχει  
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γιατί  ουσιαστικά  το  θέμα  είναι  πιο  πολύ  διαδικαστικό  και  δεν  είναι  

οικονομικό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  μια  δεύτερη  ερώτηση .  Τον  Ιούνιο  γιατί  παρουσιάζεται  τόσο  

μεγάλη  απόκλιση ;  Τα  έσοδα  με  πολύ  μεγάλη  απόκλιση ,  τα  έξοδα ,  

μικρότερη ;  Τον  Ιούνιο .   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Για  τον  συγκεκριμένο  μήνα  μιλάτε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  τον  συγκεκριμένο  μήνα .  Για  τον  μήνα  μιλάω .   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Όχι  για  το  τρίμηνο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στο  Β΄  τρίμηνο  μιλάω  για  τον  συγκεκριμένο  μήνα .   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Από  την  ανάλυση  του  πίνακα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  από  την  ανάλυση  του  πίνακα .  Περιμένουμε  κάποια  έσοδα ;   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Στο  σύνολο  των  εσόδων ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μιλάω  για  τον  Ιούνιο  μήνα ,  έχει  μια  απώλεση  -65% στα  έσοδα .   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Στο  σύνολο  των  εσόδων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  15% στα  έξοδα .   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
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Τώρα  στον  συγκεκριμένο  μήνα  δεν  έχω  αυτή  την  στιγμή  τα  στοιχεία  να  

σας  απαντήσω  αλλά  ουσιαστικά  μας  ενδιαφέρει  πάντα  το  σύνολο  του  

τριμήνου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γιατί  αυτή  η  τόσο  μεγάλη  απόκλιση ;   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Προφανώς  θα  έπαιξε  και  το  καλοκαίρι  κάποιο  λόγο .  Οι  δημότες ,  

προφανώς ,  δεν  προσέρχονταν  με  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  προσέρχονταν  

τους  άλλους  μήνες .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε .  Θέλει  κάποιος  άλλος  να  τοποθετηθεί  για  το  θέμα ;   

Διαφωνεί  κανείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  697/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  698/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  37808/13-09-2017  

σύμβασης  για  την  προμήθεια  ¨Ειδών  γραφείου  και  ανταλλακτικών  

 για  εκτυπωτές ,  πολυμηχανήματα ,  φωτοτυπικά  και  ειδών  

τεχνολογίας ,   

πληροφορικής  και  φωτοαντιγραφικών  πολυμηχανημάτων¨  για  

επιπλέον  

 τρεις  (3)  μήνες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  699/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  μπορείτε  να  μας  πείτε ,  ποια  είναι  τα  συμπληρωματικά  που  ήρθαν ;  

Εγώ  τώρα  τα  είδα .  Δεν  ήταν  μέσα  στον  φάκελο  και  το  μεσημέρι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  εστάλησαν  αυτά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

13

Για  τις  αναμορφώσεις  μιλάτε .  Είναι  μόνο  ένα ,  το  οποίο  αφορά  1.000 

ευρώ ,  είναι  για  την  κινητή  τηλεφωνία ,  το  οποίο  είναι  παροχή  

υπηρεσίας  εργασίας  και  τα  λοιπά .  Από  τα  νεκροταφεία  και  τα  λοιπά  τα  

παίρνει  και  τα  πηγαίνει  στην  κινητή  τηλεφωνία .   Υπάρχει  μια  οφειλή  η  

οποία  γίνεται  αναμόρφωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017  

 που  αφορά  την  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  Δαπάνες   

επιμόρφωσης  προσωπικού  και  συμμετοχής  σε  συνέδρια  και  

σεμινάρια   

(Αναμ .  114)      16758  11/10/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  700/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  

 κρατήσεων  μισθοδοσίας  (Αναμ .  115)  

16755  11/10/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  701/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου    

(Αναμ .  120)               16760  2/20/2017  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  702/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  και  απ’  ευθείας  ανάθεση   

της  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων   

(γεωτρήσεων)  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  για  ένα  ποσό .   Πόσο  είναι  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιο  αντλιοστάσιο  είναι  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ζαχάρεως… 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  703/2017 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

13

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  ένταξης  στην  ρύθμιση  των  100 δόσεων ,   

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  52 του   

Ν .  4483/2017, οφειλετών  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  704/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  παράδοσης  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  

σε  εγκεκριμένα  συστήματα  συλλογής  ΟΤΚΖ  

(οχήματα  τέλους  κύκλου  ζωής) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  γνωρίζω  αυτό .  Ο  κ .  Χράπας .  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  705/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  ¨FOYER¨  του   

Δημοτικού  Κινηματοθεάτρου  ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει  μια  αίτηση  από  τον  κ .  Πανταζή  Ευστρατίου  του  Νικολάου ,  ο  

οποίος  ζητά  παράταση  μίσθωσης  του  φουαγιέ  του  δημοτικού  

κινηματοθέατρο  Αστέρια ,  η  οποία  λήγει  στις  30/9/17.  

 Σύμφωνα  με  τον  φάκελο  είχε  εκμισθωθεί  από  το  ΄12 για  πέντε  

χρόνια .  Το  μηνιαίο  μίσθωμα  καθορίστηκε  στα  200 ευρώ ,  το  οποία  

αναπροσαρμόζεται  ετησίως  με  4%. 

 Επίσης  ο  ανωτέρω  δεν  μπορούσε  να  ενταχθεί  στις  διατάξεις  του  

άρθρου  45,  δεν  είχε  συμπληρώσει  τα  δέκα  χρόνια  χρήσης .  Αυτός  

διαβίβασε  το  αίτημά  του  στην  Νομική  Υπηρεσία  για  να  γνωμοδοτήσει .   

 Η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  με  έγγραφο  γνωμοδοτεί  ότι  με  

δεδομένο  ότι  η  μίσθωση  δεν  καταλαμβάνεται  από  τις  νέες  διατάξεις  

του  42/2014, είναι  δυνατή  η  παράταση  της  μίσθωσής  του  μέχρι  την  

συμπλήρωση  12ετίας ,  δηλαδή  μέχρι  το  2024.   

 Αυτό  είναι  το  θέμα .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ζητήσατε  και  εσείς  κ .  Αναστασιάδη ;    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  φτάσουμε  στο  σημείο ,  εντάξει .   Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .  Και  

η  κυρία  Ιλανίδου .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω ,  έχει  ξανά  ερωτηθεί  το  συγκεκριμένο  θέμα  και  έχει  

απαντηθεί  επίσημα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  το  επαναφέρουμε .  

Θέλω  να  μας  βεβαιώσετε  ή  όχι ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  δαπάνες  νερού  και  

φωτισμού  στον  συγκεκριμένο  χώρο  και  θέρμανσης  πληρώνονται  από  

τον  μισθωτή ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στο  επόμενο  θα  σας  απαντήσω .  Δεν  το  γνωρίζω  αυτή  την  στιγμή  να  

σας  πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρώνονται .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  πρέπει  να  έχω  τις  αποδείξεις .  Αυτή  την  στιγμή  ξέρω  ότι  

πληρώνονται  αλλά  δεν  έχω  τις  αποδείξεις .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  συνεχίσω  το  ερώτημα ,  πληρώνουν  με  ρολόι  ξεχωριστό  της  Δ .Ε .Η .  ή  

με  ρολόι… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μετρητής  Σάκη .  Από  ότι  ξέρω  μετρητής .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μετρητή  του  Δήμου .  Δηλαδή  ο  δήμος  έβαλε  μετρητή .  Γιατί  ρολόι  με  

την  Δ .Ε .Η .  δεν  έχουν .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Με  μετρητή .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  από  κάπου  προκύπτουν  έσοδα  για  τον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .  Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ;  Η  κυρία  

Ιλανίδου  και  θα  πάρετε  τον  λόγο .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στην  αίτησή  του  λέει  ότι  έχει  κάνει  20.000 επενδύσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  αίτησή  του ;  Δεν  ακούσαμε ,  το  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ  για  

να  καταγραφεί .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στην  αίτησή  του  γράφει  ότι  έχω  κάνει  20.000 επενδύσεις  εκεί  μέσα ,  

που  δυστυχώς  μέχρι  τώρα  δεν  έχω  αποσβέσει .  Τι  επενδύσεις  έχει  κάνει  

και  δεν  έχει  δώσει  άδεια  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Του  νοικιάσαμε  χώρο  19 τετραγωνικά  μπροστά  στο  

μπαρ .  Απλώνεται .  29.  Τριάντα  τετραγωνικά  μπροστά  στο  μπαρ .  

Απλώνεται  και  σε  όλο  τον  χώρο ,  σε  μεγάλο  χώρο  εκεί  και  έξω .  Τι  

γίνεται  με  αυτό  το  πράγμα ;   

 Μετά  μέσα  στην  σύμβαση  στους  όρους  που  του  δώσαμε ,  λέμε  ότι ,  

συγνώμη  μισό  λεπτό ,  οι  δαπάνες  υδροληψία ,  δημοτικά  τέλη  και  τα  

λοιπά  που  θα  τον  βαρύνουν ,  έχω  πάρει  σήμερα  στοιχεία  και  μπορώ  να  

σας  τα  πω ,  λυπάμαι  σχεδόν  τίποτα .  Θέρμανση  δεν  κάνει  καθόλου .  Και  

στα  άλλα  πολύ  ελάχιστα  πράγματα  και  για  τις  ώρες  που  θα  λειτουργεί  

είναι  ότι  όταν  θα  λειτουργεί  το  κινηματοθέατρο  Αστέρια .  Εδώ  

λειτουργεί ,  τώρα  που  θα  φύγουμε  εάν  είναι  13:00΄  η  ώρα  που  θα  

φύγουμε ,  είναι  ανοικτό  και  μέσα  έχει  κόσμο .  Καίει  ρεύμα ,  τον  χειμώνα  

ζεσταίνεται ,  θέρμανση  δεν  πληρώνει  καθόλου .   

 Αυτές  προς  το  παρόν  τις  ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  πληρώνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρώνει ,  πληρώνει .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εντάξει ,  τα  έχω  τα  στοιχεία .  Θέλετε  να  σας  πω  τα  πέντε  χρόνια  πόσο  

πλήρωσε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  μπορείτε  να  απαντήσετε  στα  ερωτήματα ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  από  πότε  άρχισε  αυτό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τα  επιμέρους  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Δεν  γνωρίζω  ακριβώς  

τώρα  με  το  νερό  και  τα  λοιπά .  Απλώς  μπορώ  να  το  δω  και  να  σας  πω .  

Την  επόμενη  να  σας  πω  ακριβώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  απαντήσω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς  γι '  αυτά  τα  ίδια  έγινε  η  καταγγελία .  Με  το  ίδιο  περιεχόμενο  

καταγγελία  στον  εισαγγελέα .  Ο  εισαγγελέας  διέταξε  εξέταση ,  έγινε  

εξέταση ,  τα  πάντα  και  απαντήθηκαν  όλα .  Όλα  είναι  νόμιμα .  Και  ρεύμα  

πληρώνει  και  νερό  πληρώνει .  Τώρα  το  πόσο  πληρώνει  ας  πάνε  να  

δούνε  τις  κιλοβατώρες ,  ξέρω  εγώ  τι  βλέπουν .   

 Όσον  αφορά  τα  τραπεζοκαθίσματα  που  απλώνεται  στον  χώρο ,  

είναι  συγκεκριμένος  ο  χώρος  που  πρέπει  να  απλώσει  τα  
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τραπεζοκαθίσματα ,  ο  έλεγχος  όμως  για  το  εάν  το  τηρεί  αυτό  ή  όχι ,  

ανήκει  στην  Αστυνομία ,  δεν  ανήκει  σε  μας .  αλλά  εγώ ,  από  ότι  βλέπω ,  

νομίζω  έχει  συμμορφωθεί .   

 Δεν  ξέρω ,  τι  άλλο ;   

 Τα  είκοσι  χιλιάρικα  που  έβαλε ,  αυτό  δεν  έχει  καμία  σχέση  το  τι  

έχει  βάλει ,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  μισθωτική  σχέση .  Αλλά  

ακριβώς  με  αυτά  τα  ίδια  ερωτήματα  έγινε  η  καταγγελία ,  απαντήθηκαν  

όλα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  λειτουργία  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  σχεδόν ,  

εδώ  είναι  ο  Πρόεδρος ,  δεν  υπάρχει  μέρα  που  να  μην  έχει  κάτι ,  που  να  

μην  έχει  εκδήλωση  και  λειτουργεί  συνέχεια .  Όσο  λειτουργεί  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  λειτουργεί  και  το  φουαγιέ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τώρα ,  αυτή  την  στιγμή  λειτουργεί  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  είναι  ανοικτός ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιος  θέλει  να  πάει  να  κρατάει  ώρα  εκεί .  Μπορείτε  να  κρατήσετε  

ώρα  και  να  κάνετε  καταγγελία  στον  εισαγγελέα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εμείς  δεν  ασχολούμαστε ,  κάποιοι  άλλοι  ασχολούνται  με  εισαγγελείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  το  ξέρετε  πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Ιλανίδου  στην  τοποθέτησή  σας  μπορείτε  να  τοποθετηθείτε .  Σας  

παρακαλώ  μην  διακόπτετε .  Το  μικρόφωνό  σας  κλείστε ,  εάν  θέλετε ,  

κυρία  Ιλανίδου .  Κυρία  Ιλανίδου  το  μικρόφωνό  σας ,  εάν  έχετε  την  

καλοσύνη .   

 Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  εγώ  είμαι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  εγώ  είμαι  θαμώνας  σε  αυτό  

το  φουαγιέ  που  λέτε ,  πιο  πολύ  εξυπηρετεί  τους  πολίτες  το  καλοκαίρι ,  

στις  πολλές  ζέστες  μαζευόμαστε  όλοι  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  όμως  σας  παρακαλώ .  Θα  τα  πείτε  στην  δευτερολογία  σας .  

Στις  τοποθετήσεις .  Ερωτήσεις  είμαστε ,  στην  φάση  των  ερωτήσεων .  

Μην  τα  μπερδέψουμε  πάλι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  θέλεις ,  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  θέλουμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .  Το  φουαγιέ ,  εγώ  ρωτάω ,  λειτουργεί  για  όλους  τους  

Σερραίους  και  ποτέ  δεν  έχει  κάνει  καμία  διάκριση  σε  κανέναν  για  ποιο  

λόγο  έρχεσαι  και  κάθεσαι  εδώ  μέσα .  Και  με  τον  κ .  Ηρακλή  πήγαμε  και  

καθίσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αλλά  θα  κάνω  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στις  ερωτήσεις  είμαστε .  Ωραία .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  η  κυρία  

Ιλανίδου ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κύριος .  Ζήτησε  κάποιος  άλλος  να  

τοποθετηθεί ;  Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  μας  απασχόλησε  και  παλαιότερα  όταν  έγινε  ο  

διαγωνισμός  και  η  δημοπράτηση  του  συγκεκριμένου  καταστήματος  και  

βεβαίως ,  τότε  και  όλη  η  πόλη  και  εμείς  εδώ  είχαμε  πει  τοι  

δημοπρατήσαμε  έναν  χώρο  σαν  φουαγιέ  γι '  αυτό  και  έχει  και  τόσο  

χαμηλό  τίμημα  και  στην  συνέχεια  προέκυψε  ότι  τελικά  αυτό  δεν  

δούλευε  έτσι  όπως  αρχικά  ήταν  ο  διαγωνισμός  σαν  φουαγιέ ,  αλλά  

δούλεψε  ευρύτερα  και  εάν  θέλετε  την  γνώμη  μας ,  δεν  διαφωνούμε  και  

πολύ .   

 Τώρα  όμως ,  για  την  συντομία  του  χρόνου  σας  λέω ,  ότι  έντιμο  

είναι  και  σωστό ,  να  ξανά  δημοπρατήσουμε  τον  συγκεκριμένο  χώρο  με  

τους  όρους  και  έτσι  όπως  λειτουργεί ,  έτσι  ώστε ,  να  μπει  σωστά  και  

υγιές  στον  ανταγωνισμό  και  όποιος  θέλει ,  μακάρι  και  οι  ίδιοι  να  είναι  

και  εάν  είναι  με  διακόσια  ξανά  ας  το  πάρουν ,  αλλά  το  έντιμο  από  την  

πλευρά  μας  και  το  σωστό  είναι  να  το  δημοπρατήσουμε ,  αφού  ξέρει  

πλέον  πως  λειτουργεί  όλος  ο  κόσμος  και  όποιος  θέλει  να  έρθει  να  

πάρει  το  συγκεκριμένο  ακίνητο  για  χρήση ,  έτσι  όπως  χρησιμοποιείται  

τώρα .   

 Θεωρούμε ,  λοιπόν  ότι  πρέπει  να  δώσουμε  παράταση  στην  

σύμβαση ,  γιατί  εντάξει ,  ηλίου  φαεινότερο  είναι  ότι  και  το  τίμημα  είναι  

πολύ  φθηνό ,  πολύ  χαμηλό  και  ταυτόχρονα  έχει  και  πολλές  παροχές  από  

γύρω  είτε  είναι  θέρμανση ,  είτε  είναι  φωτισμός  είτε  είναι  ακόμη  και  να  

πληρώνει  κάτι  καταλαβαίνουμε  όλοι  ότι  δεν  είναι  το  ποσό  δηλαδή  

αυτό .   
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 Εν  κατακλείδι  λέμε  να  ξανά  δημοπρατηθεί  ο  συγκεκριμένος  

χώρος  ως  καφέ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  Πάρτε  τον  λόγο  και  θα  τον  δώσω  και  

στην  κυρία  Ιλανίδου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  συνάδελφοι  εφόσον  τον  καλύπτει  ο  νόμος  εγώ  δεν  βρίσκω  τον  

λόγο  να  μην  ζητήσει  την  παράταση .  όσον  αφορά  τότε  μετά  από  δυο  

άγονους  διαγωνισμούς ,  δεν  πήγε  κανένας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  το  πήρε  νόμιμα .  Το  πήρε  νόμιμα  και  τώρα  δεν  θα  χρησιμοποιήσει ,  

δεν  θα  εκμεταλλευτεί  τον  νόμο ;   Άλλωστε  και  άλλα  καταστήματα ,  

κύριοι  εδώ ,  πρέπει  να  τα  ψάχνουμε  αυτά ,  που  είναι  στον  Δήμο  κάτω  

εκεί  στο  Δημαρχείο ,  πήραν  παράταση .  Δεν  θέλω  να  αναφέρω  ονόματα .  

Πήραν  παράταση .  Εκεί  δεν  είπατε  τίποτα .  Ομόφωνα  πήραν  παράταση .   

 Δηλαδή  διακρίνουμε  τους  πολίτες  μας ,  τους  γουστάρουμε ,  δεν  

τους  γουστάρουμε ;  Συγνώμη  για  την  έκφραση .  Μας  αρέσει  ή  δεν  μας  

αρέσει ;  Είναι  δικό  μας ,  δεν   είναι  δικό  μας .  Εμείς  είμαστε  όμως  σε  όλα  

ίσοι .  Και  σε  εκείνους  ναι  και  σε  αυτόν .   

 Αυτό  που  είπε  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  πολύ  σωστό ,  το  καλοκαίρι  με  

τον  καύσωνα  μαζεύονταν  κάποιας  ηλικίας  άτομα  εκεί ,  έτσι  κ .  

Αναστασιάδη ,  λοιπόν ,  βρίσκανε  την  δροσιά ,  με  φθηνό  προϊόν .  Με  

φθηνό  προϊόν .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  ο  άνθρωπος  πρέπει  να  ζήσει .  Με  φθηνό  προϊόν .  

Νομίζω  ότι  είμαστε  άδικοι  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Άδικοι  και  πρέπει  να  

είμαστε  ίσοι  προς  όλους .  Να  μην  βλέπουμε  δηλαδή  εάν  είναι  δικός  

μας ,  δεν  είναι  δικό  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό  ακριβώς ,  επάνω  στο  να  είμαστε  δίκαιοι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  είμαστε  δίκαιοι  ή  άδικοι ,  όταν  είναι  με  διακόσια  ευρώ  ενοίκιο ,  έχει  

την  θέρμανσή  του  δωρεάν ,  την  ψύξη  το  καλοκαίρι  δωρεάν ,  άρχισαν  να  

τον  βάζουν  νερό  από  3 Δεκεμβρίου  του  ΄15, δεν  ξέρω ,  25% της  

κατανάλωσης  με  μια  απόφαση  της  Προέδρου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  δεν  ξέρω  

εάν  έχει  το  δικαίωμα  και  ένα  εξάμηνο  ανάμεσα  πάλι  δεν  το  έχουν  

υπολογίσει ,  το  σύνολο  του  νερού  που  πλήρωσε  στα  πέντε  χρόνια  είναι  

979 ευρώ .  

 Ρεύμα  άρχισαν  να  τον  υπολογίζουν  από  τις  14 Οκτωβρίου  του  ΄16 

και  έχει  πληρώσει ,  μετά  την  ερώτηση  του  κ .  Φωτιάδη  και  πλήρωσε  στα  

5 χρόνια  1.935  ευρώ ,  δεν  πλήρωσε  ποτέ  πετρέλαιο ,  δεν  ξέρουμε  με  τι  

ζεσταίνεται  εκεί ,  τηλεθέρμανση ,  δεν  ξέρω  τι  έχει .  Για  θέρμανση  δεν  

πλήρωσε  τίποτε  ποτέ .  Με  200 ευρώ .   Δηλαδή  του  κάνουμε  και  χάρη .   
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Υπάρχει  μια  ρύθμιση  τώρα  επειδή  έχει  μια  οφειλή  την  οποία  

τηρεί  και  δεν  διαφωνούμε  στο  να  λειτουργήσει  το  κυλικείο .  Νομίζω  ότι  

όταν  λέμε  να  είμαστε  δίκαιοι ,  να  είμαστε  δίκαιοι  σε  όλους  τους  

δημότες .  Δεν  μπορεί  ο  ένας .  Δηλαδή  όφελος  έχει .  Ούτε  πετρέλαιο  ούτε  

τίποτα  έχει .  Και  λέει  ότι  έδωσε  20.000,  έκανε  επενδύσεις  που  δεν  

καταλαβαίνω  τι .  Ρωτάω .  Ποιο  όργανο  του  έδωσε  άδεια  να  έχει  

τραπεζοκαθίσματα ,  όταν  το  νοικιάζουμε  χώρο  του  φουαγιέ .  Τι  θα  πει  

φουαγιέ ;  Εσωτερικός  χώρος .   

Ποιος  του  έδωσε  αυτή  την  έγκριση ,  την  άδεια  να  τα  βγάζει  έξω ;  

Και  εάν  είναι  να  τα  βγάλει  να  πάρουμε  μια  άδεια ,  να  αποφασίσουμε  

εδώ  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  πάνε  όλα  ωραία  και  νόμιμα .  Να  

τροποποιήσουμε  την  σύμβαση  που  έχει ,  το  συμβόλαιό  του  και  να  πάνε  

όλα  όμορφα  και  ωραία .  Δεν  διαφωνούμε  σε  αυτό ,  αρκεί  να  γίνουν  όλα  

νόμιμα .  Να  πληρώνει  το  ρεύμα  που  του  αναλογεί ,  την  θέρμανση  που  

του  αναλογεί .  Τα  τραπεζοκαθίσματα  με  άδεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα  τραπεζοκαθίσματα  ποιος  του  έδωσε  άδεια ;  Ρωτάω ,  δεν  ξέρω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάσει  νόμου  εμείς .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Του  δώσαμε ;  Ποια  υπηρεσία ;  Πότε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέρασε  και  από  το  Υγειονομικό .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Που  είναι ;  Εγώ  έψαξα  και  δεν  βρήκα .  Ποια ;  Πέρασε  από  την  Ποιότητα  

Ζωής ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Ολοκληρώστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τέλος  πάντων ,   εάν  είναι  νόμιμο… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παναγιώτη  θα  πάρεις  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εσείς  το  λέτε ,  εγώ  το  έψαξα  και  δεν  το  βρήκα  στον  Δήμο .  Εάν  είναι  

νόμιμο ,  πιστεύω  αυτό  που  λέτε ,  να  μπει  και  στην  σύμβασή  του  να  είναι  

και  ο  ίδιος  καλυμμένος  και  όλοι  να  είμαστε  ωραίοι  και  να  πληρώνει ,  

να  μπει  ρολόι  και  να  είναι  όλα  νόμιμα .   Δεν  μπορεί  ένας  

επιχειρηματίας  με  δικό  του  ΑΦΜ  να  μην  έχει  ρολόι  νερού  ή  να  μην  

έχει  ρολόι  Δ .Ε .Η . .  Να  γίνουν  όλα ,  νομίζω ,  νόμιμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  πολύ  άδικα  αυτά  που  ακούω  σήμερα  εδώ  μέσα  κύριε  Πρόεδρε  και  

εσείς  δεν  μιλάτε  κύριε  Πρόεδρε ,   του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  που  κάθε  μέρα  

έρχονται  εκεί  άνθρωποι  και  κάθονται  εκεί  μέσα  δωρεάν .  Δεν  το  λέτε  

όμως .  . .κάθε  μέρα  εκεί  μέσα .  Έτσι  δεν  είναι ;  Γιατί  δεν  το  λέτε ;   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορεί  να  κλείσει  τα  φώτα  της  σάλας ,  διότι  

έρχονται  πολίτες ,  ρωτάτε  για  το  θέατρο  κάθε  μέρα .  Ποιος  θα  κλείσει  

εκεί   τα  φώτα ;  Μπορείτε  να  μου  πείτε  εσείς ,  να  είναι  σκοτεινά ;  Να  
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πάνε  σε  καμπινέ  και  να  σκοτωθούν  οι  άνθρωποι ;  Όλοι  οι  πολίτες  

πηγαίνουν  εκεί  μέσα .   

 Εγώ  τι  να  πω  δηλαδή ;  Είναι  κρίμα  αυτά  που  ακούμε  εδώ  μέσα .  

Δηλαδή  βγάζει  ένα  μεροκάματο  επειδή  το  πρωί  πάνε  πέντε ,  δέκα  

άνθρωποι  έξω  και  κάθονται .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  κυρία ,  σε  παρακαλώ .  Μπορεί  να  κλείσει  το  θέατρο  τα  

φώτα  και  το  νερό ;  Αυτό  μου  λέτε  εσείς  τώρα .  Είναι  υποχρεωμένο  το  

θέατρο  να  έχει  τα  φώτα  όλη  την  ημέρα  ανοικτά  για  να  πηγαίνει  ο  

κόσμος  και  πηγαίνουν  στην  αίθουσα ,  κάθονται ,  συζητάνε .  Και  εμείς  

δεν  πάμε  και  συζητάμε  εκεί  μέσα ;  Μας  λέει  κανένας  ότι  πληρώστε  

καφέ  ή  τίποτα  άλλο ;  Για  πάτε  καμία  μέρα ,  θα  σας  ζητήσει  κανείς  

τίποτα ;   

 Είναι  υποχρεωτικά  και  το  νερό  να  υπάρχει  και  ο  φωτισμός  να  

υπάρχει  και  η  θέρμανση  να  υπάρχει  και  το  καλοκαίρι  να  υπάρχει ,  

μάλιστα  είχαμε  πει  να  πούμε  στον  Δήμαρχο  να  βάλει  και  κλιματισμό  

γιατί  είναι  δημόσιος  χώρος ,  δεν  είναι  ιδιωτικός  χώρος  αυτός .  Ποιος  

είπε  ότι  μπορεί  να  κλείσει  τα  νερά  ή  τα  φώτα ;  Ποιος  το  είπε  εσένα ;  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μιλάς  εσύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρει  τον  λόγο  κύριε .  Μόλις  ολοκληρώσετε  θα  πάρει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  άδικο  να  κατηγορούμε .  Εγώ  είμαι  ενάντια  στο  θέατρο  και  ποτέ  

δεν  το  ψηφίζω .  Να  καταργηθεί ,  αλλά  εφόσον  το  διατηρείτε  και  το  νερό  

πρέπει  να  έχετε  και  τον  φωτισμό  και  την  θέρμανση  υποχρεωτικά ,  γιατί  
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πάνε  οι  πολίτες  εκεί  μέσα  και  κάθονται  και  εσείς  που  κάνετε  

εκδηλώσεις ,  κύριε ,  εσύ  ξέρεις  πολύ  καλά  ότι  όλος  ο  κόσμος  πάει  εκεί  

μέσα .  Τους  είπε  καμία  φορά  κανένας  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  μην  βιάζεστε .  Αδικήσατε  τον  Πρόεδρο  και  θα  

πάρει  τον  λόγο .  Τον  αδικήσατε  όμως .  Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  ξεκίνησε  η  συζήτηση  του  θέματος  ήμουνα  έξω  και  δεν  πρόλαβα  

να  ακούσω  τι  είπαν  οι  συνάδελφοι .  Τώρα  που  μπήκα  λίγο  στο  πνεύμα ,  

έτυχε  έξι  μήνες  που  κινούμαι  εκεί  μέσα  γνώρισα  τους  ανθρώπους  και  

ξέρω  λίγο  την  ιστορία .  Μου  είπαν  και  το  θυμάμαι  και  εγώ ,  ότι  ήταν  

ένα  σκοτεινό  μέρος  εκείνο  το  μπαρ .  Ήταν  μόνο  το  μπαρ .  Σήμερα  είναι   

ένα ,  εντός  εισαγωγικών ,  μαγαζί  φουαγιέ ,  το  οποίο  για  μένα  είναι  ένας  

πολύ  όμορφος  χώρος ,  κόσμημα .  Δηλαδή  η  πρώτη  εικόνα ,  γιατί  εμένα  

με  νοιάζει  ο  επισκέπτης  μέσα  στο  θέατρο  η  πρώτη  εικόνα  που  

αντικρίζει .  Βλέπει  έναν  ωραία  διαμορφωμένο  χώρο  τον  οποίο  τον  

έκαναν  αυτοί  οι  επιχειρηματίες .   

 Αυτό  που  είπατε  ότι  έδωσαν  κάποια  λεφτά .  Όταν  κάποιος  δίνει  

λεφτά  και  κάνει  μια  επένδυση ,  πρέπει  να  την  αποσβέσει  ηθικά .  Γιατί ;  

Και  το  Cit izen έλεγαν  ένα  σωρό  και  αυτός  ο  άνθρωπος  έδωσε  200.000,  

δεν  θα  πάρει  παράταση  που  πήρε  ένα  γιαπί  και  το  έκανε ;   

 Εκείνος  ο  επιχειρηματίας  και  δεν  μεροληπτώ ,  απλά  το  λογικό  και  

για  τον  οποιονδήποτε  θα  το  έλεγα ,  απλά  επειδή  τυχαίνει  να  ξέρω  την  

περίπτωση  επειδή  κινούμαι  εκεί  μέσα  και  λέτε  για  το  θέατρο  και  ότι  

σταμάτησε  να  δουλεύει .  Πότε  σταμάτησε  να  δουλεύει ;  Εμείς  όλο  το  
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καλοκαίρι  ήμασταν  επάνω  στα  γραφεία  και  δουλεύουμε  να  βγάλουμε  

το  πρόγραμμα  του  χειμώνα .  Δεν  σταμάτησε  τίποτα .  Να  το  δείτε  από  

εβδομάδα  που  θα  γίνει  συνέντευξη  τύπου ,  ρωτήστε  την  κυρία  Δρίγκα  

εάν  σταματήσαμε .   

 Μετά  κάτω  το  καλοκαίρι  μπορεί  να  μην  έχουμε  εμείς  εκδηλώσεις  

αλλά  κάνουμε  το  πολιτιστικό  μαζί  με  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχουμε  

προπόνηση .  Κάθε  μέρα  υπάρχει  άνθρωπος .   

 Θα  σας  πω  και   το  άλλο  το  απλό .  Είναι  ένα  δημοτικό  κτήριο ,  

γιατί  του  Δήμου  είναι ,  για  χρήση  είμαστε  εμείς  μέσα ,  περνάει  ένας  

περαστικός ,  ένα  άτομο  με  ειδικές  ανάγκες  και  πάει  τουαλέτα .  Θα  τα  

κλείσουμε ;  Θα  κλείσουμε  το  νερό ;   

 Αυτό  που  είπατε  τώρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας  φορολογούμενος  πολίτης  περνάει  και  μπαίνει  μέσα  στο  κτήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  γιατί  αυτή ;  Παρακαλώ  κύριοι .   Αφήστε  να  ολοκληρώσει .  

Γιατί  δεν  κάνετε  υπομονή ,  μπορείτε  να  δευτερολογήσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε  να  κλείσουν  τα  φώτα ,  να  κλείσουν  το  νερό ,  κάτι  τέτοιο  άκουσα .  

Είναι  ηθικό  όταν  κάνει  κάποιος  μια  επένδυση  να  του  δοθεί  παράταση .    

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  σας  παρακαλώ  πολύ ,  χάνουμε  χρόνο ,  διακόπτουμε  ο  

ένας  τον  άλλο  με  παρεμβάσεις .  Υπάρχει  δευτερολογία ,  κυρία  Ιλανίδου ,  
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μπορείτε  να  ζητήσετε  τον  λόγο  να  τον  πάρετε  να  δευτερολογήσετε .   

Δεν  απαγορεύουμε  σε  κανέναν  να  δευτερολογήσει .  

 Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κύριε  Γάτσιο  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ακούγονται  πράγματα  τα  οποία  δεν  στέκουν  για  το  

θέμα  μας .  εμείς  είπαμε  πολύ  απλά  το  εάν  μπαίνουν  μέσα  το  καλοκαίρι  

για  να  δροσίζονται  ή  οτιδήποτε  άλλο ,  σε  δημοτικό  χώρο  μπαίνουν ,  δεν  

μπαίνουν  σε  ένα  κατάστημα  μέσα  το  οποίο .  Θα  μπορούσε  ο  δήμος  και  

χωρίς  το  κατάστημα  να  το  ανοίξει .   

 Εμείς τι  λέμε;  Εμείς  δημοπρατήσαμε το ΄12 ένα φουαγιέ.  Το 

συγκεκριμένο  κατάστημα  έχει  αλλάξει  την  χρήση  του  παντελώς ,  γι '  

αυτό  δεν  συμμετείχε  τότε  άλλος  κόσμος  για  να  πάει  να  δώσει  

προσφορά .  Με  παρακολουθείτε ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Γι '  αυτό  δεν  πήγε  να  

δώσει  το  ΄12 προσφορά  ο  κόσμος .  Δεν  είμαστε  εναντίον  σε  κανέναν  

άνθρωπο .  Προς  Θεού .   

 Λέμε  ότι  από  την  στιγμή  που  διαμορφώθηκε ,  όπως  διαμορφώθηκε  

η  χρήση  του  και  πλέον  την  ξέρουμε  όλοι ,  τι  πιο  ωφέλιμο  είναι  και  για  

τον  Δήμο  και  για  όλους  μας  να  τον  βγάλουμε  έναν  διαγωνισμό  και  τότε  

θα  δούμε  εάν  η  αξία  του  είναι  200 ευρώ .   

 Εάν  είναι  200 να  την  ξανά  πάρει  ο  ίδιος  άνθρωπος ,  εάν  δεν  

υπάρχει  ενδιαφέρον  και  θέληση .  Αυτό  είπαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εκ  νέου  διαγωνισμός  γιατί  ο  διαγωνισμός  Πρόεδρε ,  όταν  βγήκε  δεν  

βγήκε  γι '  αυτό  το  κατάστημα  που  ύστερα  είδαμε .  Ο  διαγωνισμός  βγήκε  
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για  φουαγιέ .  Μην  κρυβόμαστε  τώρα .  Οι  προηγούμενοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  της  προηγούμενης  περιόδου  το  ξέρουν  αυτό .  Δεν  βγήκε  γι '  

αυτό .   

 Γι '  αυτό  λέμε  τώρα ,  ηθικό  και  έντιμο  είναι  και  για  το  συμφέρον  

του  Δήμου ,  γιατί  αυτό  υπηρετούμε  εμείς ,  εμείς  δεν  υπηρετούμε  

κανέναν  από  εδώ  ή  από  εκεί ,  το  συμφέρον  του  Δήμου ,  να  το  βγάλουμε  

λοιπόν .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρώτα  το  συμφέρον .  Ακριβώς .   

 Σε  ότι  αφορά  ότι  είναι  νόμιμο ,  αμφισβήτησε  κανείς  ότι  μετά  από  

δυο  διαγωνισμούς  του  πήρε  ο  άνθρωπος ;  Απλά ,  επαναλαμβάνω ,  δεν  το  

πήρε ,  δεν  συμμετείχε  κανείς  γιατί  για  φουαγιέ  το  δημοπρατήσαμε ,  ένα  

τμήμα  29 τετραγωνικά  μέτρα .   

 Αυτά  όλα ,  φυσικά ,  καταστρατηγήθηκαν ,  δεν  τα  συζητάμε  όμως  

αυτά .  Ας  δημοπρατηθεί  βάσει  της  σημερινής  του  λειτουργίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόταση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  αυτή ,  να  ξανά  δημοπρατηθεί  βάσει  της  σημερινής  του  

λειτουργίας  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  γίνεται  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Δεν  λέω  εγώ  ότι  έχει  αλλά  και  εμείς  έχουμε  δυνητικά  να  δώσουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  τα  29 τετραγωνικά  όμως .  Άμα  διαβάσετε  την  σύμβαση  τι  λέει ,  

μόνο  αυτή  την  λειτουργία  δεν  λέει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αναστασιάδη ,  να  συμπληρώσω  λίγο  κάτι  που  είπε  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  ο  Παναγιώτης .  Ότι  εμείς  δώσαμε  την  άδεια .  Φυσικά  αλλά  

σύμβαση  για  εκείνο  τον  χώρο  δεν  είχε .  Εσείς  νομίμως  δώσατε  την  

άδεια  αλλά  σύμβαση  δεν  είχε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  άδικο  να  λένε  πράγματα  που  δεν  πρέπει .  Κάθε  μέρα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   να  ξέρεις  εκεί  κάτω  υπάρχει  αίθουσα  που  γίνονται  πρόβες .  

Κάθε  μέρα  έρχονται  παιδάκια .  Κάθε  μέρα .  Εμείς  συχνάζουμε  εκεί ,  

κύριε  Πρόεδρε .  Ακούτε ;  Συχνάζω  κάθε  μέρα  εγώ  εκεί .  Και  ο  Ηρακλής  

ξέρω  ότι  συχνάζει  και  όλοι  ξέρουμε .  Κάθε  μέρα  έρχονται  παιδάκια  και  

κάνουν  πρόβες .  Δεν  μπορεί  να  μην  υπάρχει  φωτισμός .  Ο  φωτισμός  δεν  

είναι  για  το  κυλικείο .  Είναι  για  τα  παιδιά  και  για  τους  ανθρώπους  που  

πάνε  μέσα  σε  αυτό .   

 Στο  τέλος ,  δίπλα  στο  κυλικείο  υπάρχει  μέσα  μια  μεγάλη  αίθουσα  

που  γίνονται  όλες  οι  πρόβες .  Όλες  οι  πρόβες  και  στην  συνέχεια  πάνε  

παιδάκια .  Δεν  μπορεί  να  κλείσεις  τα  φώτα .  Δεν  έχεις  δικαίωμα ,  θα  

σκοτωθούν  τα  παιδιά .   
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 Νερό .  Δηλαδή  τα  παιδάκια  εκεί  που  κάνουν  πρόβα  όλη  την  ημέρα  

δεν  θα  πάνε  στην  τουαλέτα ;  Πες  μου  σε  παρακαλώ ,  είναι  ντροπή  αυτά  

που  συζητάμε  εδώ  μέσα  για  έναν  άνθρωπο  που  πάει  να  βγάλει  ένα  

κομμάτι  ψωμί .  Δεν  βγάζει  εκατομμύρια .   

Πόσοι  άνθρωποι  νομίζετε  έτσι  πάνε ;  Το  πρωί  πάνε  και  κάθονται  

καμιά  εικοσαριά  άτομα .  Αυτά  είναι .  Τι  φαντάζεστε  ότι  είναι ;   

Άρα  δηλαδή  άδικα  γίνεται  αυτή  η  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  δημόσιος  χώρος  και  είναι  υποχρεωμένος  να  έχει  και  φωτισμό  και  

θέρμανση  και  ψύξη .  Να  το  ξέρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  πω  κάτι .  Το  σημερινό  το  θέμα  είναι  εάν  

είναι ,  έχει  την  νομιμότητα  να  ζητήσει  την  παράταση  ή  όχι .  Από  εκεί  

και  πέρα ,  τα  υπόλοιπα  μπορούν  να  τα  εξετάσουν  ή  οι  φορείς  του  

Δήμου  ή  οι  εξωτερικοί ,  όπως  αστυνομία  που  είπε  κάποιος ,  δεν  θυμάμαι  

τώρα  ποιος  το  είπε  αυτό  το  πράγμα ,  ο  εισαγγελέας  και  τα  λοιπά .   

 Εγώ  δεν  εξετάζω  αυτό .  Εδώ  τουλάχιστον  σε  αυτό  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  έχουν  έρθει ,  όσοι  έχουν  έρθει  για  παρατάσεις  έχουν  πάρει  

όλοι .  Επειδή  είναι  νόμιμες .  Από  εκεί  και  πέρα ,  μπορούμε  να  το  

κάνουμε ,  κ .  Γάτσιο  αυτό  το  πράγμα  αλλά  στην  ουσία  το  έχουμε  κάνει ,  

τις  παρατάσεις  τις  έχουμε  δώσει ,  θυμάστε ,  τουλάχιστον ,  για  πολλούς  

άλλους .  Εδώ  είναι ,  είναι  νόμιμος  αυτός  για  να  πάρει  την  παράταση ;  

Τώρα  τα  υπόλοιπα  πιθανόν  να  έχετε  δίκαιο ,  πιθανόν  να  έχετε  άδικο ,  
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δεν  θέλω  να  το  εξετάσω  το  θέμα .  Είναι  θέμα ,  εάν  είναι  νόμιμος  θα  

πάρει  την  παράταση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Γάτσιο  σας  παρακαλώ .  Μην  κάνετε  

διάλογο .  Εάν  θέλετε  να  κάνετε  διάλογο  κάντε  σε  άλλο  χώρο .  Όχι  

πλέον ,  σταματήστε  το .   

 Κύριε  Παπαβασιλείου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εφόσον  ο  συγκεκριμένος  ενοικιαστής  ζητάει  την  παράταση ,  εάν  εμείς  

πάρουμε  απόφαση  σήμερα  να  πούμε  ότι  όχι  κύριε ,  δεν  σου  δίνουμε  

παράταση ,  θα  εμπλέξουμε  αυτόν  και  τον  Δήμο  σε  δικαστική  

περιπέτεια ,  η  οποία  δικαστική  περιπέτεια  και  θα  ταλαιπωρήσει  τον  

ενοικιαστή  και  τον  Δήμο  και  το  κέρδος  θα  είναι  να  συνεχίσει  μέχρι  το  

2024 όπως  προβλέπει  ο  νόμος .   

 Τηρούμε  τον  νόμο  και  πάμε  σύμφωνα  με  τον  νόμο .  Δεν  μπορούμε  

να  κάνουμε  διαφορετικά .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  κλείνοντας  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  αυτά  που  επικαλείται  ο  καταστηματάρχης  για  τις  20.000 που  

έβαλε  και  τα  λοιπά ,  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  το  σημερινό  θέμα .  

Καμία  μα  καμία  σχέση .   

 Ο  άνθρωπος  αυτός  νομιμότητα  μετά  από  διαγωνισμό  πήρε  το  

φουαγιέ .  Ένα  αυτό .   
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 Δεύτερον .  Το  φουαγιέ  λειτουργεί  νόμιμα .  Πληρώνει  και  φως ,  

πληρώνει  νερό  και  για  τα  τραπεζοκαθίσματα  λέει  πόσο  χώρο  θα  

καταλαμβάνει .  Η  αστυνομία  θα  πάει  να  τον  ελέγξει ,  εάν  καταλαμβάνει  

αυτά  που  λέει  η  άδεια  ή  όχι ,  όπως  συμβαίνει  σε  όλα  τα  καταστήματα .   

 Ζητάει  μια  παράταση .  Νομίμως  την  ζητάει .  Νόμιμα  ζητάει  την  

παράταση .  και  την  ίδια ,  όπως  είπε  ο  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χαρίτος ,  την  

ίδια  τακτική  που  ακολουθούμε  σε  όλους  τους  καταστηματάρχες ,  

πρόσφατα  είχαν  έρθει  καταστηματάρχες  και  κάτω  από  το  Δημαρχείο ,  

την  ίδια  τακτική  που  ακολουθούμε  σε  όλους ,  ακολουθούμε  τώρα  και  σε  

αυτόν .   

 Δηλαδή  εάν  θέλαμε  να  έχουμε  περισσότερα  ενοίκια  έπρεπε  και  

τους  άλλους  που  είναι  από  κάτω  να  τους  πούμε  ότι  δεν  σας  δίνουμε  

παράταση ,  το  βγάζουμε  σε  διαγωνισμό .   

 Καταλαβαίνουμε  την  αγωνία  των  ανθρώπων ,  παλεύουν  για  το  

μεροκάματό  τους ,  λοιπόν ,  νόμιμα  ζητάνε  σε  κάτι ,  πολύ  σωστά  είπε  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  ότι  άμα  δεν  το  ψηφίσουμε  θα  μας  πάει  στα  δικαστήρια  

και  θα  εμπλακούμε  σε  μια  δικαστική  διαμάχη .   

 Λοιπόν ,  δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος  να  μην  δώσουμε  την  νόμιμη  

παράταση  που  ζητάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος .  Προχωράμε  σε  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα ;  Συμφωνείτε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  στην  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  συνυπογράφω  την  πρόταση  του  κ .  Γάτσιου .  Θέλετε  να  την  

διατυπώσουμε  ξανά ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφτηκε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  επαναδημοπράτηση  γιατί  αρχικά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφτηκε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  γιατί ,  τον  λόγο .  Γιατί  αρχικά  δημοπρατήθηκε  για  άλλο  σκοπό  και  

στην  πορεία  άλλαξε  η  χρήση  της .  Προτείνουμε  λοιπόν  την  

επαναδημοπράτηση  με  αυτή  την  χρήση  που  είναι  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Συμφωνείτε ,  πιστεύω  και  οι  υπόλοιποι .  Σύμφωνα  με  

την  εισήγηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  706/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Είναι  μια  καθαρά  διαδικασία  που  

προβλέπεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  707/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  αυθαίρετης  χρήσης  

 δημοτικής  έκτασης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 αγροτεμαχίου   

του  αγροκτήματος  Αγ .  Ιωάννη  (στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  την  εισήγηση  του  θέματος .  Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  

αποχωρεί  γι '  αυτό  το  θέμα .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Άμα  σταματήσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Έχετε  τον  λόγο ,  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μετά  την  τελευταία  απόφαση  που  πήραμε  για  τα  

10 στρέμματα  που  είναι  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  πήραμε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  το  αποσύραμε .  Ομόφωνα  ψηφίστηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  διάβασα .  Κάνετε  λάθος .  Το  διάβασα  κιόλας .  Δεν  το  ακούσατε ;  Να  

το  ξανά  διαβάσω .  Συγνώμη ,  κ .  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Φαντάστηκα  ότι  καταλάβατε  τι  εννοούσα ,  γι '  αυτό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χαρίτο .  Από  ότι  βλέπω  είναι  το  θέμα  για  το  Cit izen  που  

αλλάζει  την  επωνυμία  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  σεβαστό .  Κάπου  μπερδεύτηκε .  Εντάξει .  Εισηγηθείτε ,  σας  

παρακαλώ ,  το  θέμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη ,  εγώ  νόμισα  ότι  πέρασε  το  θέμα ,  γι '  αυτό  σηκώθηκα .  Είμαστε  

και  μεγάλοι  άνθρωποι .  Συγνώμη .  

 Λοιπόν ,  ο  κ .  Τσιλιακούδης  Χαράλαμπος  του  Γεωργίου  ζητάει  την  

μεταβίβαση  της  μίσθωσης  του  τουριστικού  περιπτέρου  από  Ξενία  

Ακρόπολης  Σερρών  να  γίνει  Cit izen Σύγχρονη  μονάδα  παροχής  

υπηρεσιών  εστίασης  και  αναψυχής ,  στην  οποία  μετέχει  εκατό  τοις  

εκατό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μπορεί  να  γίνει  αυτό ;   

 Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μπορεί  να  γίνει ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Η  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  ρωτήσω .  Είναι  ατομική  επιχείρηση  και  θέλει  να  την  κάνει  ΙΚΕ .  

Ξέρετε  τι  θα  πει  ΙΚΕ ;  Να  μας  εξηγήσετε  λίγο  τι  είναι  το  ΙΚΕ  και  

αλλάζει  και  ΑΦΜ .  Για  τους  δικούς  του  λόγους .  Κάτι  γίνεται .  Του  ΙΚΕ  

γιατί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στο  ερώτημα  της  κυρίας  Ιλανίδου  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ΙΚΕ  δεν  μπορώ  να  το  θυμηθώ  ακριβώς .  Δεν  μπορώ  να  βρω  που  το  

έχω  γραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κυρία  Ιλανίδου  θυμάστε  όταν  ήμασταν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ότι  

πολλές  εταιρείες  έκαναν  αλλαγή  από  ΟΕ ,  ΑΕ  σε  ΙΚΕ ,  ιδιωτική  

κεφαλαιουχική  εταιρεία .  Αυτό  εδώ  βοηθάει  τις  εταιρείες  λίγο  με  τα  

φορολογικά ,  από  ότι  θυμάμαι .  Για  φορολογικούς  λόγους  κάνει  

μετονομασία  στην  ουσία  την  εταιρεία .  Είναι  δηλαδή  διαδικαστικό  αυτό  

το  σημερινό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  εισήγηση  από  την  Νομική  Υπηρεσία  κύριε  Αντιδήμαρχε  για  το  

θέμα  αυτό ;  Τίποτα .  Άρα  καλυπτόμαστε  νομικά ,  δεν  είναι  κάτι  

παράτυπο  ή  παράνομο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  και  άλλη  ερώτηση ;  Ο  κ .  Μυστακίδης .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η  Νομική  Υπηρεσία  κατά  πόσο  είναι  νόμιμο  να  μισθώνει  κάποιος  

κάποιο  χώρο  με  κάποιες  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  και  μετά  να  

αλλάζει ,  γιατί  άκουσα  και  τον  τίτλο  της  εστίασης  και  τα  λοιπά .  

Δηλαδή ,   μπορεί  να  είναι  στην  αρχή  μόνο  αναψυχής ,  σαν  μπαρ ,  τώρα  
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θέλει  να  γίνει  και  εστίασης  και  τα  λοιπά .  Σε  αυτά  όλα  υπάρχει  

γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει  η  γνωμοδότηση  του  κ .  Αμαξόπουλου ,  υπ '  αριθμό  37982/8-

8/9/2017, η  οποία  μας  κάνει  γνωστό  ότι  θεωρούμε  ότι  είναι  δυνατή  η  

μεταβίβαση  της  μισθωτικής  σχέσης  του  αιτούντος  μισθωτή  

Χαράλαμπου  Τσιλιακούδη  προς  την  εταιρεία  Cit izen ΙΚΕ  στην  οποία  

μετέχει  με  ποσοστό  100%. 

 Υπάρχει  δηλαδή  η  έγκριση  της  Νομικής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  από  τον  κ .  Αμαξόπουλο .  Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  

κύριοι ;  Κύριε  Μυστακίδη ;  Ωραία ,  τοποθετήσεις .  Ορίστε  κ .  Ιλανίδου .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή  έχω  ψάξει  το  θέμα  λογιστικά  και  τον  νόμο ,  τι  λέει  ο  νόμος  για  

την  ΙΚΕ ,  η  ΙΚΕ  είναι  μια  εταιρεία  η  οποία  είναι  πολύ  ευέλικτη .  Με  την  

ΙΚΕ  μπορεί  αύριο  θα  φύγει  ο  ίδιος ,  να  βάλει  άλλους  μέσα  χωρίς  να  

ενημερώσει  κανέναν ,  ούτε  καν  στην  Εφορία ,  να  γίνει  ΕΠΕ  και  χωρίς  

πάλι  να  ενημερώσει  τίποτα  και  γι '  αυτό  πρέπει  να  μπουν  κάποιοι  όροι  

για  να  διασφαλίσουμε  τον  Δήμο .   

 Οι  όροι  που  πρέπει  να  μπουν  είναι  από  τον  νόμο  όταν  είναι  για  

μισθώσεις .   

 Ο  ένας  όρος  πρέπει  στο  έγγραφο  να  μπει  η  παράταση ,  να  μην  

είναι  δυνατή  η  μεταβίβαση  σε  τρίτο ,  να  συνεχίσει  ο  ίδιος  δηλαδή .  

Πρώτον .  Αύριο  δεν  ξέρουμε  τι  γίνεται .   

 Ο  δεύτερος  όρος  είναι ,  που  πρέπει  να  μπει  σε  μια  μίσθωση ,  αυτά  

είναι  από  το  βιβλίο  της  Εφορίας  Λογιστικών ,  να  μπει  ο  όρος  ότι  η  

διάρκεια  της  εταιρείας  είναι  μέχρι  20/8/24,  τότε  που  θα  λήξει ,  μέχρι  
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εκεί  που  ζητάει ,  μέχρι  τότε ,  ότι  δεν  ξεκινάει  από  τώρα  που  γίνεται  ΙΚΕ  

και  ξεκινάμε  τα  12 χρόνια .  Συνεχίζει ,  είναι  συνέχεια .   

 Ο  τρίτος  όρος  είναι  να  καταγραφεί  ότι  η  ΙΚΕ  αναλαμβάνει  την  

υποχρέωση  της  προσωπικής  ως  τώρα  προς  τον  Δήμο  εταιρεία   

 Αυτά  τα  τρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τις  υποχρεώσεις .  Ότι  συνεχίζει  της  εταιρείας  που  ήταν .  Η  παράταση  

μέχρι  το  ΄24 αλλά  ως  συνέχεια  της  ατομικής  και  ότι  δεν  θα  κάνει  

μεταβίβαση  σε  τρίτους  χωρίς  να  ενημερώσει  τον  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Η  ΙΚΕ  πρώτη  φορά  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  μπαίνουμε ,  δεν  ξέρω  εάν  έχουμε  αυτό  το  δικαίωμα ,  σε  ξένα  

οικόπεδα  και  χωράφια .  Λέμε  εδώ  τι  πρέπει  να  κάνει  και  τι  πρέπει  να  

κάνει .  Αυτό  δεν  το  κατάλαβα .  Λοιπόν ,  υπάρχει  συγκεκριμένη  εισήγηση  

και  γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  εάν  μπορεί  να  γίνει  αυτή  η  

μεταβίβαση  της  σχέσης .  Λέει  λοιπόν  ότι  μπορεί  να  γίνει .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  θα  χρωστάει ,  εάν  όχι  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά  αυτούς  τους  όρους ,  δεν  λέει  η  Νομική  Υπηρεσία  ότι  πρέπει ,  

αλλιώς  θα  τα  έγραφε .  Είναι  συγκεκριμένα .  Μπορεί  να  γίνει  με  το  100% 

και  τα  λοιπά ;  Είναι  συγκεκριμένα .  Εφόσον  είναι  συγκεκριμένα ,  εμείς  
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καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  ή  όχι  επί  του  συγκεκριμένου  και  όχι  τι  θα  

έπρεπε  να  μπει ,  διότι  εάν  έπρεπε  να  μπει  και  εάν  δεν  ήταν  νόμιμο ,  θα  

το  έβαζε  η  Νομική  Υπηρεσία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  έλεγα  ότι  θεωρητικά  είμαστε  κατοχυρωμένοι  με  την  

γνωμοδότηση ,  όμως  θα  βάλω  και  ένα  άλλο  ερωτηματικό ,  γιατί  και  

γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  είχαμε  και  για  το  1800 που  

μπορεί  αν  δοθεί  άδεια  και  τελικά  βρεθήκαμε  εμείς  και  εγώ  και  ο  

Γρηγοριάδης  και  ο  Λάτζος  βρεθήκαμε  κάπου  αλλού .  Έτσι ;  Γιατί  

δηλαδή  δεν  είναι  πανάκεια  η  γνωμοδότηση .  Έχουμε  κάθε  δικαίωμα  να  

έχουμε  τις  επιφυλάξεις  μας .   

 Και  εγώ  το  ψηφίζω  αυτό  το  θέμα ,  πάντοτε  όμως  με  την  υπόθεση ,  

θέλω  να  γραφτεί  στα  πρακτικά  ότι  το  ψηφίζω  ότι  βασιζόμενος  στην  

γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  και  εφόσον  η  γνωμοδότηση  

κάποια  στιγμή  θεωρηθεί  ότι  δεν  είναι  σωστή ,  η  ψήφος  θα  είναι  άκυρη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  είχαμε ,  τι  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριοι  συνάδελφοι ,  από  εδώ  μέσα ,  κύριε  Δήμαρχε  

έχουν  περάσει  ξέρετε  πόσες  τέτοιες  μεταβολές ;  Ξέρετε  πόσες ;  Σε  

καμία  δεν  τέθηκα  τέτοιο  θέμα  και  είναι  απορίας  άξιο  γιατί  τίθεται  

τώρα .  Δεν  το  καταλαβαίνω .   
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 Εμείς  οι  ίδιοι  έχουμε  ψηφίσει  πάμπολες  τέτοιες  αλλαγές ,  χωρίς  

να  το  κάνουμε  θέμα .   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μια  θα  σας  πω  εγώ ,  κύριε  Μυστακίδη ,  εάν  μου  επιτρέπει  ο  Πρόεδρος .  

Τα  απορριμματοφόρα .  Η  εταιρεία ,  Τασκούδης  έγινε  ΙΚΕ  και  όχι  μόνο .  

Και  άλλες .  Τουλάχιστον  τρεις ,  τέσσερις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταστήματα  ψηφίστηκαν  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .  Όχι  συζήτηση .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δευτερολογία  μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  ολοκληρώθηκε  αυτή  η  διαδικασία .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αιτιολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  δευτερολογήσετε  κιόλας ;  Έχετε  τον  λόγο  εάν  θέλετε  να  

δευτερολογήσετε .  Για  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αντιδήμαρχε ,   ο  Πρόεδρος  σε  κουράζει .  Έχει  δικαίωμα  να  

δευτερολογήσει .  Δυο  λεπτά  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Εγώ  αυτό  που  είπα ,  το  είπα  για  να  διασφαλιστούμε .  Και  με  τον  

λογιστή  μίλησα  και  μου  είπα  αυτά  τα  πράγματα .  Δεν  είναι  θέμα  νομικό  

αυτό .  Που  είπε  ο  λογιστής .  Εγώ  του  είπα  αυτό  για  να  μην  αλλάξει  ο  

μισθωτής ,  μέχρι  τότε  που  θέλει ,  αλλά  είναι  συνέχεια  αυτός .  Δηλαδή  

μην  ξεκινάμε  από  τώρα  συν  τόσα  χρόνια .  Να  είναι  συνέχεια  της  

επιχείρησης  που  ήταν ,  να  μην  γίνει  αναμίσθωση  και  φύγει  αύριο  χωρίς  

να  μας  ειδοποιήσει  και  μπουν  μέσα  άλλοι  ενοικιαστές .   

Είναι  κάτι  που  διασφαλίζει  εμάς .  Εγώ  δεν  έχω  τίποτα  με  αυτόν  

τον  άνθρωπο ,  ότι  ζητάει  μέχρι  το  ΄24, μέχρι  τότε .  Απλώς  μου  είπε  ο  

λογιστής  κάποιες  διευκρινήσεις ,  τις  οποίες ,  νομίζω ,  είχα  καθήκον .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  για  να  κλείσουμε  θα  το  εξετάσω  και  θα  σας  πάρω  

τηλέφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψήφιση ,  κύριοι  του  θέματος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγραφήκανε .  Κύριε  Πρόεδρε .  Κύριοι ;  Κυρία  Καλώτα .  Παρακαλώ  

είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  Δεν  ακούω .  Εάν  θέλετε  το  

μικρόφωνο  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Με  τις  προϋποθέσεις  που  βάζει…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αφού  είναι  σύννομο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  πρότασή  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά  άμα  δεν  είναι  σύννομο  πως  θα  το  ψηφίσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  707/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  αυθαίρετης  χρήσης  

 δημοτικής  έκτασης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 αγροτεμαχίου   

του  αγροκτήματος  Αγ .  Ιωάννη  (στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  εάν  θυμάστε  στο  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ψηφίσαμε  την  

εκμίσθωση  των  10 στρεμμάτων  στο  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .  Η  Νομική  Υπηρεσία  

έκανε  εισήγηση  στο  τμήμα  της  Διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας  ότι  
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εφόσον  μισθώνεται  ο  χώρος  αυτός ,  θα  πρέπει  να  μπει  ένα  τέλος  

αυθαίρετης  χρήσης  και  το  μέγιστο  είναι  πέντε  χρόνια  στο  βάθος ,  πίσω .   

Και  βάζουμε  ένα  τέλος  αυθαίρετης ,  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  το  

πρωτόκολλο  αυθαίρετης  χρήσης ,  το  πρωτόκολλο ,  επαναλαμβάνω ,  

τέλους  αυθαίρετης  χρήσης ,  το  οποίο  θα  ορίσει  ο  Δήμαρχος  κατόπιν  

εισηγήσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Μυστακίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δυο  πράγματα  θέλω  να  ρωτήσω .  Στο  παρελθόν ,  στο  πρόσφατο  

παρελθόν ,  όταν  θέλαμε  να  νοικιάσουμε  κάποια  χωράφια  που  τα  είχαν  

κάποιοι  και  είχαν  κάτι  παράγκες  μέσα ,  τους  λέγαμε  ότι  να  τα  

ξηλώσουν .  Δηλαδή  δεν  μπορούσαμε  να  νοικιάσουμε  με  κτήρια  μέσα  

αγροτεμάχια .  Ένα  αυτό .  Τώρα  άλλαξε  αυτό  το  πράγμα ;  Η  ίδια  η  

υπηρεσία  το  επέβαλε  αυτό .   

 Δεύτερον ,  όσον  αφορά  το  τέλος  αυθαίρετης  χρήσης ,  πρώτα  από  

όλα  για  να  μπει  τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  πρέπει  να  υπάρχει  

κανονιστική  και  ψηφίσαμε  εμείς  πρώτη  φορά ,  καθορίσαμε  τέλος  

αυθαίρετης  χρήσης  για  το  ΄16.  

 Έχουν  γίνει  ομηρικοί  καυγάδες  που  συμμετείχα  και  εγώ  φυσικά  

για  τα  χωράφια  του  Χριστός ,  για  τα  χωράφια  του  Λευκώνα ,  που  δεν  

πρόλαβε  το  Δασαρχείο  να  μας  δώσει  πράξη  χαρακτηρισμού  και  λέγαμε  

ότι  βάλτε  τους  τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  να  πάρουν  το  χαρτί  να  πάνε  

να  το  δηλώσουν  στον  ΟΣΔΕ .  Τότε  έλεγε  η  υπηρεσία  ότι  δεν  γίνεται  και  

τα  λοιπά  και  κάθε  τόσο  μαζευόμασταν  και  τα  λοιπά .  
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 Τώρα  ξαφνικά  μπορούμε  να  βάλουμε  τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  

για πέντε χρόνια πριν;  Εκτός εάν το ΄16 που είναι  ψηφισμένο,  για  το  

΄15,  ΄14,  ΄13,  πώς θα μπει  το τέλος αυθαίρετης χρήσης;  Δηλαδή άλλαξε 

ο  νόμος ;  Αλλάξαμε  τον  νόμο ;  Τι  έγινε ;  Αυτό  θέλω  να  ρωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Η  ερώτηση  δεν  θα  απαντηθεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει .  Θέλετε  να  απαντήσετε  αμέσως  κύριε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  οργανισμός  κοινής  ωφελείας .  Είναι  ή  

δεν  είναι ;  Θα  μου  απαντήσετε .  Είναι  οργανισμός  κοινής  ωφελείας ;  

Είναι .  Για  μένα  είναι .  Για  σας  δεν  είναι ;  Προσφέρει  υπηρεσία  στον  

σερραϊκό  λαό .  Μεγάλη  υπηρεσία .  Εάν  θέλουν  να  βάλουν  τέλος  

αυθαίρετης  χρήσης ,  μπορεί  να  βάλουμε  10 ευρώ  ανά  μήνα  για  την  

νομιμότητα  που  θέλει  η  υπηρεσία  να  τελειώσει .  Τι  βασανίζουμε  τον  

κόσμο ;   Και  είμαστε  όλοι  μάρτυρες  εδώ  μέσα  ότι  το  αστικό  που  

βλέπουμε  και  εσύ  που  το  βλέπεις  στην  γειτονιά  σου  που  έρχεται ,  κ .  

Αγγελίδη ,  παραπάνω  από  δυο  άτομα  δεν  έχει .  Αυτοί  δεν  έχουν  ζημία ;  

Τι  έχουν ,  κέρδος  έχουν ;   
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 Μπορεί  να  πληρώσει  μια  γριά  πέντε  ευρώ  ταξί  για  να  πάει  στην  

Ομόνοια ;  Μπορεί ;  Ασφαλώς  όχι .  Να  είμαστε  λίγο  προσεκτικοί  σε  αυτά  

τα  πράγματα ,  διότι  είναι  πραγματικά  οργανισμός  κοινής  ωφελείας .    

 Ενώ  στην  Αθήνα  πριμοδοτείται  που  είναι  ουρές  και  γεμίζει  το  

αστικό ,  εδώ  με  δυο  άτομα  δεν  πριμοδοτείται .  Και  δεν  είναι  χωράφι .  

Αυτό  είναι  ένα  οικόπεδο  του  Δήμου ,  το  οποίο  εμείς  σαν  δημοτική  

αγορά ,  για  να  απαλλαγή  η  πόλη  από  τα  καυσαέρια ,  το  παραχωρήσαμε .  

Αυτή  είναι  η  αλήθεια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λίγο  να  απαντήσω  στον  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  εμείς  δεν  

καθορίζουμε  τώρα  το  τέλος ,  το  ύψος  του  τέλους .  Δεν  παίρνουμε  τέτοια  

απόφαση  τώρα .  Αυτή  την  απόφαση  θα  την  πάρουμε  μετά .  Η  Διεύθυνση  

Οικονομικών  θα  κάνει  εισήγηση  σε  μένα  και  θα  είναι  το  χαμηλότερο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  τώρα  παίρνουμε  απόφαση . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμβολικό  θα  είναι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  συμβολικό  θα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμβολικό  θα  είναι .  Τώρα  παίρνουμε  απόφαση  για  να  επιβάλουμε  το  

τέλος  χρήσης  βάσει  του  νόμου .  Αυτό  μας  λένε  οι  υπηρεσίες ,  δεν  το  

λέμε  εμείς .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διάβασέ  τον  τον  νόμο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  νόμος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντάω  στον  κ .  Αναστασιάδη .  Αφήστε  όμως  λίγο  να .  Εμείς  

παίρνουμε  απόφαση  για  να  επιβάλουμε  τότε ,  όχι  να  καθορίσουμε  το  

ύψος  του  τέλους .  Αυτό  μετά .  Είπαμε  θα  είναι  συμβολικό  και  αυτό  το  

κάνουμε  μετά  από  εισήγηση  της  υπηρεσίας .  Υπογράφει  ο  Διευθυντής  

της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  και  η  προϊσταμένη  του  τμήματος ,  η  κυρία  

Τσανίδου  και  επικαλούνται  τις  διατάξεις  του  άρθρου  115 του  από  

11/12/1929 διατάγματος .  Επικαλούνται  έναν  νόμο  και  λένε  ότι  βάσει  

αυτού  του  νόμου  αυτό  πρέπει  να  κάνετε .  Εμείς  δεν  μπορούμε  να  

κάνουμε  διαφορετικά  σε  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  είπα  …. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερο  πενταετίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  τέλος  δεν  θα  είναι  μεγάλο ,  θα  είναι  συμβολικό  σας  λέω .  Μετά .  Δεν  

το  αποφασίζουμε  τώρα .  Δεν  το  αποφασίζουμε  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  επαναλαμβάνουμε  όμως  τα  ίδια  και  τα  ίδια  σας  παρακαλώ .  Κύριε  

Γκότση  μπορείτε  να  απαντήσετε  στο  ερώτημα  του  κυρίου… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Απαντήθηκε  ήδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  καλυφθεί  κύριε ;  Για  τον  κ .  Μυστακίδη  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντήθηκε  τώρα  με  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  έκανα  δυο  ερωτήματα  και  όχι  δεν  καλύφθηκα ,  ούτε  άγγιξε  η  

απάντηση  τα  ερωτήματα .  Άμα  δεν  μπορείτε  να  απαντήσετε  πείτε  την  

άλλη  φορά  αλλά  εγώ  πραγματικά  πηγαία  έτσι  θέλω  να  ρωτήσω ,  αυτός  ο  

νόμος του ΄29 το 2016 δεν ίσχυε;  Γιατί  μαλώναμε τότε και λέγαμε για 

το  Χριστός  και  για  τον  Λευκώνα  ότι  βάλτε  τους  ένα  τέλος  αυθαίρετης  

κατάληψης ;  Και  τότε  δεν  ίσχυε  ο  νόμος  του  ΄29. Μήπως  το  ΄29 ήρθε  

μετά  το  2016; Απορώ .   

Ένα  αυτό  και  το  άλλο  που  είπα  για  τα  κτίσματα  εάν  μπορούμε  να  

νοικιάσουμε  αγροτεμάχιο  με  κτίσματα .  Αυτά  πρέπει  να  απαντηθούν .  

Πως  αλλιώς ;  Ψηφίζουμε  εδώ  πέρα .  Δεν  μπορούμε  να  ψηφίζουμε  με  

βασικά  στοιχεία  κενά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  τελειώνουμε ,  αυτά  έχουν  συζητηθεί ,  έχουν  απαντηθεί ,  το  θέμα  

μας  είναι  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Όταν  ήρθε  το  θέμα .  Λοιπόν ,  δεν  θα  

πάμε  σε  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια .  Το  θέμα  μας  είναι  
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συγκεκριμένο ,  τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  και  όπως  είπε  ο  Δήμαρχος  

μετά  από  εισήγηση  της  οικονομικής  θα  είναι  ένα  συμβολικό  ποσό  

σύμφωνα  με  τον  νόμο  και  σύμφωνα  με  την  γνωμοδότηση  της  

υπηρεσίας .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Θέλετε  να  κάνουμε  τους  χαζούς  

εδώ  μέσα ;  Δηλαδή  εγώ  δέχομαι  να  μου  πουν  τώρα  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  

Δήμαρχος  ότι  θα  το  δούμε ,  εντάξει  αλλά  όχι  να  μας  λένε  κιόλας  ότι  

απαντήθηκαν  πράγματα  τα  οποία  δεν  απαντήθηκαν .  Υπάρχει  κανένας  

εδώ  μέσα  που  άκουσε  καμία  απάντηση ;  Και  τα  οποία  δεν  ήταν  και  

θέμα  του  προηγουμένου  συμβουλίου .   

 Εάν  δεν  θέλετε  να  απαντήσετε  πείτε  ότι  δεν  θέλουμε  

παλληκαρήσια .  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Αλλά  δεν  μπορώ  να  καταλάβω .  

Ξέρει  κανένας  την  απάντηση  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους ;  Τότε ;  

Τριάντα ,  σαράντα  δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  αντιλαμβάνονται  τίποτα  

και  μόνο  ο  κ .  Γκότσης  το  κατάλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θέλετε  να  δώσετε  κάποια  απάντηση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  απάντηση ,   όποιος  διάβασε  την  εισήγηση  υπάρχει .  Την  διαβάζω .  

Γιατί  παίρνουμε  αυτή  την  απόφαση .  Λέει  και  όποιος  θέλει  να  

διαφοροποιηθεί ,  μπορεί  να  διαφοροποιηθεί ,  αλλά  μετά  θα  μας  τρέχουν  

στους  εισαγγελείς .   

 Τι  λέει  η  υπηρεσία ,  δεν  τα  λέω  εγώ .  Λέει ,  διαβάζω .   

 Σύμφωνα  με  τ ις  διατάξεις  του  άρθρου  115,  του  από  11/12  

Νοεμβρίου  1929 διατάγματος  περί  διοικήσεως  δημοσίων  κτημάτων ,  

ορίζεται  ότι  σε  βάρος  εκείνων  που  χωρίς  συμβατική  σχέση  καρπώνονται  
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ή  κάνουν  χρήση  δημοσίων  κτημάτων ,  βεβαιώνεται  αποζημίωση  για  το  

χρονικό  διάστημα  που  έκαναν  χρήση ,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  

περιλαμβάνει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  της  πενταετίας  από  τότε  που  

για  πρώτη  φορά  λαμβάνει  χώρα .   

 Η  αποζημίωση  ορίζεται  με  πρωτόκολλο ,  το  οποίο  κοινοποιείται  σε  

αυτόν  που  καρπώνεται  ή  χρησιμοποιεί  το  ακίνητο .   

 Αυτό  λέει  η  υπηρεσία  επικαλούμενη  αυτόν  τον  νόμο .  Μπορούμε  

να  κάνουμε  διαφορετικά ;   

 Τώρα  το  γιατί  η  υπηρεσία  σε  κάποια  άλλη  περίπτωση  δεν  το  

έκανε  αυτό ,  να  μας  απαντήσουν ,  αλλά  τώρα  βάσει  αυτού  του  εγγράφου  

μπορούμε  να  πάρουμε  εμείς  διαφορετική  απόφαση  και  να  τρέχουμε  στα  

δικαστήρια  μετά ;  Είναι  δυνατόν ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε  μήπως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογος ,  στην  τοποθέτησή  σας .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .της  λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Δεν  ήταν  ανόητος ,  είπε  

ότι  όταν  ρωτάει  κάποιος  θα  δίνεται  απάντηση .  Απάντηση .  Δεν  μπορεί  

να  ρωτάει  για  τον  ουρανό ,  να  απαντάτε  για  την  γη  και  να  την  

βαπτίζετε  απάντηση  και  να  λέει  ότι  έκλεισε  το  θέμα .  Εάν  έχω  

στοιχειωδώς  άδικο  πείτε  το .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ο  Δήμαρχος ,  έδωσε  μια  απάντηση .  Έκρινε  αυτή .  Εάν  δεν  σας  

άρεσε  αυτό  είναι  άλλο  θέμα .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κάνετε  μεγάλο  λάθος .  Αυτά  είναι  λογοπαίγνια .  Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  

ρωτήσω ,  το  δημόσιο  κτήμα  είναι  το  ίδιο  με  το  δημοτικό ;  Ένα  ερώτημα  

είναι  αυτό .  Μήπως  εκεί  την  πατάμε ,  ας  πούμε .  Αφενός  και  αφετέρου ,  

δεν  είναι  μακρινό  το  γεγονός ,  τώρα ,  πριν  οκτώ  μήνες  σκοτωνόμασταν  

γι '  αυτά  τα  θέματα .  Δηλαδή  ξαφνικά  ανακάλυψε  η  υπηρεσία  την  λύση  

και  τόσο  καιρό  ταλαιπωρούμασταν  και  δεν  βρίσκαμε  την  λύση ;  Αυτό  

ρωτάω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντήθηκαν  αυτά .  Ρωτήστε  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  που  

λέγανε  τότε  αυτά .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι  νόημα  έχει  να  ερχόμαστε  εδώ  να  συζητάμε .  Να  πάμε  στην  υπηρεσία  

να  ρωτάμε  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες .  Μα  είναι  δυνατόν .  Λυπάμαι  

που  το  σώμα  κανένας  δεν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  στην  τοποθέτησή  σας .  Μπορείτε  να  τοποθετηθείτε .  

Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  στο  προηγούμενο  συμβούλιο ,  εάν  έχουν  απαντηθεί  αυτά ,  

απορώ  πως  κανένας  από  το  σώμα  δεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  όμως  τέτοιους  χαρακτηρισμούς .  Τοποθετήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  σας  παρακαλώ .  Μην  κάνετε  διάλογο  και  όχι  

χαρακτηρισμούς .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  Αναστασιάδης .  Υπάρχουν  άλλοι  

για  τοποθετήσεις ;  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  πραγματικά  όταν  είδα  το  θέμα  σήμερα ,  όταν  

πήραμε  την  πρόσκληση  απόρησα ,  διότι  εδώ  σήμερα  δήθεν  υψώνεται  

μια  δαμόκλεια  σπάθη  που  λέγεται  εισήγηση  της  υπηρεσίας  και  εάν  δεν  

φροντίσουμε  θα  πέσει  στο  κεφάλι  μας .  Αυτό  δεν  μπορεί  να  είναι  

αιτιολόγηση ,  διότι  υπάρχει  σωρεία  περιπτώσεων  που  αποφασίσαμε  έτσι  

ή  αλλιώς .   

 Εξάλλου  η  υπηρεσία  κάνει  και  λάθη  και  αποδεδειγμένα  έχουμε  

πάρα  πολλές  περιπτώσεις  που  διέπραξε ,  όχι  λάθη  σκοπιμότητας ,  

λειτουργικά ,  διοικητικά .   

 Εγώ  διαβάζω  αυτά  που  διάβασε  ο  κ .  Αγγελίδης  διαφορετικά  και  

με  βάση  την  εμπειρία  μου  θα  σας  δώσω  μια  άλλη  εκδοχή .   

 Με  βάσει  το  άρθρο  115 του  ΠΔ  του  ΄29 περί  διοικήσεως  

δημοσίων  κτημάτων ,  είναι  του  δημοσίου  δηλαδή ,  Διεύθυνση  Αγροτικής  

Γης ,  όχι  ΟΤΑ ,  διότι  εδώ  η  εισήγηση  είναι  δια  του  συνδυασμού  των  δυο  

νομοθετημάτων  που  θα  σας  διαβάσω .  

 Παίρνει  λοιπόν  η  εισήγηση  αυτό  που  ισχύει  για  γαίες  του  

δημοσίου  και  λέει  ότι  σε  βάρος  εκείνων ,  όπως  διάβασε  ο  κ .  Αγγελίδης ,  

διαβάζω  το  υπογραμμισμένο ,  που  χωρίς  συμβατική  σχέση .   

 Η  ερώτησή  μου  είναι  δικανική .  Χωρίς  συμβατική  σχέση  η  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  μπήκε  εκεί  μέσα ;  Βεβαίως  μπήκε  με  συμβατική  σχέση ,  με  

εκκίνηση  και  την  φέραμε  να  υπάρχει ,  γιατί  δεν  την  ενοχλήσαμε  και  δεν  

καταλύσαμε  και  δεν  προσβάλαμε  αυτή  την  σχέση  έως  και  σήμερα .   
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 Άρα  λοιπόν ,  εγώ  μένω  στο  χωρίς  συμβατική  σχέση .  Αυτοί  οι  

άνθρωποι  είχαν  συμβατική  σχέση  και  βεβαίως  έρχεται  η  εισήγηση  για  

να  το  δέσει  και  πάει  στον  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  Εσόδων  με  

το  ΦΕΚ  171  Α  και  λέει  ότι  ο  Δήμος  ή  η  Κοινότητα  δικαιούται ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  δικαιούται  να  επιβάλει  τέλη  ή  δικαιώματα  οριζόμενα  δια  

αποφάσεως  του  συμβουλίου .  Δικαιούται .   

 Και  επειδή  ζούμε  σε  αυτή  την  πόλη ,  η  συγκεκριμένη  εταιρεία  δεν  

έχει  καμία ,  δεν  χρειάζεται  βοήθεια  ούτε  του  Μυστακίδη  ούτε  του  

Φωτιάδη  ούτε  και  του  κ .  Αναστασιάδη .  Εκεί  πήγε  μόνη  της ;  Εκεί  

επένδυσε  μόνη  της ;  Εκεί  πηγαίναμε  στις  χρονιάρες  μέρες  εδώ  από  το  

συμβούλιο  τυχαία  και  δεν  ξέραμε  πώς  είναι  εκεί ;   

 Εκεί  δεν  συνάψαμε  εμείς  σύμβαση  για  να  πάρουμε  το  πρόγραμμα  

αυτό  της  μετακίνησης ,  που  ακόμα  τον  εξοπλισμό  τον  έχουμε  στις  

αποθήκες  και  δεν  τον  τοποθετήσαμε ;  Δηλαδή  ήταν  με  σύμβαση ,  την  

οποία  κοινοποιήσαμε  στο  Υπουργείο  Χωροταξίας  και  Περιβάλλοντος .   

Εδώ  πρέπει  να  αποφασίσουμε ,  με  ποια  βάρκα  ταξιδεύουμε ;  Διότι  

αναγκαία  προϋπόθεση  για  να  τους  επιβάλουμε  εδώ  ένα  τέλος ,  είναι  να  

πούμε  ότι  αυτοί  μπήκαν  αυθαίρετα .  Μα  δεν  μπήκαν  αυθαίρετα .  Και  δεν  

χρειάζεται  να  συνεχίσω  αυτόν  τον  περίπατο .   

 Άρα  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εδώ  λοιπόν  θα  πρέπει  να  είμαστε  

με  δύναμη  για  να  αναλάβουμε  και  μια  ευθύνη .  Ο  εισαγγελέας  είναι  

εκεί  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ ,  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω .  Μια  πρόταση  ακόμη .  Και  βεβαίως  αντιλαμβάνομαι  ότι  

υπάρχει  και  κόπωση ,  αλλά  δεν  μπορούμε  να  καταστρατηγούμε  βασικές  
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αλήθειες ,  οι  οποίες  είναι  μπροστά  μας ,  τις  οποίες  εσείς  χειριστήκατε .  

Είναι  άδικο  και  είναι  και  ανήθικο  διοικητικά  σε  κατάσταση  πανικού  να  

επιβάλουμε  ότι  να  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  δυο  λεπτά ;  Για  δυο  λεπτά .  Καταρχάς  δεν  είναι  αυθαίρετη . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ .  Καταρχάς  δεν  είναι  αυθαίρετη  η  χρήση .  Τους  βάλαμε  

εμείς ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  να  πάνε  εκεί .  Εμείς  τους  

βάλαμε  εκεί .  Δεν  είναι  αυθαίρετη  χρήση .  Εντάξει ;  Καθαρές  κουβέντες ,  

καθαρά  λόγια .   

 Τώρα  για  την  νομιμότητα  που  θέλει  η  υπηρεσία ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

να  βάλουμε  ένα  τέλος  το  οποίο ,  δεν  αποδέχεσαι ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Δέκα  

ευρώ  τον  μήνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  το  είπαμε .  Το  ξεκαθαρίσαμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αλλά  δεν  είναι  αυθαίρετη  η  χρήση .  Εμείς  τους  βάλαμε  ομόφωνα  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  των  Σερραίων .  Σύμφωνοι ;  Που  την  βλέπετε  την  

αυθαίρετη  χρήση ;  Η  υπάλληλος  τώρα  για  ποιο  λόγο  δεν  ξέρω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα  προτείνω  να  ψηφίσουμε  όλοι  αυτή  την  πρόταση .  Αυτό  που  λέει  η  

αντιπολίτευση  να  ψηφίσετε  όλοι .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλοι  να  ψηφίσετε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  αυθαίρετη  η  χρήση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντώνη  με  συγχωρείς .  Δεν  θέλω  να  αναμοχλεύσω  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλοι  έφυγαν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  προηγούμενα ,  διότι  δεν  κατάλαβα ,  ειλικρινά ,  κ .  Φωτιάδη ,  τι  θέλατε  

να  πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  των  παρόντων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είχαμε  μια  γνωμοδότηση  της  κυρίας  Τσινίκα ,  τα  ξέρετε ,  δεν  θέλω  να  

λέμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια  τώρα  που  λέει  ότι  δεν  είναι  και  τα  λοιπά  και  

τα  λοιπά .  Δεν  θέλω  να  αναφέρω  αυτά ,  διότι  τα  λέει  η  εισήγηση  αυτά  

και  δεν  τα  λέτε .  Εμείς  βάσει  εκείνων ,  βάσει  αυτών  θέλαμε  να  λύσουμε  

το  θέμα  και  το  λύσαμε  το  θέμα ,  το  λύσαμε  πολύ  πιο  από  αυτά  που  λέτε  
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και  πολύ  πιο  αντρίκεια  κοιτάζοντας  στα  μάτια  και  τον  Πρόεδρο  και  το  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . .   

 Κοιτάξτε ,  έχετε  ένα  ελάττωμα ,  να  χαμογελάτε .  Σε  σένα ,  σε  σένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Γκότση .  Μην  κάνετε  χαρακτηρισμούς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μην  χαμογελάτε  διότι  δείχνει  αμηχανία ,  πρόσεξε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόσεξέ  με ,  δείχνει  αμηχανία .  Διότι  από  αυτά  που  είπατε  εδώ  δεν  

καταλάβαμε  τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  πειράζει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  διαβάσατε ,  λέτε  ένα  φιλολογικό .  Διαβάστε  λοιπόν  την  εισήγηση .  

Δεν  την  διαβάζετε .  Αδιάβαστοι  έρχεστε  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Βέβαια  αδιάβαστοι  έρχεστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  μην  κάνετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τι  λέει  η  εισήγηση  Βασίλη ;  Τι  λέει  η  εισήγηση ;  Δεν  θέλω ,  επειδή  εγώ  

δεν  θέλω  να  αναμοχλεύσω  τίποτα ,  ούτε  για  κτήρια  θέλω  να  πω ,  γιατί  

τα  νομιμοποίησαν  οι  άνθρωποι  με  τον  νόμο ,  τα  έχουν  νομιμοποιήσει ,  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  σας  κάνω  ένα  παράπονο .  Είναι  δυνατόν  να  

απευθύνεται  ο  εισηγητής  στον  Πρόεδρο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  βέβαια .  Όχι  βέβαια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  επιτρέπεται .  Προσπάθησα  να  σταματήσω .  Θα  σας  

παρακαλούσα ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  όχι  τέτοιους  χαρακτηρισμούς .  Έχετε  

δίκαιο  κ .  Φωτιάδη .  Έχετε  δίκαιο .  Παρακαλώ  κ .  Αντιδήμαρχε  όχι  

τέτοιους  χαρακτηρισμούς .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό  κ .  Φωτιάδη .  Παρακαλώ  συνεχίστε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Δεν  ζητάω  κανένα  συγνώμη .  Δεν  μπορεί  όταν  μιλάω  εγώ… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  εισηγητής  να  ζητήσει  συγνώμη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σιγά  τα  ωά ,  σιγά  τα  ωά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σιγά  τα  ωά ,  σιγά  τα  ωά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  όχι  τέτοιους  χαρακτηρισμούς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  τώρα  συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  τέτοιους  χαρακτηρισμούς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε  είναι  εκφράσεις  αυτές  τώρα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σιγά  τα  ωά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  το  επίπεδό  σου  είναι  αυτό… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλά  το  δικό  σου  το  ξέρουμε .  Πήγαινε  σε  μια  τηλεόραση  τώρα  και  

λέγε .  Πήγαινε  σε  μια  τηλεόραση  τώρα  και  λέγε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ζητώ  να  ανακαλέσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Με  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  κάνεις  χαρακτηρισμούς ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  Αντώνη  τι  χαρακτηρισμό  έκανα ;  Γιατί  να  ανακαλέσω ;  Τι  

έκανα ;  Τι  είπα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χαρακτήρισες  την  προσωπικότητα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  είπα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πως  δεν  είπες ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέστε  μου  τι  είπα .  Τι  είπα  την  προσωπικότητα ,  πείτε  τι  είπα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  που  πείτε  τι  είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συνεχίστε  επιτέλους ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μα  δεν  λένε  τι  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τον  διάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνέχισε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  λένε  τι  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τους  χαρακτηρισμούς  και  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπα  να  μην  χαμογελάει  και  ειρωνεύεται .  Αυτό  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μπορείτε  να  συνεχίσετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ  πολύ  θα  συνεχίσετε  επιτέλους ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  όχι  δεν  ανακαλώ .  Δεν  ανακαλώ .  Δεν  

ανακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείς  να  συνεχίσεις  σε  παρακαλώ  να  τελειώνουμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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. .  ο  κ .  Αγγελίδης  κάνει  νεύμα  στους  συμβούλους  του  να  φύγουν  έξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  να  δεις  τι  θα  σου  χαρίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  συνεχίσετε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ούτε  το  βλέμμα  μου  σου  χαρίζω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  συνεχίσετε ;  Σας  παρακαλώ  να  τελειώσουμε .  

Κύριε  Χρυσανθίδη  καθίστε ,  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Χρυσανθίδη .  

Μπορείτε  να  συνεχίσετε ,  σας  παρακαλώ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  δεν  θέλουμε  να  αναμοχλεύσουμε  ούτε  για  κτήρια  

όλα  οι  άνθρωποι  τα  νομιμοποίησαν ,  ούτε  για  όλα  αυτά  που  

αναφέρονται .  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  αυτή  που  λέει  η  κυρία  νομική  

σύμβουλος  και  δεν  θα  μεταφέρουμε  αυτά  εδώ ,  το  θέμα  μας  είναι  το  

τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  που  θα  μπει  ένα  συμβολικό  ποσό  και  τα  

λοιπά .   

 Αυτό  είναι  το  θέμα  μας  και  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Δευτερολογία .  Θέλετε  να  τοποθετηθείτε  κ .  

Φωτιάδη ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοιτάξτε ,  δεν  κοροϊδεύω  κανέναν ,  ούτε ,  κυρία  Ιλανίδου  σας  παρακαλώ  

όχι  τέτοιους  χαρακτηρισμούς  προς  το  προεδρείο .  Δεν  κοροϊδεύω  

κανέναν ,  τηρώ  τον  Κανονισμό  ως  έχει .  Δεν  μπορώ  να  τους  πιάσω  από  

το  χέρι  κανέναν ,  ούτε  εσάς  ούτε  κανέναν  άλλο .  Εάν  θέλετε  να  

αποχωρήσετε  από  την  αίθουσα  είναι  δικαίωμά  σας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Φωτιάδη  θέλετε  να  

τοποθετηθείτε ;    

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  δεν  υπάρχει  λόγος  για  φωνάζετε .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  πολύ  σεβασμό  στο  πρόσωπό  σας ,  δεν  θέλω  να  σας  

κάνω  νουθεσίες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  εσύ  τρέπεσαι  εις  φυγή  φοβάσαι  να  ψηφίσεις .  Γι '  αυτό  δεν  κάθεσαι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φοβάσαι  να  ψηφίσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  σε  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάτσε  να  ψηφίσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φοβάσαι  να  ψηφίσεις .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  δεν  υπάρχει  λόγος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  λέει  ότι  την  είπα  να  φύγει .  Την  είπα  να  φύγει  εγώ ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  λέτε  τώρα ;  Δεν  είπα  σε  κανέναν  να  φύγει .  Σε  κανέναν  δεν  είπα  να  

φύγει .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αφού  τους  έκανες  νόημα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  κανέναν  δεν  είπα  να  φύγει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  τώρα  είναι  κουβέντες  αυτές ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάτσε  να  ψηφίσεις  εδώ  αυτό  που  υποστηρίζεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κάτσε  να  το  ψηφίσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  καθίστε ,  σας  παρακαλώ  στην  θέση  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  που  συμβαίνει ,  με  όλο  τον  σεβασμό ,  είναι  

καταστρατήγηση  του  οργάνου ,  της  θεσμικής  του  λειτουργίας .  Σε  άλλες  

των  περιπτώσεων  ο  Πρόεδρος  έβγαινε  έξω  και  καλούσε  τους  

συναδέλφους  να  έρθουν  μέσα .  Εμείς  από  σεβασμό  στο  σώμα  και  από  

αίσθημα  ευθύνης  που  μας  διακατέχει ,  μένουμε .  Αλλιώς  έπρεπε  πρώτοι  

να  αποχωρήσουμε .   

 Επειδή  είναι  και  οι  εκπρόσωποι  εδώ  αλλά  και  θεωρούμε  ένα  θέμα  

το  οποίο  εξαντλήθηκε  θα  πρέπει  να  έχει  και  ψήφο  εμείς  μένουμε ,  

μένοντας  σταθεροί  και  συνεπείς .  Όμως  εδώ  παρακαλώ  να  γραφτεί  αυτό  

που  λέω ,  το  στοιχειώδες ,  παρακαλώ  όπως  τα  διατυπώνω ,  από  το  

προεδρείο  είναι  να  καλέσει  τους  συναδέλφους  μέσα  στην  αίθουσα ,  

αλλιώς  πως ,  εξ  ου  και  το  χαμόγελό  μου ,  είναι  μια  οργανωμένη  από  τον  

Δήμαρχο  συμπεριφορά ,  η  οποία  πλήττει  το  κύρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

 Στο  θέμα  λοιπόν  εγώ  διαβάζοντας  την  εισήγηση  και  τον  

συνδυασμό  των  δυο  νομοθετημάτων  που  στην  δεύτερη  σελίδα  κάνει  

χρήση  ο  εισηγητής  και  όπως  συμπερασματικά  στην  τρίτη  σελίδα  

καταλήγει  ότι  δεν  υπήρχε  συμβατική  σχέση  γι '  αυτό  πρέπει  να  

κληθούμε  να  επιβάλουμε ,  εμείς  θεωρούμε  ότι  και  συμβατική  σχέση  
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υπήρχε  και  σε  γνώση  του  συγκεκριμένου  Δημάρχου  από  το  ΄11 ήταν  

και  από  κοινού  κάναμε  πρόταση  για  να  χρησιμοποιήσουμε  τον  χώρο  

και  να  εγκαταστήσουμε  μηχανήματα  και  να  κάνουμε  μετ’  επιβίβαση  

των  δημοτών  μας  και  εκεί  κάποιοι  συμφάγανε  σε  χρονιάρες  μέρες  από  

αυτή  την  Δημοτική  Αρχή  και  εκεί  έγινε  η  μετακίνηση ,  όπως  όλοι  

ξέρουμε ,  με  ομόφωνη  απόφαση  του  τότε  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στο  

οποίο  μέλος  ήταν  ως  αντιπολίτευση  ο  κ .  Αγγελίδης .   

 Θεωρούμε ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Μυστακίδης  και  κλείνω ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   εάν  θέλαμε  να  επιβάλλουμε  σήμερα ,  το  θέλαμε  εντός  

εισαγωγικών ,  διότι  ορθά  η  εισηγήτρια  είπε  ότι  από  την  στιγμή  που  

προκύπτει  ότι  κάτι  καταστρατηγήθηκε  με  μια  απόφαση ,  κάνουν  

θεραπεία  είπε  η  κ .  Τσινίκα  στο  πρώτο  συμβούλιο  που  αντιμετωπίσαμε .   

 Λοιπόν ,  αυτό  συνέβη  πέρυσι  και  επειδή  πέρυσι  είχαμε  

κανονισμός  αυθαίρετης  χρήσης  δημοτικών  γαιών ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Μυστακίδης ,  αυτό  τον  Κανονισμό  λέμε  να  κάνει  χρήση  ο  κ .  Αγγελίδης  

ως  Δήμαρχος  και  με  το  ύψος  της  κατηγοριοποίησης ,  όπως  τους  έχουμε  

εκεί  τους  αγρούς ,  έχουμε  ξερικούς ,  έχουμε  ποτιστικούς ,  πρόεδρε ,  με  

βάση  εκείνη  την  κατηγοριοποίηση  στο  ελάχιστο  να  επιβάλουμε  ένα  

τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  με  βάση  τον  Κανονισμό  που  ψηφίσαμε  το  

΄16. 

 Νομίζω  είμαι  σαφής  στην  πρότασή  μου .  Έτσι ;  Αυτή  είναι  η  

πρόταση  της  παράταξής  μας ,  η  οποία  είναι  πολύ  συγκεκριμένη  και  

βεβαίως  είναι  στην  ουσία ,  ξαναλέω ,  άδικη ,  διότι  εμείς  είμαστε  αυτοί  

που  πήραμε  τα  αστικά  να  κάνουμε  τον  μαθητόκοσμο ,  δηλαδή  

συναλλαχθήκαμε  με  αυτή  την  δομή .  Είναι  κοινωνικής  υπόστασης ;  

Είναι  κερδοφορικής ;  Κερδοσκοπικής ;  Δεν  το  αναζητούμε  αυτό .   
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 Το  βέβαιο  είναι  ότι  με  αυτή  την  ομάδα ,  την  κοινωνική  ομάδα  των  

δημοτών  που  εκεί  εργάζονται  και  επενδύσανε ,  εσείς  ως  Δημοτική  Αρχή  

είχατε  σχέσεις .  Ξέρατε  ότι  υπάρχουν  εκεί ,  τους  παροτρύνατε  να  

επενδύσουν ,  τους  καλέσατε  να  κάνετε  από  κοινού  πρόγραμμα ,  

συναλλαχθήκατε  μαζί  τους ,  δεν  λέω  έτσι ,  αντιλαμβάνεστε  την  χρήση  

που  δίνω ,  πήρατε  τις  προφορές ,  τις  γαλαντόμες  προσφορές ,  μέχρι  

πρότινος  ήταν  πάρα  πολύ  σεβάσμιοι  και  αποδεκτοί ,  με  όποια  μορφή ,  

εγώ  θα  συμφωνώ  ποια  είναι  η  μορφή  αυτού  του  οργάνου  και  νομίζω  

σήμερα  είναι  ηθικό  κυρίως  το  θέμα .   

 Σαφέστατα  και  ο  κ .  Αγγελίδης  θα  βάλει  ένα  μικρό  τίμημα  αλλά  

λέω ,  αντί  να  πάμε  σε  αυτούς  τους  δυο  νόμους  που  ταξιδεύουμε  με  δυο  

βάρκες ,  να  πάμε  στο  ΄16 και  να  επιβάλουμε  με  τον  κανονισμό  που  

ψηφίσαμε ,  για  το  ΄16 και  για  το  ΄17 το  μικρότερο  τέλος ,  διότι  εκεί  οι  

γαίες  είναι  ξερικές .   

 Είμαι  σαφής ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κ .  Δήμαρχος  κλείνει  το  θέμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  ζητήσει  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ζητήσει  τον  λόγο ;  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυθαίρετα  σημαίνει  όταν  εγώ  πηγαίνω  κάπου ,  μιλάμε  

ελληνικά  τώρα  και  καταλαμβάνω  ένα  χώρο  χωρίς  να  ρωτήσω  κανέναν .  

Αυτό  καταλαβαίνω  εγώ  αυθαίρετα .  Αυτοί  δεν  πήγαν  εκεί  αυθαίρετα  οι  

άνθρωποι .  Ολόκληρο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  των  Σερραίων  τους  είπε  

να  πάτε  εκεί  για  να  σταματήσει  το  κακό  μέσα  στην  πόλη  και  αυτοί  
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δεχθήκανε  και  πήγαν  οι  άνθρωποι .  Δεν  είναι  αυθαίρετη  η  χρήση .  

Κακώς  την  ονομάζει  η  εισηγήτρια  αυθαίρετη  χρήση .  Πήγαν  με  εντολή  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Πώς  τολμάτε  και  λέτε  ότι  είναι  αυθαίρετη  

η  χρήση ;  Με  ποιο  δικαίωμα ;  Αυθαίρετα  πήγαν  αυτοί .  Το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  με  τον  Δήμαρχο  είπε  να  πάτε  εκεί .  Τους  διατάξανε .  Δεν  

θέλανε  να  πάνε  οι  άνθρωποι  γιατί  και  στην  πλατεία  Εμπορίου  μια  χαρά  

ήταν .  Αλλά  δεν  άντεχαν  άλλο  οι  κάτοικοι  εκεί ,  κ .  Αγγελίδη  και  το  

θυμάσαι  τι  φασαρίες  γίνονταν  μέσα  στο  συμβούλιο .  Θυμάσαι .  Γιατί  

δεν  τα  λες  αυτά ;   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  είναι   αυθαίρετο  καταρχάς .  Αλλά  εγώ  είπα  

για  την  νομιμότητα  που  θέλει  η  υπηρεσία  και  εσείς  το  δέχεστε  κύριε ,  

να  βάλουμε  ένα  τίμημα   μικρό  να  τελειώσουμε .  Ορίστε .  Για  ποιο  λόγο  

φωνάζουμε  και  μαλώνουμε  τσάμπα  εδώ  μέσα ;  Εσύ  θα  μου  το  πεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κύριε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής :  εδώ  δηλαδή  εάν  πάρουμε  

μια  απόφαση  όπως  την  λέει  η  υπηρεσία  και  βάλουμε  ένα  συμβολικό  

τίμημα ,  έχετε  αντίρρηση  σε  αυτό ;  Αυτά  τα  10 ευρώ  που  λέει ,  τα  5 

ευρώ ;  Έχετε  αντίρρηση  πάνω  σε  αυτό ;  Δεν  μου  απαντάτε .   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι  σε  σας  ρωτάω .  Πρόεδρε  σε  σας  ρωτάω .  Ελάτε  λίγο ,  ελάτε  εδώ .  

Υπάρχει  μια  εισήγηση  της  υπηρεσίας  που  λέει  ότι  πρέπει ,  επικαλείται  

νόμους  και  λέει  ότι  πρέπει  να  βάλουμε  ένα  τέλος .   

Κος    :  

Σύμφωνα  με  την  εξέλιξη  των  πραγμάτων .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  η  υπηρεσία  τα  λέει  και  επικαλείται  νόμους .  Δηλαδή  εάν  πάρουμε  

αυτή  την  απόφαση  και  μεθαύριο  βάλουμε  ένα  συμβολικό  τίμημα ,  έχετε  

αντίρρηση  σε  αυτό ;   

Κος    :  

Δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τότε ;   

Κος    :  

Εγώ  νομίζω  αυτή  η  απόφαση  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είπαμε ,  αυτό  κάνουμε .   

Κος    :  

Όταν  λέτε  στην  αυθαίρετη  προηγουμένως  που  είχε  τοποθετηθεί  και  ο  κ .  

Αναστασιάδης  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  το  θέμα  ποιο  είναι ;  Ότι  εμείς  είχαμε  

κάνει  σύμβαση .  Υπάρχει  σύμβαση  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος    :  

Μισό  λεπτό  να  τελειώσω  για  να  καταλάβουμε .  Εγώ  πραγματικά  έχω  

μπερδευτεί .  Εμείς  δεν  πήγαμε  ποτέ  αυθαίρετα  εκεί .  Υπάρχει  μια  
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σύμβαση ,  ήταν  του  2004,  2005, την  οποία  είχατε  ψηφίσει  και  εσείς  

τότε  που  ήσασταν  στην  αντιπολίτευση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος    :  

Δηλαδή  εκείνη  την  χρονική  στιγμή  η  Δημοτική  Αρχή ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  αποφάσισε ,  όπως  είπε  προηγουμένως  και  ο  κ .  

Αναστασιάδης ,  να  μεταφερθεί  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  στο  στρατόπεδο  που  

γινόταν  ένας  χώρος  δέκα  στρεμμάτων .  

 Κάναμε  ένα  χρησιδάνειο ,  μια  σύμβαση ,  η  οποία  και  μέχρι  σήμερα  

εγώ  νομίζω  ότι  ισχύει  γιατί  δεν  έχει  καταγγελθεί ,  δεν  έχει ,  τέλος  

πάντων ,   παύση  να  υπάρχει .   

 Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα ,  ήρθαμε  σε  συνεννοήσεις  είπαμε  ότι  από  

εδώ  και  πέρα  ότι  θα  κάνουμε  μια  καινούργια  μίσθωση  με  ένα  

συμβολικό  ποσό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι ,  

Κος    :  

Δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση .  Εάν  είμαστε  τώρα ,  Δήμαρχε  κοινωφελής  

οργανισμός  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  ειπώθηκα .  Μια  στιγμή  Ηλία .  Πρόεδρε  ειπώθηκαν ,  δυο  

συνεδριάσεις  έγιναν .  Ειπώθηκαν  και  τα  λοιπά .  Έχουμε  τώρα  μια  

εισήγηση .  Της  υπηρεσίας  την  εισήγηση  δεν  την  κάνουμε  εμείς ,  την  
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κάνουν  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  και  υπογράφει  ο  Διευθυντής  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας  και  η  προϊσταμένη  του  Κτηματολογίου .   

 Λένε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  επικαλούμενοι  νόμο  ότι  πρέπει  να  

επιβάλουμε  ένα  τέλος  χρήσης ,  το  τέλος  όμως ,  το  τέλος  που  θα  το  

επιβάλω  εγώ  μετά  από  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών ,  σας  το  

εγγυώμαι  ότι  θα  είναι  τελείως  συμβολικό .  Είναι  σε  αυτό  το  ύψος  που  

λέει  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  εάν  είναι  δυνατόν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή  λίγο  Ηλία .  Έχετε  αντίρρηση  σε  αυτό ;   

Κος    :  

Όχι  δεν  έχω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τότε  έληξε  το  θέμα .   

Κος    :  

Διασυρόμαστε  τόσο  καιρό ,  κύριε  Δήμαρχε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  γιατί  διασύρεστε ;  Μια  στιγμή  τώρα .  Εφόσον ,  πρόεδρέ  μου ,  μια  

στιγμή .  Εφόσον  δεν  έχετε  αντίρρηση  σε  αυτό ,  που  είναι  το  πρόβλημα ;  

Όπως  βλέπετε  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  είχαμε  όλη  την  καλή  διάθεση  

και  την  δείξαμε  για  να  παραμείνετε  εκεί  και  κάνουμε  όλες  τις  νόμιμες  

ενέργειες  για  να  μην  μπορεί  να  καταγγείλει  κανένας  ούτε  εσάς ,  ούτε  

εμάς  προκειμένου  να  παραμείνετε  εκεί .   

 Αυτά  όλα  μας  τα  λένε  οι  υπηρεσίες  τώρα  τι  να  κάνουμε .  Δεν  τα  

αποφασίζουμε  εμείς .  Μας  εισηγούνται  οι  υπηρεσίες .  Τις  εισηγήσεις  

δεν  τις  κάνουμε  εμείς .  Άρα  δεν  διαφωνείτε  πάνω  σε  αυτό .   
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Κος    :  

Διαφωνούμε  ξέρετε  που  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που ;  

Κος    :  

Λέει  μια  αναδρομή  ισχύ  από  το  ΄12 μέχρι  το  ΄16 ότι  ήμασταν  

παράνομοι  εμείς  μέσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  λέει  αυτό .  Δεν  λέει  αυτό .   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρέ  μου  η  ουσία  ξέρεις  ποια  είναι ;  Τι  απόφαση  παίρνουμε ;  

παίρνουμε  απόφαση  επιβολή  τέλους .  Το  ύψος  του  τέλους  θα  το  

καθορίσω  εγώ  με  ένα  συμβολικό  τίμημα .  Η  ουσία  είναι  αυτή ,  αφήστε  

τα  άλλα .  Σε  αυτό  διαφωνείτε ;  Διαφωνείτε  σε  αυτό  πρόεδρέ  μου ;   

Κος    :  

. .το  καλύτερο  από  την  αρχή  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  το  καλύτερο  κάνουμε .  

Κος    :  

Εάν  ήταν  δυνατόν  και  από  τα  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε  τώρα ,  αυτό  κάνουμε .  Μα  βλέπετε  όλα  αυτά ,  όλα  αυτά  τα  

εξετάζουν  οι  υπηρεσίες ,  εισηγούνται .  Τις  υπηρεσίες  γιατί  τις  έχουμε ;  

Εμείς  θα  τα  κάνουμε  αυτά ;  Εξετάζουν  την  νομοθεσία ,  εξετάζουν  τα  
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πάντα  και  μας  εισηγούνται .  Πάνω  σε  αυτό  σας  λέω  ότι  θα  οριστεί  ένα  

τέλος .  Το  ύψος  του  τέλους  θα  είναι  συμβολικό .  Διαφωνείτε ;   

Κος    :  

Όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τότε  που  είναι  το  πρόβλημα ;  Άρα  που  είναι  το  πρόβλημά  μας .  δεν  

έχετε  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  επαναλαμβάνουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,   τα  ίδια  και  τα  ίδια .  Να  

ψηφίσουμε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  σας  παρακαλούσα  όμως  ήρεμα  και  χωρίς… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήρεμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κλείνουμε  το  θέμα  σας  παρακαλώ .  

Κος    :  

Να  κάνω  μια  ερώτηση ;  Όσον  αφορά  την  εισήγηση  που  κάνει  η  

υπηρεσία ,  ζητάει  δηλαδή  από  εσάς  να  πάρετε   μια  απόφαση  για  να  

καταλογίσετε  ένα  τέλος  με  αναβολική  ισχύ .  Δηλαδή  από  το  ΄12 έως  το  

΄16,  γιατί  δεν υπήρχε συμβατική σχέση λέει .  Αυτό είναι  αλήθεια;  

Δηλαδή από το ΄12 μέχρι το ΄16 δεν υπήρχε συμβατική σχέση; Τι 

εννοώ ;  Δηλαδή  η  σύμβαση . .  δεν ίσχυε το ΄12 ή το ΄13;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δημήτρη  μια  στιγμή .  Αυτά  όλα  δεν  τα  ξεκαθαρίσαμε  στα  δυο  Δημοτικά  

Συμβούλια ;  Τα  είπαμε ,  τα  ξανά  είπαμε ,  τα  ξανά  είπαμε  και  καταλήξαμε  

στην  απόφαση  να  συνεχίσετε  να  είστε  εκεί ,  εφόσον  γίνουν  όλες  οι  

νόμιμες  διαδικασίες .  Αυτά  αφού  τα  ξεκαθαρίσαμε ,  τα  είπαμε .  Ξανά  

επανερχόμαστε  σε  αυτό ;   

Κος    :  

Αυτή  η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί ,  δηλαδή  να  μας  επιβάλλετε  ένα  

τέλος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  το  ρωτάς  εμένα .  Ρώτησε  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  που  

κάνουν  την  εισήγηση .  Εγώ  δεν  αμφισβητώ  αυτά  που  λένε  οι  

υπηρεσιακοί  παράγοντες .   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπράβο ,  καλά  κάνεις .  Άρα  εγώ  έκανα  μια  απλή  ερώτηση .  Μια  απλή  

ερώτηση  έκανα  στον  αδελφό  σου ,  εάν  συμφωνεί  με  αυτή  την  απόφαση  

και  είπε  ότι  συμφωνεί .  Εσύ  τώρα  έρχεσαι  και  λες  ότι  δεν  συμφωνείς .  

Δηλαδή  τι  ισχύει ;  Να  ξέρουμε  παιδιά .   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  ισχύει ;   

Κος    :  

Συμφωνούμε  στην  εκμίσθωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η  εκμίσθωση  όμως  για  να  γίνει  μια  από  τις  προϋποθέσεις  … 

Κος    :  

Πρέπει  να  συμφωνήσουμε  εμείς  ότι  είμαστε  αυθαίρετοι .  Αυτό  λέτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυθαίρετοι .  Μια  από  τις  προϋποθέσεις  είναι  αυτό  που  λέει  η  εισήγηση  

αυτή ,  ότι  πρέπει  να  επιβληθεί  τέλος .  Σέβομαι  απόλυτα .  Ηλία  με  

αγχώνεις .  Με  αγχώνεις .  Σταμάτα  να  τελειώσω  και  μετά .   

 Λοιπόν ,  κοιτάξτε .  Η  εκμίσθωση ,  λήφθηκε  απόφαση  για  

εκμίσθωση .  Τελειώσαμε .  Για  να  μείνετε ,  για  γίνει  εκμίσθωση  η  

υπηρεσία  ψάχνει  τους  νόμους ,  ψάχνει  τα  πάντα  και  μας  φέρνει  

εισηγήσεις  για  να  γίνουν  όλα  νόμιμα .  Μια  από  αυτή  την  απόφαση  που  

πρέπει  να  πάρουμε  είναι  αυτό ,  που  λέει  ότι  πρέπει  να  επιβάλουμε  

τέλος .  Το  ύψος  του  τέλους  θα  είναι  συμβολικό .   

 Ρωτάω ,  διαφωνείτε  σε  αυτό ;   

Κος    :  

Μα  δεν  είναι  το  θέμα  του  ύψους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  διαφωνείτε .  Ναι  παιδί  μου ,  το  σέβομαι ,  άρα  διαφωνείς  στην  

επιβολή  τέλους ,  αυτό  λέω .  Διαφωνείς .  

Κος    :  

Την  επιβάλλετε  γιατί  δεν  υπήρχε  συμβατική  σχέση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  διαφωνείς .   

Κος    :  

Όμως  υπήρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δημήτρη  μου  ωραία ,  διαφωνείς .  Αυτό  λέω ,  διαφωνείς .  Δεν  συμφωνείς .  

Αυτό  λέω .  Είναι  απλά  αυτά  που  ρωτάω .  Άρα  διαφωνείς  στην  επιβολή  

τέλους .   

Κος    :  

Διαφωνώ  με  την  εισήγηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πάλι .  Διαφωνείς .  Θα  σκάσω .  Ναι ,  διαφωνείς  με  την  εισήγηση .  

Διαφωνείς  με  την  εισήγηση  ότι  δεν  πρέπει  να  ληφθεί  τέτοια  απόφαση .  

Αυτό  λες .  Έτσι  δεν  είναι ;   

Κος    :  

Αυτό  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία .  Άντε  πες  το  παιδί  μου .  Πες  το .  Ο  αδελφός  σου  είπε  άλλο  

πράγμα  προηγουμένως .  Είπε  ότι  συμφωνεί .  Ο  αδελφός  σου  είπε  ότι  

συμφωνεί .  Εσύ  λες  ότι  διαφωνείς ;  

Κος    :  

Για  την  εκμίσθωση .  Μιλάμε  για  την  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πάλι .  Δεν  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  τελειώνουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε .  Δεν  γίνεται  συνεννόηση .  Άλλο  

εκμίσθωση .  Για  την  εκμίσθωση  πήραμε  απόφαση .  Για  να  γίνει  η  

εκμίσθωση  όμως  πρέπει  να  προηγηθούν  κάποια  άλλα  πράγματα ,  όπως  

αυτό ,  η  επιβολή  τέλους .  Σε  αυτό  συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε ;  Που  το  
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ύψος  του  τέλους  θα  είναι  συμβολικό .  Γιατί  δεν  το  καταλαβαίνεις  αυτό  

δηλαδή ;   

 Συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε  σε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  να  προχωρούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ρωτάω  παιδί  μου ,  μια  απάντηση  θέλω  να  πάρω  από  εσάς .  Συμφωνείτε  ή  

διαφωνείτε  σε  αυτό ;   

Κος    :  

Να  συμφωνήσουμε  σε  κάτι  που  δεν  ισχύει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία  δεν  συμφωνείς .  Πες  ότι  δεν  συμφωνώ  παιδί  μου .  Πες  δεν  

συμφωνώ .  Είναι  τόσο  δύσκολο  να  απαντήσεις ;   

Κος    :  

Μα  το  λέω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  δεν  συμφωνείς .  Εντάξει  τελείωσε ,  έληξε .  Δεν  συμφωνείς .   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έληξε  παιδιά ,  δεν  συμφωνείτε .  Εντάξει .  Ωραία ,  δεν  συμφωνείτε .  

Κος    :  

Δεν  μας  καλέσατε  εδώ  πέρα  να  πούμε  τις  απόψεις  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  δεν  συμφωνείτε .  Αυτό  ρωτάω .   

Κος    :  

Ούτε  καταληψίες  του  χώρου  ήμασταν .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

20

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πάλι  τα  ίδια .  Ωραία .  Δημήτρη  δεν  χρειάζεται  να  μου  το  

εξηγήσεις .  Δεν  συμφωνείς ,  τελειώσαμε ,  έληξε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  να  το  κλείσουμε ,  να  μην  επαναλαμβάνουμε  τα  ίδια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  είναι  φοβερό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνει  το  θέμα ,  κλείνει .  Σας  παρακαλώ  πολύ  να  τελειώνουμε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  μιλάω .  Όχι ,  δεν  μπορείς .  Μιλάω  και  δεν  θα  με  διακόψεις .  Μιλάω  

και  δεν  θα  με  διακόψεις .  Μίλα  μετά  άμα  θες .  Μιλάω  και  δεν  θα  με  

διακόψεις .  Σου  επιτρέπω  να  μιλήσεις  μετά .  Όχι ,  δεν  θα  με  διακόψεις .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  ένα  ναι ,  ένα  όχι .  Μια  ώρα  κάνει  για  να  πει  ένα  ναι  και  ένα  όχι .  

Μια  ώρα .   

 Κύριε  Γιαννακίδη  θα  με  αφήσεις  να  ολοκληρώσω .  Θα  με  αφήσεις  

να  ολοκληρώσω .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .τόση  ώρα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  απαντάει  τόση  ώρα .  Εγώ  φταίω  εάν  δεν  απαντάει ;  Εγώ  φταίω ;  

Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  δυο  λόγια  θα  πω   και  τελειώνω  και  κάντε  ότι  
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θέλετε .  Δυο  λόγια  θα  πω  εγώ .  Δυο  λόγια ,  κάντε  ότι  θέλετε ,  δεν  με  

ενδιαφέρει .  Δεν  με  ενδιαφέρει .   

 Ο  λαϊκισμός  έχει  καταστρέψει  αυτή  την  χώρα  και  δυστυχώς  

μυαλό  δεν  έχουμε  βάλει .  Ακούστηκε  ότι  οργανωμένη  συμπεριφορά  με  

υπόδειξή  μου .  Δηλαδή  του  Μυστακίδη  του  είπα  εγώ  να  βγει  έξω .  Τι  

είναι  αυτά  δηλαδή ;   

Εάν  γίνει  ένας  σεισμός  ή  εάν  πέσει  ένας  μετεωρίτης  κάποιοι  από  

το  μίσος  και  την  εμπάθεια  για  τον  Αγγελίδη  θα  το  χρεώσουν  στον  

Αγγελίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ ;  Αυτά  είναι  όπως  τα  λέω ,  αυτή  είναι  η  αλήθεια .  Ζεις  με  αυτό  το  

μίσος  και  βγαίνεις  στην  κοινωνία ,  βγαίνεις  στην  κοινωνία .  Εγώ  

διέταξα  τον  Μυστακίδη  να  βγει  έξω ;  Εγώ  τον  διέταξα ;   

 Εγώ  άκουγα  και  δεν  σας  διέκοπτα .  Λοιπόν ,  συμφάγαμε .  Τι  

συμφάγαμε ;  Με  ποιον  συμφάγαμε .  ότι  να  είναι ,  ότι  μπούρδα  θέλεις  την  

ακούς  δηλαδή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  τρώγαμε  σουβλάκια ,  με  ποιον ;  Με  ποιον ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ΄15 με  το  ΄16 δεν  τρώγατε  τις  χρονιάρες  μέρες  που  ψήνανε  

σουβλάκια ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Με  ποιον ;  Και  τώρα  άμα  με  καλέσουν  θα  πάω ,  που  είναι  το  πρόβλημα ;  

Αυτό  είναι  κακό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  σωστή  αυτή  η  συμπεριφορά  όμως  εδώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος  με  διακόπτει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι  αλλά  ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε ,  Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  σας  σας  ακούω  μισή  ώρα…Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μιλήσανε  και  δεν  έκανα  καμία  διακοπή .  Μου  κάνανε  εκατό  διακοπές  

και  δεν  τους  βάζετε  στην  θέση  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  πάρα  πολύ ,  μιλάτε  με  τον  Πρόεδρο  του  …τόση  ώρα  και  

κάνετε  μονόλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  τόση  ώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ούτε  ένα  ναι  ούτε  ένα  όχι  δεν  βγάζω .  Εγώ  φταίω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  με  αναγκάσετε  να  διακόψω  το  συμβούλιο .  Θα  με  αναγκάσετε  

ειλικρινά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τελειώνω   Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ολοκληρώνω .  Κυρία  Καλώτα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  σας  παρακαλώ .  

Επαναλαμβάνω  ένας  μετεωρίτης  εάν  πέσει ,  εδώ  εάν  γίνει  σεισμός  

κάποιοι  θα  το  χρεώσουν  στον  Αγγελίδη  από  μίσος .  Δεν  μπορούν  να  

ξεπεράσουν  το  αποτέλεσμα ,  δυστυχώς .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια .   

 Αυτή  είναι  η  εισήγηση .  Αυτή  η  εισήγηση  έγινε  με   υπόδειξη  δική  

μου ;  Μα  κάποιοι  δεν  σέβονται  ούτε  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες ,  

δεν  σέβονται  κανέναν .  Υπογράφει  Πάλλας ,  Τσανίδου .  Δεν  υπογράφω  

εγώ .  Δεν  υπογράφει  κανένας  Αντιδήμαρχος .  Μα  δεν  σέβεστε  κανέναν  

υπάλληλο ;  Κανέναν  δεν  σέβεστε ,  τίποτα ;  Βάζουν  την  υπογραφή  τους .   

 Εάν  αυτοί  οι  άνθρωποι  παρανομούν  ή  λένε  ψέματα ,  ιδού  ο  Ρόδος ,  

ιδού  και  το  πήδημα .  Από  εισαγγελείς  κάποιοι  ξέρουν  πάρα  πολύ  καλά  

τις  πόρτες  αυτές ,  συνέχεια  είναι  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς ,  Πρόεδρε  σε  σένα  απευθύνομαι ,  όλη  την  καλή  μας  διάθεση  την  

δείξαμε  για  να  παραμείνει  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  εκεί .  Θέλουμε  να  παραμείνει .  

Πρέπει  να  καταλάβετε  όμως  πως  λειτουργεί  ένας  δήμος .  Ένας  δήμος  

δεν  είναι  μαγαζί  του  Δημάρχου  να  κάνει  ότι  θέλει .  Ένας  δήμος  

λειτουργεί  και  ένας  Δήμαρχος  κάτω  από  νόμους  και  μας  λένε  ότι  για  
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να  εκμισθώσουμε  θα  πρέπει  να  πάρουμε  αυτή  την  απόφαση .  Εάν  δεν  

ληφθεί  αυτή  η  απόφαση ,  θα  μπλοκάρετε ,  δεν  θα  εκμισθωθεί .  Θα  δείτε .   

 Εγώ  σας  το  λέω  αυτό  για  το  καλό  σας .  Μην  σας  παρασύρουν  

κάποιοι  λαϊκιστές .  Μην  σας  παρασύρουν .   

 Λοιπόν ,  εγώ  αυτά  είχα  να  πω  και  κάντε  ότι  θέλετε .   

Κος    :  

Δήμαρχε ,  μισό  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ .   

Κος    :  

Αυτή  την  στιγμή  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  σημασία  έχει  αυτό ;  

Κος    :  

Όχι ,  δεν  έχει  σημασία .  Εγώ  θα  μπορούσα  και  να  λείπω .  Εγώ  δέχθηκα  

ένα  τηλεφώνημα  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  το  οποίο  είπα  ότι  θα  

παρευρεθώ  και  θα  παρακολουθήσω  την  συνεδρίαση .  Εγώ  δεν  ήρθα  εδώ  

με  τις  προτάσεις  μου  ούτε  έγγραφο  πήρε  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  Σερρών  αυτό  εδώ  

πέρα ,  την  απόφαση  των  υπηρεσιακών   παραγόντων  και  τα  λοιπά .  Εγώ  

ξαφνικά  τα  έμαθα  χθες  και  συγκεκριμένα  από  την  Διαύγεια  το  

κατεβάσαμε  και  τα  είδαμε .  Εμείς  δεν  ξέραμε  εάν  ήμασταν  παράνομοι  . .  

 Εσείς  που  με  ρωτάτε ,  εγώ  θέλω  στο  γενικότερο  πλαίσιο  και  λέω  

από  την  αρχή  ότι  εγώ  ήθελα  να  τελειώσει  αυτή  η  όλη  φασαρία ,  θα  την  

πω  εγώ…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε .   

Κος    :  
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Να  εκμισθωθεί .  Τις  προάλλες  βγήκε  στα  κανάλια  και  έκανε  μια  

δυσφήμιση  ο  κ .  Χασαπίδης  . .μας  έκανε  ξεφτίλα  παρόλο  που  δεν  βγήκα  

εγώ  στα  κανάλια .  Ποιος  ο  κ .  Χασαπίδης .  Που  θα  έπρεπε  σήμερα  να  ο  

κύριος  αυτός  εδώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  δεν  μπορώ  να  απολογούμαι  για  τον  κάθε  ένα .   

Κος    :  

Δεν  μπορεί  να  σπιλώνει  ένα  ολόκληρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  Πρόεδρε  είναι  απών  και  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  αναφορά  

στους  απόντες .  Παρακαλώ  πολύ .   

Κος    :  

. .στα  κανάλια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνετε  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Γκότση  όχι  σας  παρακαλώ ,  ο  κ .  

Δήμαρχος  έκλεισε .  Δεν  θέλω  τίποτα  περισσότερο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  όχι .  Δεν  θα  το  ξημερώσουμε  εδώ .  Ειπώθηκαν  τα  πάντα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη  δηλαδή .  Λέτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς  Θεού  δηλαδή .  Κύριε  Γκότση  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ .  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  ουσιώδες  όμως .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  εξαντλήθηκε  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  ουσιώδες  διότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  σε  ψήφιση .  Σας  παρακαλώ .  Όχι ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .  

Παρακαλώ .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Καλώτα ,  να  ακούσουμε  την  υπεύθυνη  και  ανάλογα  θα  

πράξουμε .  Πείτε  με .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  απαρτία  μας  δεν  έχει  διαταραχθεί ,  γιατί ,  τέλος  πάντων ,   το  άρθρο  

προβλέπει  ότι  όσοι  ήταν  παρόντες  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  των  παρόντων .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όμως  δεν  υπάρχει  εγκυρότητα  στην  απόφαση .  Δεν  είμαστε  ένδεκα  

μέσα  για  να  ψηφίσουμε .  Άρα  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε .  Αυτό  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ψηφίσουν  αυτοί  που  είναι  και  ας  ακυρωθεί  η  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  των  παρόντων  δεν  μπορεί  να  γίνει  ψηφοφορία ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  να  κάνουμε ;   
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το  άρθρο  λέει  ότι  δεν  διαταράσσεται  η  απαρτία  μας ,  όμως  για  να  είναι  

έγκυρη  η  απόφαση  πρέπει  να  έχουμε ,  τουλάχιστον ,  τους  μισούς  συν  

έναν ,  από  τα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  κάνω  έκκληση  στους  συναδέλφους  να  έρθουν  στην  αίθουσα  να  

ψηφίσουν .  Δεν  μπορώ  να  τους  πάρω  από  το  χέρι  αλλά  κάνω  έκκληση  

στους  συναδέλφους  για  να  κυλήσει  ομαλά  η  διαδικασία .   

Κύριε  Γιώργο  ανακοινώστε  στους  συναδέλφους  ότι  είναι  στην  

κρίση  τους  εάν  πρέπει  να  παρευρεθούν  ή  όχι .  Θα  περιμένω  δυο  λεπτά  

και  εάν  οι  κύριοι  συνάδελφοι  ανταποκριθούν  στο  κάλεσμα  του  

Προέδρου ,  καλώς ,  εάν  όχι  θα  προχωρήσουμε  ότι  προβλέπει  και  

παρακαλώ  χωρίς  σχόλια .  Ας  αφήσουμε  λιγάκι  να  πέσουν  και  οι  τόνοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   . .επί  της  διαδικασίας ,  μια  είναι  αυτή  της  εισηγήσεως  

και  μια  είναι  αυτή  που  κατέθεσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καταγραφεί  σας  παρακαλώ .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Την  έχω  καταγράψει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρη  η  θέση  μου  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  γίνει  σεβαστή .  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε  στην  ψηφοφορία ;  Κύριε  Χαρίτο .  

Σύμφωνα  με  την  εισήγηση ;  Κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι  με ,  να  γραφτεί  λίγο  στα  πρακτικά ,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  χρήση  

είναι  αυθαίρετη  και  εάν  είναι  να  καταβληθεί  το  μικρότερο  τίμημα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ναι ,  ναι ,  ναι ,  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  εισήγηση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  έκανε  την  πρότασή  της .  Εάν  θέλετε  

επαναλάβετε  να  καταγραφεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  διευκρινίσαμε  ότι  η  παρουσία  . .δεν  είναι  αυθαίρετη ,  αλλά  για  να  

διαφυλάξουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  λέμε  από  τότε  που  ψηφίστηκε  

ο  κανονισμός  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ως  υφίσταται  η  γη .  Δηλαδή  ότι  είναι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Παρακαλώ .  Ολοκληρώσατε  κ .  Φωτιάδη ;  Ωραία ,  εντάξει ,  

καταγράφτηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  περνάει ;  Τι  πέρασε  Φιλιώ ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα  . .  είπε  με  κάποιες  προϋποθέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  δεν  συμφωνεί  στην  εισήγηση .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Πέντε  με  την  εισήγηση  και  πέντε  με  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσμετράτε  με  την  διπλή  ψήφο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  άμα  την  ερμηνεύσουμε  είναι  το  ίδιο  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άσχετο  αυτό .  Κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Αφού  έχουν  μιλήσει  οι  πάντες  ας  μιλήσω  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  εντάξει  αλλά  είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Άρα  συμφωνείτε  με  τον  κ .  Φωτιάδη ,  αυτό  να  καταλάβω .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  δεν  συμφωνείτε  ούτε  με  τον  εισηγητή .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι  με  την  προϋπόθεση  ….  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  σας  παρακαλώ .  Βοηθήστε  μας  κυρία  Καλώτα .  Ο  ψήφος  

σας  είναι  θετική  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  ή  αρνητική ;  Με  την  

εισήγηση  του  εισηγητού .  Θέλω  να  το  ξεκαθαρίσουμε  αυτό  και  να  

καταγραφεί .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Με  την  προϋπόθεση ,  εφόσον  η  εισήγηση  είναι  σωστή .  Να  το  πω  απλά .  

Για  την  λέξη  αυθαίρετη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  έχετε  αμφιβολίες  ή  επιφυλάξεις  το  εάν  είναι  . .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  μίλησα  και  δεν  χρειάζεται  να  μιλήσω  παραπάνω ,  αλλά  θα  

εξηγούσα ,  δεν  πήρα  τον  λόγο ,  θα  εξηγούσα  γιατί  πιστεύω  ότι  κάπως  

αλλιώς  έπρεπε  να  διατυπωθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  για  να  καταλάβω ,  άρα  έχετε  αμφιβολίες ,  όσον  αφορά ,  ότι  δεν  

είναι  νόμιμη  η  εισήγηση  ή  δεν  είναι  ολοκληρωμένη .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

. .στον  όρο  αυθαίρετη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  δεν  συμφωνείτε ,  έχετε  επιφυλάξεις .  Και  δεν  συμφωνείτε ,  από  ότι  

καταλαβαίνω .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  είναι  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα  είναι  αρνητική .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πρώτη  φορά  καταγράφεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε .  Καταγράφονται  πολλές  προτάσεις  και  θέσεις .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  και  έχω  υποχρέωση  να  ξεκαθαρίσω  εάν  η  

ψήφος  σας  είναι  θετική ,  όσον  αφορά ,  την  εισήγηση  ή  αρνητική .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ  εμμένω  στην  άποψή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  είναι  ξεχωριστή  ψήφος ,  δεν  είναι  θετική  ψήφος .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μου  διευκρινίζετε  όμως  εάν  είναι  θετική ,  σύμφωνα  με  την  

εισήγηση .  Αυτό  δεν  μπορώ  να  καταλάβω .  Είναι  θετική  ή  αρνητική ;  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Θέλετε  πρόταση  ξεχωριστή ,  πρόταση  ξεχωριστή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  πρόταση  ξεχωριστή ,  που  σημαίνει  ότι  δεν  συμφωνείτε  με  την  

εισήγηση .  Είναι  αρνητική .  Εάν  κατεβάζετε  ξεχωριστή .  Αυτό  θέλω  να  

καταλάβω .  Δεν  έχω  καμία  πρόθεση  εγώ ,  ούτε  να  σας  προσβάλω .  Έχετε  

μια  πρόταση  ξεχωριστή ,  η  οποία  είναι ,  όπως  αναφέρατε ,  με  κάποιες  
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επιφυλάξεις ,  όσον  αφορά  την  νομιμότητα  του  εισηγητού .  Άρα  η  δική  

σας  ψήφο  είναι  αρνητική  προς  τον  εισηγητή .  Ωραία .   

 Άρα  έχουμε  μια  αρνητική .  Κυρία  Φιλιώ ,  υπάρχει  θετική  ψήφος  

του  κ .  Αντιδημάρχου ,  του  κυρίου  Αντιδημάρχου ,  του  κυρίου  

Αντιδημάρχου  και  η  δική  μου .  Τέσσερις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  η  δική  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  δική  σας  πέντε .  Υπάρχουν  πέντε  από  την  πλευρά  της  παράταξης  

του  κ .  Φωτιάδη  και  μια  ξεχωριστή  πρόταση .  Προσμετράτε  η  ψήφος  του  

Προέδρου  διπλή  και  περνάει  το  θέμα  του  εισηγητού .   

 Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι  για  να  μην  υπάρχουν…  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  η  διαδικασία  λιγάκι  είναι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  ταλαιπωρούμαστε ,  ναι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  σύμφωνα  με  τον  εισηγητή ,  ο  κ .  Χαρίτος ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνης ,  ο  κ .  Καδής ,  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  Πρόεδρος .  

Εντάξει  μέχρι  εδώ ;  Η  κυρία  Καλώτα  έχει  δική  της  πρόταση ,  την  

συγκεκριμένη  που  ανέφερε .  Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  συγκεκριμένη  πρόταση  

που  συμφωνεί  η  παράταξή  του .  Ερχόμαστε  πέντε  του  κ .  Φωτιάδη ,  πέντε  

της  συμπολίτευσης ,  μια  της  κυρία  Καλώτα .  Πέντε-πέντε  και  μια ,  που  

σημαίνει  ότι  η  ψήφος  του  Προέδρου  προσμετριέται  για  δυο  και  περνάει  

με  την  ψήφο  του  Προέδρου .   
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτή  είναι  η  διαδικασία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  709/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  με  την  άδειά  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή  είναι  11:25΄ ,  με  

την  άδειά  σας  ζητώ  μια  ώρα  παράταση .  Συμφωνούμε ;  Μια  ώρα  

παράταση .  Έχουμε  κλείσει  το  τετράωρο .  Τα  θέματα  θα  παρακαλούσα  

να  τα  προχωρήσουμε .   

 Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:   

Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος   

Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ ,  το  εικοστό  δεύτερο  είναι .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Γνωμοδότηση  για  την  οριοθέτηση  του  ρέματος  εντός   
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του  οικισμού  Ελαιώνα  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι ;  Την  γνωρίζετε ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  εσείς  

σαν  πιο  τοπικός  θέλετε  την  εισήγηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπήρχε  η  οριοθέτηση .  Η  οριοθέτηση  έγινε  από  την  Νομαρχία  τότε .  

Πήγε  στην  Αποκεντρωμένη  αλλά  υπήρχε  ο  νόμος  τότε  ότι  καλώς  την  

στείλανε  στην  Αποκεντρωμένη ,  θα  έπρεπε  να  την  στείλουν  στο  

Υπουργείο  να  οριστεί  με  προεδρικό  διάταγμα ,  επειδή  ήταν  NATURA.  

 Μετά  ο  δήμος  έδωσε  με  διαγωνισμό  σε  μελετητή ,  έκανε  την  

οριοθέτηση ,  δεν  άλλαξε  τίποτα ,  έναν  τοίχο  έβαλε ,  μόνο  πρόσθεσε  ένα  

τοίχο ,  δεν  υπάρχει  κανένα  σπίτι  μέσα ,  τα  ξέρεις  βέβαια  εσύ ,  είναι  η  

ίδια  οριοθέτηση  και  ξανά  αλλάζει  ο  νόμος  και  πρέπει  να  πάει  πάλι  

στην  Αποκεντρωμένη  στην  Δι .Πε .Χω . .  Αυτό  είναι ,  τίποτα  άλλο .  Πάλι  

ξανά  δηλαδή  γύρισε  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουνε  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  παγίδα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

21

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  γνώμη  εκφράζουμε  δηλαδή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  τα  ξέρει  αυτά ,  δεν  υπάρχει  κανένα  σπίτι .  Ένα  σπίτι  

είναι  έξω  από  την  οριογραμμή .  Πλακοσκεπή  υπάρχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  ποιο  πράγμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μεγάλη  διαμάχη .  Είναι  το  ρέμα  εκείνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  κτίσμα  αναφέρεστε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  σπίτι  είναι  απέξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  μέσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι  μέσα .  Είναι  απέξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί  ακριβώς  βάζουν  τον  τοίχο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εκεί  βάζουν  το  κτίσμα ,  στα  χαρτιά  βέβαια .  Στα  σχέδια  βάζει  ο  

μελετητής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Φωτιάδη  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  εδώ  τώρα  το  Τοπικό  Συμβούλιο  εκεί  του  

Ελαιώνα  λέει  υπέρ  της  οριοθέτησης  του  ρέματος  εντός  του  οικισμού .  

Θέλω  να  πω  ότι  αυτό  είναι  αντικείμενο  που  μπορεί  κανείς  να  πει  ναι  ή  

όχι ;  Ο  χείμαρρος  πρέπει  να  διευθετηθεί ,  πρέπει  να  γίνει  η  διευθέτηση  

για  την  ασφάλεια  του  οικισμού ,  να  δούμε  την  φέρουσα  ικανότητα  σε  

ποσότητες  νερού ,  να  δούμε  το  εύρος  δηλαδή  της  διαμορφωμένης  

κοίτης .  Αυτά  είναι  υποχρέωση  της  πολιτείας .   

 Θέλω  να  πω  ότι  είναι  από  μόνα  τους  αυτοκινούμενα .  Δεν  είναι  

κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  το  αποφανθούμε  εμείς .  Έχει  το  Δασαρχείο  

την  ευθύνη  και  η  πολιτεία  την  προστασία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  λέω  εγώ  τώρα .  Εδώ  προφανώς  κάτι  υποκρύπτεται .  Εγώ  δεν  είμαι  

σε  θέση  να  αντιληφθώ  και  θα  πω  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Αγγελίδης .  Μήπως  

εδώ  μπλέξουμε  σε  μια  διαδικασία ,  διότι  αυτό ,  ξαναλέω ,  είναι  

υποχρέωση  της  πολιτείας .  Είναι  ευθύνη  βασική  του  Δασαρχείου .  

 Εδώ  τώρα  εμείς  να  πούμε  ναι .  Βεβαίως  και  θα  πούμε  ναι .  Να  

έχουμε  χείμαρρο  που  δεν  έχει  διευθετηθεί ;  Να  μην  έχει  σταθερά  

πρανή ;  Να  μην  ξέρουμε  πόση  ποσότητα  νερού  μπορεί  να  χωρέσει  με  

βάση  την  λεκάνη  απορροής ;  Φυσικά  θα  πούμε  ναι ,  αλλά  εδώ  δεν  

ξέρω… 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την  μελέτη  την  έκανε  με  διαγωνισμό ,  την  έκανε  εξωτερικός  

συνεργάτης .  Πάνω  σε  αυτή  που  ήταν ,  δηλαδή  κάναμε  και  την   

επικαιροποίηση .  Δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα ,  απλά  μπαίνει  ένα  τοιχίο  

στην  θέση  εκεί  του  σπιτιού .  Που  συμφώνησε  και  το  Τοπικό  Συμβούλιο .   

 Τώρα  βέβαια  επιστημονικά  εάν  το  λέτε ,  τι  ξέρει  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  τι  ξέρουμε  και  εμείς ,  επιστημονικά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κοίταξε ,  δηλαδή  με  μια  κουβέντα  από  αυτό  που  λες  η  αντιδικία  στο  τι  

συνίσταται ;  Ότι  κάποιος  έκτισε  στην  μη  διαθετημένη  κοίτη  εντός .  

Έρχεται  τώρα  και  λέει  η  βελτίωση  ότι  για  να  στηρίξουμε  το  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έξω  είναι  από  την  οριογραμμή .  Έξω .  Δεν  είναι  μέσα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  το  θέμα  το  ξέρω  πάρα  πολύ  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  σπίτι  

είναι  έξω  από  το  ρέμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έξω  είναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  μικραίναμε  την  διατομή  του  ρέματος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έξω  είναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  λέω  εγώ .  Συνεχίζω .  Μήπως  μικραίναμε  την  διατομή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ο  μελετητής  ότι  έχει  κάνει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  το  θέμα  το  ξέρω  πάρα  πολύ  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ηλία  έξω  

είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έξω  είναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  ξέρεις  ένα  πράγμα ,  κύριε  Δήμαρχε .  Δεν  ξέρω  εάν  πήγες  

εκεί ,  από  εκεί  και  πέρα  είναι  χαράδρα .  Με  ακούτε ;  Χαράδρα  είναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

μέσα  είναι ,  συγνώμη  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  παρακαλώ  μην  διακόπτεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμένα  με  ενδιαφέρει  εάν  του  Αποστόλου  το  σπίτι  είναι  έξω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έξω  είναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ωραία ,  πολύ  ωραία .  Είναι  χαράδρα ,  κύριε  Δήμαρχε  εκείνο .  Βαθύ ,  πολύ  

βαθύ  είναι .  Οποιαδήποτε  αυτή  νερού  που  έρχεται  από  εκεί  που  

ξεκινάει ,  από  ένα  σπίτι ,  εγώ  έχω  κάνει  εκεί  ένα  τεχνικό  έργο ,  δεν  

υπάρχει  πρόβλημα  για  νερό  μεγάλης  ποσότητας .  Γιατί ;  Θα  περάσει  20 

μέτρα ,  40 μέτρα ,  50 μέτρα  και  μετά  αρχίζει  η  χαράδρα .  Δεν  υπάρχει  

τέτοιο  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  προτείνετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προτείνω ,  εντάξει  είναι ,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  διαδρομή  του  

ρέματος .  Είναι  πάρα  πολύ  καλά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

να  εκφράσουμε  θετική  γνώμη  δηλαδή ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θετική  είναι  η  γνώμη  μου ,  βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Υπάρχουν  άλλες  τοποθετήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο  να  είναι  από  το  σπίτι  έξω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έξω  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  ξεκαθαρίσαμε  αυτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλώς  συμπληρωματικά  σας  λέω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σπίτι  αυτό  το  συγκεκριμένο  που  αναφέρεστε  το  είπαμε  από  την  

πρώτη  στιγμή ,  το  επαναλαμβάνω ,  το  μουσείο  είναι  μέσα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βασίλη  το  μουσείο  είναι  μέσα .  Είναι  δημοτικό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  μουσείο  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Ηλία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μέσα  αυτό .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  προχωρούμε  κ .  Αναστασιάδη ,  επειδή  δεν  θα  προλάβουμε  τα  

θέματα  και  θα  έρθουμε  αύριο  το  μεσημέρι  πάλι ,  συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  Κύριοι… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Θα  αναγκαστούμε  τώρα   όμως  το  ομόφωνο ,  θα  λίγο  να  πούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  το  καταγράψετε .  Ξεκινήστε  από  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  

Καταγράψτε  ποιοι  είναι  παρόντες  και  ότι  συμφωνούμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  θα  ψηφίσουμε .  Κύριε  Πρόεδρε ,   πήρατε  ψήφο ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  επειδή  καταγράφει  τους  παρόντες .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δώστε  μου  ένα  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αποσυρθεί  το  θέμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω ,  όπως  θέλει  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  άλλα  δεν  αναβάλλεται  το  θέμα .  Νομίζω  ότι  δεν  χρειάζεται  να  

το  αναβάλουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  άλλη  πρόταση  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  θα  σας  πω .  Κύριε  Πρόεδρε ,   ζητώ  την  άδειά  σας  και  του  

εισηγητή ,  εδώ  δεν  αναφέρεται  εάν  υπάρχει  σύμφωνη  γνώμη  του  

Δασαρχείου ,  του  καθ’  ύλην  και  πρωτίστως  αρμοδίου .  Υπάρχει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  ρώτησα  την  κυρία  Τερκατζίδου ,  ρώτησα ,  που  ασχολήθηκε  με  το  

θέμα ,  μου  λέει  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  Μήπως  

υποκρύπτεται  τίποτα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  βλέπω  στα  σχετικά  δεν  έχει  αναφορά  στο  Δασαρχείο .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μου  λέει  όλο  είναι  εντάξει ,  δεν  υπάρχει  κανένα  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει  ότι  υπάρχει  έλεγχος  από  την  Δι .Πε .Χω . .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  πάει  στην  Δι .Πε .Χω . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά  τον  έλεγχο  της  μελέτης  ζητείται  γνωμοδότηση .  Θα  πάει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  πάει  στην  Δι .Πε .Χω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πριν  πάει  στην  Δι .Πε .Χω . ,  από  ότι  ξέρω  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  ρωτήσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλει  άποψη  από  το  Δασαρχείο .  Εδώ  δεν  φαίνεται  άποψη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  νομίζω….  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησέ  το  σε  παρακαλώ  γιατί  έχει  σημασία .  Η  Δι .Πε .Χω .  πρωτίστως  

θέλει  αεροφωτογραφία  να  δει  πως  ήταν  η  κατάσταση  εκεί  και  θέλει  την  

σύμφωνη  γνώμη  του  Δασαρχείου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  είναι  απλά  τα  πράγματα .  Εάν  χρειάζονται  αυτά  η  Δι .Πε .Χω .  

θα  τα  στείλει  πίσω  και  θα  πει  δώστε  μας  γνωμοδότηση  του  

Δασαρχείου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  Δασαρχείο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  να  σας  πω  κάτι .  Είναι  δυνατόν ,  κύριε  

Αναστασιάδη  είναι  δυνατόν  όλα  αυτά  να  τα  ξέρουμε  εμείς  τα  πολιτικά  

πρόσωπα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  ένα  δυο ,  τρεις  άνθρωποι  βάζουν  υπογραφή  …  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  στην  υπηρεσία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  λέει  ότι  μετά  από  το  ένα ,  μετά  από  το  άλλο ,  μετά  από  το  παρά  

άλλο  ζητούμε  την  γνώμη  σας  τώρα .  Είμαστε  έτοιμοι  να  εκφράσουμε  

γνώμη ;  Εγώ  δεν  το  ξέρω  το  θέμα .  Σας  το  λέω  δηλαδή .  Ή  δεν  είμαστε  

έτοιμοι .  Εάν  δεν  είμαστε  έτοιμοι  να  πούμε  να  το  φέρουμε  στο  άλλο…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  λείπει  κάτι  θα  μας  το  στείλουν  πίσω .  Εάν  όμως  δεν  αισθάνεστε  

έτοιμοι  για  το  θέμα ,  εγώ  σας  λέω  ότι  δεν  το  ξέρω  το  θέμα ,  λοιπόν  γιατί   

είναι  δύσκολα  θέματα  αυτά ,  μπορούμε  να  το  βάλουμε  στο  άλλο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Αναστασιάδη  καταλαβαίνω  όμως  ξέρετε  τι  πρέπει ;  Εγώ  τώρα  

πρώτος  κατακρίνω  τον  εαυτό  μου  γι '  αυτό  το  θέμα ,  επειδή  είναι  πολύ  

τεχνικό  θέμα  και  θέλει  πάρα  πολύ  …  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .και  θα  το  εγκρίνουν  αυτοί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  πρέπει  όμως  σε  όλα  τα  θέματα  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  όλοι  

μας ,  πρέπει  να  ερχόμαστε  πανέτοιμοι .  Εγώ  βλέπω  ότι  οι  περισσότεροι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  διαβάζουν  καθόλου  τις  εισηγήσεις .  Άμα  τις  

διαβάζαμε  θα  τελειώναμε  μέσα  σε  μια  ώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  ψηφίζετε ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω ,  όπως  θέλει  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  αναβάλουμε  το  θέμα ,  νομίζω  δεν  υπάρχει  νόημα  να  το  

αναβάλουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  Δι .Πε .Χω .  είναι  τώρα ,  είναι   στο  τελικό  στάδιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  έχουμε  μια  μικρή  επιφύλαξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  καταλάβω ,  είστε  αρνητικοί  στην  ψήφο ;  Είναι  αρνητική  η  ψήφος  

σας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Είπαμε  ναι  με  επιφύλαξη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Δασαρχείο  χρειαζόταν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Γκότση .  Είπαμε  θα  το  ψηφίσουμε  να  προχωρήσουμε .  Οι  

υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι ;  Κυρία  Καλώτα ;  Κύριε  Μηλίδη ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .τα  πάντα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ;  Ωραία  και  οι  υπόλοιποι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  εντάξει .  Αφού  το  λέει  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  709/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ .  Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  

 έργου:  ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας   

κληροδοτήματος  Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γκότση  μια  σύντομη  εισήγηση .  Κάντε  μια  εισήγηση  σας  

παρακαλώ  σύντομη .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  η  μελέτη  έχει  περάσει ,  απλά  άλλαξαν  οι  τιμές  του  Υπουργείου  

κάθε  πέντε  χρόνια  και  είναι  5.000 επιπλέον  λόγω  αναπροσαρμογής  στις  

τιμές ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νόμιμο  κύριε .  Έχει  λεχθεί .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ψηφοφορία  κύριοι .  Κύριε  Παπαβασιλείου ;  Ναι .  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη ,  ναι .  Ο  κ .  Μηλίδης  ψηφίζει  θετικά .  Κύριε  

Αναστασιάδη  θετική  ψήφο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο  μιλάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  23 μιλάω  το  κληροδότημα  Αποστολίδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  κληροδότημα  Αποστολίδη  έχει  περάσει ,  άλλαξαν  οι  τιμές  στο  

Υπουργείο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έληξε .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  πέντε  χιλιάρικα  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έληξε .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  710/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  έχουμε  μια  επιφύλαξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσουμε  τον  εισηγητή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  νομίζω  ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας ,  διαπιστώστε  την  άποψή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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το  τρίτο ,  το  τέταρτο  είναι  πρωτόκολλο  που  έχει  έγκριση  κλάδεμα  και  

κοπή  επικίνδυνων  δέντρων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τίτλο  πως  είναι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε ,  κλάδεμα  και  κοπή  επικίνδυνων  δέντρων .  Με  τα  άλλα  

πρωτόκολλα  συμφωνούμε ,  σε  αυτό  ψηφίζουμε  ναι  ως  προς  το  έργο ,  

διαφωνούμε  με  τον  τρόπο  κλαδέματος .   Με  το  βαθύ  κλάδεμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Να  καταγραφεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πληρώνουμε  το  κούρεμα  αλλά  όχι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μας  αρέσει  το  κούρεμα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών   

της  Διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  

 κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  711/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  Εργασίες  συντήρησης  Δημοτικού  

 Λαχανόκηπου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  712/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  Κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  

 δένδρων  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  713/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  για  την  μυοκτονία  και  απεντόμωση  

 στο  χώρο  των  Ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  δήμου  Σερρών   

για  το  έτος  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  714/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής   

του  Δήμου  στην  82η  ΔΕΘ  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  715/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία  ετήσιας  συντήρησης   

και  επισκευής  καυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  με   

ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  του  Δήμου  Σερρών   

για  το  2017  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  716/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  Καταπολέμησης  παρύδιας   

βλάστησης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  717/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου:  ¨Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου  Τ .Κ .  Ορεινής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  γιατί  το  ξανά  φέρνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οριστική  παραλαβή  είναι .  Κύριε  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  κάναμε  οριστική  παραλαβή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σίγουρα  το  είχαμε  ξανά  φέρει  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα  εγώ  είχα  κάνει  παρατήρηση  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  δείτε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή  είχες  κάτι  διαφωνίες  τότε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δείτε  το  σας  παρακαλώ  αύριο .   

 

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  718/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  διαγραφής  του  υπ’  αριθμ .  2325/2017 χρηματικού  

καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

αυτό  τι  αφορά ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  έχει  καταβάλει ,  κ .  Αντιδήμαρχε… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήταν  στις  δώδεκα  δόσεις  και  θέλει  να  μπει  στις  εκατό  οκτώ  δόσεις .  

Αυτό  είναι  το  θέμα .  Δηλαδή  ήταν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  κάνουμε  μια  ανάκληση  εδώ  της  πράξης ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  αυτό  θέλω  να  πω  ότι  η  υπηρεσία  συνέταξε  χρηματικό  κατάλογο ,  ο  

οποίος  βεβαιώθηκε  στις  30/6.  Χρωστούσε  10.505,00 ευρώ .  Η  ανωτέρω  

ζητάει  την  διαγραφή  και  να  μπει  στις  εκατό  οκτώ  δόσεις .  Από  κάτω  

λέει  πως  μπορεί .  Τριμηνιαίες  ή  εξαμηνιαίες  δόσεις .  Αυτό  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  στην  εισήγηση  μιλάει  για  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .  Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  εμείς  κυρωμένες  πράξεις  εφαρμογής  τις  ανακαλέσαμε  και  

ζητήσαμε  την  ανάκληση  των  βεβαιωτικών  καταλόγων ,  αυτή  η  

ανάκληση  αφορά ,  είναι  ξεχωριστή ;  Γιατί  ανακαλέσαμε .  Δεν  ξέρω  εάν  

ήταν  μέσα ,  αυτό  ρωτάω .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  το  γνωρίζω  αυτό .  Εάν  ήταν  μέσα  στις  ανακληθείσες  δεν  το  ξέρω .  

Πάντως  σήμερα  που  συζητούσαμε  με  την  κυρία  Κελεφού ,  η  οποία  είναι  
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αυτή  που  εισηγείται ,  τέλος  πάντων ,   των  Προσόδων  μου  έφερε  αυτό  το  

πράγμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δω ,  εντάξει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  εκ  του  περισσού  η  συγκεκριμένη  απόφαση  και  ταλαιπωρούμε  

άδικα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συμφωνούμε  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  το  ελέγξουν  αύριο  κ .  

Φωτιάδη ;  Συμφωνούμε  κύριοι  οι  υπόλοιποι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  719/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  
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Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  720/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  και   

επιστροφή  χρηματικών  ποσών  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  να  ακουστεί ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι  βλέπω  στην  σελίδα  2,   Βροντελής  Τριαντάφυλλος .  

Ή  Βρόντελης .  Δεν  ξέρω .  10,  10,  10.  Τρεις  χρονιές  του  βάζουμε  τέλος  

νεκροταφείου .  Λέει  ότι  διαγραφή  τελών  νεκροταφείου  του  ΄13, ΄14, 

διότι  όπως  προκύπτει  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  ουδέποτε  

ήταν  δημότης  Ορεινής  Σερρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ορεινής ,  όχι  Σερρών .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέει  Ορεινής  Σερρών .  Τέλος  πάντων ,  το  εννοεί  γεωγραφικά .  Η  

ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  δεν  ελέγχουμε  τους  δημότες  μας ;  

Επαναλαμβάνουμε  δηλαδή  χωρίς ;  Πώς  συμβαίνει  αυτός  ο  οποίος  δεν  

είναι  να  του  βάζουμε  τον  έναν  χρόνο ,  να  του  βάζουμε  τον  άλλο  χρόνο ;  

Δεν  ξέρω  ποιος  είναι  ο  έχων  την  ευθύνη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Πώς  

συμβαίνει ;  Αυτό  είναι  λίγο  άσχημο  για  την  εικόνα  μας ,  γιατί  την  

έρρυθμη  λειτουργία  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ ,  συμφωνώ  απόλυτα  αλλά  μερικές  φορές  γίνονται  και  

λάθη  και  αυτός  είναι  ο  λόγος  που  έρχονται  αυτά  εδώ .  Για  την  

διαγραφή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  721/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  Προέδρου   

του  Δημ .  Συμβουλίου  κ .  Αραμπατζή  Θεοδώρου ,  για  το  

 μήνα  Σεπτέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  722/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Επέκταση  – συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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Έγκριση  επέκτασης  του  δικτύου  του  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  τέσσερις   

στύλους  και  την  τοποθέτηση  τεσσάρων  φωτιστικών  σωμάτων   

στον  οικισμό  Ξηροτόπου  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  723/2017 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  τοποθέτησης  τριών  φωτιστικών  σωμάτων  σε   

υπάρχοντες  στύλους  στην  Τοπική  Κοινότητα  Επταμύλων   

του  Δήμου  Σερρών   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  724/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  σας  βράδυ ,  λήξη  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 .  

 

 

684-2017:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  

  έργου :  ¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

685-2017:  Έγκριση  διοργάνωσης  θεματικής  ημερίδας  για  τη  

λειτουργική  επανάχρηση    των  πρώην  στρατοπέδων  στα  πλαίσια  

του  έργου :  ¨Mili tary Assets as Public   Spaces (MAPS) – 

Στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι¨  (URBACT III) .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

686-2017:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  τελετή  απονομής  

βραβείων  της     διοργάνωσης  BEST CITY AWARDS 2017, 

που  θα  πραγματοποιηθεί  στις  5   Οκτωβρίου  2017 στην  Αθήνα .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

687-2017:  Έγκριση  διοργάνωσης  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα :  

¨Αγροδιατροφικός     τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  

ανάπτυξη¨  που  θα  διεξαχθεί  από  24-27    Μαΐου  2018 στις  

Σέρρες  και  ψήφιση  σχετικής  δαπάνης .  
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  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

688-2017:  Έγκριση  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  της  υποδοχής  της  

φλόγας  των  ΧXIΙI    Χειμερινών  Ολυμπιακών  Αγώνων  (Pyeong 

Chang 2018).   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

689-2017:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  ¨Αμφικτυονία  

Αρχαίων     Ελληνικών  Πόλεων¨ .  

  Εισηγητής :  Ο   εντεταλμ .  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  

Π .  

 

690-2017:  Έγκριση  της  αρ .  120/2017 απόφασης  του  ΔΣ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

με  θέμα  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-εξόδων  χρήσης  

2016¨   

 

691-2017:  Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  απόφασης  135/2017 με  θέμα :  

¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  χρήσης  2017¨  αποφάσεων  

του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

 

692-2017:  Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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693-2017:  Αντικατάσταση  μελών :  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

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

 

694-2017:  Έγκριση  πρόσληψης  διαμεσολαβητή  για  Ρομά  με  σύμβαση  

εργασίας     ορισμένου  χρόνου  στο  παράρτημα  ΡΟΜΑ  για  

την  υλοποίηση  της      συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  

¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με     παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  

στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

695-2017:   Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίησης  του  

έργου :  ¨Ευρωπαϊκές    Δεκαετίες¨  που  ανήκει  στο  Ευρωπαϊκό  

Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  για  τους  πολίτες    – Σκέλος  1:  Ευρωπαϊκή  

Μνήμη¨    17112  5/10/2017 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

696-2017:   Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης :  ¨Αποτίμηση  

παρεμβάσεων  ενεργειακής     εξοικονόμησης  σε  δημόσια  

κτήρια  – 3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος   

 Διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – Πρώην  Γιουγκοσλαβική  

Δημοκρατία    της  Μακεδονίας  2014-2020. 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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697-2017:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2017 για  

τον  έλεγχο     υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

698-2017:   Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

699-2017:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  37808/13-09-

2017  σύμβασης    για  την  προμήθεια  ¨Ειδών  γραφείου  και  

ανταλλακτικών  για  εκτυπωτές ,     πολυμηχανήματα ,  

φωτοτυπικά  και  ειδών  τεχνολογίας ,  πληροφορικής  και    

 φωτοαντιγραφικών  πολυμηχανημάτων¨  για  επιπλέον  τρεις  (3)  

μήνες .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

700-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2017 που  αφορά  την  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  Δαπάνες  

επιμόρφωσης  προσωπικού  και  συμμετοχής  σε  συνέδρια  και  

σεμινάρια  (Αναμ .  114)            

    16758  11/10/2017 

 

701-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  κρατήσεων  

μισθοδοσίας   

(Αναμ .  115) 

                    16755  

11/10/2017 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

24

 

702-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου   (Αναμ .  120)             

  

  16760  2/20/2017 

 

703-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  και  απ’  ευθείας  ανάθεση  

της  υπηρεσίας    ¨Συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων  

(γεωτρήσεων)  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

704-2017:  Έγκριση  ένταξης  στην  ρύθμιση  των  100 δόσεων ,  σύμφωνα  

με  τις  διατάξεις    του  άρθρου  52 του  Ν .  4483/2017, οφειλετών  του  

Δήμου .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

705-2017:  Έγκριση  παράδοσης  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  σε  

εγκεκριμένα     συστήματα  συλλογής  ΟΤΚΖ  (οχήματα  

τέλους  κύκλου  ζωής) .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

706-2017:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  ¨FOYER¨  του  Δημοτικού  

    Κινηματοθεάτρου  ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

707-2017:  Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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708-2017:  Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  αυθαίρετης  

χρήσης  δημοτικής    έκτασης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγ .    Ιωάννη  (στρατόπεδο  Εμμ .  

Παπά)  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

709-2017:  Γνωμοδότηση  για  την  οριοθέτηση  του  ρέματος  εντός  του  

οικισμού  Ελαιώνα    Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

710-2017:  Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  

έργου :  ¨Έξοδα     συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη¨ .   

         17300 10/10/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

711-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  της  

Διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

712-2017:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  Εργασίες  συντήρησης  Δημοτικού  

Λαχανόκηπου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

713-2017:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  Κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  

δένδρων  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Σερρών  
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714-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  για  την  μυοκτονία  και  απεντόμωση  στο  

χώρο  των  Ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  δήμου  Σερρών  για  το  

έτος  2017 

 

715-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής  του  Δήμου  

στην  82η  ΔΕΘ  2017 

 

716-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία  ετήσιας  συντήρησης  

και  επισκευής  καυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  με  

ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  του  Δήμου  

Σερρών  για  το  2017 

 

717-2017:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  Καταπολέμησης  παρύδιας  βλάστησης  

στην  πόλη  των  Σερρών .  

 

718-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  

  έργου :  ¨Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου  Τ .Κ .  Ορεινής¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

719-2017:  Έγκριση  διαγραφής  του  υπ’  αριθμ .  2325/2017 χρηματικού  

καταλόγου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

720-2017:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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721-2017:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  και  

επιστροφή     χρηματικών  ποσών  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

722-2017:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

Προέδρου  του  Δημ .     Συμβουλίου  κ .  Αραμπατζή  

Θεοδώρου ,  για  το  μήνα  Σεπτέμβριο .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

723-2017:  Έγκριση  επέκτασης  του  δικτύου  του  ΔΕΔΔΗΕ  κατά  

τέσσερις  στύλους  και  την  τοποθέτηση  τεσσάρων  

φωτιστικών  σωμάτων  στον  οικισμό  Ξηροτόπου  του  Δήμου  

Σερρών   

 

724-2017:  Έγκριση  τοποθέτησης  τριών  φωτιστικών  σωμάτων  σε  

υπάρχοντες  στύλους  στην  Τοπική  Κοινότητα  Επταμύλων  

του  Δήμου  Σερρών   

 

725-2017:  Έγκριση  διοργάνωσης  του  5ο υ  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και  

Τοπικών  Προϊόντων   

ΚΑΤ .  1  ‘Bougatsa Day 2017’ στην  πλατεία  Ελευθερίας  από  19 έως  

22 Οκτωβρίου  2017 

 

726-2017:  Έγκριση  αλλαγής  του  τίτλου  του  ΚΑ  4561620001 από  

Εργασίες  συντήρησης  – 
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ΚΑΤ .  2  ευπρεπισμού  νεκροταφείου  ΔΕ  Λευκώνα  –Σκουτάρεως  – 

Καπετάν  Μητρούση  και  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής  – Άνω  

Βροντούς  σε  Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018 

 

727-2017:  Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου   

ΚΑΤ .  3  

 

……………………………….……….  

……………………………….  

 

Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Μυστακίδης  Παύλος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

3ο υ  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  προσήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  1ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  προσήλθαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  7ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γαλάνης  Στέργιος ,  Ραμπότας  Ευθύμιος  και  Τερζής  Βασίλειος ,  

αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  9ο υ  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  
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-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  12ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  19ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  του  20ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  20ο υ  θέματος  και  επανήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  22ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  21ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

22ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

Στην  παραπάνω  συνεδρίαση ,  πριν  από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  ο  κ .  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πριν  τη  

συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης ,  με  τη  διαδικασία  της  

παρ .  5 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 να  συζητήσει  το  1ο  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης  θέμα  περί :  «Έγκρισης  διοργάνωσης  του  5ο υ  

Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  & τοπικών  προϊόντων  ¨ bougatsa days¨ ,  στην  

Πλατεία  Ελευθερίας  από  19 έως  22 Οκτωβρίου  2017». 
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Το  Δ .Σ .  αφού  είδε  τις  διατάξεις  της  παρ .  5 του  άρθρου  67 του  Ν .  

3852/2010, δέχτηκε  να  συζητηθεί  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

και  αφού  έλαβε  υπ’  όψιν  και  την  υπ '  αριθμ .  41351/27-9-2017 εισήγηση  

του  Τμ .  Τουρισμού  του  Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

 

•  Κύριε  Δήμαρχε ,  

 

Με  την  αριθ .  48/2017 απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  

αποφάσισε  την  διοργάνωση  του  5ου  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  & Τοπικών  

Προϊόντων  ¨ bougatsa days 2017¨ .  

 

Όπως  είναι  γνωστό  το  φεστιβάλ  διοργανώνεται  κάθε  χρόνο  στο  

κεντρικό  πάρκο  και  συγκεκριμένα  στην  οδό  Δορυλαίου .  

 

Λόγω  των  έργων  ανάπλασης  είναι  αδύνατο  να  πραγματοποιηθεί  

το  φεστιβάλ  στο  συγκεκριμένο  σημείο  και  γι’  αυτό  προτείνουμε  την  

διοργάνωσή  του  στην  Πλατεία  Ελευθερίας .  

 

Κύριε  Δήμαρχε ,  

λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  σας  παρακαλώ  να  εισηγηθείτε  

στο  δημοτικό  συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  

 

α)  την  οργάνωση  του  5ου  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  &  Τοπικών  

Προϊόντων  (bougatsa  days 2017) στην  πλατεία  Ελευθερίας  από  19 έως  

22 Οκτωβρίου  2017,  
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β)  να  επιτραπεί  στους  συμμετέχοντες–εκθέτες  εκτός  από  την  προβολή  

των  προϊόντων  τους  και  η  πώληση  αυτών  »,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α .  Διαπιστώνει  ότι  το  θέμα :  «Έγκριση  διοργάνωσης  του  5ο υ  Φεστιβάλ  

Μπουγάτσας  

 

-  τοπικών  προϊόντων  ¨ bougatsa days¨ ,  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  

από  19 έως  22 Οκτωβρίου  2017», έχει  όντως  τον  χαρακτήρα  του  

κατεπείγοντος .  

 

Β .  Εγκρίνει  την  διοργάνωση  του  5ο υ  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  &  τοπικών  

προϊόντων  ¨bougatsa days¨ ,  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  από  19 έως  22 

Οκτωβρίου  2017». 

 

Γ .  Επιτρέπει  στους  συμμετέχοντες–εκθέτες ,  εκτός  από  την  προβολή  

των  προϊόντων  τους ,  και  την  πώληση  αυτών .  

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

……………………………………….……..  

………………………..…..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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