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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 19/12-10-2017 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 35, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κ. Δεμερτζής Θωμάς. 

 

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

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

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

 

………………………..……….. 

………………..….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 

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

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

  ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους .Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

  Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου στις ετήσιες τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις 

  της Ανώνυμης Εταιρείας ¨Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προβολής του Δήμου Σερρών στον έντυπο τύπο, στην ειδική έκδοση 

  της εταιρείας ¨Όψεις Πολιτισμού¨. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.: α) αρ. 131/2017 με  

  θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.   

  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών¨, β) αρ. 132/2017 με θέμα: ¨Έγκριση εγγραφών 

  νηπίων - βρεφών στα τμήματα του Ν.Π. για το έτος 2017-2018 μέσω του  

  Προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και   

  Επαγγελματικής Ζωής¨ περίοδος 2017-2018, Πρόσκληση 4359/5-5-2017)¨, γ) 

  αρ. 133/2017 με θέμα: ¨Έγκριση διαγραφών νηπίων-βρεφών έτους 2016-2017 

  και εγγραφών νηπίων - βρεφών έτους 2017-2018 στα τμήματα των Παιδικών 

  Σταθμών του Ν.Π. (πόλη των Σερρών)¨, δ) αρ. 134/2017 με θέμα: ¨Έγκριση 

  διαγραφών νηπίων-βρεφών έτους 2015-2016 και εγγραφών νηπίων - βρεφών 
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  έτους 2016-2017 στα τμήματα των περιφερειακών Παιδικών Σταθμών του 

  Ν.Π.¨, ε) αρ. 149/2017 με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού του ΝΠ οικονομικού 

  έτους 2016¨ και στ) αρ. 151/2017 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού  

  κληροδοτημάτων Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα οικ. έτους 2018¨. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση δράσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

  Κινητικότητας ποσού 10.000,00 € από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του  

  Πράσινου Ταμείου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 

  και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς του 

  Δήμου Σερρών», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

  (ΠΑΑ) 2014-2020 και της ΔΡΑΣΗΣ: «4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ  

  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και  

  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση των έργων: α)  

  «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο και 

  στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών», έγκριση όρων και ορισμός μέλους 

  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και  

  β) «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών», έγκριση όρων και 

  ορισμός μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ10ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων: Α) Κατασκευή  

  εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό 

  Στάδιο του Δήμου Σερρών», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017 και 

  έγκριση εκτέλεσης του έργου και β) «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο 

  Δήμο Σερρών», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017 και έγκριση  

  εκτέλεσης του έργου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών 

  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ετών 2014– 2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 12ο:   Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς, 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 726/2017 Α. .Σ. και έγκριση διενέργειας υπηρεσίας 

  ¨Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών  

  έτους 2017-2018¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτροκινητήρων για την επισκευή των 

  αντλιοστασίων άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της προμήθειας: ¨Προμήθεια οργάνων  

  παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 30019/13-07-2017 σύμβασης για 

  την προμήθεια μιας καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου  

  οχήματος 16 κ.μ. για επιπλέον ενενήντα (90) ημέρες. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ¨προμήθεια 

  άλατος¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 24 καταστήματος 

  του Δημ. Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην  

  κοιλάδα Αγίων Αναργύρων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 21ο:  Περί διαγραφής ή μη του με ΑΚΔ 1125 δημοτικού ακινήτου από το  

  Κτηματολόγιο του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Βελτίωση προσβασιμότητας και οδικής 

  ασφάλειας στην επέκταση της οδού Μ. Αλεξάνδρου (1ο χλμ. Σερρών- 

  Δράμας) από το χείμαρρο Αγ. Αναργύρων έως το χείμαρρο Αγ. Γεωργίου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 41832/29-9-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨, 

  κατά της υπ’ αριθμ. 39808/18-9-2017 απόφασης της Δ.Τ.Υ. για την επιβολή 

  ποινικών ρητρών που αφορούν το εν λόγω έργο 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Σχετικά με συντήρηση και τεχνική αστυνόμευση τμημάτων οδικού δικτύου 

  πόλης Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

  Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Χράπας Π, Γρηγοριάδης Χ.,  

  Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

  α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών και Δ.Ε.  

  Λευκώνα, έτους 2015,  

  β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μητρουσίου,  

  γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ορεινής και Τ.Κ. Άνω 

  Βροντούς έτους 2015,  

  δ) Επισκευές - συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Καλών Δένδρων του  

  Δήμου Σερρών,  

  ε) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας,  

  στ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015 και  

  ζ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:  

  ¨Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου 

  έτους 2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακά επιδόματα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση διαγραφής των υπ’ αριθμ. 2626/2017 και 2029/2017 χρηματικών 

  καταλόγων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση διαγραφής ή μη του υπ’ αριθμ. 2065/2017 χρηματικού καταλόγου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Βασιλειάδου - Σιρλαντζή Ελένη, 

  πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του Εντεταλμένου 

  Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, για το μήνα Οκτώβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τους 

  μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ.  

  Αραμπατζή Θεοδώρου και των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Παπαβασιλείου  

  Βασιλείου και Στεργίου Νικολάου για το μήνα Σεπτέμβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
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ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση της υπ' αριθμό 260/2017 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο 

Αίτημα της ΔΕΥΑ Σερρών περί επιμήκυνσης ήδη χορηγηθέντων δανείων σε 

εφαρμογή της  του άρθρου  50 του Ν4483/28-7-2017 αλλά και βάση της αρ. 

πρωτ. 113 759 17/8-9-2017 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  αρχίζει  η  συνεδρίαση .  Παρακαλώ  καθίστε ,  καθίστε  

στις  θέσεις  σας .   

 Ξεκινάμε  με  ανακοινώσεις .  Από  την  πλευρά  του  ο  κ .  Δήμαρχος  

έχει  κάποιες  ανακοινώσεις  προς  το  σώμα .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  

λόγο .  παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι  την  προσοχή  και  ησυχία  

παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  απλώς  θέλω  να  σας  

ενημερώσω  σχετικά  με  το  θέμα  των  στρατοπέδων ,  για  τις  ενέργειες  που  

έγιναν  μέχρι  τώρα  σε  σχέση  με  την  Νομική  Υπηρεσία  και  τον  

Δικηγορικό  Σύλλογο .   

 Έγιναν  τρεις ,  τέσσερις  συσκέψεις  περίπου ,  Νομική  Υπηρεσία ,  

Δικηγορικός  Σύλλογος  και  άλλοι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  και  

καταλήξαμε  στα  εξής :  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  αναλαμβάνει  με  δικά  

του  έξοδα ,  θα  πληρώσει  έναν  συνάδελφό  τους  και  συγκεκριμένα  τον  κ .  

Κράγια ,  για  να  αντιμετωπίσει  την  αγωγή  που  κατέθεσε  το  Τ .ΕΘ .Α .  για  

τα  39 στρέμματα  του  Δήμου  Σερρών  που  υπάρχουν  στο  στρατόπεδο  

Εμμ .  Παπά .   

 Μέχρι  τις  11 Νοεμβρίου ,  νομίζω ,  πρέπει  να  καταθέσει  την  

αγωγή ,  δεν  ξέρω  πως  να  την  ονομάσω ,  αυτά  που  πρέπει  να  καταθέσει ,  

τέλος  πάντων ,   στο  δικαστήριο  για  να  εκδικαστούν  μετά .   

 Επίσης ,  έδωσα  εγώ  εντολή  για  να  κάνουμε  προσφυγή  στο  ΣτΕ  

προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου .  Όπως  
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γνωρίζετε  από  τα  έξι  μέλη  της  Διοικητικής  Επιτροπής  υπέγραψαν  οι  

τρεις  και  απομένουν  να  υπογράψουν  άλλοι  τρεις .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  πρέπει  να  γίνει  προσφυγή .  Τους  είπα  να  το  

εξετάσουν .  Το  αναλαμβάνει  το  θέμα  αυτό  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  

δηλαδή  το  δίνει  στον  Παρασκευιώτη  Αλέξανδρο ,  αυτόν  τον  δικηγόρο  

θα  τον  πληρώσει  ο  δήμος .  Θα  έρθει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

για  να  περάσει  να  τον  πληρώσουμε .   

 Συναντήθηκα  και  με  τον  κ .  Παρασκευιώτη .  Το  εξετάζει .  Μου  είπε  

ότι  κατά  90% θα  γίνει  αυτό  που  έχω  πει ,  αλλά  οριστικά  θα  μου  πει  σε  

λίγες  ημέρες .  Μου  είπε  ότι  ναι ,  μπορούμε  να  προσφύγουμε  και  

ελπίζουμε  να  υπάρξει  και  κάποιο  αποτέλεσμα .  Ένα  είναι  αυτό .   

 Δεύτερον .  Όπως  γνωρίζετε  σαράντα  πέντε  φορείς  της  τοπικής  

κοινωνίας  στείλανε  επιστολές  τόσο  στον  Υπουργό  Εθνικής  Άμυνας  όσο  

και  στον  Πρωθυπουργό  και  ζητούν  και  από  τον  υπουργό  να  έρθει  εδώ  

και  να  δει  από  κοντά  το  θέμα  και  από  τον  Πρωθυπουργό  να  έρθει  εδώ  

και  να  το  δει  το  θέμα  από  κοντά  και  ζητούμε ,  φυσικά ,  την  ολοκλήρωση  

της  συμφωνίας  Αβραμόπουλου .   

 Τώρα  ο  κ .  Καμμένος ,  δεν  ξέρω ,  εάν  θεωρεί  ως  απάντηση  εκείνο  

το  έγγραφο  που  μας  έστειλε  το  Τ .ΕΘ .Α . .  Το  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας .  Ο  

ίδιος  του  ως  υπουργός  δεν  έχει  στείλει  απάντηση .  Το  ίδιο ,  φυσικά  και  

ο  Πρωθυπουργός .  Κατανοούμε  τον  φόρτο  εργασίας  που  έχει  ένας  

Πρωθυπουργός ,  γι '  αυτό  δίνουμε  κάποιο  περιθώριο ,  περιμένουμε  να  

δούμε  μήπως  απαντήσει  στο  αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα .   

 Όμως  εάν  δεν  απαντήσει  και  ο  Πρωθυπουργός  στο  αμέσως  

επόμενο  χρονικό  διάστημα ,  εγώ  αυτό  το  θεωρώ  προσβολή  για  την  

τοπική  κοινωνία ,  το  να  μην  απαντήσει  έστω  και  αρνητικά .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

13 

 Το  θέμα  αυτό  εφόσον ,  εάν  δεν  δώσουν  απάντηση ,  ελπίζω  να  

δώσουν  απάντηση ,  ελπίζουμε ,  περιμένουμε ,  γιατί  όχι  να  έρθει  και  εδώ  

ο  Πρωθυπουργός ,  αλλά  εάν  δεν  συμβούν  αυτά  εγώ  θα  φέρω  το  θέμα  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ούτως  ώστε ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

κρίνει  την  στάση  τόσο  του  Πρωθυπουργού  όσο  και  του  υπουργού  

Εθνικής  Άμυνας  και  να  πάρουμε  τις  ανάλογες  αποφάσεις .   

 Ένα  τρίτο  θέμα ,  για  το  οποίο  θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  

σχετικά  πάλι  με  τα  στρατόπεδα ,  είναι  η  ημερίδα  που  έγινε  στα  πλαίσια  

του  έργου  MAPS. 

 Όπως  γνωρίζετε  ο  δήμος  Σερρών ,  ο  μοναδικός  δήμος  σε  όλη  την  

Ελλάδα  που  εντάχθηκε  με  άλλους  οκτώ  δήμους  της  Ε .Ε .  σε  ένα  

πρόγραμμα ,  το  οποίο  χρηματοδοτείται  από  το  URBAC ΙΙΙ  και  το  

πρόγραμμα  αυτό  τι  σκοπό  έχει ;  Την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  μεταξύ  

των  δήμων ,  ούτως  ώστε ,  να  είναι  έτοιμοι ,  όταν  ανοίξουν  προγράμματα  

που  θα  χρηματοδοτούν  την  αξιοποίηση  των  στρατοπέδων  να  έχουμε  

την  ετοιμότητα  για  να  ενταχθούμε  σε  αυτά  τα  προγράμματα .  

 Λοιπόν ,  στα  πλαίσια  αυτού  του  προγράμματος  έγινε  μια  ημερίδα  

στην  αίθουσα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  εκεί  συμμετείχαν  και  άλλοι  δυο  δήμοι  

για  να  πουν  τις  δικές  τους  εμπειρίες .  Συμμετείχε  ο  Δήμος  Παύλου  

Μελά  Θεσσαλονίκης  και  ο  Δήμος  Αλεξανδρούπολης  και  είπαν  τις  δικές  

τους  εμπειρίες .   

 Εδώ  τώρα  αξίζει  να  υπογραμμίσουμε  και  να  πούμε  το  εξής :  στον  

Δήμο  Παύλου  Μελά  η  απόφαση  που  πήρε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  η  

συμφωνία  που  έκαναν  με  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  ποια  ήταν ;  

Δίνουν  83 διαμερίσματα  κατά  κυριότητα  στο  Υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας  και  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  παραχωρεί  κατά  χρήση  για  

99 χρόνια  το  στρατόπεδο  Παύλου  Μελά .   
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 Η  απόφαση  αυτή  πήγε  στην  Αποκεντρωμένη  και  κρίθηκε  άκυρη .   

 Όμως  σε  χρόνο  ντε  τε  η  κυβέρνηση  το  έφερε  στην  βουλή  και  με  

νομοθετική  ρύθμιση  νομιμοποίησε  την  απόφαση  αυτή .   

Αυτά  δηλαδή  για  να  δούμε  ότι  όταν  υπάρχει  πολιτική  βούληση  

και  θέλουν  να  λύσουν  ένα  θέμα ,  άνετα  μπορούν  να  το  λύσουν  και  αυτά  

που  λένε  ότι  δήθεν  καταργήθηκε  ο  παλαιός  ο  νόμος  και  δεν  μπορούμε  

σύμφωνα  με  τον  παλαιό  τον  νόμο  να  πάμε  και  τα  λοιπά ,  αυτά  για  μένα  

δεν  ισχύουν .  Για  μένα  δεν  καταργήθηκε ,  όχι  για  μένα  και  για  άλλους  

που  συζητάω ,  δεν  καταργήθηκε .  Δηλαδή  μπορούμε  και  με  τον  παλαιό  

τον  νόμο  αλλά  έστω  και  εάν  δεν  μπορούμε  κάνουν  μια  νομοθετική  

ρύθμιση  και  τελειώνει .   

Είμαστε  ο  μοναδικός  Δήμος  σε  όλη  την  Ελλάδα  που  έχει  φτάσει  

σε  ένα  τέτοιο  στάδιο  συμφωνίας .   

Επίσης ,  όσον  αφορά  τον  Δήμο  Αλεξανδρούπολης ,  ο  Δήμος  

Αλεξανδρούπολης  έχει  τρία  στρατόπεδα .  Το  ενάμιση  στρατόπεδο  το  

πήρε ,  το  κρατάει  ο  στρατός  και  το  ενάμιση  στρατόπεδο  το  παραχώρησε  

κατά  χρήση  για  99 χρόνια  στον  Δήμο  Αλεξανδρούπολης .   

Αυτά  είχα  να  σας  πω  για  ενημέρωσή  σας  σχετικά  με  το  θέμα  των  

στρατοπέδων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Έχετε  κάτι  να  προσθέσετε ;  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .  Ανακοινώσεις  σας  παρακαλώ  έχουμε  και  κατόπιν  θα  

υπάρξουν  ερωτήσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο  ξέχασα  να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  το  γνωρίζετε ,  

άλλωστε  το  ανακοινώσαμε ,  ενταχθήκαμε  στο  πρόγραμμα  INTERREG 
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Ελλάδα  –Βουλγαρία  και  χρηματοδοτείται  το  Μουσείο  Ξενάκη ,  το  

πρώην  στρατόπεδο  Παπαλουκά  με  680.000 ευρώ .   

 Έγινε  επίσκεψη ,  μάλιστα ,  στο  στρατόπεδο  Παπαλουκά  μετά  την  

ημερίδα ,  επισκεφτήκαμε  και  το  κτίριο  που  θα  γίνει  το  Μουσείο  

Ξενάκη ,  ήδη  ξεκινήσαμε  τις  διαδικασίες  προκειμένου  να  βγει  στον  

αέρα  το  έργο  και  να  αρχίσει  η  υλοποίησή  του .   

 Ασφαλώς  οι  διαδικασίες  είναι  χρονοβόρες ,  όπως  ξέρετε  όταν  

υλοποιείται  ένα  έργο  μέσω  προγράμματος  και  μεσολαβεί  η  

Διαχειριστική  Αρχή .  Δεν  έχει  σημασία ,  εμείς  ξεκινάμε  τις  διαδικασίες  

και  τώρα  μετά  από  έξι  μήνες ,  ένα  χρόνο ,  δεν  ξέρω  πόσο  θα  είναι ,  θα  

αρχίσει  η  υλοποίηση  του  έργου  αυτού ,  του  Μουσείου  Ξενάκη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  Σας  κάλυψε  ο  Δήμαρχος ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .  Δεν  ακούγεστε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  για  τα  δυο  έχει  άδικο .  Εδώ  βραβεύει  τον  τελευταίο  ζωγράφο  της  

Ελλάδος  και  ενώ  το  ΚΥΣΕΑ  και  το  ΣΑΝ  απαγορεύει  κάθε  ιδέα  να  

παραχωρείται  η  διαχείριση  ακίνητης  περιουσίας  του  Στρατού ,  

απαγορεύει  δια  νόμου  να  χορηγήσουν  ένα  τετραγωνικό  εκατοστό .  Και  

για  τα  δυο  έχετε  άδικο  Δήμαρχε .  Μην  μας  κουράζετε   άλλο .  Κρίμα  

είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Γράφετε  κ .  γραμματέα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσω  λιγάκι .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  από  τους  

συναδέλφους ;   Προτού  ξεκινήσουμε  τις  ερωτήσεις  ο  Πρόεδρος  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  μια  ανακοίνωση .  Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Επειδή  ετέθη  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  αντίστοιχο  ερώτημα  από  δημοτικό  σύμβουλο ,  θα  ήθελα  να  

ανακοινώσω  και  να  γνωστοποιήσω  στο  σώμα  ότι  μετά  το  δικαίωμα  που  

δώσανε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  σε  όλους  τους  εμπλεκόμενους  άλλους  

ιδιωτικούς  φορείς  για  να  κάνουν  επιπλέον  αιτήσεις  οι  εργαζόμενες  

μητέρες  για  να  εντάξουν  τα  παιδιά  τους  στο  πρόγραμμα  των  Κ .Δ .ΑΠ . ,  

η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  οποία  υπολείπονταν  κατά  εκατό  μέλη ,  εκατό  παιδιά  με  

τα  περσινά  νούμερα ,  πλέον  μετά  τις  29 Σεπτεμβρίου  και  με  το  

δικαίωμα  που  μας  δόθηκε ,  έχουμε  υπέρ-περάσει  αυτό  το  νούμερο  και  

έτσι  πλέον  έχουμε  συν  120 παιδιά ,  με  αποτέλεσμα  αυτό  να  σημαίνει  

πάνω  από  130 χιλιάρικα  επιπλέον  για  να  τα  αξιοποιήσουμε  στα  Κέντρα  

Δημιουργικής  Απασχόλησης  των  παιδιών .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .  Ερωτήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο  ερωτήσεις ,  κύριε  Πρόεδρε .  Η  πρώτη  αφορά  την  οδό  Γεωργίου  

Παπανδρέου  την  οποία  εάν  περάσετε  βράδυ  θα  δείτε  ότι  είναι  

θεοσκότεινη .  Πραγματικά  μου  έχουν  γίνει  και  εμένα  προσωπικά ,  

πιστεύω  και  σε  σας ,  πάρα  πολλά  παράπονα  ότι  είναι  πάρα  πολύ  
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σκοτεινή  και  δεν  μπορούν  να  πάνε  στα  σπίτια  τους  ειδικά  και  τα  

παιδιά  που  σχολάνε  από  τα  φροντιστήρια  φοβούνται .  Είναι  τόσο  

σκοτεινή .  

 Έχει  αναφερθεί  ότι  πιθανόν  να  κρύβεται  ο  φωτισμός  λόγω  των  

δέντρων  και  τα  λοιπά .  Φυσικά  δεν  είμαι  υπέρ  της  κοπής  των  δέντρων ,  

απλώς  λέω  εάν  είναι  αυτό  το  αίτιο  ή  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  μπορεί  

να  επιληφθεί ,  δεν  ξέρω  ο  κ .  Δούκας  εάν  είναι  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  

υπεύθυνος .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  γίνει .   

 Το  άλλο  πάλι  έχει  σχέση  με  τον  φωτισμό  της  πόλης .  

Αντιλαμβάνομαι  ότι  υπάρχει  οικονομική  δυσχέρεια ,  υπάρχουν  

δυσκολίες  και  για  λόγος  οικονομίας  μπορεί  να  γίνεται ,  όμως  η  πλατεία  

Ελευθερίας  την  οποία  σχεδόν  κάθε  βράδυ  είμαι ,  είναι  πάρα  πολύ  

σκοτεινή  για  την  κεντρική  πλατεία  της  πόλης .   

 Δεν  ξέρω  τι  φταίει ,  εάν  είναι  μόνο  λόγοι  οικονομίας  ή  εάν  δεν  

είναι  κατάλληλος  ο  φωτισμός .  Πραγματικά  δείχνει  σαν  να  είναι  το  πιο  

απομακρυσμένο  χωριό .  Δεν  είναι  δυνατόν  μια  πόλη  που  μένουν  80.000 

κάτοικοι  εδώ  μέσα  να  είναι  τόσο  σκοτεινή .  Κάτι  συμβαίνει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  έχω  να  πω  κύριε  Πρόεδρε ,   και  αγαπητοί  συνάδελφοι  ότι  ο  ίδιος  

φωτισμός  είναι  εδώ  και  χρόνια .   Δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα .  Τώρα  εάν  το  

παρατηρήσατε  εσείς  τώρα  ή  κάποιος  το  παρατήρησε  και  έκανε ,  ο  

κόσμος  λέει  αλλά  δεν  άλλαξε  τίποτα  εδώ  και  χρόνια .  Είναι  ο  ίδιος  

φωτισμός .  Ο  ίδιος  φωτισμός .  Αλλού  υπάρχει  φωτισμός  που  μας  λένε  

ότι  είναι  υπερβολικός ,  μας  διαμαρτύρονται  ότι  είναι  πολύς ,  αλλού  

τώρα  από  ότι  ακούω ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα ,  

είναι  ο  ίδιος  φωτισμός ,  άρα  δεν  ξέρω  εάν  πρέπει  να  γίνει  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Δούκα  στο  ερώτημα  του  κ .  Μηλίδη  έχετε  να  πείτε  κάτι  όσον  

αφορά  τα  δένδρα  τα  οποία  έχουν  μεγαλώσει ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  την  Γεωργίου  Παπανδρέου  το  έχω  ακούσει  από  τόσο  κόσμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μπορεί ,  κ .  Μηλίδη  να  μας  απαντήσει  ο  κ .  Δούκας ,  εάν  το  έχει  

υπόψη  του  ή  εάν  πρόκειται  να  γίνουν  κάποιες  ενέργειες ;  Το  μικρόφωνό  

σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Όπου  υπάρχει  πρόβλημα  επεμβαίνουμε  άμεσα .  Όταν  μας  παίρνουν  

τηλέφωνο  δηλαδή  ότι  κάποια  λάμπα  ναι  μεν  καίει  αλλά  από  τα  φύλλα  

δεν  μπορεί  να  αποδώσει .  Εκεί  παρεμβαίνουμε  άμεσα .  Αλλά  είναι  ο  

δρόμος  πάρα  πολύ  δύσκολος .  Δεν  μπορεί  να  σταματήσεις  ούτε  

δευτερόλεπτο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχει  μεγάλη  κίνηση .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Μεγάλη  κίνηση .  Ενώ  πρέπει  να  έχει  στάθμευση  στην  μια  πλευρά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριοι   ησυχία  σας  παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  Δούκα  

ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ολοκλήρωσα ,  ολοκλήρωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  γίνουν  κάποιες  ενέργειες ,  όσον  αφορά  το  ερώτημα  του  κ .  Μηλίδη ;  

Εάν  θα  κλαδευτούν  κάποια  δένδρα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Ίσως  αργότερα  υπάρξει  πρόταση  να  κοπούν  όλα  τα  δένδρα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  όλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κλαδευτούν .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Να  κοπούν  και  να  μπουν  άλλα  δένδρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Δούκα  κάντε  αύριο  μια  βόλτα  και  δείτε  όποια  φώτα  καλύπτονται  

από  κλαδιά ,  εκεί ,  εάν  μπορούμε ,  να  τα  κλαδέψουμε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό  το  κάνουμε  κάθε  φορά  όταν  μας  ειδοποιούν  για  κλάδεμα .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πρόεδρε  μια  κουβέντα  μπορώ  να  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  θα  έλεγα  να  αντικατασταθούν  τα  δένδρα  αυτά .  Πρώτον ,  γιατί  

λάθος  μπήκαν .  Είναι  πολύ  μεγάλα .  Εάν  θα  δείτε  μέσα  έχουν  σηκώσει  

τις  πλάκες  του  πεζοδρομίου  και  θα  έπρεπε  οι  γεωπόνοι  να  καθίσουν  να  

βάλουν  δένδρα  μέσα  στην  πόλη  που  να  είναι  χαμηλού  φυλλώματος .  

Αυτά  έχουν  κλείσει  ολόκληρο  τον  δρόμο  και  έχουν  σηκώσει  τις  

πλάκες .  Την  άλλη  φορά  κάποιος  πολίτης  έπεσε  και  στο  έχω  μεταφέρει  

Γιώργη ,  να  αφαιρέσετε  ορισμένες  πλάκες  γύρω  από  τους  κορμούς .  

Είναι  τεράστια  τα  δένδρα .  Κακώς  μπήκαν  τέτοια  δένδρα  εκεί .   Αυτή  

είναι  η  άποψή  μου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ερωτήσεις  γίνονται  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  απαντήσετε ,  απάντησε  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  θα  μας  οδηγήσει  πουθενά  αυτή  

η  κατάσταση  εάν  απαντούμε  όλοι  στο  ερώτημα  του  επικεφαλής .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  απάντησε ,  νομίζω ,  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  Κύριε  Γιαννακίδη  

έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πριν  θέσω  το  ερώτημά  μου  με  αφορμή  αυτό  που  ρώτησε  ο  κ .  Μηλίδης ,  

παρεμπιπτόντως  το  ίδιο  πρόβλημα  υπάρχει  και  στην  Μεραρχίας ,  στην  

οδό  Μεραρχίας .  Εκεί  νομίζω  έχουν  φλαμουριές ,  έχουν  καλύψει  τα  

φώτα .  Προσωπικά  έχω  πάθει  και  ατύχημα  με  την  μηχανή  γιατί  έβρεχε ,  

όταν  φοράς  κράνος  η  ορατότητα  περιορίζεται ,  περνούσε  μια  γυναίκα  

με  μαύρα  ρούχα ,  πραγματικά  υπάρχει  επικινδυνότητα  σε  κάποιους  

δρόμους .   

 Τώρα  γιατί  παλαιότερα  κάποιοι  δεν  έλεγαν  τίποτα ,  δεν  

διαμαρτύρονταν ,  είναι  ένα  θέμα  όμως  που  πρέπει  να  το  δούμε  και  είναι  

πολύ  σημαντικό ,  γιατί  τίθεται  ζήτημα  ασφάλειας .  Δεν  είναι  εδώ  για  να  

κάνουμε ,  ας  πούμε ,  αντιπολίτευση .  Υπάρχει  ουσία  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

21 

Είναι  τα  δένδρα  ή  ο  φωτισμός  είναι  λιγοστός ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  τα  δένδρα  επειδή  ακριβώς ,  συμφωνώ  και  με  τον  κ .  Στεργίου  ότι  

είναι  ακατάλληλα  τα  συγκεκριμένα  δένδρα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  δούμε  τα  δένδρα  πρώτα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι ,  θέλει  κάπως  από  πάνω  να  κλαδευτούν .  Αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  Ορίστε .  Ερωτήσεις  κάνουμε  κ .  Αναστασιάδη .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Έστω  σύντομα  για  ένα  λεπτό  πείτε  μας  γιατί  

ακριβώς  θέλετε  να  τοποθετηθείτε ;  Παρακαλώ  κύριοι ,  ησυχία .  Ακόμα  το  

συμβούλιο  δεν  άρχισε  δεν  μπορούμε  να  συγκρατηθούμε ;  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  ωραιότερος  δρόμος  των  Σερρών  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ο  καθένας  μπορεί  να  λέει  την  άποψή  του  και  είναι  σεβαστή .  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  δώσε…. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη ,  θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό  που  είπε  ο  κ .  Μηλίδης .  Κύριε  Δήμαρχε  πρόσφατα  υπέπεσε  στην  

αντίληψή  μας  ότι  τον  Μάιο  προκηρύχθηκαν  51 θέσεις  έμμισθες  στο  

πλαίσιο  προγράμματος  κοινωφελούς  εργασίας  για  τα  Κέντρα  

Φιλοξενίας .  Από  όσο  γνωρίζουμε ,  μπορεί  να  κάνουμε  και  λάθος ,  ο  

Δήμος  δεν  προχώρησε  στην  πρόσληψη  αυτών  των  ανθρώπων .  Θα  

μπορούσατε  να  μας  πείτε  για  ποιο  λόγο ,  την  στιγμή  μάλιστα  που  

αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  οι  εποχές  είναι  δύσκολες ,  θέσεις  εργασίας  

δεν  υπάρχουν ,  γιατί  χάθηκαν  αυτές  οι  θέσεις ;   

Ευχαριστώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  απαντήθηκε  το  ερώτημα  πολλές  φορές .  Ήρθε  και  ο  υπουργός ,  

εξηγήσαμε  τι  συμβαίνει .  Καταρχήν  αυτές  οι  προσλήψεις  ανήκουν  στον  

καταυλισμό ,  θα  γίνουν .  Δεν  έχει  καμία  σχέση  ο  Δήμος .  Το  Υπουργείο  

ήρθε  και  ζήτησε  βοήθεια  από  τον  Δήμο  και  του  εξηγήσαμε  ότι  το  

γραφείο  Προσωπικού  έχει  τρία  άτομα ,  τότε  μάλιστα  ήταν  

επιφορτισμένο  και  με  τα  οκτάμηνα ,  προσλαμβάναμε  τα  οκτάμηνα  και  

αδυνατούσαν ,  ήταν  αδύνατο  να  επιφορτιστούν  και  με  αυτή  την  

διαδικασία .   

 Δεν  ήταν  υποχρέωση  του  Δήμου  αυτό .  Ζήτησαν  βοήθεια .  

Υπήρχαν  και  άλλοι  δήμοι .  Ας  πήγαιναν  και  σε  άλλους  δήμους .  Ας  

πήγαιναν  στην  Περιφέρεια  ας  έκανε  το  ίδιο  το  Υπουργείο  της  

πρόσληψη .  Τώρα  τι  έκανε  τις  προσλήψεις  το  ίδιο  το  Υπουργείο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή  αρνηθήκατε  όμως  χάθηκαν  51 θέσεις .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  αρνηθήκαμε ,  δηλώσαμε  ότι  δεν  μπορούμε .  Αδυνατούμε .  Και  

υπάρχουν  και  άλλοι  δήμοι  στον  Νομό  Σερρών .  Ας  πηγαίνανε  σε  άλλο  

Δήμο .  Υπάρχει  η  Περιφέρεια ,  ας  πηγαίνανε  στην  Περιφέρεια .  Υπάρχει  

το  Υπουργείο .  Τα  εξηγήσαμε  αυτά .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  δεν  είναι  ο  ‘αίρων  τις  αμαρτίες’  του  κόσμου .  

Για  όνομα  του  Θεού  δηλαδή .  Για  όλα  φταίει  ο  Δήμος  Σερρών .  Το  

Υπουργείο .  Ολόκληρο  Υπουργείο  δεν  έχει  την  δυνατότητα  να  κάνει  

προσλήψεις ;  Τώρα  τις  έκανε .  Έβγαλε  προκήρυξη .  Τις  κάνει  τώρα .  

Αδυνατούσε  ο  Δήμος .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  έδειξε  σε  όλες  τις  πτυχές  της  κοινωνικής  ζωής  

του  τόπου  ότι  όπου  μπορεί  να  βοηθήσει ,  βοηθάει .  Οι  υπάλληλοι  όμως  

σήκωσαν  τα  χέρια .  Λένε  ότι  ή  δεν  θα  πάρουμε  οκτάμηνα ,  εάν  θέλετε  

να  μην  πάρουμε  οκτάμηνα  και  να  κάνουμε  αυτή  την  δουλειά .  Δεν  ήταν  

δυνατόν  να  τεθεί  τέτοιο  δίλλημα .   

 Αυτό  απαντήθηκε  επανειλημμένως  και  απορώ  γιατί  ξανά  τίθεται .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  μην  κάνετε  διάλογο .  Να  κλείσει  το  θέμα  κύριε  

Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  δεν  το  πήρε  κάποιος  άλλος  Δήμος  του  Νομού  Σερρών  να  το  

κάνει ;  Οι  άλλοι  δήμοι  που  προχώρησαν ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι  αλλά  εσείς  λέτε  ότι  άλλοι  δήμοι  προχώρησαν .  Και  σας  απαντώ ,  

γιατί  δεν  το  πήρε  ένας  άλλος  Δήμος  του  Νομού  Σερρών ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  υπηρεσίες  είναι  ανοικτές  για  να  δώσουν  όποια  πληροφορία  θέλετε  

και  τις  δίνουμε  φυσικά .  Από  ένα  και  μόνο  περιστατικό  που  θα  

εξηγήσει  τώρα  ο  κ .  Χαρίτος  δεν  είναι  δυνατόν  να  τα  βάλουμε  όλα  σε  

ένα  τσουβάλι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  για  τον  φωτισμό .  Ήδη  το  έχω  συζητήσει  για  τον  φωτισμό .  

Πράγματι  έχετε  δίκαιο ,  υπάρχει  πρόβλημα  με  αποτέλεσμα ,  το  ξέρετε  

ότι  έχουμε  και  κλοπές  και  τα  λοιπά .  Πιστεύω  ότι  θα  λυθεί  στο  επόμενο  

χρονικό  διάστημα .   

 Για  την  Βροντού  δεν  το  ξέρω  το  θέμα ,  τώρα  το  άκουσα .  Θα  το  

δούμε  και  από  εκεί  και  πέρα .   

 Όσον  αφορά  στις  15/5,  έχετε  απόλυτο  δίκαιο .  Με  την  μόνη  

διαφορά  τα  έγγραφα ,  σας  είπα  και  προχθές  σε  κάποια  Οικονομική  

Επιτροπή ,  το  χαρτί  που  ήρθε  από  τους  αστυνομικούς  ήταν  ότι  αυτή  την  

στιγμή  δεν  έχουμε ,  ενώ  εμείς  δεν  θέλουμε  αυτή  την  στιγμή .  Δηλαδή  

αργήσανε  να  απαντήσουν  και  απαντήσανε  λάθος .  Θα  το  δω  το  θέμα  και  

θα  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Σας  παρακαλώ  όχι  διάλογο .  Κύριε  Τσαλίκογλου  έχετε  τον  

λόγο .  
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Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  μάλλον  σας  πληροφόρησαν  λάθος  για  την  Άνω  

Βροντού .  Πριν  τρία  χρόνια ,  η  πρώτη  χρονιά  που  είχαμε  βγει  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  τότε  υπήρχε  ένα  έργο  πάλι  από  την  δική  μας  Δημοτική  

Αρχή  συνεχιζόμενο ,  εγώ  το  πρόλαβα ,  το  οποίο  ήταν  διαγραμμίσεις  και  

κατατμήσεις  μέσα  στα  κοιμητήρια .   

 Έγινε  ένα  έργο ,  έγινε  και  τσιμεντόδρομος  να  κατεβαίνει  μέχρι  

κάτω .  Υπάρχει ,  δηλαδή ,  μέρος  για  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Παρακαλώ  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  έχω  μια  απάντηση  για  την  κυρία  Ιλανίδου  για  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Δεν  ρωτήσατε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό ;   

 Ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία .  Απλώς  τα  αποτελέσματα  θα  

φανούν  τώρα ,  πιστεύω ,  στον  επόμενο  μήνα  θα  έχουμε  και  γραπτώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  με  την  άδειά  σας  και  την  έγκρισή  σας  έχω  

ένα  αίτημα  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ένα  κατεπείγον  θέμα .  Επειδή  έχει  και  

καταλυτική  ημερομηνία  τέλος  του  μηνός ,  δεν  προλαβαίνουμε  να  το  

φέρουμε .  Επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  γίνει  το  πρώτο  δεκαήμερο  

του  Νοεμβρίου .  Αφορά  την  έγκριση  της  απόφασης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  

επιμήκυνση  του  δανείου .  Με  την  άδειά  σας  να  συζητηθεί  το  θέμα ;  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Θέμα:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  απόφασης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  επιμήκυνση  δανείου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  με  την  απόφαση  260 στις  3/10/17 το  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

αποφάσισε  ομόφωνα   να  κάνει  χρήση  του  Ν4483, μετά  από  εισήγηση  

του  γενικού  διευθυντή ,  ο  οποίος  μας  δίνει  την  δυνατότητα  να  

ρυθμίσουμε  τα  δάνεια  που  έχει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  μειώνοντας  το  επιτόκιο ,  πηγαίνοντας  το  

επιτόκιο  στο  4,3 από  5,9 που  είναι  τώρα  και  παρατείνοντάς  τα  κατά  

πέντε  χρόνια .   

 Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  από  τα  481.533 ευρώ  που  καταβάλουμε  

τώρα ,  να  καταβάλουμε  το  ποσό  των  288.000 περίπου .  Είναι  ένα  όφελος  

για  την  επιχείρηση  στις  193.521 ευρώ ,  χρήματα  τα  οποία  θα  

μπορέσουμε  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  φτιάχνοντας ,  βελτιώνοντας  τα  

δίκτυα ,  κάνοντας  διάφορα  έργα .   

 Νομίζω  πως  είναι  προς  όφελος  των  συνδημοτών  μας  και  έρχεται  

εδώ  για  ψήφιση ,  γιατί  ο  Δήμος  Σερρών  είναι  εγγυητής  των  δανείων  

αυτών  και  για  να  προχωρήσουμε  στην  χρήση  του  νόμου  αυτού  πρέπει  

να  υπάρχει  και  η  σύμφωνη  γνώμη  του  εγγυητή .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  να  ρωτήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Ερωτήσεις .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  επιτρέψτε  μου  όμως ,  δεν  είναι  σωστό  

αυτό  που  κάνετε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  σεβαστό .  Εξαρτάται  από  τους  συναδέλφους ,  δεν  εξαρτάται  

από  εμένα .  Εγώ  πρέπει  να  κρατήσω  την  διαδικασία .  Ο  κ .  Γιαννακίδης .  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  Ηλίας .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  από  τους  

συναδέλφους ;  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δυο  ερωτήσεις .  Το  πρώτο  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  για  ποιο  

λόγο  σκέπτεστε  να  προχωρήσετε  στην  επιμήκυνση  του  χρόνου  

αποπληρωμής  των  δανείων ;   

 Το  δεύτερο ,  το  κυριότερο  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  είναι  τελικά  

όμως  το  συνολικό  ποσό  που  θα  πληρώσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .  θα  είναι  

μεγαλύτερο  εάν  προχωρήσουμε  στην  επιμήκυνση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  βέβαια .  Λοιπόν ,  προχωράμε  σε  αυτή  την  ενέργεια ,  μας  δίνει  την  

δυνατότητα  ο  νόμος ,  όπως  σας  είπα  Ν4483/17 να  προχωρήσουμε  σε  

αυτή  την  ενέργεια  μειώνοντας  το  επιτόκιο  από  5,9 σε  4,3.  

 Όπως  σας  είπα  αυτό  είναι  ένα  ετήσιο  όφελος  για  την  επιχείρηση  

από  481.000 που  δίνει  533.000 που  δίνει  τώρα ,  να  πέσει  στις  288,  
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όφελος  193.000 περίπου  στην  επιχείρηση ,  το  οποίο  θα  μπορεί  να  το  

χρησιμοποιήσει  σε  έργο .   

 Τώρα  όσον  αφορά  το  δεύτερο  ερώτημα ,  στην  τελική  αποπληρωμή  

του  δανείου ,  μετά  την  παράταση  και  την  μείωση  του  επιτοκίου ,  θα  

είναι  κάποιες  χιλιάδες  λιγότερα  από  αυτά  που  καλούμαστε  να  δώσουμε  

τώρα .  Δηλαδή  είναι  προς  το  συμφέρον  της  επιχείρηση  και  των  

Σερραίων  συνδημοτών  μας ,  γιατί  αυτά  τα  χρήματα  θα  πάνε  σε  έργο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  διαφορά  του  ποσού  είναι  εδώ  ο  γενικός  διευθυντής ,  μπορεί  να  μας  

το  πει  ακριβώς  ποια  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Σαφαρίκα  καθίστε  σε  ένα  μικρόφωνο  κοντά ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  σας .  Το  ποσό  που  θα  πρέπει  να  πληρώσουμε ,  

χωρίς  να  κάνουμε  χρήση  της  ρύθμισης ,  θα  είναι  τελικά  4.293.342,67 

μέχρι  την  τελική  αποπληρωμή ,  ενώ  εάν  πάμε  στην  ρύθμιση  το  ποσό  

αυτό  θα  είναι  4.015.939,19 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  και  από  αυτή  την  πλευρά .  Έχει  υποβληθεί .  Καθίστε .  Γιατί  αυτή  η  

συνήθεια  σήμερα ;  Τον  λόγο  θα  τον  πάρει  ο  κύριος .  Δεν  ζητήσατε  τον  

λόγο .  ευχαριστώ  κ .  Σαφαρίκα .   

Κος  ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Είναι  θετική  η  διαφορά  και  επίσης  να  πω  και  έναν  ακόμη  λόγο  που  

συνεισφέρει  στο  να  πάμε  στην  επιμήκυνση  των  δανείων .  Είναι  ότι  

μειώνονται  τα  λειτουργικά  έξοδα  της  επιχείρησης .  Πέρα  από  την  
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επενδυτικό  πρόγραμμα  κατά  193.000 ετησίως ,  ένα  βασικό  στοιχείο  που  

παίζει  μεγάλο  ρόλο  στην  προσαρμογή  της  τιμολόγησης  που  ουσιαστικά  

έχει  θέσει  ο  νέος  νόμος ,  η  νέα  ΚΥΑ  μάλλον  από  την  Ειδική  

Γραμματεία  Υδάτων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την  καταληκτική  ημερομηνία .  Απαντήθηκε ,  οπότε  δεν  υφίσταται  λόγος  

να  υποβληθεί  ερώτηση .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  όταν  υποβάλλετε  για  τις  ερωτήσεις  να  λέτε  τα  

ονόματά  σας  για  να  μην  έχουμε  αυτή  την  διαδικασία .  Κύριε  Αντώνη  

σύντομα  σας  παρακαλώ .  Μια  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  για  σας .  Ξέρετε  ότι  δεν  αναφέρομαι  για  σας .  Ορίστε  κ .  Αντώνη ,  

σύντομα  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ξέρουν  οι  παλαιοί  σύμβουλοι… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  μικρόφωνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι  στο  τέλος  πάντα  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  δίνει  

χάρη  σε  ορισμένα  χρήματα  από  αυτά  που  χρωστάμε .  Πάντα  γίνεται  

αυτό  το  πράγμα .  Γι '  αυτό  μας  ενδιαφέρει  να  έχει  επιμήκυνση .  Έτσι  δεν  
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είναι  κ .  Αγγελίδη ;  Πολλές  φορές  μας  χάρισε  στους  δήμους .  Γι '  αυτό  

τον  λόγο  πρέπει  να  υπάρχει  η  παράταση  της  προθεσμίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τοποθετήσεις  κύριοι ;  Ο  κ .  Γάτσιος .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς ,  βεβαίως  θα  συμφωνήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  την  επιμήκυνση  

του  δανείου ,  απλά  θα  ήθελα  να  επισημάνω  μια  πολιτική  θέση  που  

είχαμε  και  έχουμε  και  παρακολουθώντας  με  αφορμή  το  θέμα  αυτό ,  

αυτά  που  τα  έχουμε  πει  κατ’  επανάληψη ,  βλέπουμε  ότι  τα  δάνεια  στο  

παρελθόν  και  μας  το  αποτυπώνει  εδώ  ο  πίνακας  που  μας  έδωσε  η  

Δ .Ε .Υ .Α . ,  γινόταν  για  την  ίδια  συμμετοχή  των  έργων .   

 Εδώ  και  αρκετά  χρόνια ,  στην  περίοδο  της  κρίσης ,  γιατί  το  λέμε  

πολλές  φορές  και  δεν  γινόμαστε  πιστευτεί ,  γι '  αυτό  επιστρέφουμε ,  εδώ  

και  αρκετά  χρόνια  όταν  λέμε  ότι  υπάρχουν  πολλές  ρυθμίσεις  μέσα  στην  

κρίση  που  ευνοούν  και  βοηθούν  και  τους  δήμους  αλλά  και  τους  

οργανισμούς ,  τους  φορείς ,  τα  νομικά  πρόσωπα  των  δήμων ,  αυτό  το  

θέμα  λοιπόν  είναι  μια  ευκαιρία  να  τα  δούμε .  Ότι  3.261.000,  εάν  δεν  

κάνω  λάθος ,  κύριε  διευθυντά ,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  ήταν  δάνεια  

για  ίδια  συμμετοχή  των  έργων .   

 Θέλουμε  λοιπόν  να  επισημάνουμε  ότι  σήμερα  και  εδώ  και  αρκετά  

χρόνια ,  να  το  γνωρίζουν  και  οι  συνάδελφοι ,  για  την  ίδια  συμμετοχή  

των  έργων  δεν  υπάρχει  συμμετοχή .  Είναι  μηδενική .   

 Άρα  λοιπόν ,  όταν  πολλές  φορές  λέμε  στο  σώμα  ότι  υπάρχουν  

μέσα  στην  κρίση  και  ευνοϊκές  ρυθμίσεις  για  τους  Δήμου ,  μην  μας  

αποπαίρνετε  και  μας  λέτε  ότι  έχουν  μόνο  μειώσεις  στις  

χρηματοδοτήσεις .  Ένα  είναι  αυτό .   
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 Ένα  άλλο  είναι  ότι  εντάχθηκαν  προγράμματα ,  υλοποιημένα  έργα  

σε  προγράμματα ,  που  αυτό  δεν  γινόταν  ποτέ .  Τα  ξέρετε ,  κύριε  

Διευθυντά  ως  τεχνοκράτης .  Και  είχαμε  και  πριν  δυο  χρόνια  πάλι  μια  

ευνοϊκή  ρύθμιση  σε  ότι  αφορά  και  το  Φ .Π .Α .  αλλά  και  μόνο  τους  

τόκους .   

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  το  δούμε  γενικά  υπάρχει  μια  πολιτική  

γενικότερα  εδώ  και  αρκετά  χρόνια ,  επαναλαμβάνω  στα  χρόνια  της  

κρίσης ,  που  έχουμε  και  ευνοϊκά  πράγματα  να  δούμε  από  την  κρίση .   

 Αυτό  ως  πολιτική  τοποθέτηση .  Κατά  τα  λοιπά ,  βεβαίως ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ψηφίζουμε  κύριοι .   

 Ζητούμε  την  έγκριση  του  σώματος  για  την  απόφαση  260 της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  797/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .   Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότση .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

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

το  τεχνικό  πρόγραμμα  συντάχθηκε  μέχρι  την  ημερομηνία  31 Ιουλίου  

του  ΄17, δηλαδή  με  άλλα  λόγια  δεν  είναι  το  τελικό ,  δεν  το  πραγματικό .   

 Το  πραγματικό  θα  έρθει  τον  Ιανουάριο ,  εφόσον  έχουμε  όλες  τις  

εκπτώσεις  και  τα  λοιπά  από  τα  έργα  που  θα  προκύψουν .   

 Άρα  λοιπόν ,  σήμερα  μοιράζουμε  μόνο  την  ΣΑΤΑ ,  το  1.011.000.   

 Αυτό  το  τεχνικό  πρόγραμμα  πέρασε  από  τα  όργανα ,  όπως  το  

επιβάλει  η  νομοθεσία .  Από  την  Εκτελεστική  και  από  την  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  και  εγκρίθηκε .   

 Ένα  εκατομμύριο  μοιράζουμε  για  25 χωριά  και  για  την  πόλη  των  

Σερρών .  

 Θέλω  να  σημειώσω  εδώ  ότι  μόνο  για  την  πόλη  των  Σερρών ,  πριν  

τον  Καλλικράτη ,  σημειώστε  το  αυτό ,  ήταν  2.400.000 ευρώ .  Πριν  τον  

Καλλικράτη .  Μόνο  για  την  πόλη  2.400.000.  Και  τώρα  για  την  πόλη  και  

για  είκοσι  πέντε  χωριά  είναι  1.000.000.  Άρα  λοιπόν  τι  κάνουμε  εμείς ;  

Μοιράζουμε  μια  αναδιανομή  της  φτώχειας .   

 Πώς  μοιράζεται  τώρα  αυτό  το  ένα  εκατομμύριο ;  Πώς  μοιράζεται ;   

 Δεν  το  προβλέπει  ο  νόμος .  Αυτό  που  κάνουμε  δεν  το  προβλέπει  ο  

νόμος ,  όμως  εμείς  επειδή  θέλουμε  να  είμαστε  δίκαιοι  και  να  

ενισχύσουμε  τις  κοινότητες ,  κάνουμε  το  εξής :  το  20% από  το  ένα  

εκατομμύριο ,  δηλαδή  με  άλλα  λόγια  τα  200 χιλιάρικα  πηγαίνουν  σε  

όλο  τον  Δήμο .  Μένει  το  80%. Από  το  80%, δηλαδή  από  τα  800 
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χιλιάρικα  τα  200 χιλιάρικα  πάνε  στις  τοπικές  κοινότητες  σύμφωνα  με  

τον  πληθυσμό .  Πληθυσμιακά  δηλαδή .  Έχουμε  τους  πίνακες ,  μπορείτε  

να  τους  δείτε  ανάλογα  10 κόμμα  τόσο  ευρώ  πέφτει  ανά  κάτοικο ,  

πόσους  κατοίκους  έχει ;  Χίλιους  κατοίκους  επί  δέκα ,  δέκα  χιλιάρικα ,  

πόσο  είναι .  

 Τι  μένει  για  τον  πληθυσμό  των  Σερρών ;  Άμα  βγάλουμε  τα  200 

χιλιάρικα  που  μοιράζουμε  για  όλο  τον  Δήμο ,  εάν  βγάλουμε  

πληθυσμιακά  τα  200 χιλιάρικα  που  πάνε  στης  κοινότητες ,  για  τον  Δήμο  

μένουν  600 χιλιάδες .  Και  όμως  πληθυσμιακά  που  ανήκουν  στον  Δήμου ,  

που  ανήκουν  στους  συνοικισμούς ,  πάλι  από  αυτά  τα  600 χιλιάρικα ,  

σύμφωνα  με  την  κατανομή ,  δεν  τα  κατανείμουμε  στην  πόλη  των  

Σερρών  τα  600 χιλιάρικα ,  παρά  μόνο  έχουμε  δυο  έργα ,  400 χιλιάρικα  

και  πάλι  τα  200 χιλιάρικα  πάνε  για  όλο  τον  Δήμο .  Γιατί  ακούγονται  

πολλά ,  ότι  είναι  αδικημένες  οι  κοινότητες  και  τα  λοιπά .   

 Όχι  συνάδελφοι  σύμφωνα  με  αυτά  που  παίρνουμε ,  είναι  αυτή  την  

φτώχεια  που  έχουμε ,  έχουμε  και  τις  γκρίνιες ,  όχι  μόνο  από  τα  χωριά ,  

αλλά  και  από  τους  πολίτες  εδώ  των  Σερρών .   Πάνε  οι  παχιές  οι  

αγελάδες .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  έχουμε  την  ίδια  αντιμετώπιση  όπως  

είχαμε  προ  Καλλικράτη  και  τώρα .   

 Άρα  λοιπόν ,  μέσα  από  τα  πληθυσμιακά  των  Σερρών  φεύγουν  και  

πάνε  σε  όλο  τον  Δήμο .  Και  μπορείτε  αυτό  να  το  ελέγξετε .   

 Είδατε  τον  πίνακα ,  λιτός  είναι ,  κατανοητός  είναι  και  

επαναλαμβάνω  μόνο  600 φεύγουν  για  τον  Δήμο  και  τα  υπόλοιπα  πάλι  

μοιράζονται  για  όλο  τον  Δήμο .  Τα  ρέματα ,  καθαρισμός  ρεμάτων .  Που  

ανήκει  ο  καθαρισμός  ρεμάτων ;  Που  ανήκει ;  Ανήκεις  είναι  όλο  τον  

Δήμο .  Που  ανήκουν  οι  διαγραμμίσεις ;  Σε  όλο  τον  Δήμο .  Που  ανήκει  η  

αγροτική  οδοποιία ;  Η  αγροτική  οδοποιία  ανήκει  και  εδώ  θέλω  να  
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τονίσω  για  να  το  καταλάβουν  μερικοί ,  η  αγροτική  οδοποιία  είναι  93 

χιλιάρικα .  Η  αγροτική  οδοποιία  είναι  93 χιλιάρικα ,  όποιος  δεν  το  

κατάλαβε  και  όποιος  δεν  διάβασε  το  τεχνικό  πρόγραμμα .   

 Συνάδελφοι  εγώ  αυτά  έχω  να  πω  και  είμαι  έτοιμος  να  απαντήσω  

σε  οποιοδήποτε  ερώτημα  έχετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  πάρω  λίγο  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορείτε  να  πάρετε  τώρα  τον  λόγο ,  στις  τοποθετήσεις .   Θα  

τοποθετηθείτε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εκτός  εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση  να  

δηλώσετε .  Υπάρχει  κάποια  διαδικασία  την  οποία  θα  σας  παρακαλούσα ,  

να  την  σεβαστούμε  όλοι  μας .   

 Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  ο  κ .  Γάτσιος .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  

κ .  Μηλίδης .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Έχετε  τον  λόγο .  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πρώτον  εάν  υπάρχουν  αποφάσεις  

των  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων  για  να  καταρτιστεί  το  

πρόγραμμα  το  τεχνικό  και  δεύτερον ,  γιατί  για  άλλη  μια  φορά  στο  

τεχνικό  πρόγραμμα  μπαίνει  μόνο  η  ΣΑΤΑ  και  δεν  μπαίνουν  και  άλλοι  

δημοτικοί  πόροι  πλην  από  τα  σχέδια  της  ρυμοτομίας ;  Υπάρχουν  και  

άλλοι  ανταποδοτικοί  πόροι  και  άλλοι  δημοτικοί  πόροι  που  μπορούμε  

να  βάλουμε  έργα  και  τα  βάζουμε  πολλές  φορές  στην  συνέχεια ;  Γιατί  

ποτέ  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  δεν  έρχονται  και  αυτά  μέσα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  δημοτικούς  πόρους .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από  δημοτικούς  πόρους  εννοώ ,  ναι .  Αυτά  τα  δυο  προς  το  παρόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  αμέσως ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .  Συνάδελφε  και  βεβαίως  στέλνουμε  από  την  αρχή  του  

καλοκαιριού  κάθε  έτος ,  από  την  αρχή  του  καλοκαιρού  και  πιο  μπροστά  

σε  όλους  τους  προέδρους  να  μας  στείλουν  τις  προτεραιότητες .  Τι  έχουν  

να  κάνουν .  Και  βεβαίως  έχουμε  όλες  τις  απαντήσεις  και  όλα  τα  χαρτιά ,  

τα  οποία  μπορείτε  να  τα  δείτε ,  να  πάτε  στην  υπηρεσία  να  τα  δείτε .   

 Βέβαια ,  ο  κάθε  Πρόεδρος  βάζει  μια  λίστα .  Άμα  βάλουμε  αυτή  

την  λίστα  μπορεί  να  είναι  και  100 και  200 χιλιάδες .  Όμως  λέμε  τι  έχει  

στην  προτεραιότητα ,  όπως  παραδείγματος  χάρη ,  να  αναφέρω  ένα  

παράδειγμα  που  με  επισκέφτηκε  ο  Πρόεδρος  της  Αναγέννησης  και  μου  

είπε  ότι  θέλω  να  κάνω  εγώ  τσιμεντόδρομο  για  τα  νεκροταφεία  και  τα  

λοιπά .  Αυτό  λέει  θέλω  να  κάνω .  Ερχόμαστε  σε  επαφή  και  λέμε  τι  θέλει  

ο  καθένας  να  κάνει .   

 Εδώ  συνάδελφε  Αθανάσιε ,  επαναλαμβάνω ,  είναι  η  ΣΑΤΑ  που  

μοιράζουμε  και  στο  κανονικό  το  τεχνικό  πρόγραμμα  που  θα  έρθει  τον  

Ιανουάριο ,  τότε  θα  μπουν  όλα .  Είναι  η  ΣΑΤΑ  που  μοιράζουμε ,  η  ΣΑΤΑ  

η  οποία ,  επαναλαμβάνω  είναι  το  πρόχειρο  δηλαδή  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο  ερωτήματα  έχουμε .  Το  πρώτο .  Υπάρχει  μια  γεωτεχνική  μελέτη  στο  

οικόπεδο  λέει  552 του  Δήμου  Σερρών  ποσό  12.300.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Που  είναι  αυτό ,  πείτε  μου ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  το  έχω  όλο  σε  έντυπη  μορφή .  Το  είδα  στο  ηλεκτρονικό ,  σε  

ηλεκτρονική  μορφή .  Γιατί  πράγμα  είναι ;  Γιατί  δεν  κατάλαβα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  το  ΟΠ552. Το  552 γεωτεχνική  μελέτη ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μαρούλη  και  σε  ένα  άλλο ,  πες  μου  γιατρέ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ιμαρέτ  στην  Κρέσνας .   Κρέσνας  1.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εκεί  είναι  η  γεωτεχνική  μελέτη  αυτή .  Ωραία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Από  εκεί  περνάει  ο  κ .  Μηλίδης  κάθε  μέρα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  την  Κρέσνας  το  ξέρω  αλλά  δεν  αναφέρθηκε  σε  αυτό΄ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  λέγεται  Ιμαρέτ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Πανόραμα  πρώην  Ιμαρέτ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  στο  ερώτημά  σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Νομίζω  ο  κ .  Γκότσης  για  τον  Μαρούλη  είπε ,  δεν  είπε  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  Μαρούλη  είπε  και  για  τις  δυο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  Μαρούλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  και  άλλο  ερώτημα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  ναι .  Υπάρχει  ένα  ποσό  στα  παλαιά  έργα  για  τα  συνεχιζόμενα  για  

την  αναβάθμιση  των  ξενώνων  Χρυσοπηγής .  Είναι  ένα  πραγματικά  

αρκετά  μεγάλο  ποσό  296.000 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  το  πρόγραμμα  που  παίρνουμε… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  τελειώσω  κ .  Γκότση .  296.500.  Είναι  ένα  σημαντικό  ποσό .  Το  

ερώτημα  είναι ,  ποια  είναι  η  ιδιοκτησιακή  κατάσταση  με  την  

Χρυσοπηγή ;  Δηλαδή  δίνουμε  χρήματα  και  καλά  κάνουμε ,  γιατί  

χρειάζεται .  Έχουμε  την  δυνατότητα ,  είναι  δικό  μας ;  Είναι  δική  μας ;  

Μπορούμε  χωρίς  πρόβλημα  νόμιμα  να  φιλοξενούμε ,  να  κάνουμε  σε  

αυτό  το  οίκημα ;  Το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  ποιο  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε .  Τα  300 χιλιάρικα  είναι  από  πρόγραμμα  το  ξέρετε  και  είναι  

για  να  αναβάθμιση  τένις ,  μπάσκετ ,  βόλεϊ  και  τα  λοιπά .  Γι '  αυτά  τα  

γήπεδα .  Το  έχουμε  περάσει  το  θέμα .  Φωτισμό  και  τα  λοιπά ,  όλα  αυτά .  

Χρηματοδότηση  δεν  σου  δίνουνε  αν  δεν  είναι  δικό  σου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  του  Δήμου .  Ιδιοκτησιακά  ανήκει  στον  Δήμο ,  απλώς  όταν  το  

κάνανε  τότε  το  κάνανε  για  να  λειτουργήσει  σαν  ξενώνες  Χρυσοπηγής .  

Αυτή  την  λειτουργία  όμως  σε  εκείνο  το  συγκεκριμένο  σημείο  δεν  
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μπορεί  να  την  έχει  το  κτήριο ,  διότι  υπάρχει  προεδρικό  διάταγμα  

Ανδρέου  και  τα  λοιπά ,  που  απαγορεύει  την  λειτουργία  ως  ξενώνων  

Χρυσοπηγής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  θέμα  χρήσης  βασικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  είναι  θέμα  χρήσης .  Δεν  μπορεί  να  βγάλει  άδεια  λειτουργίας .  

Άδεια  λειτουργίας  το  κτήριο .  Το  κτήριο  ιδιοκτησιακά  ανήκει  στον  

Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί ,  όχι  όλοι  μαζί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άδεια  λειτουργίας  δεν  μπορεί  να  βγάλει  διότι  το  κτίσανε  σε  λάθος  

μέρος .  Όταν  το  κτίζανε ,  δεν  ξέρω  τους  ξέφυγε  αυτό ,  τι  έγινε ,  δεν  

μπορούσαν  να  πάρουν  άδεια  εν  συνεχεία  λειτουργίας .   

 Κάναμε  εμείς  όταν  αναλάβαμε  πολλές  προσπάθειες  για  να  

μπορέσουμε  να  μας  δώσουν  άδεια  σαν ,  επειδή  λειτουργούσαν  δίπλα  οι  

παιδικές  κατασκηνώσεις ,  για  κατασκηνώσεις  και  τα  λοιπά .  Μάλιστα  

ήταν  τότε  ο  κ .  Σταυρόπουλος  δημοτικός  σύμβουλος  και  επειδή  ξέρει  τα  

πολεοδομικά  θέματα  είχαμε  πάει  στην  Περιφέρεια ,  έγιναν  

τροποποιήσεις ,  το  περάσανε  αυτό .   

 Εν  συνεχεία  όμως ,  όταν  ήρθε  η  στιγμή  για  να  βγάλουμε  την  

άδεια ,  κόλλησε  κάπου  στο  Υπουργείο  και  εγώ  δεν  ξέρω  ακριβώς  που  

έχει  κολλήσει .  Δεν  έχω  τελευταία  ενημέρωση  για  να  δω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  το  προεδρικό  διάταγμα ,  αυτό  μας  εμποδίζει .  Εμείς  όμως  τους  

ξενώνες  της  Χρυσοπηγής  τους  έχουμε  ανακαινίσει ,  τους  

περιποιούμαστε  πάρα  πολύ  καλά ,  φιλοξενούμε  αφιλοκερδώς  διαφόρους  

Συλλόγους ,  σε  συνεννόηση  πάντα  με  τους  τοπικούς  συλλόγους  και  

φεύγουν  πολύ  ικανοποιημένοι  οι  άνθρωποι .   

 Έχουμε  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα  για  να  κάνουμε  παρεμβάσεις  

προκειμένου  το  κτήριο  αυτό  να  είναι  ακόμα  πιο  λειτουργικό  και  

καλύτερο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε ,  σας  παρακαλώ  στο  θέμα  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  εξυπηρετούμε  τους  τοπικούς  πολιτιστικούς  Συλλόγους .  Εάν  

θέλετε  να  είστε  και  εσείς  να  τους  καλέσουμε  και  να  τους  πείτε  να  μην  

έρχονται ,  αλλάζει  αυτό .  Να  το  κάνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  το  κάνουμε ,  ωραία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάντε  μου  ένα  αίτημα  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  συνεδριάσει  να  

τους  καλέσουμε  και  να  τους  πούμε  να  μην  ξανά  έρθουν  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τον  λόγο ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  Κύριε  

Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Επί  του  θέματος  αυτού ,  επειδή   κ .  Αναστασιάδη  λέτε  ότι  οι  ξενώνες  

Χρυσοπηγής  λειτουργούν  εις  βάρος  των  ξενοδοχειακών  μονάδων ,  ένα  

έχω  να  σας  πω .  Ότι  δεν  υπάρχει  Παρασκευοσαββατοκύριακο  που  οι  

ξενοδοχειακές  μας  μονάδες  δεν  έχουν ,  τουλάχιστον ,  90% πληρότητα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ενενήντα  τοις  εκατό  πληρότητα  και  επόμενη  χρονιά ,  λυπάμαι  πολύ  

αλλά  δεν  θα  βρίσκετε  Σαββατοκύριακο  ελεύθερο  για  να  κάνετε  τους  

γάμους  των  παιδιών  σας ,  των  εγγονών  σας  και  τα  λοιπά .  Αυτό  ήδη  από  

τώρα  σας  το  λέω  και  θα  το  δείτε  στην  πραγματικότητα .  Φροντίστε  

παιδιά ,  εγγόνια  και  συγγενείς  να  τους  παντρέψετε  το  πρώτο  δίμηνο  του  

΄18, γιατί  δεν  θα  ξανά  βρείτε  σε  ξενοδοχείο  μέρος  ούτε  να  κοιμηθείτε  

ούτε  να  φιλοξενήσετε  άλλους .  Τα  ξενοδοχεία  μας  δίνουν  τα  εύσημα  

στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  διότι  καταφέραμε  να  τα  γεμίζουμε  καθ’   όλη  

την  διάρκεια  του  έτους .  Και  καθημερινές .  Και  καθημερινές .   

 Απλώς  ήθελα  να  κάνω  αυτή  την  παρένθεση  για  τις  ξενοδοχειακές  

μονάδες  και  τα  καταστήματα  εστίασης  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  πάτε  και  στον  αγώνα ;  Με  αυτή  την  τακτική  δεν  θα  δείτε  

αγώνα .  Δεν  θα  προλάβουμε ,  κ .  Αναστασιάδη .  Κάνετε  κάθε  λίγο  και  

λιγάκι  παρέμβαση .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  εγώ ,  μην  διαμαρτύρεστε  

έπειτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  ειπώθηκε  κάτι  που  ήταν  ανακριβές ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  

λόγο ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχω  τρεις  ερωτήσεις .  Να  μου  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Η  πρώτη  

έχει  σχέση  με  την  Χρυσοπηγή ,  με  την  αναβάθμιση  διαβάζω   εδώ  των  

ξενώνων .  Αναφερθήκατε  προηγουμένως  για  γήπεδα  μπάσκετ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  θέλετε  κάτι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  το  γνωρίζετε ,  δεν  το  γνωρίζω  εγώ ,  δεν  το  είδα  ακόμα ,  

ότι  έχετε  προβλέψει  να  κατασκευάσετε  γήπεδο  τένις .  Γήπεδο  

ποδοσφαίρου  έχετε  προβλέψει ;  Είναι  έτσι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  χώρος ,  δεν  είναι  επιλέξιμο .  Επειδή  ξέρω ,  κ .  Χρυσανθίδη  

έχεις  άριστες  σχέσεις  με  τον  κ .  Πουρπούρη ,  πήγαινε  και  ρώτησέ  τον ,  

αυτός  το  χειρίζεται .  Επειδή  αυτός  το  χειρίζεται .  Δεν  υπάρχει  χώρος ,  

δηλαδή  δεν  είναι  επιλέξιμη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Προσέξτε  τώρα ,  να  κάνουμε  ένα  τόσο  ωραίο  έργο  στο  οποίο  όλες  οι  

ομάδες  των  Σερρών  φεύγουν  για  να  κάνουν  προετοιμασίες  εκτός  
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Σερρών .  Εάν  κάνουμε  και  κάνουμε  γήπεδο  τένις  που  δεν  θα  παίξει  

κανένας  τένις  εκεί  πέρα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βασίλη  νομίζω  ότι  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  πάνε  αδίκως  τα  χρήματα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βασίλη  νομίζω  ότι  μπορείς  να  το  δεις  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  δεύτερη  ερώτηση  είναι ,  την  οποία  δεν  μπορούσα  να  την  καταλάβω ,  

είναι  μελέτη  αποπεράτωσης ,  λέει ,  κλειστού  κολυμβητηρίου  στο  

αθλητικό  πάρκο  Ομόνοια ,  60.000 ευρώ .  Τι  αφορά  αυτό  πρώτον ;  Και  

δεύτερον ,  αποπεράτωση  λέει  κλειστού  γυμναστηρίου  Αγίου  Ιωάννη ,  

4.000.  Με  4.000 μπορεί  να  περατωθεί  ένα  κλειστό  γυμναστήριο ;    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  υπόλοιπο .  Έκλεισε  η  σύμβαση  και  τα  λοιπά  και  είναι  και  το  

υπόλοιπο .  Το  άλλο  είναι  για  μελέτη .  Τα  βάζουμε  τα  λεφτά ,  υπάρχουν  

για  μελέτη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  να  γίνει  μελέτη ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  για  μελέτη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  υπάρχουσα  δηλαδή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν  στον  κωδικό  για  μελέτη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Καινούργια  μελέτη  για  αποπεράτωση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια .  Πώς  λέμε  πράσινη ,  πράσινο  κολυμβητήριο .  Εντάξει ;  Βέβαια  

δεν  φτάνουν  αυτά ,  είναι  ένα  δείγμα .  Το  άλλο  είναι  το  υπόλοιπο  και  το  

άλλο  θα  πας  στον  φίλο  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνης .   

 Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  ξεκινήσω  και  θα  συμφωνήσω  καταρχάς  μαζί  σας  

ότι  εδώ  μοιράζουμε  την  φτώχεια  μας  και  ότι  δεύτερον ,  από  τον  νόμο ,  

δυστυχώς ,  προκύπτει  να  ψηφίζουμε  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα  με  

δεδομένα  της  μέσης  της  χρονιάς ,  που  για  μένα ,  κατά  την  γνώμη  μου  

δεν  είναι  τεχνικό  πρόγραμμα ,  εννοώ  από  τον  νόμο .  Με  31/7.  Εδώ  

κάποια  πράγματα  ενδεχομένως  είναι  και  μηδέν  μετά .  Σήμερα .  

Ενδεχομένως .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Συνεπώς  έχουμε  ένα  θέμα  και  ένα  πρόβλημα .  Όμως  όταν  μοιράζουμε  

έστω  την  φτώχεια  μας ,  εκτιμώ  και  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  είμαστε  

περισσότερο  προσεκτικοί  από  όταν  μοιράζουμε  πλούτο .  Και  τι  εννοώ ;   

 Βλέπουμε  εδώ  ότι  έχουμε  συνεχιζόμενο  έργο  για  αναπλάσεις  

441.000 από  τα  συνεχιζόμενα  από  πέρυσι ,  βάζουμε  άλλες  200 τώρα  για  

αναπλάσεις  κεντρικών  οδών .  Βεβαίως  έχουμε  και  500.000 και  είναι  

πολύ  καλό  αυτό  για  την  συντήρηση  της  οδοποιίας  αλλά  θα  προτείναμε  
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εμείς  και  αυτά  τα  χρήματα  εάν  δεν  έχει  ξεκινήσει  και  άλλη  μελέτη  να  

πάνε  στην  συντήρηση  της  αστικής  οδοποιίας  και  της  πόλης  αλλά  και  

της  περιφέρειας  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  και  ανταποδοτικότητα  

άμεση .   

 Εκτιμούμε  ότι  αυτά  είναι  καλά  πράγματα  αλλά  δυστυχώς  δεν  

φέρνουν  άλλα  αποτελέσματα .   

 Δεύτερον .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ήσασταν  διχαστικός  στον  λόγο  σας  

σε  ότι  αφορά  τα  χωριά  και  την  πόλη .  Δεν  πρέπει  να  μιλάμε  έτσι  και  

δεν  είναι  έτσι  όπως  τα  λέτε .   

 Θα  σας  πω  εγώ .  Πρώτον ,  η  κατανομή  γίνεται  ανά  άτομο .  Εδώ  

φαίνεται  στον  πίνακα  κανονικά .  Γιατί  λοιπόν  αδικείται  η  πόλη  έναντι  

των  χωριών ;  Όλοι  στην  πόλη  ζούμε  αλλά  γιατί  το  λέτε  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Γκότση .  Μην  διακόπτετε .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

661.000 στην  πόλη  κατανομή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  δεύτερον ,  αυτό  είναι  πολύ  πονηρό  και  πολύ  έξυπνο .  Πρέπει  να  

ξέρετε  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  από  κάθε  έργο  υπάρχουν  τις  

περισσότερες  φορές  τεράστιες  εκπτώσεις ,  τις  οποίες  ποτέ  δεν  τις  

βάζουμε  σε  ίση  κατανομή ,  ούτε  τις  βάζουμε  για  τον  τόπο  εκείνο  για  

τον  οποίο  αρχικά  κατανεμήθηκαν .   
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 Δηλαδή ,  εάν  στην  Δημοτική  Ενότητα  Σκουτάρεως ,  παραδείγματος  

χάρη ,  υπήρχε  έργο  και  πήρε  50% έκπτωση ,  τελείωσε  εκείνο  το  έργο  για  

την  Δημοτική  Ενότητα  Σκουτάρεως  και  χρεώθηκε  ότι  ήταν  100.000.  

λέω  ένα  παράδειγμα ,  ενώ  έγινε  με  50.  

 Άρα  λοιπόν  μην  μπαίνουμε  σε  αυτές  τις  λογικές .  Σιγά  –σιγά  

πρέπει  να  βοηθήσουμε  όλοι  να  ενοποιηθούμε  σε  όλη  αυτή  την  

κατάσταση  και  να  δούμε  με  ποιον  τρόπο  θα  βοηθήσουμε  καλύτερα  και  

με  προτεραιότητες ,  γιατί  είπατε   και  εσείς  και  συμφωνούμε ,  την  

φτώχεια  μοιράζουμε  εδώ  με  προτεραιότητες  να  κάνουμε  το  καλύτερο  

δυνατό .  

 Το  τρίτο  που  θέλω  να  επισημάνω  είναι  ότι  υπάρχουν  έσοδα  που  

ποτέ  δεν  μπήκαν .  Τα  είπα  προχθές  και  με  τον  Διευθυντή ,  ο  οποίος  

Διευθυντής  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών ,  ο  οποίος  Διευθυντής  μου  λέει  

ότι  θα  πρέπει  να  συνεργαστούν  οι  Οικονομικές  Υπηρεσίες  με  τις  

Τεχνικές  για  να  δώσουν  την  απόδοση .   

 Παραδείγματος  χάρη ,  εγώ  ξέρω  από  μια  περιοχή  που  υπηρέτησα  

για  αρκετά  χρόνια ,  ότι  υπάρχουν  κοντά  στις  40 με  50.000 

ανταποδοτικά  έσοδα  που  δεν  πήγαν  ποτέ  εκεί .  δηλαδή  τα  χρήματα  από  

την  ξυλεία  που  βγαίνουν  από  εκεί ,  τα  χρήματα  από  τα  βοσκοτόπια ,  τα  

χρήματα  από  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας ,  από  

εκμισθώσεις ,  από  κεραίες  κινητής ,  σταθερής  και  όλα  αυτά  που  πάνε ;  

Πήγαν  καμία  φορά ;   

 Ποτέ  δεν  τα  ψηφίσαμε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  όχι  τώρα  μόνο  επί  των  

ημερών  σας ,  ποτέ  δεν  ψηφίσαμε  σε  τεχνικό  πρόγραμμα  τέτοια  

χρήματα .   

 Και  επειδή  πιθανά  θα  μου  πείτε ,  γιατί  το  έχουμε  ακούσει ,  ότι  

αυτά  μπαίνουν   στις  υπηρεσίες ,  όχι .  Οι  υπηρεσίες  είναι  άλλο  πράγμα .  
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Οι  υπηρεσίες  είναι  ανταποδοτικές  και  πληρώνει  ο  κόσμος  μέσω  των  

τελών  φωτισμού  και  καθαριότητας .  Σκουπίδια ,  φωτισμός  και  τα  λοιπά .   

 Ένα  τέταρτο  που  ήθελα  να  επισημάνω  και  να  μην  καταχραστώ  

τον  χρόνο  είναι  ότι  είδα  μέσα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  ότι  ενώ  είχαμε  

πάρει  μια  απόφαση  να  καταργήσουμε  το  Σ .Δ .Ι .Τ .  για  τον  

ηλεκτροφωτισμό ,  ξανά  μπαίνει  μέσα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα .  Για  ποιο  

λόγο ;  σαράντα  τόσες  χιλιάδες  ευρώ ,  δεν  θυμάμαι  τώρα  ακριβώς ,  μπορώ  

να  το  βρω  πάντως ,  ξανά  μπαίνει  στο  τεχνικό  πρόγραμμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα  συνεχιζόμενα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στα  συνεχιζόμενα ,  ναι .  Για  την  υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  προς  

την  προ-συμβατική  διαδικασία  Σ .Δ .Ι .Τ .  για  το  έργο  ενεργειακή  

αναβάθμιση  οδοφωτισμού  του  Δήμου  Σερρών .  45.000 ευρώ ,  44.880.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  λάθος  κάνετε .  Είπαμε  να  το  ακυρώσουμε  το  Σ .Δ .Ι .Τ . .  Ψηφίσαμε  

μια  άλλη  ανάθεση  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .  Σας  παρακαλώ  ολοκληρώστε  για  να  πάρετε  την  

απάντησή  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάνω  σε  αυτό  το  τώρα ,  το  καινούργιο… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα  αυτός  ήταν  14.000,  αυτό  είναι  47.000.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι ,  πάνε  γι '  αυτή  την  υπόθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ ,  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάει  τελείωσε…. 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ολοκλήρωσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ,  ότι  χρειάζεται  θα  το  πω  στην  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως  θα  απαντήσω .  Καταρχήν  πολύ  σωστά  είπατε  πολλά  έχουν  

μηδενιστεί .  Τα  441,  πόσα  είπατε  ήταν  και  της  Μεραρχίας  εδώ ,  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  που  τελείωσε .  Σχεδόν  έληξε  το  έργο  αυτό  

και  μάλλον  πληρώθηκε  κιόλας .  Δηλαδή  πρέπει  να  το  σβήσουμε .   

 Τώρα  όσον  αφορά  είπατε  ότι  διχαστικά  μίλησα .  Ίσα  – ίσα  

καθόλου .  Και  θα  σας  πω  γιατί .  Πληθυσμιακά  είπατε .  Πληθυσμιακά  

πόσα  δικαιούται  ο  Δήμος ,  η  πόλη  των  Σερρών ;  Γιατί  εμένα  μου  βρήκαν  

άτομα ,  όπως  εσείς  λέτε  600 τόσο .  Ναι ,  θα  σας  πω .  Με  βρήκαν  άτομα  

από  συνοικισμό  και  μου  λένε  ότι  ο  συνοικισμός  με  5.000,  6.000 

κατοίκους ,  δηλαδή  ίσα  με  έναν  Καλλικρατικό  Δήμο ,  Καποδιστριακό  

Δήμο  και  μου  λένε  ότι  γιατί  τα  λεφτά  τα  δικά  μας  δεν  τα  αξιοποιείτε  

και  τα  πάτε  αλλού ;  Έτσι  μου  είπαν .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι  μου  είπαν  από  εδώ ,  από  τον  συνοικισμό  και  θα  σας  πω  εγώ  

τώρα… 
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς  δεν  είναι  έτσι ;  Θα  σας  πω  αμέσως .  Πόσα  δίνουμε  εδώ  σε  αυτό  το  

τεχνικό  πρόγραμμα ;  Πόσα  βάζουμε  για  την  πόλη  των  Σερρών ;  Πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώσετε .  Μην  κάνετε  διάλογο .  Κύριε  

Αντιδήμαρχε  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τετρακόσια  χιλιάρικα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .  Στην  δευτερολογία  

σας  θα  τοποθετηθείτε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μου  λέτε ,  βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  100 χιλιάρικα  είναι  για  τον  

Δήμο  Σερρών ;  Το   πέντε  είναι  για  το  Δήμο  Σερρών ;  Για  την  πόλη  των  

Σερρών ;  Συγνώμη .   

 Συνάδελφε… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  αγροτική  οδοποιία  τα  93 χιλιάρικα  είναι  για  την  πόλη  των  Σερρών ;  

Να  πούμε  και  άλλα ;  Συντήρηση  –αναβάθμιση  δημοτικών  κτηρίων  

εγκαταστάσεων  και  τα  λοιπά ,  είναι  για  τον  Δήμο  Σερρών ;  Για  την  πόλη  

των  Σερρών ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου ,  κύριε  Γάτσιο  δεν  έχετε  υπομονή ;  Στην  δευτερολογία  

σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμπέρασμα .  Λοιπόν ,  συμπέρασμα .  Ενώ  σε  αυτό  το  τεχνικό  πρόγραμμα  

η  πόλη  των  Σερρών ,  οι  κάτοικοι  δικαιούνται  641 περίπου  χιλιάδες  

ευρώ  και  με  την  κατανομή  μόνο  βάζουμε  400.  Τα  υπόλοιπα  φεύγουν  σε  

όλο  τον  Δήμο  και  στις  Κοινότητες .   

 Όσον  αφορά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  σας  παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  δεν  θα  τελειώσουμε  

ποτέ .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Παρακαλώ  είμαστε  σύντομοι .  Ο  κ .  

Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα  να  συμπληρώσω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα  να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ασφαλώς  δεν  

ήταν  διχαστικός ,  απλώς  ήθελε  να  απαντήσει  σε  αυτό  που  συνεχώς  λέτε  

εσείς ,  ότι  ρίχνουμε  τα  χωριά  υπέρ  της  πόλης .  Αντιθέτως  και  καλά  

κάνουμε  που  ρίχνουμε  την  πόλη  υπέρ  των  χωριών .  Αυτό  ήθελε  να  

αποδείξει  και  το  αποδεικνύει  με  νούμερα .  Και  υπάρχουν  και  άλλα  

νούμερα  που  αποδεικνύεται  αυτό ,  αυτός  ο  μύθος  που  έχει  καταρρεύσει .   

 Τώρα  είπατε  οι  εκπτώσεις  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  λίγο .  Οι  εκπτώσεις  δεν  πάνε  στα  χωριά .  Πώς  δεν  πάνε  

στα  χωριά ;  Πάνε  και  στα  χωριά .  Να  σας  πω  εγώ  ένα  παράδειγμα  για  τα  

Πολιτιστικά  Κέντρα  Κάτω  Μητρουσίου  και  Μονοκκλησιάς  δώσαμε  

επιπλέον  λεφτά .  Από  που  τα  δώσαμε ;  Και  θα  δώσουμε  και  τώρα  και  

άλλα  πολύ  περισσότερα  από  τις  εκπτώσεις .  Από  τις  εκπτώσεις  του  

έργου  της  Μεραρχίας  εδώ  θα  δώσουμε  επιπλέον  χρήματα  γιατί  θέλουμε  

να  ολοκληρωθούν  αυτά  τα  κέντρα .  Ποιος  είπε  ότι  δεν  δίνουμε  από  τις  

εκπτώσεις ;   

 Επίσης  είπατε ,  κ .  Γάτσιο  ότι  τα  ανταποδοτικά  που  ξέρω  εγώ  

υπάρχουν  κάποια  έσοδα  από  τα  χωριά  και  δεν  ξανά  γυρνάνε  στα  χωριά .  

Για  πείτε  μου  800.000 ευρώ  που  χρειάζεται  το  πράσινο  από  που  θα  

κοπεί  το  πράσινο ;  Αυτά  πάνε  σε  ένα  ταμείο  και  τα  ανταποδοτικά  της  

πόλης  των  Σερρών  και  η  πόλη  των  Σερρών  έχει  δικά  της  έσοδα  και  τα  

λοιπά ,  πάνε  σε  ένα  ταμείο  και  ξανά  γυρνάνε  υπό  μορφή  παροχής  

υπηρεσιών .   

 Τα  καύσιμα  από  που  θα  πληρωθούν ;  Δηλαδή  αυτά  τα  έχουμε  πει  

τόσες  φορές ,  τα  λέμε  επτά  χρόνια  τώρα ,  δεν  πρέπει  να  

επαναλαμβάνονται .  Ξανά  γυρνάνε  και  οι  εκπτώσεις  στα  χωριά  και  αυτά  

τα  κάποια  έσοδα  που  έχουν  και  μπαίνουν  στο  ταμείο  του  Δήμου  πάλι  

υπό  μορφή  παροχής  υπηρεσιών .   

Για  τα  καύσιμα ,  κ .  Χαρίτο ,  πόσα  λεφτά  δίνει  ο  Δήμος  τον  χρόνο ;  

Από  που  θα  βρεθούν  αυτά  τα  λεφτά ,  για  πείτε  μου ;  Για  πείτε  μου ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  Σέρρες ,  τι  για  Σέρρες ;   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε  για  ΣΑΤΑ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέλος  πάντων ,   δεν  καταλάβατε  τι  απαντώ .  Απαντάω  στον  κύριο… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω  πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντώ  στον  κ .  Γάτσιο  σε  αυτά  που  είπε .  Απαντώ  στην  καρδιά  των  

ερωτημάτων  και  για  της  εκπτώσεις  και  για  τα  ανταποδοτικά  που  λέει  

και  δεν  βάζω  τα  ανταποδοτικά  της  καθαριότητας .  Εγώ  δυο  

παραδείγματα  σας  δίνω .  Πράσινο  και  καύσιμα  μόνο  αγγίζουν  το  1,5 

εκατομμύριο .  Που  θα  βρεθούν  αυτά  τα  λεφτά ;   

 Όσον  αφορά  για  το  Σ .Δ .Ι .Τ .  που  είπατε ,  εκείνο  που  ξεκινήσαμε  

στην  αρχή  είπαμε  ότι  εκείνο  ματαιώθηκε .  Πάμε  τώρα  για  να  πάρουμε  

από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  δάνειο .  Όμως  τεχνικός  

σύμβουλος  πρέπει  να  βγει .  Εκείνα  τα  λεφτά  που  προορίζονταν  για  το  

Σ .Δ .Ι .Τ . ,  εκείνα  τα  λεφτά  θα  πάνε  γι '  αυτό  τον  σκοπό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  

σε  κάτι  που  συμφωνούμε  όλοι  είναι  ότι  σίγουρα  κάνουμε  αναδιανομή  

φτώχειας ,  όμως  αυτή  την  φτώχεια  θα  πρέπει  να  την  ιεραρχούμε  στα  

έργα ,  ώστε  να  έχουμε  και  καλύτερη  απόδοση  και  να  έχουμε  κατά  το  

δυνατόν ,  την  ικανοποίηση  των  πολιτών .   
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 Συμφωνώ  με  τον  κ .  Γάτσιο  ότι  ο  λόγος  του  κ .  Αντιδημάρχου ,  το  

κ .  Γκότσης  ήταν  διχαστικός  και  αλαζονικός  ταυτόχρονα ,  γιατί  μονίμως  

μας  λέει  ότι  διαβάστε  εκεί  τι  λέει ,  διαβάστε  τι  λέει .  Τα  διαβάζουμε  

πάρα  πολύ  καλά .  Ας  δει  πρώτα  τι  λέει  εκείνος  και  μετά .  Αλαζονικός  

λόγος  και  διχαστικός .  Και  δεν  θέλω  παρέμβαση ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

 Εκείνα  που  έχω  να  πω  εγώ  και  απευθύνομαι  στο  προεδρείο  και  

στον  Δήμαρχο  είναι  τα  εξής :  Στα  νέα  έργα  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  

του  Δήμου  Σερρών ,  μιλάμε  για  Δήμο ,  δεν  μιλάμε  για  πόλη  μόνο  είναι  

ένα  ποσό  200.000 ευρώ .  Είναι  ένα  ποσό ,  όμως  νομίζω  είναι  πάρα  πολύ  

λίγο  στην  κατάσταση  που  είναι  το  οδικό  δίκτυο .   

 Ακούστε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πρόσφατα  είχαμε  ένα  συνέδριο  

ιατρικό  στις  Σέρρες  πανελλήνιο  και  μίλησα  με  πολλούς  συναδέλφους  

από  άλλες  πόλεις .  Κύριε  Δήμαρχε  μου  είπαν  ότι  είναι  άθλιο  το  οδικό  

σας  δίκτυο  και  υπάρχει  κυκλοφοριακό  χάος  ταυτόχρονα .  Δεν  μπορούμε  

να  δούμε  πως  θα  πάμε  στην  Θεσσαλονίκη  και  πως  θα  πάμε  στην  

Αλεξανδρούπολη .   

 Λοιπόν ,  αυτό  το  καταθέτω  και  δεν  νομίζω  οι  άνθρωποι  να  ήρθαν  

για  να  κάνουν  αντιπολίτευση  στον  Αγγελίδη .  Το  είπαν  στην  συζήτηση ,  

στην  κουβέντα .  Λοιπόν ,  το  οδικό  δίκτυο  είναι  πάρα  πολύ  χάλια ,  άρα  τα  

200.000 ευρώ  είναι  λίγα .   

 Αυτό  το  συνεχές  ότι  ναι ,  είναι  λίγα  τα  λεφτά ,  είναι  λίγα  τα  

λεφτά ,  το  ξέρουμε  ότι  είναι  λίγα  τα  λεφτά ,  όμως  θα  πρέπει  να  

ιεραρχήσουμε  και  δεύτερον ,  υπάρχουν  και  άλλα  έσοδα ,  τα  οποία  

ανέφερε  και  ο  κ .  Γάτσιος  προηγουμένως ,  να  μην  επαναλαμβάνω .   

 Τώρα  βλέπω  το  ποσό  από  τα  έσοδα  του  Δήμου .  Έσοδα  Δήμου  

237.000,  4,29% στον  συγκεντρωτικό  πίνακα .  Θεωρώ  ότι  είναι  μικρό  το  
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ποσό ,  διότι  αναφέρθηκε  προηγουμένως  με  καλή  αξιοποίηση  ότι  

μπορούμε  να  έχουμε  αρκετά .  Έσοδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στον  συγκεντρωτικό  πίνακα  κύριε  Δήμαρχε ,  υπάρχει .  4,29% έσοδα  

Δήμου .  239.000 ευρώ  είναι  λίγα .  Πιστεύω  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

37.000.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συνοπτικός  πίνακας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  τέλος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  ο  συνοπτικός  πίνακας  αυτός .  Θεωρώ  ότι  είναι  μικρό  το  ποσό ,  

μπορεί  να  γίνει  μεγαλύτερο ,  πολύ  μεγαλύτερο  με  καλύτερη  αξιοποίηση  

και  βέβαια  να  λειτουργήσει  η  λογική  της  ανταποδοτικότητας .   

 Αναφέρθηκε  προηγουμένως  ότι  θα  πρέπει  να  ανταποδίδουμε  από  

εκεί  που  παίρνουμε  κάποια  χρήματα .   

 Ένα  άλλο  πολύ  μικρό  ποσό  που  είδα  και  μου  έκανε  εντύπωση  

είναι  η  επιχορήγηση  των  Σχολικών  Επιτροπών  15.000 ευρώ  η  μια ,  η  

Α /θμια  και  14.500 η  άλλη .  Είναι  πολύ  μικρό  ποσό  για  τις  ανάγκες  των  

Σχολικών  Επιτροπών .   
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 Καθαρισμός  αποστραγγιστικών  και  αρδευτικών  καναλιών  

αγροκτήματος  Μητρουσίου  24.000.  Ρώτησα  εδώ  και  τον  συνάδελφο  τον  

συνεργάτη  μου  τον  κ .  Μοσχολιό ,  μου  λέει  ότι  είναι  πολύ  λίγα  τα  λεφτά  

αυτά  για  να  γίνει  αυτό  που  πρέπει .  Αλλά  ερωτώ  και  το  άλλο ,  νομίζω ,  

μάλλον  είμαι  βέβαιος  ότι  αυτό  είναι  έργο  που  πρέπει  να  το  κάνει  ο  

ΤΟΕΒ .  Εάν  λοιπόν  το  ΤΟΕΒ  είναι  να  υποχρεωμένο  να  το  κάνει ,  τότε  

εφόσον  δίνουμε  αυτό  το  ποσό  πρέπει  να  κάνουμε  αίτημα  ώστε  να  

γίνουν  απαιτητά  τα  χρήματα  αυτά  στον  Δήμο  από  τον  ΤΟΕΒ .  Γιατί  

δηλαδή  νίπτει  τας  χείρας  του ,  εάν  είναι  έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πάντως  το  ποσό  είναι  μικρό ,  κύριε  Δήμαρχε .   

 Έχει  ένα  άλλο ,  κατασκηνώσεις  ΠΙΚΠΑ .  Διαμόρφωση  αύλειου  

χώρου  για  ανάσχεση  μετάδοσης  φωτιάς .  Πολύ  σημαντικό  πράγμα  η  

ανάσχεση  της  φωτιάς .  Ποσό  μηδέν .  Δεν  ξέρω  γιατί .  Θα  ήθελα  μια  

διευκρίνηση .  Μηδέν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  είδα  μηδέν  γι '  αυτό  το  ρωτάω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκτελέστηκε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εκτελέστηκε ,  εντάξει .   

 Τώρα ,  επίσης ,  εντάξει  θα  απαντήσετε .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

55 

 Ισοπέδωση  αγροτικών  δρόμων .  Από  την  παλαιά  ΣΑΤΑ  24.000 

ευρώ .  Και  αυτό  θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  μικρό  για  την  ισοπέδωση .   

 Είπατε  ότι  για  την  αγροτική  οδοποιία  και  μάλιστα  το  είπατε  με  

έμφαση ,  γι '  αυτό  σας  είπα  εκεί  ότι  μιλούσατε  πολύ  αλαζονικά  και  έτσι  

είναι ,  είπατε  ότι  βάλαμε  93.000 να  τα  δείτε  μέσα  και  τα  λοιπά .  

Χαιρόμαστε  που  επί  έξι  χρόνια  φωνάζουμε  ότι  πρέπει  να  μπουν  πιο  

πολλά  χρήματα  για  την  αγροτική  οδοποιία  γιατί  πιστεύουμε  πλέον  ο  

Δήμος  δεν  είναι  αστικός ,  είναι  ημιαστικός .  Έχουν  μπει  και  25 χωριά  

και  ουαί  και  αλίμονο  όποιος  τέτοιος  Δήμος ,  δεν  είμαστε  το  Κολωνάκι ,  

το  κέντρο  της  Αθήνας ,  ουαί  και  αλίμονο  οποιοσδήποτε  Δήμος  σαν  τον  

Δήμο  των  Σερρών  δεν  βοηθάει  με  κάθε  μέσο  την  πρωτογενή  παραγωγή .  

Ουαί  και  αλίμονο .   

 Νομίζω  ότι  όλοι  έχουμε  ανάγκη  και  πρώτα  οι  αγρότες  αλλά  όλη  η  

αγορά  έχει  ανάγκη  τον  πρωτογενή  παράγοντα .  Εκεί  πρέπει  να  

βοηθήσουμε .  Και  εάν ,  όπως  λέει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Μηλίδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελειώνω ,  τελευταία  φράση .  Και  εάν  όπως  λέει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

βάλουμε  93 χιλιάρικα ,  όπως  λέει  στην  αγροτική  οδοποιία ,  εγώ  

χαίρομαι  γιατί  πιέζαμε  πάρα  πολλά  χρόνια  και  το  ξέρει  και  ο  Δήμαρχος  

γι '  αυτό  το  θέμα ,  τότε  όμως  υπάρχουν  πάρα  πολλές  διαμαρτυρίες  από  

τα  χωριά  για  την  αγροτική  οδοποιία  και  ερωτώ ,  κάτι  δεν  γίνεται  καλά .  

Ή  δεν  γίνεται  καλός  καταμερισμός  ή  κάτι  δεν  γίνεται  καλά  ή  δεν  

φτάνουν .  Ένα  από  τα  δυο .  Δεν  μπορεί  να  συμβαίνει  κάτι  άλλο .   

 Άρα  λοιπόν ,  θα  πρέπει  να  ελεγχθεί  και  αυτό .  Εάν  χρειαστεί  θα  

επανέλθω  στην  δευτερολογία  μου .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  ούτε  αλαζονικά  μιλάω  αλλά  μου  δίνεται  πάσα  ωραία  και  

πρέπει  να  παίξω  μπάλα  και  την  παίζω  καλά  την  μπάλα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  αυτό  που  λες  αλαζονικό  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Και  βεβαίως  καλά  διότι  σας  είπα  από  την  αρχή  ότι  αυτό  το  πρόγραμμα  

είναι  το  πρόχειρο .  Δεν  μπορείτε  να  το  κατανοήσετε .  Μιλάμε  για  25 

χιλιάρικα ,  για  τα  25 χιλιάρικα  τα  περσινά  ενώ  εμείς  αναφερόμαστε  για  

το  πρόγραμμα  του  ΄18 που  θα  ισχύσει .   

 Βεβαίως  τα  24 χιλιάρικα  ήταν  και  περισσότερα ,  ήταν  70,  75 αλλά  

κόπηκαν  από  τον  Επίτροπο  και  όλη  η  δουλειά  που  είχε  γίνει  έγινε  με  

24 χιλιάρικα .  Για  φέτος  εκτός  από  τα  93 χιλιάρικα  έχουμε  και  άλλα  25 

χιλιάρικα  που  θα  πάνε  για  να  μπορέσουμε  να  προλάβουμε  τον  

διαγωνισμό ,  απευθείας  θα  πάει  και  έχουμε  μιλήσει  λοιπόν  και  

συμφωνούν ,  άρα  πάμε  στα  125 χιλιάρικα ,  δηλαδή  πέντε  φορές  

περισσότερο  από  πέρυσι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συν  το  δικό  μας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συν  το  δικό  μας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Θα  το  πω .  Συν  τα  δικά  μας  μηχανήματα .  Αλλά  τι  συμβαίνει ;  Πολύ  

καλά  το  ξέρουν  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  στρώνεται  ένας  δρόμος ,  βρέχει ,  

πάει  το  τρακτέρ  μπαίνει  μέσα ,  πάει  ο  δρόμος .  Άντε  από  την  αρχή .  Όχι  

ότι  δεν  γίνεται  τίποτα  καλά .  Θα  απαντήσει  και  ο  Γιώργος .  Πολύ  καλά  

γίνονται  όλα .   

 Λοιπόν ,  τι  άλλο  είπατε  που ;   

 Επειδή  και  άλλες  χρονιές  δώσαμε  λεφτά ,  75,  100 χιλιάρικα  και  

άλλες  χρονιές  έδωσε  ο  Δήμος ,  απλώς  πέρυσι  επαναλαμβάνω  από  τον  

Επίτροπο  κόπηκε  διότι  κάτι  είπαμε  να  το  κάνουμε  αναθέσεις  ανά  

Δημοτική  Κοινότητα  και  κάπου  εκεί  σκάλωσε .   

 Και  επειδή  δεν  θέλω  να  λέτε  ότι  εμείς  το  είπαμε ,  εμείς  το  είπαμε ,  

εμείς  προνοήσαμε  στην  συνάντηση  που  είχαμε .  Πότε  είχαμε  συνάντηση  

συνάδελφε ;  Χθες  είχαμε ;  Στην  συνάντηση  που  είχαμε  με  την  ΕΣΕΠΕ  

και  ΕΣΕΔΕ ,  να  δώσουμε  επιπλέον ,  να  δώσουμε  50 χιλιάρικα  για  να  μην  

λέτε  ότι  σας  το  είπα  και  το  κάνατε .  Το  κάναμε  πριν  από  εσάς ,  πριν  το  

πείτε  εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  δώσουμε  για  να  γίνουν  οι  δουλειές  και  είχαμε  μια  συνάντηση  

εποικοδομητική  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  το  επισημαίνουμε  κύριε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφήστε  αυτά .  Εμείς  τα  κάνουμε  χωρίς  να  λέτε  μετά  ότι  σας  το  είπα  και  

το  κάνατε .  Το  κάναμε ,  εδώ  είναι  οι  πρόεδροι ,  εδώ  είναι  όλες  οι  

υπηρεσίες .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  Θέλετε  να  κάνουμε  

κουβέντα  έτσι  χαλαρή ;  Δεν  γίνεται  όμως .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ο  κ .  

Καδής  ζήτησε  τον  λόγο  να  τοποθετηθεί  πάνω  στο  θέμα .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Να  πω  κάτι  για  την  αγροτική  οικονομία  που  είπε  ο  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οδοποιία .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Αγροτική  οδοποιία .  Τα  93 χιλιάρικα  και  τα  24 που  είναι ,  είναι  250 

μεροκάματα ,  τα  οποία  πιστεύω  ότι  δεν  θα  τα  χρησιμοποιήσουμε .  Θα  

είναι  πολύ  λιγότερα  δηλαδή  στο  τέλος  του  τέτοιου .  

 Αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  δεν  έχουμε  ούτε  ένα  αίτημα  από  

έναν  Πρόεδρο ,  που  είναι  ώρα  αιχμής  για  τους  αγρότες .  Δεν  έχουμε  

έτοιμα  να  πάει  το  γκρέιντερ .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  δεν  κάνουμε  διάλογο .  Κύριε  Μοσχολιέ  σας  παρακαλώ  

πολύ .   Κύριε  Καδή  συνεχίστε ,  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Δεν  έχει  έρθει  κ .  Μοσχολιέ  ούτε  ένα  αίτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καδή  συνεχίστε .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  
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Ένα  έτοιμα  δεν  έχουμε  για  να  πάει  το  γκρέιντερ  σε  ένα  χωριό .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Αφού  πάει  ατομικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καδή  παράκληση  … 

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Πάει  παντού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ ,  συνεχίστε .  Κύριε  Μοσχολιέ .  

Κύριε  Μοσχολιέ  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Αφήστε  να  ολοκληρώσει  ο  

κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Τα  αιτήματα  έρχονται  από  τους  προέδρους .  Τώρα  ο  κ .  Μοσχολιός  λέει ,  

εντάξει .  Δεν  έχουμε  ούτε  ένα  αίτημα ,  αυτή  είναι  η  αλήθεια .  Τώρα  που  

θα  αρχίσουν  οι  αγρότες  να  οργώνουν  και  να  κάνουν  θα  ξανά  χαλάσουν  

οι  δρόμοι .  Και  εάν  θέλετε  την  άποψή  μου  τα  93 χιλιάρικα  είναι  πάρα  

πολλά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  τα  25.   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

250 μεροκάματα ,  125 χιλιάρικα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  τα  25 λέω .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ξέρω .  Τα  δικά  μας  τα  μηχανήματα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  παρεμβάσεις .   
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Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Πάρα  πολλά  τα  λεφτά .  Αυτό  ήθελα  να  πω .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .  Θα  απαγορεύσουμε  στον  κ .  Δήμαρχο  

να  μιλάει ;  Δεν  γίνεται .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τρεις  εστίες  συζητήσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Δεν  προλαβαίνω  κύριε  Δήμαρχε  έχετε  δίκαιο .  Κύριοι  

συνάδελφοι  ησυχία  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  καλά  τα  είπατε ,  συμφωνώ  μαζί  σας .  Λίγα  για  την  

συντήρηση  των  δρόμων ,  λίγα  στον  Α  κωδικό  είναι  τα  λεφτά ,  λίγα  στον  

άλλο  κωδικό  είναι  τα  λεφτά .  Λίγα ,  συμφωνώ .  Δεν  μου  κάνατε  πρόταση .  

Κάντε  πρόταση .  Μοιράστε  εσείς  το  1 εκατομμύριο  και  ελάτε  να  τα  

πούμε .   

 Έχετε  την  εντύπωση  ότι  όπως  και  να  το  μοιράσετε  θα  είναι  λίγα  

τα  λεφτά  και  κάποιοι  δεν  θα  ικανοποιηθούν .  Τα  λεφτά  είναι  λίγα .  

Χαίρω  πολύ ,  κάντε  μου  πρόταση  όμως .  Εδώ  σας  φέρνουμε  μια  

πρόταση .  Θα  πείτε  σ’  αυτόν  τον  κωδικό ,  ξέρω  εγώ ,  όχι  αυτά  τα  λεφτά ,  

θα  μπουν  τόσα  λεφτά .  Στο  άλλο  δεν  θα  μπουν  άλλα .   
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 Φέρτε  μας  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση ,  όχι  είναι  λίγα  από  εδώ ,  

λίγα  από  εκεί ,  θέλω  περισσότερα .  Εάν  θέλουμε  να  είμαστε  

τεκμηριωμένοι  και  να  μπορούμε  να  πείσουμε .   

 Για  την  αγροτική  οδοποιία  δώσαμε  και  άλλες  χρονιές  παλαιότερα  

περισσότερα  λεφτά  και  πάνω  από  100.000 και  τα  βγάζαμε  με  

διαγωνισμούς .  Σε  συνεννόηση  με  τους  προέδρους  και  έχουν  δίκαιο  οι  

άνθρωποι ,  είπαν  ότι  επειδή  μας  πέφτανε  εργολάβοι  που  δεν  κάνανε  

σωστές  δουλειές ,  με  τα  μηχανήματά  τους  και  τα  λοιπά .  Και  πήγαμε  

στις  απευθείας  αναθέσεις  και  από  μόνοι  τους  οι  πρόεδροι  σε  κάθε  

Δημοτική  Ενότητα  συνεννοούνταν  και  παίρνανε  τον  καταλληλότερο  για  

να  τους  κάνει  την  δουλειά .   

 Πέρα  του  ότι  είχαμε  και  μια  εμπλοκή  με  το  Ελεγκτικό .   

 Τώρα  όμως  δεν  μπορούν  να  γίνουν  απευθείας  αναθέσεις .  Δεν  

μπορεί ,  πρέπει  να  βρει  οπωσδήποτε  σε  διαγωνισμό .   

 Σας  εξήγησε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Θα  δοθούν  τα  25 και  εν  

συνεχεία  θα  βγει  ο  διαγωνισμός .  Σας  εξήγησε  και  ο  κ .  Καδής ,  σας  είπε  

περισσότερα  πράγματα  για  το  θέμα  της  αγροτικής  οδοποιίας .   

 Είπατε  ότι  ήρθαν  σε  ένα  σεμινάριο  και  είπαν  ότι  οι  δρόμοι  είναι  

άθλιοι  και  τα  λοιπά .  Το  οδικό  δίκτυο  σε  όλες  τις  πόλεις  της  Ελλάδος  

είναι  άθλιο  και  θα  παραμείνει  άθλιο  για  πολλά  χρόνια .  Γιατί ;  Όταν  η  

ΣΑΤΑ  προ  Καλλικράτη  ήταν  2.300.000 ευρώ  και  πήγε  στο  1 

εκατομμύριο ,  ασφαλώς  θα  παραμείνει  άθλιο  το  οδικό  δίκτυο .   

 Όμως  πρέπει  να  πούμε  ότι  κάθε  χρόνο  εμείς  βάζουμε  κάποια  

ποσά .  Το  ΄16, περίπου  1 εκατομμύριο  διαθέσαμε  για  την  οδοποιία  για  

ασφαλτοστρώσεις ,  μαζί  και  με  τις  πράξεις  εφαρμογής  και  με  εκείνα  τα  

χρήματα  μαζί .   Και  εκείνα  πάνε  σε  αυτούς  τους  δρόμους .   
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Λοιπόν ,  άρα  προνοούμε  και  κάθε  χρόνο  δίνουμε  ένα  σεβαστό  

ποσό  και  για  ασφαλτοστρώσεις .  Όμως ,  ότι  και  να  κάνουμε  είναι  το  

δίκτυο  από  την  Άνω  Βροντού  μέχρι  την  Αναγέννηση  τόσο  

κατεστραμμένο  που  πρέπει  να  έχεις  εκατοντάδες  εκατομμύρια  για  να  

μπορέσεις  να  ανταποκριθείς  και  να  το  ασφαλτοστρώσεις  όλο  μονομιάς .   

 Εγώ  όμως  θα  σας  πω  ότι  υπάρχουν ,  έρχονται  και  άλλοι  ξένοι  για  

ημερίδες ,  σε  ημερίδες  και  άλλοι  ξένοι  επισκέπτες  και  μας  λένε  ότι  

αλλάξατε  την  πόλη .  Είχαμε  να  έρθουμε  πέντε ,  έξι  χρόνια  και  βλέπουμε  

μια  διαφορετική  πόλη .   Απολαμβάνουμε  τις  βιοκλιματικές ,  τους  

πεζοδρόμους  και  άλλα  έργα .  Εγώ  ακούω  και  τέτοια .  Δεν  ξέρω .  

Ασφαλώς  ακούω  και  κάποιες  κριτικές  που  δείχνουν  παράπονα  αλλά  

ακούω  και  πολλά  καλά  λόγια .  Δεν  ξέρω  εάν  εσείς  ακούτε  μόνο  τα  

δυσάρεστα .  

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  και  θα  παρακαλούσα  τον  Πρόεδρο  

της  Τοπικής  Κοινότητας  Βαμβακιάς  καθίστε  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο ,  

κύριε  Πρόεδρε ,  θέλετε  να  τοποθετηθείτε ;  Ωραία .  Καθίστε ,  σας  

παρακαλώ  δίπλα  στον  κ .  Αναστασιάδη  και  αμέσως  θα  σας  δώσω  τον  

λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όσο  για  το  τελευταίο  κ .  Αγγελίδη ,  οι  βιοκλιματικές  κατέστρεψαν  την  

πόλη .  Την  έχουν  πεθάνει .  Οι  κροκόδειλοι  γύρω  –γύρω  περιαστικά  

στήσανε  τα  φρούρια  και  πηγαίνουν  όλοι  εκεί .  αυτό  άσε  το ,  μην  το  

ξαναπείς .  Είναι  η  καταστροφή  της  πόλεως .  Όλοι  το  καταλαβαίνετε .  

Άσε  το .   
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 Κύριε  Αντιδήμαρχε  το  πρόγραμμα  αυτό  είναι  έξω  από  κάθε  όριο  

λογικής .  Το  πρόγραμμά  σας  αυτό  το  τεχνικό .  Αυτό  ξεκινάει… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  το  τεχνικό ,  ξεκινάει  από  που  θα  έρθει  ο  πλούτος  στην  πόλη .  Ο  

πλούτος  στην  πόλη  σας  το  έχω  πει  χίλιες  φορές ,  χρόνια  φωνάζω ,  θα  

έρθει  από  τα  χωριά  μας .  αυτά  τα  χωριά  μας  την  πόλη  αυτή  την  

στήσανε ,  την  χορτάσανε  από  ψωμί  και  την  μεγαλώσανε .  Σύμφωνοι ;  

Άρα  ότι  κάνεις  μέσα  στην  πόλη  είναι  άχρηστο .  Άχρηστο  τελείως .   

 Στην  Χρυσοπηγή . .  τόσα  λεφτά .  Για  ποιο  λόγο ;  Για  ποιους ;   

 Τι  θέλουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Θέλουμε  ανάπτυξη  πρωτογενή  

τομέα .  Σας  έχω   πει  χίλιες  φορές ,  γεωργία ,  κτηνοτροφία ,  μελισσοκομία  

και  την  αλιεία  που  έχουμε  στο  άκρο  του  Νομού  μας .  Δεν  μας  πέφτει  

λόγος  γι '  αυτό  αλλά  κτηνοτροφία ,  γεωργία  και  μελισσοκομία  είναι  

πρωταρχικά .  Να  το  καταλάβετε  βαθιά .  Εάν  δεν  έχουν  οι  χωρικοί  μας  

λεφτά  εμείς  θα  πεθάνουμε  εδώ  μέσα .  Δεν  το  καταλαβαίνετε  αυτό ;  

Μυαλό  χρειάζεται  δηλαδή  πάρα  πολύ ;  

 Τι  πρέπει  να  κάνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ;  Είμαστε  υποχρεωμένοι  καταρχάς  στον  ημιορεινό  όγκο  να  

κάνουμε  λιμνούλες  τον  χειμώνα  να  μαζεύεται  το  νερό  και  το  καλοκαίρι  

να  μπορεί  να  στείλει  νερό  σε  όλες  τις  ποτίστρες  που  χρειάζονται  πάνω  

από  εκατό  ποτίστρες  στον  ημιορεινό  όγκο .   

 Γιατί  να  ξέρεις  ένα  πράγμα ,  προτού  να  γίνει  αυτός  ο  

καταραμένος  Καλλικράτης ,  εάν  δεν  ήταν  ο  Ορεινή  που  είχε  προέδρους  

και  έκανε  τριάντα  ποτίστρες  ποια  κτηνοτροφία  θα  υπήρχε  εκεί  πάνω  ή  

στον  Ελαιώνα ;  Καμία .   
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 Αυτό  δεν  το  κάνετε  όμως  και  κοιτάτε  τι  να  κάνουμε  στην  πόλη .  

Τι  να  την  κάνουμε  την  πόλη ;  Η  πόλη  θέλει  να  φάει  ψωμί ,  τα  μαγαζιά  

θέλουν  να  φάνε  ψωμί .  Πώς  θα  γίνει  δηλαδή  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  με  αφήσεις  να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  έχετε  τον  χρόνο  σας .  Σας  

παρακαλώ  πολύ  μην  μου  μιλάτε  εμένα  με  αυτόν  τον  τόνο .  Δεν  είμαι  

καθόλου  άδικος .  Είμαι  δίκαιος  και  αντικειμενικός .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  Σας  έδωσα  τον  χρόνο  που  έπρεπε .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Για  όσους  δεν  με  ξέρουν…  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σεβαστείτε  λίγο  τον  Πρόεδρο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  να  σεβαστούμε ,  εσύ  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  δεν  σας  διέκοψε  κανένας ,  κάνετε  κουβέντα  ενώ  ο  

Πρόεδρος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Δεμερτζής  Θωμάς  ονομάζομαι  για  όσους  δεν  με  γνωρίζουν ,  Πρόεδρος  

Τοπικής  Κοινότητας  Βαμβακιάς .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  πω  οτιδήποτε  θέλω  να  σας  πω  κάτι  έτσι  

ξεχωριστά .   

 Το  1977 έγινα  διαιτητής  ποδοσφαίρου .  Εκεί  οι  καθηγητές  

διαιτησίας  μας  λέγανε  να  είστε  δίκαιοι ,  να  παίζετε  δίκαια .  Να  μην  

αδικήσετε  καμία  ομάδα .  Εδώ  εγώ  αισθάνομαι  ότι  είμαι  άδικος  όσον  

αφορά  τώρα  για  την  αγροτική  ασφαλτόστρωση  που  έχουμε  ζητήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε .  Συζητούμε  το  τεχνικό… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  όχι  όλοι  μαζί  παιδιά .  Έχω  καταλάβει  πολύ  καλά  τι  θέλει  να  

πει  ο  Πρόεδρος .  Η   οδοποιία  είναι  άλλο  θέμα .  Σας  παρακαλώ  να  

περιοριστούμε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα .  Όχι  στην  οδοποιία  αυτή  που  

αναφέρεστε .  Δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  θέμα .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Αναφέρθηκε  προηγουμένως  να  γίνει  η  τσιμεντόστρωση  στην  

Αναγέννηση ,  δεν  λέω  όχι ,  αναφέρθηκε  μόνο  για  την  Αναγέννηση ,  ο  
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οποίος  το  είπε  τρομαγμένα .  Από  κάπου  είναι  τρομαγμένος .  Στην  

Αναγέννηση  να  γίνει  τσιμεντόστρωση .  Στην  Βαμβακιά  τι  θα  γίνει ,  κ .  

Γκότση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  τεχνικού  προγράμματος  παρακαλώ .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Για  το  τεχνικό  πρόγραμμα ,  για  το  2017.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ολοκληρώσατε  θα  σας  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Ναι ,  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  το  μικρόφωνο ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απάντησα  στον  Αθανάσιο  τον  Γάτσιο  που  είπε  εάν  οι  πρόεδροι  έφεραν  

αποφάσεις  και  προτεραιότητες  και  του  είπα  ότι  ναι ,  έφεραν ,  βέβαια ,  ο  

καθένας  πολλά  έργα  που  θέλουν  να  γίνουν  αλλά  τα  βάζουμε  σε  μια  

προτεραιότητα .  Και  επειδή  δεν  μπορούν  να  γίνουν  όλα ,  ρωτάμε  τον  

κάθε  Πρόεδρο ,  ποιο  έχει  σε  προτεραιότητα ;  Και  ανέφερα  ένα  

παράδειγμα  μέσα  από  ΣΑΤΑ  από  τα  δικά  του  λεφτά  της  Αναγέννησης ,  

όπως  και  από  τα  δικά  σας  λεφτά  της  Αναγέννησης  τι  προτεραιότητας  

έχεις ;  Τι  είπες  να  γίνει ;   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Έχω  δηλώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτό  θα  γίνει .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Δεν  το  λέτε  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Πρόεδρε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παράδειγμα  έφερα .  Ένα  παράδειγμα  έφερα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  δευτερολογία .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σύντομα  κύριε  Πρόεδρε .  Λοιπόν ,  πρώτα  –πρώτα  μου  έκανε  έκπληξη  

αυτό  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  κάνουμε  λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ ;  Γιατί  σήμερα  αυτή  

η  πρεμούρα  στην  κουβέντα ;  Όσοι  θέλετε  να  κουβεντιάσετε  βγείτε  έξω ,  

μην  ενοχλείτε ,  τουλάχιστον ,  τους  εισηγητές .   

 Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λοιπόν ,  με  έκανε  αυτό  που  αναφέρθηκε  ο  κ .  Πρόεδρος ,  για  το ,  δεν  

υπάρχει  λέει  αίτημα  και  είδα  ξαφνικά  τον  κ .  Μοσχολιό  που  είναι  

αγρότης  τόσα  χρόνια  και  πετάχτηκε  όρθιος .   

 Δηλαδή ,  είστε  τόσο  ικανοποιημένος  από  όλο  το  δίκτυο ,  το  ξέρετε  

καλά  ότι  και  εν  πάση  περιπτώσει , ,  πρέπει  να  υπάρχει  μονίμως  αίτημα ;  

Δεν  πρέπει  να  κάνουμε  αυτό  να  δούμε  τους  δρόμους  πως  είναι ;  Πρέπει  

να  υπάρχει  αίτημα ;   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  
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Έχω  αίτημα  να  το  φέρω ,  εάν  θέλετε .  Να  το  φέρω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  έχουμε  έναν  Πρόεδρο  Βαμβακιάς  και  έναν  

εκπρόσωπο  του  Καπετάν  Μητρούση .  Και  νομίζω  και  εσείς  το  ξέρετε ,  

γιατί  είστε  από  την  περιοχή  ότι  δεν  νομίζω  ότι  είναι  τιμή  οι  δρόμοι  

εκεί  πέρα  και  ούτε  είναι  πολλά  τα  93 χιλιάρικα .  Καθόλου  πολλά  δεν  

είναι .  Αυτό  είναι  προς  απάντηση  του  συναδέλφου .   

 Το  δεύτερο  που  ήθελα  να  πω  είναι  γι '  αυτά  που  αναφέρθηκε  ο  κ .  

Δήμαρχος .  Κύριε  Δήμαρχε  κάνω  κριτική  επί  των  έγγραφων  που  έχω .  

Το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  έχω  μπροστά  μου .  Φυσικά  και  θα  κάνω  

κριτική .  Τότε  να  ερχόμαστε  να  το  ψηφίζουμε ,  ναι ,  όχι  και  φύγαμε .  

Κάνω  κριτική .   

 Λέτε  από  που  θα  βρω  λεφτά .  Λοιπόν ,  ξέρω  ότι  η  ΣΑΤΑ  είναι  

μικρή .  Βεβαίως  οι  εκπτώσεις  είναι  πολύ  μεγαλύτερες ,  αυτό  δεν  το  

λέτε ,  το  κρύβετε ,  οι  εκπτώσεις  είναι  πολύ  μεγαλύτερες  και  το  άλλο  που  

έχω  να  σας  αναφέρω  είναι  το  εξής :  το  είπα  και  προηγουμένως  για  τα  

έσοδα  του  Δήμου .  Αυξάνουμε  τα  έσοδα  του  Δήμου  και  για  να  σας  

προκαταλάβω ,  γιατί  θα  το  πείτε ,  όχι  με  φόρους ,  με  καλή  αξιοποίηση  

της  ακίνητης  περιουσίας .   

 Αυτό  για  μας  είναι  σημαία ,  το  λέμε  και  θα  το  λέμε .   

 Λέω  λοιπόν ,  ότι  όχι  με  φόρο  γιατί  ξέρω  ότι  θα  πείτε  να  

φορολογήσουμε  τους  Σερραίους  για  λόγους  έτσι  εντυπωσιασμού .  Όχι  

με  αυτόν  τον  τρόπο ,  υπάρχουν  άλλοι  τρόποι .  

 Τώρα ,  μιλήσαμε  για  το  οδικό  δίκτυο  των  πόλεων .  Δεν  νομίζω  να  

σας  είπα  ψέματα  ότι  αυτή  είναι  η  γενική  εντύπωση  των  ξένων  για  τους  

δρόμους .  Θέλετε  να  σας  αναφέρω  ενδεικτικά .  Να  σας  πω .  Ερμού .  

Εθνικής  Αντίστασης ,  Γρηγορίου  Ρακιντζή  που   περνάει  και  ο  κ .  
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Παπαβασιλείου  από  εκεί  κάθε  μέρα ;  Δηλαδή  πιο  χάλια  από  αυτό ;  Έχω  

πάει  σε  αρκετές  πόλεις ,  τέτοιο  πράγμα  δεν  έχω  δει .   

 Το  ξέρω  ότι  χρειάζονται  λεφτά ,  θα  πρέπει  όμως  να  κάνουμε  

σωστή  ιεράρχηση .  Υποτυπωδώς  να  λειτουργούν  με ,  να  είναι  ασφαλείς  

καταρχήν ,  γιατί  είναι  ανασφαλείς  οι  δρόμοι  και  βέβαια  να  δείχνουν  και  

μια  ομορφιά  στην  πόλη .   

 Το  ότι  σας  λένε  κάποιοι  ότι  έγιναν  και  κάποια  ωραία ,  δεν  το  

αμφισβητώ  αυτό .  Βεβαίως  μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  έγιναν  ωραίοι  οι  

πεζόδρομοι .  Ούτε  εγώ  το  έχω  αμφισβητήσει  ούτε  έχω  πει  κάποτε  εις  

βάρος  σας  κάτι  για  έναν  πεζόδρομο  που  κάνατε  ή  οτιδήποτε .  Αλλά  οι  

δρόμοι  είναι  στην  χειρότερη  κατάσταση  και  σας  λέω  εντίμως  ότι  έχω  

περπατήσει  πολλές  πόλεις  και  πρόσφατα .  Και  είναι  γενικό  παράπονο  

όλων  των  κατοίκων .  Πρέπει  κάτι  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο  για  

δυο  λεπτά .  Εάν  είναι  δυνατόν  να  κάνουμε  λίγη  ησυχία ,  κύριοι  

συνάδελφοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  δεν  με  άφησες  να  ολοκληρώσω  την  σκέψη  μου…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  δευτερολογείτε  τώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα  ότι  ο  πλούτος  μιας  περιοχής  εξαρτάται  από  το  τι  έχει .  Εμείς  

έχουμε  θάλασσα ;  Κάμπο  έχουμε .  Ο  κάμπος  θα  φέρει  πλούτο  στην  

πόλη ,  δεν  θα  φέρουν  αυτά  που  λέτε  εδώ  μέσα  εσείς .  Εσείς  είστε  όλοι  

υπάλληλοι .  Για  ρωτήστε  έναν  αγρότη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  συνεχίστε .  Δεν  θα  σας  φτάσει  ο  χρόνος  πάλι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  με  διέκοψε  ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  αξιότιμος .  

Θέλω  να  πω  ότι  εμείς  δηλαδή  πρέπει  τον  πρωτογενή  τομέα  να  

προσέξουμε  ιδιαίτερα  για  να  μπορούν  να  φάνε  ψωμί  οι  κάτοικοι  των  

Σερρών .  Αλλιώς  εμείς  δεν  είμαστε  ούτε  Καβάλα ,  Αλεξανδρούπολη  με  

εκατομμύρια  τουρίστες .  Εκατομμύρια .  Δυο  εκατομμύρια  πήγαν  στην  

Καβάλα  και  στην  Θάσο .  Άλλα  τόσα  στην  Σαμοθράκη  και  

Αλεξανδρούπολη .  Κέρκυρα ,  τα  πάντα .  Εμείς  τι  έχουμε  εδώ ;  Έχουμε  

κανέναν  τουρίστα  στις  Σέρρες  και  δεν  το  ξέρω  εγώ  που  όλη  μέρα  

γυρνάω  μέσα  στην  πόλη ;  Μόνο  το  Αυτοκινητοδρόμιο  φέρνει  και  αυτό  

εμείς  το  κάναμε ,  δεν  το  κάνατε  εσείς  και  μην  μιλάτε .   

 Ο  μηχανοκίνητος  αθλητισμός  εμείς  τον  επινοηθήκαμε ,  εμείς  τον  

κάναμε  και  τον  κατασκευάσαμε .  Δεν  θέλουμε  επαίνους  εμείς  αλλά  

Πρόεδρε ,  είπα  ένα  παράδειγμα .  Η  Ορεινή  εάν  πας  εκεί  έχει  περίπου  30 

ποτίστρες .  Θα  γινόταν  καμία  φορά  αυτοί ;  Θα  είχαν  πρόβατα  οι  

άνθρωποι  και  γίδια  επάνω  στο  χωριό ;  Και  στον  Ελαιώνα ;  Ασφαλώς  

όχι .   

 Θέλω  να  πω  δηλαδή  εμείς  έχουμε  κάμπο  και  για  τον  κάμπο  θα  

ενδιαφερθούμε  και  θα  δώσουμε  ψωμί  στην  πόλη  των  Σερρών .  Τίποτα  

άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  της  

δευτερολογίας .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Δυο  λόγια  θα  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομος ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  Το  αντιληφθήκαμε  όλοι  ότι  είναι  μια  αναδιανομή  της  φτώχειας .  

Όσον  αφορά  τις  ασφαλτοστρώσεις ,  αυτές  που  είπατε  και  βεβαίως  είναι  

στο  πρόγραμμα  και  βεβαίως  η  Εθνικής  Αντίστασης  έχει  δημοπρατηθεί  

το  έργο ,  βγήκε  ο  εργολάβος  αλλά  θέλω  να  ξέρετε  το  εξής :  με  τον  

καινούργιο  νόμο ,  ρωτήστε ,  εάν  θέλετε ,  4412 ένα  έργο  για  να  

εκτελεστεί  τελικά  από  την  ημέρα  που  βγαίνει  σε  δημοπρασία  θέλει  έξι  

μήνες .  Έξι  μήνες  θέλει .  Ρωτήστε  το  για  να  δείτε .  Δεν  θα  πω  για  να  

μάθετε ,  ρωτήστε  το  για  να  δείτε .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  Εθνικής  Αντίστασης  είναι  μέσα  και  περιμένουμε  

τώρα  τα  χαρτιά  να  φέρει  ξανά  και  ξανά  και  ξανά .   

 Αυτό  θέλω  να  πω  αλλά  εμένα  μου  είπαν  στην  Θεσσαλονίκη  που  

πήγα ,  μου  είπαν  ότι  εδώ  οι  δρόμοι  είναι  χάλια ,  δεν  περπατιούνται  με  

τον  Μπουτάρη .  Εσείς ,  λέει  πάλι  σε  καλή  μεριά  είστε .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  κλείνοντας  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  το  ένα  εκατομμύριο  της  

ΣΑΤΑ  όπως  και  να  το  μοιράσεις  παράπονα  θα  υπάρχουν .  Δεν  επαρκεί  

για  να  ικανοποιήσεις  τις  απαιτήσεις  και  τις  ανάγκες  ενός  τεράστιου  

Δήμου .   Ο  θεός  να  κατέβει  και  να  κάνει  την  μοιρασιά ,  δεν  μπορεί  να  

ικανοποιήσει  τους  πάντες .  Νομίζω  αυτή  η  κατανομή  που  έγινε ,  έγινε  

με  τον  καλύτερο  και  δικαιότερο  τρόπο .   
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 Όσον  αφορά  αυτό  που  είπατε  κ .  Μηλίδη ,  λέτε  πήρα  εγώ  το  

τεχνικό  πρόγραμμα  και  κάνω  κριτική .  Μπράβο  και  πολύ  καλά  κάνετε .  

Αυτό  θέλουμε .  Κριτική .  Αλλά  με  προτάσεις ,  όχι  μόνο  κριτική .  Αυτό  

δεν  είναι  καλό ,  το  άλλο  δεν  είναι  καλό ,  αυτό  είναι  λίγο ,  το  άλλο  είναι  

λίγο .  Πρόταση .  Ποια  είναι  η  πρόταση  η  δική  σας  που  να  ικανοποιεί  και  

να  είναι  πολλά ;  Δεν  υπάρχει  πρόταση .  Το  πιο  εύκολο  είναι  να  κάνεις  

κριτική  και  να  λες  ότι  εδώ  είναι  λίγα  τα  λεφτά ,  αλλού  είναι  λίγα  τα  

λεφτά ,  εκεί  είναι  λίγα  τα  λεφτά ,  θέλω  περισσότερα  λεφτά .  Πρέπει  να  

υπάρχει  πρόταση .   

 Είπατε  επίσης ,  κύριε  Μηλίδη ,  ότι  μπορούμε  να  αυξήσουμε  τα  

έσοδα ,  να  έχουμε  περισσότερα  έσοδα  με  αξιοποίηση  της  ακίνητης  

περιουσίας  του  Δήμου .  Αυτό  το  έχετε  πει  πάρα  πολλές  φορές  και  έχει  

απαντηθεί  πάρα  πολλές  φορές .   

 Από  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  τους  Δήμου  το  ΄11, 

δεν  θέλω  να  πάω  πιο  πέρα ,  δεν  μου  αρέσει  ούτε  να  κατηγορώ  κανέναν  

ούτε  να  πηγαίνω  στο  παρελθόν ,  εγώ  θα  βάλω  το  δικό  μας ,  την  δική  μας  

θητεία ,  στο  τέλος  του  ΄11 από  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  

του  Δήμου  εισπράτταμε  περίπου  180.000 ευρώ  και  τα  φτάσαμε  αυτά  

στις  300.000 ευρώ .   

 Έγινε  καταγραφή  όλης  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  και  

των  χωριών .   

 Επίσης ,  βγήκαν  σε  δημοπρασίες  ακίνητα  και  συνεχώς  θα  

βγάζουμε  σε  δημοπρασίες  χωράφια  και  τα  λοιπά .  Οι  διαδικασίες  όμως  

είναι  χρονοβόρες .  Κάνουμε  διοικητικές  αποβολές .  Αναθέσαμε  στο  ΤΕΙ  

να  μας  καταθέσει  προτάσεις  και  μας  έχει  καταθέσει  προτάσεις  για  την  

αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου .  Αξιοποιώντας ,  δηλαδή  

προσπαθώντας  να  νοικοκυρέψουμε  την  ακίνητη  περιουσία  του  Δήμου .    
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 Ξενώνες  Χρυσοπηγής .  Όταν  αναλάβαμε  κατέρρεαν .  

Ορφανοτροφείο ,  πρώην  Ορφανοτροφείο  Θηλέων .  Κατέρρεε .  Έγινε  

κόσμημα ,  όπως  και  οι  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής ,  όσοι  πάνε  και  τους  

επισκέπτονται  μας  δίνουν  τα  εύσημα .  Κτίριο  Μάλλιου  στα  κακά  του  

χάλια  και  αυτό  το  αξιοποιήσαμε .  Αναψυκτήρια .  Στην  Ακρόπολη ,  Άγιο  

Ιωάννη ,  στο  Θεατράκι  και  τα  λοιπά ,  όλα  αυτά  ήταν  χωματερές .  Όλα  

αυτά  τα  νοικοκυρέψαμε ,  τα  αξιοποιήσαμε  και  τα  νοικιάσαμε  και  

παίρνουμε  κάποια  έσοδα  και  επίσης  πήραμε  και  ένα  μηχάνημα  για  τους  

τοπογράφους ,  GIS λέγεται ,  για  να  κάνουν  καλύτερα  την  δουλειά  τους  

οι  τοπογράφοι .   

 Όλο  αυτό  το  πακέτο  δείχνει  το  πόσο  ενδιαφερόμαστε  για  την  

αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  και  φέρνουμε  κάποια  

αποτελέσματα  αλλά  δεν  είναι  δυνατόν  τα  χιλιάδες  στρέμματα  που  

υπάρχουν  μέσα  σε  λίγα  χρόνια  να  νοικιαστούν  όλα .  

 Όλα  αυτά  είναι  σε  εξέλιξη .  Ότι  μπορούμε  να  νοικιάσουμε  θα  το  

νοικιάσουμε .  Είναι  σε  εξέλιξη  και  άλλες  δημοπρασίες .   

 Όσον  αφορά  για  το  οδικό  δίκτυο  που  είπατε  ότι  οι  ξένοι  έρχονται  

και  λένε  ότι  έχουμε  το  χειρότερο  οδικό  δίκτυο ,  θα  επαναλάβω  αυτό  

που  είπα  προηγουμένως ,  όλες  οι  πόλεις ,  όλοι  οι  δήμοι  έχουν  πρόβλημα  

με  το  οδικό  τους  δίκτυο  και  θα  το  έχουν  για  πολλά  χρόνια .  Όταν  η  

ΣΑΤΑ  είναι  μηδέν .  Αυτό  είναι  μηδέν  το  ένα  εκατομμύριο .   

Μια  ΣΑΤΑ  για  έναν  δήμο  από  την  Αναγέννηση  μέχρι  την  Άνω  

Βροντού .  Μηδέν  είναι  τα  λεφτά  αυτά .  Που  πρώτα  να  τα  δώσεις ;  Το  

ίδιο  πρόβλημα  έχουν  και  όλες  οι  πόλεις  με  τα  οδικά  τους  δίκτυα ,  όμως  

είπα  προηγουμένως  κάθε  χρόνο  δίνουμε  ένα  πολύ  σοβαρό  ποσό .  

Πέρυσι  ένα  εκατομμύριο  μαζί  με  την  εισφορά  σε  χρήμα .   
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 Η  Ερμού  μπήκε  στο  πρόγραμμα  του  ΄18, στο  τεχνικό  πρόγραμμα .  

Η  Εθνικής  Αντίστασης  ήδη  έχει  εργολάβο .  Απλώς  με  τους  

ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς  οι  διαδικασίες  είναι  φοβερά  χρονοβόρες .  

Κανένας  Δήμος ,  ακόμα ,  φτάνουμε  στο  τέλος  του  ΄17 και  κανένας  

Δήμος  δεν  ξεκίνησε  να  υλοποιεί  το  τεχνικό  του  πρόγραμμα .  Είναι  

τρομερό  αυτό  που  συμβαίνει  στην  Ελλάδα .  Κάθε  λίγο  αλλάζουν  τα  

πάντα .   

 Θέλω  να  πω  εάν  θέλουμε  να  είμαστε  λογικοί  νομίζω  το  τεχνικό  

πρόγραμμα  δεν  χωράει  καμία  αμφισβήτηση  και  δεν  πρέπει  να  υπάρξει  

δημοτικός  σύμβουλος  που  να  μην  το  ψηφίσει .  Δεν  μπορούσε  να  γίνει  

καλύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωράμε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας .  Την  έγκριση  του  τεχνικού  προγράμματος .  Κύριε  

Μοσχολιέ ,  όχι ;  Όχι .  Ωραία .  Όχι  κ .  Αναστασιάδη .  Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξή  σας  νομίζω  ότι  ψήφισε .  Εκτός  εάν  δεν  συμφωνείτε  με  την  

παράταξή  σας .  Όχι .  Όχι .  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  όχι ,  οι  υπόλοιποι  

ναι .  Κατά  πλειοψηφία .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  729/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μια  σύντομη  εισήγηση  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τι  εισήγηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  730/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  3ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  Δ .Σ .  της  

 Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  Γίνεται  μια  αντικατάσταση  της  αναπληρώτριας  και  το  όνομά  

της  είναι  Μυγδαλιά  Κωνσταντίνα .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  731/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  στις  ετήσιες  τακτικές  και  έκτακτες   

γενικές  συνελεύσεις  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ¨Φορέας  Διαχείρισης   

Λαϊλιά  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνεται  ο  κ .  Θεοχάρης  με  αναπληρωτή  του  τον  κ .  Τσαλίκογλου .  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση ;   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τι  εισήγηση ,  τα  ονόματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  έχουμε  ερώτηση .  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  κουράζετε  να  κάνω  παρατηρήσεις  συνέχεια .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Εάν  θέλετε  να  συζητήσετε  βγείτε  έξω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Δεν  έχει  σχέση  με  τον  ορισμό  εκπροσώπου  αλλά  έχει  

απόλυτη  συνάφεια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσω  ποια  είναι  η  συνάφεια .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  αυτό  το  οποίο  κάνει  ο  εκπρόσωπός  μας  εκεί .  Εάν  μου  επιτρέπετε  να  

κάνω  το  ερώτημα  στον  κύριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  θα  ήθελα  να  περιοριστείτε  στο  θέμα   μας ,  κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .  Καλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  της  ώρας .  Συμφωνούμε ;   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είπατε  το  όνομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  είπα  το  όνομα .  Ο  κ .  Θεοχάρης  και  ο  κ .  Τσαλίκογλου  είναι  

αναπληρωτής .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη ,  εγώ  λέω  όχι  για  ποιο  λόγο ;  Για  το  τοι  αυτή  η  

εταιρεία  ουσιαστικά  δεν  υφίσταται ,  πρέπει  να  είναι  υπό  εκκαθάριση  

και  ποτέ  οι  εκπρόσωποί  μας  δεν  μας  ενημέρωσαν ,  μολονότι  το  

καταστατικό  των  ΑΕ  δηλώνει  με  σαφήνεια  ότι  θα  πρέπει  να  γίνεται  

ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Οι  υπόλοιποι ;  Ορίστε  κύριε ,  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  δεν  ακούγεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  ακριβώς  ήθελα  να  πω  και  εγώ .  Δεν  θα  το  ψηφίσω .  Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  και  εγώ  την  ίδια  άποψη  ήθελα  να  εκφράσω  με  τον  κ .  

Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ;   Για  το  τέταρτο  θέμα  συμφωνείτε ;  Οι  υπόλοιποι  

συμφωνούμε ;  Όχι  ο  κ .  Ραμπότας .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  732/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  προβολής  του  Δήμου  Σερρών  στον  έντυπο  τύπο ,   

στην  ειδική  έκδοση  της  εταιρείας  ¨Όψεις  Πολιτισμού¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  μια  σύντομη  εισήγηση  για  το  θέμα ;  Μια  απλή  

ενημέρωση .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Να  καταγραφεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  733/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :  α)  αρ .  131/2017 με  

θέμα:  ¨Έγκριση  τροποποίησης  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Ν .Π .  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών¨ ,  β)  αρ .  132/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  

εγγραφών  νηπίων  -  βρεφών  στα  τμήματα  του  Ν .Π .  για  το  έτος  2017-

2018 μέσω  του  Προγράμματος  της  Ε .Ε .Τ .Α .Α .  (¨Εναρμόνιση  

Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής¨  περίοδος  2017-2018, 

Πρόσκληση  4359/5-5-2017)¨ ,  γ)  αρ .  133/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  

διαγραφών  νηπίων-βρεφών  έτους  2016-2017 και  εγγραφών  νηπίων  -  

βρεφών  έτους  2017-2018 στα  τμήματα  των  Παιδικών  Σταθμών  του  

Ν .Π .  (πόλη  των  Σερρών)¨ ,  δ)  αρ .  134/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  

διαγραφών  νηπίων-βρεφών  έτους  2015-2016 και  εγγραφών  νηπίων  -  

βρεφών  έτους  2016-2017 στα  τμήματα  των  περιφερειακών  Παιδικών  

Σταθμών  του  Ν .Π . ¨ ,  ε)  αρ .  149/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  

απολογισμού  του  ΝΠ  οικονομικού  έτους  2016¨  και  στ)  αρ .  151/2017 

με  θέμα:  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων  Κων .  Τσιάγκα  

και  Αφροδίτης  Σιόλα  οικ .  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γίνεται  κάθε  χρόνο .  Θέλετε  να  σας  διαβάσω  τις  αποφάσεις ;  Τις  έχετε ;  

Ωραία .  Θέλετε  εισήγηση  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση  στον  κύριο ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρομαι  στο  Ε  κ .  Χατζημαργαρίτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

¨Έγκριση  απολογισμού  του  ΝΠ  οικονομικού  έτους  2016¨  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  είχαμε  επισημάνει  και  πέρυσι ,  το  επισημαίνω  και  τώρα ,  δεν  είδα  να  

γίνεται  διόρθωση .  Υπάρχει  ένα  άνοιγμα  μεταξύ  των  τιμολογηθέντων ,  

των  ενταλθέντων ,  τιμολογηθέντων  και  πληρωθέντων .  Υπάρχει  ένα  

άνοιγμα .  Το  ερώτημά  μου  είναι  το  εξής :  το  ίδιο  μάλλον .  Αυτή  η  

διαφορά  που  υπάρχει  μεταφέρεται  στο  επόμενο  έτος  ως  ΠΟΕ ;  Και  εάν  

ναι ,  πουθενά  δεν  είδα  στον  προϋπολογισμό  του   ΄16 τον  κωδικό  080 

που  είναι  ΠΟΕ .  

 Μήπως  θα  πρέπει  να  το  προσέξετε  αυτό ;  Το  θέτω  υπό  τύπο  

ερωτήματος .  Δεν  έχω  τίποτα  άλλο  να  επισημάνω  αλλά  νομίζω  ότι  

μερικά  πράγματα  καλό  θα  είναι  να  επισημαίνονται  για  να  

διορθώνονται .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αναφέρεστε  στο  ταμειακό  υπόλοιπο ;  Σε  ποιο  αναφέρεστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρομαι  στα  έξοδα .  Στα  έξοδα .  Υπάρχει  μια  αναντιστοιχία .  

Ενταλθέντα ,  τιμολογηθέντα ,  πληρωθέντα .  Όταν  κάποιο  εντέλλεται  

ξέρετε  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ανάλογο  τιμολόγιο .  Και  φυσικά  η  

πληρωμή  γίνεται  ανάλογα .  Εδώ  υπάρχει  ένα  άνοιγμα  που  σημαίνει  τι ;  

Ότι  το  χρέος  μεταφέρεται  στον  επόμενο  χρόνο .  Άρα  θα  πρέπει  να  

υπάρχει  κωδικός  080 ως  ΠΟΕ  για  να  ξέρουμε  ακριβώς  τις  γίνεται .  Δεν  
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υπάρχει .  γι '  αυτό  το  επισήμανα  και  πέρυσι ,  το  επισημαίνω  και  τώρα .  

Προσέξτε  το .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Απλά  ήθελα  να  πω  δυο  λόγια  κύριε  Πρόεδρε .  Μου  κόβεται  την  

εισήγηση  σε  κάποια  θέματα  τα  οποία  είναι  ευχάριστα  να  τα  ακούν  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι .  Θα  σας  πω  το  εξής :  όσον  αφορά  την  

τροποποίηση  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  η  κάποια  πράγματα  τα  

οποία  θα  πρέπει  να  τα  λέμε .  Εντάξει  θα  περάσει  ομόφωνα ,  δεν  το  

συζητάμε .   

 Είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  σας  παρουσιάσουμε  ένα  

τροποποιημένο  Κανονισμό  Λειτουργίας ,  στον  οποίο  προχωρήσαμε  

αφού  μετά  το  ΄14 διαπιστώσαμε  ότι  υπήρχαν  κάποιες  παραλείψεις  και  

δημιουργούσαν  πολλά  προβλήματα  στην  εύρυθμη  λειτουργία  του  

νομικού  προσώπου .   

 Τέτοιου  είδους  Κανονισμό  Λειτουργίας  δύσκολα  θα  συναντήσετε  

σε  νομικά  πρόσωπα  σε  όλη  την  χώρα .  Γι '  αυτό  θέλω  να  ευχαριστήσω  

όλο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  για  τις  παρατηρήσεις  που  μας  έκανε  και  

βελτιώσαμε  έναν  Κανονισμό  Λειτουργίας  που  πραγματικά  χαίρομαι  να  

τον  έχω  και  να  τον  καταθέσω  στο  επόμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο .   

 Αυτά  νομίζω  ότι  πρέπει  να  τα  ακούμε ,  να  τα  λέμε .   

 Όσον  αφορά  την  ΕΕΤΑΑ  και  τις  εγγραφές  των  νηπίων .  Να  πω  

επίσης  ότι  φέτος  φτάσαμε  τον  αριθμό  ρεκόρ  282 βάουτσερ .  Κανένα  

νομικό  πρόσωπο  στην  Βόρειο  Ελλάδα  δεν  έχει  τέτοιο  αριθμό .  Πάνω  

από  60% δωρεάν  φιλοξενία .  Αυτό  σημαίνει  σε  μια  εποχή  που  οι  γονείς  

έχουν  την  δυνατότητα  να  τοποθετήσουν  τα  παιδιά  τους  δωρεάν  σε  

οποιοδήποτε  ιδιωτικό  σταθμό  και  είναι  πάρα  πολλοί  που  έχουν  

δημιουργηθεί  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα  στην  πόλη ,  προτιμούν  
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τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Αυτό  νομίζω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  ευχάριστο  και  

πρέπει  να  το  αναδείξουμε .  Ένα  κομμάτι  του  Δήμου  το  οποίο  λειτουργεί  

με  εξαιρετικές  επιτυχίες .  Είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό .  Φέρνει  πάνω  

από  700.000 ευρώ .  Ένα  καλό  έσοδο ,  το  οποίο  το  χρησιμοποιούμε  

ανταποδοτικά  για  το  νομικό  πρόσωπο .   

 Έχουμε  τις  27,  28,  δεν  θυμάμαι  τώρα  πόσες  είναι  ακριβώς ,  

προσλήψεις  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  στο  βοηθητικό  προσωπικό  και  τα  έργα  που  

συνεχίζουμε .   

 Όσον  αφορά  τον  απολογισμό ,  κ .  Αναστασιάδη ,  θα  πω  το  εξής :  

έχετε  διαπιστώσει  εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια ,  γιατί  σας  καλούμε  και  

πριν ,  σας  ενημερώνουμε  πριν  έρθετε  εδώ ,  κάνουμε  και  αυτό  τον  κόπο ,  

ότι  γίνεται  εξαιρετική  δουλειά ,  το  έχετε  καταλάβει .  

 Τώρα  μπορείτε  να  μας  επισημάνετε  οτιδήποτε  θέλετε  και  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Σας  καλούμε ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά  και  το  λέω  δημόσια .  

Και  θα  ήθελα  πολύ  να  μας  επισκέπτεστε  πριν  έρχεστε  εδώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  απαραίτητο  όμως  να  κάνετε  διάλογο .  Παρακαλώ  κύριε  

Πρόεδρε .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αυτά  είχα  να  πω .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Έγκριση  της  αρ .   131/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  τροποποίησης  

 Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Ν .Π .  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  734/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της   αρ .  132/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  εγγραφών  νηπίων  –  

βρεφών  στα  τμήματα  του  Ν .Π .  για  το  έτος  2017-2018 μέσω  του   

Προγράμματος  της  Ε .Ε .Τ .Α .Α .  (¨Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και   

Επαγγελματικής  Ζωής¨  περίοδος  2017-2018 Πρόσκληση  4359/5-5-

2017)¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  735/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της   αρ .  133/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  διαγραφών  νηπίων-  
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βρεφών  έτους  2016-2017 και  εγγραφών  νηπίων  -  βρεφών  έτους  

2017-2018  

στα  τμήματα  των  Παιδικών  Σταθμών  του  Ν .Π .  (πόλη  των  Σερρών)¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  736/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  αρ .  134/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  διαγραφών  νηπίων-  

βρεφών  έτους  2015-2016 και  εγγραφών  νηπίων  -  βρεφών  έτους  

2016-2017  

στα  τμήματα  των  περιφερειακών  Παιδικών  Σταθμών  του  Ν .Π . ¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  737/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της   αρ .  149/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  του   

ΝΠ  οικονομικού  έτους  2016¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  738/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  αρ .  151/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού   

κληροδοτημάτων  Κων .  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα  οικ .  έτους  

2018¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  739/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  ενίσχυση  δράσεων  στην  

 Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  Κινητικότητας  ποσού  10.000,00 €  

από  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  740/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  
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Έγκριση  ή  μη  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  «Βελτίωση  πρόσβασης   

σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Τοπική   

Κοινότητα  Βαμβακιάς  του  Δήμου  Σερρών», στο  πλαίσιο  του   

Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)  2014-2020 και  της   

ΔΡΑΣΗΣ:  «4.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  ΚΑΙ  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  μια  προσθήκη .  Μας  διέφυγε  να  προσθέσουμε  «Έγκριση  ή  μη» 

πρότασης  με  τίτλο  «Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  

κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Τοπική  Κοινότητα  Βαμβακιάς  του  

Δήμου  Σερρών», στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  

(ΠΑΑ)  2014-2020 και  της  ΔΡΑΣΗΣ :  «4.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  

ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».  

 Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όταν  είδα  το  

πρόγραμμα  οι  υπηρεσίες  αμέσως  έκαναν  αυτό  που  έπρεπε  να  κάνουν .  

Να  δούνε ,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα ,  τι ,  ποιον  δρόμο  μπορούν  να  

ασφαλτοστρώσεις  και  εάν  έχει  τις  προϋποθέσεις .  

 Καταρχήν  θέλω  να  πω  ότι  τα  λεφτά  είναι  6,5 εκατομμύρια  

περίπου  για  τριάντα  οκτώ  δήμους ,  τους  ονομάζει  εδώ ,  τους  έχει ,  που  

σημαίνει  δηλαδή  εάν  κάνουμε  έναν  καταμερισμό  είναι  150 χιλιάρικα  

για  κάθε  Δήμο .   

 Μπορεί  κάθε  Δήμος  για  ένα  έργο  να  πάρει  ένα  εκατομμύριο ,  

πράγμα  απίθανο  και  ανέφικτο ,  διότι  άμα  πάρει  ένα  εκατομμύριο  ένας  
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Δήμος  οι  άλλοι  τι  θα  πάρουν ;  Και  τον  δρόμο  που  θα  στρώσουν  θα  

πρέπει  με  τσιμέντο  ή  με  άσφαλτο  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  

προϋπολογισμού  200.000 ευρώ .  Ο  προϋπολογισμός .  Και  θα  πρέπει ,  

λέει  μέσα ,  οι  προϋποθέσεις  να  συνδέει  κτηνοτροφικές  μονάδες ,  να  έχει  

κάποιον  προορισμό ,  να  είναι  ανάμεσα  σε  δυο  ασφαλτοστρωμένους  

δρόμους ,  να  είναι  δημοτικός  και  επίσης  βάζει  και  μια  δικλείδα ,  ότι  θα  

πρέπει  να  είναι  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα ,  δηλαδή  στο  LEADER, 

που  είχε  καλέσει  τότε  να  κάνουν  οι  πρόεδροι  προτάσεις ,  να  έχουν  

κάνει  τις  προτάσεις .   

 Από  ότι  έψαξαν  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  βρήκαν  λοιπόν  ότι  

τέτοιες  προτάσεις  ήταν  της  Ορεινής ,  του  κυρίου  Δεμερτζή ,  ο  οποίος  

έκανε  και  αίτημα ,  το  έχω  εδώ ,  τον  Μάιο  τον  ΄16 θαρρώ  ότι  είναι ,  το  

έχω  εδώ  το  έγγραφο .  Έτσι  δεν  είναι  Θωμά ;   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Απρίλιο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απρίλιο .  Το  ΄16. Λοιπόν ,  τότε  ο  Καλογερίδης  που  τους  κάλεσε  λοιπόν  

ο  καθένας  είπε  τι  θέλει .  Λοιπόν  και  το  Μενοίκιο  όρος ,  δηλαδή  από  

Οινούσα ,  από  Χιονοχώρι  για  το  Μενοίκιο  όρος .   

 Ψάξανε  λοιπόν ,  είδαν  ότι  το  ένα  είναι  δασικός  δρόμος  και  τα  

λοιπά ,  ο  Θωμάς  ο  Δεμερτζής  ο  Πρόεδρος  έτρεξε  το  θέμα  του  και  

είπαμε  ότι  εφόσον  έχει  αυτές  τις  προϋποθέσεις  να  το  ξεκινήσουμε .    

 Ρωτάμε  λοιπόν ,  στέλνουμε  στην  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης  που  

ανήκει  αυτός  ο  δρόμος .  Μας  έρχεται  το  έγγραφο  και  μας  λέει  ότι  είναι  

του  δημοσίου .   

 Κάνουμε  ερώτημα  αμέσως  η  υπηρεσία ,  κάνει  ερώτημα  στην  

Διαχειριστική  και  λέει  ότι  150 μέτρα  ήταν  μόνο  δημοτικός ,  είναι  2 
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χιλιόμετρα  περίπου  ο  δρόμος  και  τα  υπόλοιπα  είναι  του  δημοσίου .  

Κάνουμε  ερώτημα  και  λέμε  ότι  εάν ,  ας  πούμε ,  είναι  ένα  μέρος  

δημοτικό  μπορούμε  να  κάνουμε  και  τα  υπόλοιπα .   

 Μας  έρχεται  τον  Σεπτέμβριο  13,  δεν  θυμάμαι ,  τώρα  να  μην  

ψάχνω  τα  χαρτιά  και  τρώμε  τον  χρόνο ,  μας  έρχεται  έγγραφο  και  μας  

λέει  ότι  όχι ,  πρέπει  να  είναι  εξολοκλήρου  δημοτικός .  Τότε  φωνάζουμε  

τον  κ .  Δεμερτζή ,  τον  Πρόεδρο  και  του  λέμε  ότι  κ .  Δεμερτζή  Θωμά ,  

όπως  μιλάμε ,  δεν  μπορεί  να  μπει  διότι  να  το  έγγραφο  ήρθε  και  μας  λέει  

ότι  μας  λέει  ότι  πρέπει  να  είναι  εξολοκλήρου  δημοτικός .   

 Έφυγε  ο  Θωμάς ,  ο  Πρόεδρος .  Μετά  από  πιέσεις  και  από  άλλους  

δήμους  και  Αντιπεριφερειάρχες  και  τα  λοιπά ,  είπανε  ότι  είναι  άδικο  

αυτό ,  πρέπει  να  γίνει ,  να  το  αντιμετωπίσουμε  διαφορετικά .   

 Όντως  μα  στέλνουν  26 Σεπτεμβρίου  ένα  έγγραφο  και  αμέσως  το  

φέραμε  εδώ ,  που  μας  λέει  ότι  ναι ,  μπορείτε  εφόσον  το  ζητήσετε  να  το  

κάνετε  δικό  σας  κατά  κυριότητα .   

 Βεβαίως  λέμε  ότι  αφού  ξεκινήσαμε  αυτόν  τον  δρόμο  και  κάλυπτε  

το  ένα  εκατομμύριο ,  εάν  παίρναμε  το  ένα  εκατομμύριο ,  

προσανατολίστηκε  η  υπηρεσία  σε  αυτόν  τον  δρόμο .   

 Όμως  το  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε ,  σας  παρακαλώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  εξηγήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  ο  χρόνος  μας ,  έχετε  εξαντλήσει  τον  χρόνο  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον  έχω  εξαντλήσει  αλλά  πρέπει  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τα  πούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  αλλά  μην  το… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μην  μείνει  στην  μέση  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  το  πλατειάσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  αμέσως  στέλνουμε  έγγραφο  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  στον  κ .  

Αποστόλου  για  δυο  θέματα .  Πρώτος  στείλαμε  να  περιέλθει  ο  δρόμος  

αυτός  κατά  κυριότητα  στον  Δήμο  και  δεύτερον ,  με  ενέργειες  του  

Δημάρχου  να  μην  περιοριστούμε  σε  τσιμεντοστρώσεις  μόνο  που  

κάνουμε  έναν  δρόμο  αλλά  να  γίνουν  με  αμμοχάλικα  και  τα  λοιπά  για  

να  μπορέσουμε  σε  περισσότερες  Κοινότητες  να  κάνουμε  τους  

κεντρικούς  δρόμους .   

 Ο  Δήμαρχος  παράλληλα  πήγε  και  στον  Περιφερειάρχη  και  του  

λέει  ότι  θέλουμε ,  καταρχήν  παράταση .  Ζήτησε  παράταση  ο  Δήμαρχος .   

Δεν  είναι  δυνατόν ,  ας  πούμε ,  να  εκτελεστεί  ένα  έργο  χωρίς ,  γιατί  μας  

φωτογραφίζετε  έτσι  όπως  τα  δίνετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  γιατί  γίνεται  η  συζήτηση  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  ο  Αντιπεριφερειάρχης  και  ο  κ .  Τζιτζικώστας  είπε  ότι  εκπλήσσομαι  

με  αυτά  που  γίνονται  και  τα  λοιπά  και  εμείς  έχουμε  την  ίδια  απορία .  

Τελικά  εμείς  παράλληλα  βάλαμε  την  Τοπογραφική  Υπηρεσία  δέκα  

μέρες  να  πάνε  και  να  μετρήσουν ,  να  καταγράψουν  τον  δρόμο  και  

έχουμε  την  διατύπωση  και  το  πόρισμα .  Και  το  πόρισμα  έχουμε .   

 Τι  λέει  το  πόρισμα ;   

Α .  Το  μεγαλύτερο  μήκος  της  υφιστάμενης  αγροτικής  οδού  δεν  

βρίσκεται  στην  θέση  που  προβλέπεται  από  την  διανομή  του  

αγροκτήματος  Βαμβακιάς ,  αλλά  διέρχεται  μέσα  από  παρακείμενες  

ιδιοκτησίες  σε  πολλά  σημεία  του ,  ενώ  σε  άλλα  σημεία  οι  παρακείμενες  

ιδιοκτησίες  βρίσκονται  εντός  της  αγροτικής  οδού  σύμφωνα  με  την  

διανομή  του  αγροκτήματος  Βαμβακιάς ,  όπως  προαναφέραμε .   

 Β .  Τμήμα  της  αγροτικής  οδού  μήκος  250 περίπου  μέτρα  βρίσκεται  

κατασκευασμένο  σε  έκταση  χαρακτηρισμένη  ως  τάφρος ,  βάσει  της  

διανομής  του  αγροκτήματος  Βαμβακιάς .   

 Γ .  Μεγάλο  τμήμα  της  αγροτικής  οδού  δεν  υφίσταται  όπως  

προβλέπει  η  διανομή ,  120 μέτρα  βρίσκεται  μέσα  σε  τάφο ,  με  αποτέλεσμα  

να  έχει  μετατοπιστεί  300 περίπου  μέτρα  νοτιότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε   Γκότση  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέλος .  270 βρίσκονται  στον  Προβατά ,  στην  τάφρο  και  τα  λοιπά  με  

αποτέλεσμα  να  μην  μπορεί  να  κατασκευαστεί  αυτό .  Γιατί  για  να  

κατασκευαστεί  αυτό ,  για  να  πάει  ο  δρόμος  στην  θέση  του  δηλαδή  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

92 

Κύριε  Γκότση  θα  έχετε  την  ευκαιρία  και  στην  δευτερολογία  ας  να  τα  

εξηγήσετε  σα  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  τελειώνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  λεπτά  μιλάτε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω ,  τελειώνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τελειώνετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελευταία  λέξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελευταία  λέξη .  Τριακόσια  μέτρα  μακριά ,  για  να  γίνει  αυτό ,  για  να  

γίνουν  διοικητικές  αποβολές  θέλουμε  τρία  με  πέντε  χρόνια .  Άρα  

λοιπόν  γι '  αυτό  λέμε  ή  μη ,  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  αυτό  ο  δρόμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρόταση  ποια  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  μην  βιάζεστε .  Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  

κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ερωτήσεις ,  έχετε  ερωτήσεις  κύριε  

Πρόεδρε ;  Ωραία ,  εντάξει .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  πέντε  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  βάση  το  επιχειρησιακό ,  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  κάνω .  Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  λάθος  δικό  μου .  Ερωτήσεις .  Έχετε  δίκαιο  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  βάση  το  επιχειρησιακό  έχουμε  προς  ωρίμανση  εδώ  και  τρία  χρόνια  

δυο  δρόμους .  Ίσως  πιθανά  και  έναν  τρίτο .  Γιατί  δεν  τους  ωριμάσατε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Μενοίκιο  είναι  βασικός  δρόμος ,  πάλι  θα  έπρεπε  να  τον  πάρουμε  

στην  κυριότητα ,  άρα  πάλι  δεν  μπορούσαμε  να  το  κάνουμε  και  να  τον  

καταγράψουν  οι  τοπογραφικές  υπηρεσίες .  Ο  άλλος  η  αποτύπωση  που  

έγινε  από  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  είναι  μια  ντουλάπα ,  ξέρει  ο  κ .  Γάτσιος  μια  

ντουλάπα  μελέτες ,  είναι  μια  ντουλάπα  που  έγινε  η  καταγραφή ,  δόθηκε  

εξωτερικά  με  όργανα  και  υπάρχει  και  εκεί ,  το  είδαμε  και  υπάρχει  και  

εκεί  πρόβλημα .  Εκεί  υπάρχει  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  απαντήθηκε  η  ερώτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  σας  απάντησε  κ .  Φωτιάδη .  Τι  να  κάνω  εγώ  τώρα ;  Δεν  

μπορώ  να  του  επιβάλω  να  απαντήσει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  βλέπετε  βοηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία ,  συμφωνώ  μαζί  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  στο  επιχειρησιακό  τρεις  δρόμους ,  δυο  δρόμους .  Γιατί  δεν  

ωρίμασαν ;  Γιατί  για  να  μπει  στο  στρατηγικό ,  στο  επιχειρησιακό  εκεί  

υπήρξε  όλη  η  τεκμηρίωση .  Παρακαλώ  συγκεκριμένη  απάντηση .  Υπήρχε  

αστοχία ;  Αδυναμία ;  Αυτές  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  απαντήσετε  κ .  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως  μπορώ  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Όταν  κάλεσε  ο  κ .  Καλογερούδης  στο  LEADER ρ  να  καταθέσουν  

προτάσεις ,  οι  διάφοροι  πρόεδροι  κατέθεσαν  διάφορες  προτάσεις .   Το  

πρόγραμμα  αυτό  δεν  ξέραμε  εμείς  ότι  θα  βγει  για  την  αγροτική  

οδοποιία  τέλος  καλοκαιριού  για  να  ωριμάσουμε  αυτή  την  πρόταση .  

Αυτό  είναι  ένα  ξεχωριστό  πρόγραμμα .  Είναι  ένα  ξεχωριστό  

πρόγραμμα .  Θα  μπορούσε  να  βγει  ένα  άλλο  πρόγραμμα  ξεχωριστό  για  

μια  άλλη  δράση .   

 Άρα  όταν  το  πρόγραμμα  αυτό  βγήκε  τέλος  του  καλοκαιριού ,  

εμείς  προσπαθήσαμε  να  ωριμάσουμε  την  πρόταση  της  Βαμβακιάς ,  η  

οποία  ήταν ,  φάνηκε  στην  υπηρεσία  ότι  μπορεί  να  υλοποιηθεί  πιο  

εύκολα  από  ότι  οι  άλλες  προτάσεις .   

 Αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Από  τα  έγγραφα  που  έχω  στα  χέρια  μου  λέει  ότι  αφού  ήταν  η  πρώτη  

διανομή ,  όπως  αναφέρθηκε  το  ΄29 και  τα  λοιπά ,  το  αγρόκτημα  

Βαμβακιάς ,  σε  μια  απόφαση  1590 του  ΄94 οι  δρόμοι  του  συνοικισμού  

μεταβιβάστηκαν  στην  πρώην  Κοινότητα  Βαμβακιάς .  Έτσι  γράφει .  Το  

τελευταίο  που  υπάρχει  είναι  αυτό .  Είχαν  προηγηθεί  αυτά  που  λέμε  το  

΄29 και τα λοιπά.  Αυτό δεν ισχύει  σήμερα; Μεταβιβάστηκε στην 

Κοινότητα  Βαμβακιάς  τουτέστι  σήμερα  ευρύτερα  στον  Δήμο  Σερρών .  

Το  ένα  είναι  αυτό .  

 Το  δεύτερο ,  εάν  δεν  στείλουμε  την  πρόταση ,  χάνονται  τα  

χρήματα ;  Και  που  θα  αναζητηθούν  ευθύνες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  ότι  μας  λένε ,  εδώ  είναι  τα  έγγραφα ,  

προχθεσινά ,  ότι  ο  δρόμος  αυτός  είναι  δημόσιος .  Και  εμείς  όμως ,  

βέβαια ,  δεν  το  αφήσαμε  έτσι .  Στείλαμε  για  να  το  πάρουμε  στην  

κυριότητα ,  να  το  ξεπεράσουμε  αυτό .   

 Τι ισχύει  το ΄94 ή το σημερινή ισχύει;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέμε .  Το  πρόβλημα  δεν  είναι  το  ιδιοκτησιακό  πλέον ,  αυτό  το  

ξεπερνάμε .  Στον  ιδιοκτησιακό ,  επαναλαμβάνω ,  είναι  μεν  του  

δημοσίου ,  στείλαμε  όμως  εμείς  να  περιέλθει  σε  μας ,  στην  κυριότητα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Επομένως  αυτό  το  έγγραφο  το  έχουμε  εδώ .  Δικό  σας  έγγραφο  είναι ,  

από  τον  υπολογιστή  το  κατεβάσαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  που  λέει  ότι  μεταβιβάστηκε  στην  πρώην  Κοινότητα  Βαμβακιάς ,  

δεν  ισχύει ;  Ισχύει  αυτό  που  λέτε  τώρα ;  Αυτό  υπογράφεται  από  τον  

Διευθυντή  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής .  Το  κατέβασα  από  

τον  υπολογιστή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  ξεπεράστηκε .  Τελειώσαμε ,  

δεν  έχουμε  πρόβλημα .  Και  γι '  αυτό  τον  λόγο  είπαμε  στις  υπηρεσίες  ότι  

γρήγορα  πάτε  να  κάνετε  την  αποτύπωση  για  να  εντάξουμε  τον  δρόμο  

αυτό  της  Βαμβακιάς  στο  πρόγραμμα .   

 Πήγαν ,  έκαναν  την  αποτύπωση  και  έρχεται  αυτό  το  έγγραφο .  Το  

έχετε  νομίζω  το  έγγραφο  που  λέει  ότι  αποτύπωση  αγροτικής  οδού  στο  

αγρόκτημα  Βαμβακιάς ,  ημερομηνία  11/10.  Μετά  την  εισήγηση  που  

έκανε  η  υπηρεσία .   

 Λοιπόν ,  έρχεται  και  το  βγάζει  νοκ  άουτ .  Λέει  ότι  δεν  μπορεί  να  

γίνει .  Αναφέρει  τους  λόγους .  Να  μην  τους  διαβάσω .  Τέσσερις  λόγους  

που  λέει  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει .  

 Τώρα ,  όταν  μου  φέρανε  αυτό  το  έγγραφο ,  μόλις  μου  φέρανε  το  

έγγραφο ,  στο  επόμενο  δευτερόλεπτο  πήρα  τηλέφωνο  τον  κ .  Πρόεδρο  

και  του  λέω  ότι  κ .  Πρόεδρε  μου  έφερε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  αυτό  το  

έγγραφο ,  από  αυτά  που  διαβάζω ,  δυστυχώς  δεν  μπορεί  να  γίνει  το  
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έργο .  Εάν  θέλεις  έλα  από  κοντά  να  ενημερωθείς ,  να  σου  τα  εξηγήσουν  

ακόμα  καλύτερα .  Δεν  ξέρω  εάν  πήγε  και  τι  έκανε .   

 Επίσης  παράλληλα  καλώ  στο  επόμενο  λεπτό  τον  Αντιδήμαρχο  και  

τον  υπάλληλο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  τον  κ .  Πουρπούρη  και  λέω  ότι  

δεν  μπορεί  να  γίνει  η  Βαμβακιά ,  κάποιο  άλλο  δρόμο  σε  όλο  τον  Δήμο ,  

σε  όλο  τον  Δήμο  δεν  έχουμε  έτοιμο ;  Έτοιμο  για  να  κάνουμε  πρόταση ;  

Και  η  απάντηση  ήταν  η  εξής :  εάν  βρούμε  και  να  βρούμε ,  λοιπόν  πρέπει  

δυο  τοπογράφοι  επί  ένα ,  δυο  μήνες  να  πηγαίνουν  και  να  κάνουν  αυτή  

την  δουλειά ,  που  σημαίνει  ότι  όλες  οι  υπόλοιπες  δουλειές  του  Δήμου  

θα  μείνουν  πίσω  και  προπαντός  τρέχουν  τώρα  τα  προγράμματα ,  

προσπαθούμε  να  προλάβουμε  προγράμματα  και  λέω  το  εξής :  Ωραία  δεν  

μπορούν  να  πάνε  οι  δικοί  μας ,  γρήγορα  να  αναθέσουμε  με  απευθείας  

ανάθεση  σε  εξωτερικό  συνεργάτη ,  σε  τοπογράφο  απευθείας  ανάθεση .  

Θα  ενημερώσουμε  και  την  αντιπολίτευση  από  τώρα .  Αύριο  να  τον  

πάρουμε  κιόλας .  Δεν  θα  έχει  κανένας ,  πιστεύω ,  αντίρρηση .  Και  μου  

λένε  ότι  δεν  μπορείς  να  κάνεις  απευθείας  ανάθεση  με  τον  τελευταίο  

νόμο  και  τα  λοιπά ,  πρέπει  να  γίνει  διαγωνισμός  που  θα  τραβήξει ,  θα  

ξεπεράσουμε  την  ημερομηνία  της  παράτασης  και  δεν  φτάνει  και  ένας  

μήνας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είπα ,  την  ημερομηνία  της  παράτασης  θα  την  ξεπεράσουμε .  Είναι  

αδύνατον ,  μου  λένε ,  δεν  προλαβαίνουμε ,  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Όμως  

σας  λέω  και  το  εξής :  άντε  και  βρίσκαμε  εγώ  σας  λέω  έναν  δρόμο  και  

προλαβαίναμε  και  κάναμε .  Μπορούσαμε  να  πάρουμε  μέχρι  1 

εκατομμύριο  ευρώ  που  αποκλείεται  να  μας  το  δίνανε .  Με  ένα  
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εκατομμύριο  ευρώ ,  εάν  παίρναμε ,  ασφαλτόστρωση  κάναμε  για  δυο  

χιλιόμετρα .  Αυτή  ήταν  η  όλη  ιστορία .   

 Αποκλείεται  να  πάρουμε  ένα  εκατομμύριο .  Άντε  να  δώσουν  

διακόσιες ,  τριακόσιες  χιλιάδες  το  πολύ .   

 Πήγα  στον  Τζιτζικώστα  εγώ  για  να  ζητήσω  την  παράταση  και  να  

διαμαρτυρηθώ  και  για  το  πρόγραμμα .  Λέω  ότι  τι  πρόγραμμα  είναι  αυτό  

τώρα ;  Αυτά  είναι  απαράδεκτα .  Μου  είπε  επί  λέξη  το  εξής :  έχεις  δίκαιο ,  

όλοι  οι  δήμοι  είναι  και  οι  δήμαρχοι  είναι  αγανακτισμένοι ,  εγώ ,  μου  

είπε  πήγε ,  έστειλε  έγγραφο ,  δεν  θυμάμαι  τώρα ,  πήρε  τηλέφωνο  τον  

Αποστόλου  και  του  είπε  ότι  αυτό  το  πρόγραμμα  είναι  απαράδεκτο ,  δεν  

μπορεί  να  υλοποιηθεί .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  βάζετε  ασφαλτοστρώσεις .  

Βάλτε  και  αμμοχάλικα  και  μου  λέει  ότι  είναι  στον  κόσμο  τους .  Δεν  

καταλαβαίνουν  τίποτα  στην  Αθήνα .  Και  άλλοι  διαμαρτυρήθηκαν .  Μου  

λέει  ότι  στείλε  και  εσύ  ένα  έγγραφο .   

 Στέλνω  και  εγώ  ένα  έγγραφο  και  λέω  ότι  βάλτε  και  αμμοχάλικα  

να  μπορούμε  να  δίνουμε  και  αμμοχάλικα .  Λοιπόν ,  δεν  απάντησαν .  Το  

πρόγραμμα  αυτό  είναι  λάθος .  Πέρα  ως  πέρα  λάθος ,  εκτός  εάν  θέλουν  

να  φωτογραφίσουν  κάποιον  Δήμο  που  έχει  μια ,  δεν  ξέρω  Α  ετοιμότητα  

για  οποιοδήποτε  λόγο  και  θέλουν  να  τον  πριμοδοτήσουν .  Αυτή  είναι  η  

πάσα  αλήθεια .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  διευκρίνιση  να  πω  στον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Μηλίδη  

διαβάσατε  αυτό  αλλά  δεν  το  διαβάσατε  όλο .  Λέει  ότι  το  έτος  ΄74 και  

πλέον  αποτελεί  δρόμο  συνοικισμού .  Οι  δρόμοι  συνοικισμού  

μεταβιβάστηκαν  στην  πρώην  Κοινότητα  Βαμβακιάς .   

 Στο  δυο  όμως  τι  λέει ;  Το  δυο  τι  λέει ;  Το  υπ '  αριθμό ,  δεν  

διαβάσατε  όλο .  Τι  λέει  στο  δύο ,  για  διαβάστε  το ;   
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 Το  υπ '  αριθμό  1181 δρόμο  της  αρχικής  διανομής  του  1929,  ο  

οποίος  είναι  χαρακτηρισμένος  δρόμος  δημοσίου .  Λοιπόν  τι  λέτε  ότι… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  αλλά  το  μετέπειτα  αναιρεί  το  προηγούμενο .  Είναι  δυνατόν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  γιατί  μένετε  στο  ιδιοκτησιακό ;  Αφού  το  ξεπεράσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  να  συνεχίσουμε .  Κύριε  Μηλίδη  στην  

τοποθέτησή  σας  σας  παρακαλώ .   

 Κύριοι  τοποθετήσεις ; .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι  θα  γίνει  άμα  δεν  σταλεί  το  ερώτημα ;  Τα  χρήματα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  μας  τι  να  κάνουμε .  Βεβαίως  πείτε  μας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  την  Βαμβακιάς ;  Να  το  στείλουμε  ευχαρίστως .  Θα  γυρίσει  πίσω .  

Μα  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Μα  δεν  βλέπετε  η  τεχνική…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε  σας  παρακαλώ ,  δεν  είναι  σωστό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ξέρετε  πολύ  καλά .  Πολλές  φορές  ήρθατε .  Με  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε  διαδικαστικά  να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  να  μας  

εξηγήσει  από  την  πλευρά  του  ένα  λεπτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κύριος  Παπαβασιλείου  εάν  δεν  καλυφθεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  γι '  αυτό  το  

πρόβλημα  ενημερώθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  και  το  κατάλαβαν ,  όπως  

επίσης  ενημερώθηκε  και  η  αντιπολίτευση  από  τις  υπηρεσίες  και  

δόθηκαν  εξηγήσεις ,  για  να  κατανοήσουν  το  πρόβλημα  που  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  τον  χρόνο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δυο  λεπτά  έχετε  σας  παρακαλώ .  

Το  μικρόφωνό  σας  ανοίξτε .  

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Εγώ  δεν  έχω  τώρα  στοιχεία  πολλά .  Εγώ  έχω  το  έντυπο  εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος ,  το  οποίο  έχει  καταθέσει  4/4/16.  Από  εκεί  και  πέρα  

τώρα  εγώ  δεν  είμαι  τεχνικός  για  να  ξέρω  όλες  τις  λεπτομέρειες .  Εγώ  

θέλω  το  αίτημά  μου  να  εκπληρωθεί .   

Δήμαρχε  δυο  δρόμους  δήλωσα .  Βρήκατε  τον  πιο  δύσκολο .  Πάτε  

στον  άλλο .  Γιατί  δεν  πήγατε  στον  άλλο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  υπόδειξή  σας  πήγανε  οι  υπηρεσίες  σε  αυτόν .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  
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Ποια  υπόδειξη ;  Δεν  υπέδειξα  εγώ  αυτόν  τον  δρόμο  συγκεκριμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  όμως .  Πρόεδρε  σας  παρακαλώ  τοποθετηθείτε .  Δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  διάλογο .  Θέστε  τα  ερωτήματά  σας .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

Παραπάνω  τι  να  σας  πω  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  έγινε  κατ’  υπόδειξη  του  κ .  Μηλίδη .  Έχετε  κάτι  να  τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

4/4/2016. Το  έχω  εδώ ,  εάν  θέλετε  να  σας  το  δώσω .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι ,  για  να  εξηγήσουμε  τώρα ,  αυτό  είναι  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  LEADER που  ενημέρωσε  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .   τους  

Προέδρους .  Τους  καλέσαμε  όλους  στο  κτήριο  της  πρώην  ΔΕΔΚ  και  

τους  είπε  ο  κ .  Καλογερούδης  ότι  δηλώστε  ο  καθένας  τι  θέλετε  να  

κάνετε  στο  χωριό  σας ;  Τρεις  Κοινότητες  δήλωσαν  για  αγροτική  

οδοποιία  μεταξύ  των  οποίων  και  ο  κ .  Δεμερτζής .   

 Είναι  εκείνο  το  πρόγραμμα ,  δεν  έχει  σχέση  με  αυτό .  Εκείνο  το  

πρόγραμμα  δεν  άνοιξε  ακόμα .  Μπορείτε  να  ενταχθείτε  σε  εκείνο .  

Καταλάβατε ;   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είπαμε  τόσες  φορές .  Το  είπαμε  και  κατ’  ιδίαν  και  το  ξανά  είπαμε  

και  το  ξανά  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Ο  κ .  Γάτσιος .  
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  πολύ  φιλότιμες  οι  προσπάθειες  της  Δημοτικής  Αρχής  

αλλά  δυστυχώς  την  τελευταία  στιγμή .  Η  προκήρυξη  είναι  από  τον  

Ιούλιο  μήνα  και  εμείς  ενημερωθήκαμε  αλλά  από  ότι  κατάλαβα  και  η  

Δημοτική  Αρχή  ενημερώθηκε  δέκα  μέρες  πριν  και  ξεκίνησε  ένας  

αγώνας  δρόμου ,  από  ότι  κατάλαβα ,  με  ένα  αίτημα  που  είχε  κάνει  ο  κ .  

Δεμερτζής .  

 Το  θέμα  μας ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  δεν  έπρεπε  να  είναι  αυτό  που  

αποτυπώνεται  εδώ  πέρα  υποβολή  ή  όχι  του  δρόμου  του  συγκεκριμένου ,  

αφού  δεν  έχουμε  καμία  ετοιμότητα  και  καμία  ωριμότητα .  Υποβολή  ή  

όχι  του  Δήμου  Σερρών  προτάσεων ,  προτάσεων  λέω  εγώ ,  σε  ότι  αφορά  

το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  αυτό .   

 Εάν  ξεκινήσουμε  με  ηττοπάθεια  ή  με  κάτι  που  δεν  το  πιστεύουμε ,  

δεν  θα  το  κάνουμε  ποτέ .  Είπε  ο  Αντιδήμαρχος  προηγουμένως  ότι  

αρχικά  λέγανε  ότι  ο  δημόσιος  δρόμος  δεν  μπορεί  να  μπει  μέσα .  Από  

πίεση  άλλαξε  αυτό .  Μέσα  από  πιέσεις  μπορεί  να  αλλάξουν  και  άλλα  

πολλά  κριτήρια  και  στην  ενημέρωση  που  είχαμε  από  υπηρεσιακούς ,  

δυστυχώς ,  δεν  ήσασταν  κανείς  από  εσάς ,  από  τους  υπηρεσιακούς ,  

τονίσαμε  εκεί  ότι  θα  πρέπει  ο  Δήμαρχος  να  πάει  στην  Περιφέρεια ,  να  

αλλάξουν ,  ενδεχομένως ,  στην  διαχειριστική  αρχή  μερικά  πράγματα ,  

όπως  άλλαξαν .   

 Εμείς  πρέπει  να  εξαντλούμε  πάντα  όλα  τα  περιθώρια .  Αυτή  την  

στιγμή  έχω  ενημερώνει  την  υπηρεσία  αλλά  τώρα  τελευταία ,  δέκα  μέρες  

ότι  υπάρχει  έτοιμη  μελέτη ,   η  οποία  είναι  πληρωμένη  από  τις  τρεις  

ορεινές  κοινότητες  με  70.000 ευρώ ,  με  οριζοντιογραφίες ,  με  

μηκοτομές ,  με  τοπογραφικά ,  με  τα  πάντα .  Έχει  ένα  προβληματάκι  

μικρό .  Νομίζω  ότι  λύνεται .  Ποιο  είναι  το  προβληματάκι ;  Περνάει ,  
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ενδεχομένως  κόβει  κάποιες  ψιλο- ιδιοκτησίες .   Όμως  εκεί  πρέπει  να  το  

παλέψουμε  πολιτικά .   

 Δεν  είναι  δυνατόν ,  είμαστε  ο  πρώτος  Δήμος .  Εάν  βγάλουμε  την  

Θεσσαλονίκη  τώρα  που  δεν  συμμετέχει  στην  αγροτική  οδοποιία ,  μην  

πάμε  με  ηττοπάθεια  από  τους  τριάντα  οκτώ  δήμους  ποιος  θα  πάρει  

πρόγραμμα .  Μα  εάν  δεν  πάρουμε  εμείς  πότε  θα  πάρουμε ;   

 Ένα  πρόγραμμα  αγροτικής  ανάπτυξης  δεν  πήραμε .  Ένα .  Γιατί ;  

Γιατί  δεν  το  πιστεύουμε .   

 Εγώ  νομίζω  λοιπόν ,  τώρα  πήρε  και  παράταση  ένα  μήνα ,  έτσι  

είναι  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Ένα  μήνα  πήρε  παράταση  το  πρόγραμμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  Μέχρι  τις  16.   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πήρε  και  παράταση .  Νομίζω  ότι  μπορούμε  να  τρέξουμε  και  την  

πρόταση  της  Βαμβακιάς  ή  οτιδήποτε  άλλο  νομίζουμε  ότι  μπορούμε  να  

κάνουμε .  Υπάρχει  ετοιμότητα ,  ωριμότητα  ή  σχεδιασμός .  Υπάρχουν  

μερικά  πράγματα  που  είναι  από  το  ΄13 στο  Επιχειρησιακό  του  Δήμου .   

 Ξέρετε  εμείς  ψηφίζουμε ,  υπενθυμίζω  κάθε  χρόνο  ετήσιο  και  

πενταετές  επιχειρησιακό .  Στο  πενταετές  επιχειρησιακό  εάν  το  

ανοίξουμε ,  θα  δούμε  τι  υπάρχει  εκεί  πέρα .  Όμως  αυτό  εννοούσε ,  

προφανώς ,  ο  κ .  Φωτιάδης  προηγουμένως .  Γιατί  δεν  ετοιμάστηκε  κάτι  

από  τότε ;  Έστω  να  μην  ρίχναμε  άσκοπα  χρήματα ;   Από  τον  7ο  που  

προκηρύχθηκε  η  προκήρυξη  λέει  25/7.  Δεν  έπρεπε  να  ξεκινήσουμε  

αμέσως  για  ένα  τέτοιο  πρόγραμμα  που  είναι  6.700.000 ευρώ ;  Δεν  λέει  

ένα  εκατομμύριο ,  λέει  ένα  εκατομμύριο  ανά  δράση .  Δηλαδή  μπορεί  να  

προτείνεις  εσύ  τρία ,  τέσσερα  σημεία  και  από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  
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ενδεχομένως  δεν  υπάρχει  άλλο  σε  ετοιμότητα ,  να  πάρεις  και  τα  τρία  

και  τα  τέσσερα  τα  σημεία  

 Νομίζω  λοιπόν  για  να  είμαστε  και  ουσιαστικοί  ότι  είναι  βέβαιο  

ότι  κωλυσιεργήσατε  εδώ  πέρα  πάρα  πολύ  σε  όλη  αυτή  την  ιστορία .  

Μάλλον  δεν  ασχοληθήκατε ,  ασχοληθήκατε  τώρα  τελευταία  που  

ξεκίνησαν  κάποιες .  Έντονα  τώρα ,  δεν  λέω ,  να  μην  αδικώ .  Αλλά  είναι  

πολύ  αργά .   

Αλλά ,  πέραν  τούτου  πρέπει  με  κάθε  τρόπο  εμείς  να  

προετοιμαστούμε  για  τους  δρόμους  που  εδώ  πρέπει  να  αποφασίσουμε  

ποιους  θα  βάλουμε  και  ας  τους  βάλουμε  όλους ,  γιατί  ενδεχομένως  να  

μην  υπάρξει  κανείς  δικαιούχος ,  ενδεχομένως  να  υπάρχουν  θέσεις  που  

θα  ξανά  προκηρυχθεί  αυτό  το  πρόγραμμα  ακόμα  και  εάν  δεν  το  

προλάβουμε  αλλά  εγώ  νομίζω  ότι  μια  ή  δυο  προτάσεις  μπορούμε  να  

προλάβουμε  και  τώρα .  Σε  ένα  μήνα .   

Την  μεγάλη  μελέτη  εδώ  και  15 μέρες  Αντιδήμαρχε  μιλάω  με  τους  

μηχανικούς .  Έχω  πει  να  πάνε  από  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  να  την  πάρουν .  Είναι  

έτοιμη ,  ώριμη ,  θέλει  μια  αναπροσαρμογή  μόνο  στις  τιμές .  Είναι  

εύκολο  πράγμα  αυτό  να  γίνει .  Όποιοι  ξέρουμε  από  αυτά  τα  πράγματα .  

Δηλαδή  θέλει  μια  επικαιροποίηση  των  τιμών .  Τα  τοπογραφικά  είναι  

αυτό  που  αναφερότανε  προηγουμένως  ο  Αντιδήμαρχος ,  σε  μια  

ντουλάπα .  Οι  τρεις  Κοινότητες  Ορεινή ,  Βροντού  και  Λαδοχώρι  την  

πληρώσαμε  70.000 ευρώ .  Δεν  την  πλήρωσε  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  

κάναμε  προγραμματική  σύμβαση  για  να  την  υλοποιήσει .  Είναι  δική  μας  

η  μελέτη .   

Ήταν  μια  μοναδική  ευκαιρία ,  γιατί  πρόγραμμα  αγροτικής  

οδοποιίας  δεν  έχει  ξανά  ανοίξει .  Πρώτη  φορά  ανοίγει .  Ούτε  είναι  κακό  

που  γίνεται  ασφαλτόστρωση .  Είναι  κακό  που  βάζουν  μερικά  όρια .  Λένε  
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6,5 μέτρα  δρόμο .  Πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις  για  τους  δρόμους  

που  προτείνουμε .   Υπάρχουν  6,5 είναι  κακό  όμως  που  εξήντα  χρόνια  

δρόμος  και  λένε  ότι  εάν  περνάει  από  μια  ιδιοκτησία  του  τάδε  πρέπει  να  

πάρεις  απαλλοτρίωση .  Ή  λένε  υπεύθυνη  δήλωση .  Μπορούμε  και  με  

υπεύθυνη  δήλωση .   

Το  κακό  ποιο  είναι ;  Ότι  ενδεχομένως  περνάει  από  αρκετές  

ιδιοκτησίες ,  εκείνη  την  ώρα  μην  ανοίξουμε  την  όρεξη  πολλών .   

Πέραν  αυτών  όμως ,  εμείς  νομίζουμε  ότι  πρέπει  να  δουλέψουμε  

μεθοδικά  σε  μια ,  δυο ,  τρεις  περιπτώσεις ,  νομίζω  δεν  θα  πάει  χαμένο  

τίποτα ,  πιστεύω  ότι  και  σε  αυτή  την  προκήρυξη  κάτι  θα  πάρουμε  και  

στην  επόμενη  θα  πάρουμε  κάτι  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μου  κάνει  εντύπωση  που  σήμερα  για  ένα  τόσο  σοβαρό  θέμα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   λέτε  ότι  ενώ  το  θέμα  ήταν  έγκριση  υποβολής  πρότασης  τώρα  

λέτε  ή  μη .  Τώρα  το  είπατε  αυτό ,  τώρα ,  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά  του  διέφυγε ,   δεν  είναι  το  πρόβλημα  αυτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  δεν  νομίζω  ότι  του  διέφυγε .  Είναι  σοβαρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άποψή  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συζητιέται ,  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  αναλάβει  μόνος  του  κάποιες  

πρωτοβουλίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  νομίζω  πως  είναι  παράτυπο  αυτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  τώρα  ξαφνικά  έγινε  έγκρισή  η  μη .  Τέλος  πάντων .  

 Επειδή  μάλλον  έχετε  αλλάξει  ρότα ,  λοιπόν ,  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  εισήγηση  που  είναι  2 Οκτωβρίου  λέει  η  υπηρεσία  στην  εισήγηση  ότι  

Δήμαρχε  μας  είπες  να  βάλουμε  την  Βαμβακιά .  Λοιπόν ,  ναι  θα  την  

βάλουμε .  Σας  κάνουμε  εισήγηση  για  να  την  βάλετε .  Πάνε  και  κάνουν  

την  αποτύπωση ,  έρχεται  η  απάντηση  της  αποτύπωσης  στις  11 και  λέει  

ότι  είναι  άχρηστο ,  δεν  γίνεται .  Καταλάβατε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  πρόσκληση  δεν  έγινε ,  κύριε  Δήμαρχε  2 Οκτωβρίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  πρόκληση  του  Προέδρου  δεν  έγινε  2 Οκτωβρίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρόσκληση  έγινε  λίγο  πριν  έρθει  η  αποτύπωση .  Στις  11 ήρθε .  

Καταλάβατε ;  Λίγο  πριν  βγει  και  γι '  αυτό  δεν  μπήκε  το  ή  μη .    

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μάλιστα .  Το  θέμα  είναι  ότι  αργήσαμε .  Αναφέρθηκε  προηγουμένως ,  δεν  

θέλω  να  επαναλάβω  τα  ίδια ,  αργήσαμε .  Τελευταία  υπήρχε  μια  έντονη  

κινητοποίηση  αλλά  αργήσαμε  πάρα  πολύ  και  ένα  πρόγραμμα  που  το  

ζητάμε  και  το  θέλουμε  όλοι  μας  και  μονίμως  λέμε  ότι  κάτι  πρέπει  να  

κάνουμε  και  με  την  αγροτική  οδοποιία .  
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 Τώρα  άκουσα  τον  Πρόεδρο  τον  κ .  Δεμερτζή  που  λέει  ότι  εγώ  δεν  

υπέδειξα  αυτόν  τον  δρόμο .  Μόνο .  Υπέδειξα  και  άλλους  δρόμους .  Εάν  

αληθεύει  αυτό  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δέκα  μέρες  δούλευαν  εκεί .  θα  μπορούσε  να  τους  πει  ότι  όχι  αυτόν  τον  

δρόμο  παιδιά ,  τον  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Μηλίδη .  Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  άρχισα  ακόμα  κύριε .  Με  τις  διακοπές  που  μου  κάνει  ο  Δήμαρχος  

τις  μετράτε  στον  χρόνο  μου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Συνεχίστε ,  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  ο  Πρόεδρος  και  η  Τοπική  Κοινότητα  της  

Βαμβακιάς  αγωνιά .  Ήταν  ο  μόνος  που  ενδιαφέρθηκε  τόσο  πολύ .  Από  

τις  4/4/16 υπέβαλε  το  αίτημα  και  συνεχώς  πίεζε  να  γίνει  γιατί  είναι  

ένα  έργο  ζωτικής  σημασίας .  

 Από  ότι  ξέρω  υπάρχει  και  κτηνοτροφική  μονάδα  παραδίπλα .  Κάτι  

δηλαδή  που  λέει  και  το  πρόγραμμα .   

 Βέβαια ,  εγώ  βλέποντας  εδώ  την  εισήγηση  παρακαλούμε  να  

εισηγηθείτε  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Βλέποντας  λοιπόν  και  λέει  ότι  ο  συγκεκριμένος  δρόμος  έχει  

συμπεριληφθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  περιόδου  2015-2019, 

είναι  μέσα .  Και  έχει  πρόσβαση  σε  πλήθος  αγροτικών  μονάδων  και  
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ενώνει  τον  οικισμό  με  δρόμο  εξυπηρέτησης .  Δηλαδή  παράλληλο  δρόμο  

της  εθνικής  οδού  Σερρών  –Θεσσαλονίκης .   

 Δηλαδή  ο  δρόμος  πληροί  όλα  αυτά  τα  οποία  θέλει  το  πρόγραμμα  

και  εισηγείται  και  η  υπηρεσία .  εμείς  λοιπόν  νομίζουμε  ότι  

προλαβαίνουμε  και  η  πρόταση  μπορεί  να  πάει  παρακάτω .  Εγώ  έχω  μια  

πληροφορία  από  την  Περιφέρεια  ότι  μπορεί  να  γίνει .   

 Παρακαλώ  λοιπόν  μια  που  υπάρχει  τέτοια  αγωνία  και  τόσος  

αγώνας  από  τον  Πρόεδρο  και  τους  κατοίκους  της  τοπικής  και  μια  που  

το  θέλουμε  όλοι  και  μια  που  πρώτη  φορά  γίνεται  ένα  τέτοιο  έργο  

αγροτικής  οδοποιίας  όπως  αναφέρθηκε  ο  κ .  Γάτσιος ,  λοιπόν  να  το  

στείλουμε  και  νομίζω  ότι  θα  προχωρήσει .  Βεβαίως  με  κάποιες  

διορθώσεις ,  εάν  χρειάζεται  να  γίνουν ,  στην  εισήγηση  από  τις  

υπηρεσίες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  καλυφθήκατε ;  Θέλετε  να  πάρετε  τον  λόγο ;  Για  δυο  

λεπτά  σας  παρακαλώ .  Θα  πάρετε  και  εσείς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  τάχα  σήμερα  ποιο  είναι  το  θέμα  που  συζητάμε ;  

Δεν  υπάρχει  θέμα .  Έχει  χαθεί  η  όποια  δυνατότητα .  Σήμερα  έρχεται  το  

θέμα  εδώ  για  να  ζυμωνόμαστε .  Είχα  ρωτήσει ,  είναι  στο  Επιχειρησιακό ,  

στο  στρατηγικό ;  Πόσοι  δρόμοι  είναι ,  τρεις ;  Τελειώνει  η  πενταετία ,  

πότε  θα  τους  ωριμάσουμε ;   

 Έχουμε  υποχρέωση  και  πληρώσαμε  ακριβά  και  το  στρατηγικό  και  

το  Επιχειρησιακό .  Γιατί  δεν  ωριμάσαμε  τους  δρόμους  που  είναι  στο  

Επιχειρησιακό ;  Ένα  ερώτημα  το  οποίο  δεν  απαντιέται  και  για  να  
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ωριμάσει  ένας  δρόμος  σημαίνει ,  τα  είπε  ο  κ .  Γάτσιος  εξαιρετικά ,  

έπρεπε  να  είχατε  βρει  την  μελέτη  έπρεπε  να  την  επικαιροποιήσετε  και  

αυτά  θέλουν  μήνες .   

Και  εάν  ακόμα  αυτό  να  πω  ότι  δεν  μάθατε  να  δουλεύετε  με  τον  

Επιχειρησιακό ,  δουλεύετε  με  τα  επιμέρους  μικροθέματα ,  ήρθε  η  τοπική  

δομή ,  η  αναπτυξιακή  δομή  και  σας  είπε ,  είπε  στους  προέδρους ,  η  

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  εννοώ ,  ότι  θα  τρέχει  πρόγραμμα ,  φέρτε  μου  αιτήσεις .  

Εσείς ,  κύριε  Δήμαρχε  δεχθήκατε  αιτήματα  από  τους  προέδρους  

σας .  Δικά  σας  αιτήματα .  Τα  είδατε  άμα  είναι  ενταγμένα  στο  

στρατηγικό,  στο Επιχειρησιακό σας;  Είναι.  Τα ωριμάσατε από το ΄16; 

Όχι .  Τρέχετε  τώρα  και  εμπαίζετε ,  ποιον  εμπαίζετε  νομίζετε ;  Μόνο  τον  

εαυτό  σας  εμπαίζετε  σε  ένα  λεπτό  και  σε  ξανά  ένα  λεπτό .  Αυτά  σε  ένα  

λεπτό  τα  πας  αλλά  είναι  έτοιμα .   

Όσοι  είναι  λοιπόν  προετοιμασμένοι  και  όσοι  υποχρεωμένοι  από  

τον  νόμο  και  εδώ  είστε  εκτεθειμένος ,  γιατί  δεν  εφαρμόσατε  το  

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα ;  Γιατί  δεν  ωριμάσατε  τους  τρεις  δρόμους  

που  προκρίναμε ;  Γιατί  δεν  τους  ωριμάσατε ,  ξαναλέω  από  την  αρχή ;  

Τρεις  ήταν  οι  δρόμοι .  Ή  θα  τους  βάζατε  στο  LEADER ή  θα  τους  

βάζατε  σε  ένα  πρόγραμμα  όπως  άνοιξη  ή  ενδεχομένως  να  ανοίξουν  και  

άλλα .   

Εδώ ,  κύριοι  της  Δημοτικής  Αρχής ,  είστε  αδικαιολόγητοι .  

Ανέτοιμοι ,  αδικαιολόγητα  ανέτοιμοι ,  εάν  θέλετε  να  είμαι  συνοπτικός  

και  να  μην  γίνω  πιο  σκληρός .  Τώρα  αυτά  το  ότι  θα  το  δούμε ,  θα  το  

κάνουμε ,  αυτά  δεν  προλαβαίνονται  σε  ένα  μήνα .  Για  να  ωριμάσει  μια  

μελέτη ,  ένας  δρόμος ,  θέλει  να  το  δεις  το  όλο  θέμα  από  πολλές  πτυχές .  

Ιδιοκτησιακό ,  τεχνικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελευταία  κουβέντα  λέω .  Και  όλα  αυτά  δεν  γίνονται  και  με  το  πλαίσιο  

αυτό ,  που  αναφέρθηκε  από  τον  κύριε  Δήμαρχο ,  ότι  δεν  μπορούμε  να  

κάνουμε  αναθέσεις  και  τα  λοιπά ,  αυτά  ήταν  δουλειές  που  έπρεπε  να  

τρέξουν  δυο  χρόνια  πίσω ,  όταν  ψηφίσαμε  το  Επιχειρησιακό .   

 Σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  προλάβουμε  τίποτα  και  δεν  θα  

προλάβουμε  τίποτα  στο  LEADER, γιατί  αυτά  τα  θέματα  ωριμάζονται  

εγκαίρως .  Όποιος  λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   προετοιμάζεται  

προλαβαίνει .  Και  επειδή  δεν  είναι  προετοιμασμένοι  οι  δήμοι ,  θα  

είχαμε  πάρει  μια  τεράστια  μερίδα ,  πάνω  από  την  μερίδα  του  λέοντος ,  

γιατί  εμείς  ως  Δήμος  είμαστε  οι  λέοντες  μετά  την  Θεσσαλονίκη  και  να  

μην  ξανά  ακουστεί  εδώ  ότι  πήραμε .  Βεβαίως  θα  πάρουμε ,  εμείς  

είμαστε  ο  μεγάλος  Δήμος  με  τα  τόσα  χωριά .   

Σας  ευχαριστώ .  Ανέτοιμοι  λοιπόν ,  απαράδεκτα  ανέτοιμοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  τον  ζητάτε  τον  λόγο  ή  είχατε  δηλώσει ;  Δεν  είχατε  δηλώσει .  Όχι  

δεν  θα  κάνετε .  Να  ολοκληρώσουν  τουλάχιστον  πρώτα  αυτοί  που  

δηλώσανε  και  θα  σας  δώσω  για  δυο  λεπτά  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  τον  δώσω ,  μην  ανησυχείτε .  Εάν  και  δεν  δηλώσατε .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  φταίω  εγώ  γι '  αυτό .  Κύριε  Στεργίου .  Θα  σας  τον  δώσω  τον  λόγο  

όμως .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  νομίζω  ότι  το  πρόγραμμα  αυτό  είναι  ένα  πυροτέχνημα  από  

το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης ,  το  οποίο  δεν  γνωρίζει  τι  

συμβαίνει  στους  κάμπους .  Και  ορισμένοι  από  εδώ  μέσα  οι  οποίοι  

λειτουργούν  στους  κάμπους  θα  πρέπει  να  ξέρουν  ότι  το  οδικό  δίκτυο  

που  υπάρχει  εκεί  πέρα  έχει  τόσες  μετατοπίσεις ,  τόσα  λάθη ,  περνάει  

από  εκεί  που  έπρεπε  να  περάσει ,  έναν  δρόμο  κάναμε ,  αυτόν  που  είδατε  

και  έχει  εβδομήντα  προβλήματα .  

 Και  για  την  μελέτη  Θανάση  και  την  ξέρω  την  μελέτη  έχει  όμως  

ένα  σοβαρό  πρόβλημα ,  περνάει  μέσα  από  ιδιοκτησίες .  Ξέρετε  ένας  

δρόμος  για  να  γίνει  από  τις  ιδιοκτησίες  τι  νομικές  δρόμους  και  τι  

δικαστήρια  πρέπει  να  γίνουν  και  τι  αποζημιώσεις  να  γίνουν ;  Εδώ  

τεράστια  έργα  δεν  έχουν  γίνει .   

 Νομίζω  ότι  αυτά  τα  οποία  κάνει  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  είναι  

φωτογραφικά  και  φαίνεται  κιόλας  από  τις  θέσεις  που  βάζει ,  να  είναι  

ενταγμένο  στο  Επιχειρησιακό ,  να  έχει  δηλωθεί  στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  να  

είναι  το  ένα ,  να  είναι  δημοτικό  και  τα  λοιπά .  

 Δεν  πρόκειται  να  γίνει  τίποτα .  Εάν  τελικά  έχει  το  Υπουργείο  

κάποιο  Δήμαρχο  να  τον  βοηθήσει ,  γιατί  έχει  αυτές  τις  προϋποθέσεις ,  

εκεί  θα  πάνε  τα  λεφτά  και  εάν  θα  επανέλθουν  πάλι  με  τέτοιο  

πρόγραμμα  δεν  πρόκειται  να  γίνει  τίποτα .   
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 Πριν  από  μερικά  χρόνια  πάλι  είχε  ζητηθεί  για  τα  γεφύρια  που  

έπρεπε  να  γίνει  διαπλάτυνση  και  είχαν  δοθεί  κάποια  χρήματα .  Κανένα  

γεφύρι  δεν  έγινε  γιατί  τα  γεφύρια  όλα  ανήκαν  στο  δημόσιο  και  όχι  

στους  δήμους .   

 Είναι  πραγματικά  για  κοροϊδία  να  τσακωνόμαστε  εδώ  μέσα  και  

έχουν  το  ίδιο  πρόβλημα  και  άλλοι  δήμαρχοι  γιατί  έπρεπε  να  γίνει  από  

το  Υπουργείο  το  ίδιο ,  μια  συγκεκριμένη  μελέτη .  Οι  δρόμοι  οι  

αγροτικοί  που  έχουν  γίνει  από  το  ΄29 με  όλα  να  χαρακτηριστούν  

τοπογραφικά  και  να  ληφθούν ,  για  να  κάνεις  πρόταση .   

 Έρχεται  τώρα  25 του  Ιουνίου  μέσα  σε  δυο  μήνες  να  λύσουμε  ένα  

πρόβλημα  που  περνάει  ο  δρόμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ιουλίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:   

Ιουλίου .  Δεν  πρόκειται  να  γίνει  τίποτα .  Κάποιοι  θέλουν  να  βοηθήσουν  

κάποιους  από  το  Υπουργείο  και  όχι  τους  δήμους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

απαρχής  ελληνικού  κράτους ,  από  το  1821 μέχρι  σήμερα  αυτό  που  

αντιμετωπίζει  σε  θέματα  γης  και  το  δημόσιο  αλλά  και  οι  ιδιώτες  είναι  

τα  θέματα  κυριότητας .  Κανένας  ποτέ  δεν  ξεκαθαρίστηκε ,  μόνο  σε  

περιοχές  που  δυστυχώς ,  μετά  λύπης  μου  το  λέω ,  ήμασταν  καταλυμένοι  

από  τους  εχθρούς  μας ,  όπως  είναι  τα  Δωδεκάνησα ,  δεν  έγινε  πουθενά  

Κτηματολόγιο  εγκαίρως .   
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 Κτηματολόγιο  εδώ  στις  Σέρρες  έγινε  το  2007 και  ακόμη  σήμερα  

μετά  από  δέκα  χρόνια  ακόμη  αντιμετωπίζονται ,  από  την  εμπειρία  μου  

σας  το  λέω  στην  δικαστηριακή  πρακτική ,  διαφορές  στον  

κτηματολογικό  δικαστή  ανάμεσα  σε  ιδιώτες ,  ανάμεσα  στο  δημόσιο ,  

ανάμεσα  σε  δημοτικά  ακίνητα .  Ατελείωτες  διαφορές .  Τα  τελευταία  

δέκα  χρόνια .   

 Δεν   έλυσε  το  πρόβλημα  των  αγροτικών  δρόμων  η  Νομαρχία ,  δεν  

έλυσαν  το  πρόβλημα  οι  δήμοι .  Δεν  το  έλυσε  κανείς ,  θα  το  λύσουμε  

εμείς  που  το  βάλαμε  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα ,  τρεις  δρόμους  θα  

το  λύναμε  σε  ένα  χρόνο .   

 Μα  εδώ  αυτοί  οι  δρόμοι  για  να  ωριμάσουν ,  όπως  λένε  εδώ  οι  

συνάδελφοι ,  θέλει  δουλειά  πολλών  ετών .  Θα  σας  θυμίσω  το  κεντρικό  

πάρκο  που  έχει  κάποιες  απαλλοτριώσεις ,  εκατό  χρόνια  οι  

απαλλοτριώσεις  αυτές  ακόμη  δεν  έχουν  τακτοποιηθεί .  Θα  

τακτοποιούνταν  οι  απαλλοτριώσεις  στην  Ορεινή  ή  στο  Μενοίκιο  όρος  ή  

και  εγώ  δεν  ξέρω  που  αλλού ;   

 Εδώ  τον  δρόμο  Εθνικής  Αντιστάσεως  ή  τον  άλλο  δρόμο  που  

προσπαθούμε  να  πούμε  ότι  είναι  δικό  μας ,  δημοτικός ,  δεν   εθνικός ,  

τόσα  χρόνια  έχουν  περάσει  και  ακόμα  δεν  έχει  τακτοποιηθεί  να  

αλλάξει  ο  χαρακτηρισμός  του  δρόμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξέρω  πολύ  καλά  τι  λέω  γιατί   για  να  τακτοποιηθούν  Σάκη  μου  αυτές  οι  

απαλλοτριώσεις  των  ιδιωτών  στον  αγροτικό  δρόμο ,  θέλει  χρόνια ,  δεν  

θέλει  μήνες .  Θέλει  χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εύκολα  δεν  τις  παίρνεις  όλες  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις .  Αυτό  είναι  ένα  

άλλο  ζήτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Γαλάνη  συνεχίστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  το  απαντήσει  ο  Αντιδήμαρχος .  Εγώ  λέω  ότι  τα  θέματα  της  

περιουσίας ,  της  ακίνητης  και  της  κυριότητας  και  μην  κάνετε  εδώ  

κάποιοι  ότι  δεν  γνωρίζετε ,  θέλουν  πολλές  δεκαετίες  για  να  λυθούν .  

Εδώ  δεν  τα  έλυσε  το  ελληνικό  κράτος .  Το  2007 οι  Σέρρες ,  η  πόλη  των  

Σερρών ,  όχι  τα  χωριά ,  στα  χωριά  τώρα  γίνεται  Κτηματολόγιο ,  η  πόλη  

των  Σερρών ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τώρα  το  2007 έκλεισε  το  Κτηματολόγιο  

και  μέσα  σε  μια  δεκαετία  ακόμη  δεν  έχουν  τακτοποιηθεί  όλα  τα  

ζητήματα .  Στα  χωριά  Κτηματολόγιο  ξεκίνησε  φέτος  και  τώρα  μου  λέτε  

να  λύσουμε  τα  θέματα  των  αγροτικών  δρόμων ;  Τα  θέματα  ιδιοκτησίας ;  

 Τελειώνω  κύριε  Πρόεδρε .  Το  πρόγραμμα  αυτό  έχει  στρεβλώσεις ,  

είναι  απαράδεκτο ,  είναι  πραγματικά  συμφωνώ  με  τον  Νίκο  είναι  

πυροτεχνήματα ,  θέλουν  να  βοηθήσουν  κάποιους ,  ίσως ,  ούτε  ξέρουν  και  

αυτοί  εάν  μπορούν  να  τους  βοηθήσουν ,  είναι  μια  τρύπα  στο  νερό .  Δεν  

έχει  καμία  σχέση  το  Επιχειρησιακό  με  αυτό  το  πρόγραμμα ,  αλλιώς  

προετοιμάζει  τα  θέματά  του  ο  Δήμος  και  να  επισκεφτούμε  όλοι  την  

τεχνική  διεύθυνση  να  δούμε  εάν  δουλεύει  ή  εάν  είναι  ανέτοιμη  ή  πώς  

ασχολείται  με  τα  θέματα  και  με  ποια  θέματα  ασχολείται  και  άλλο  να  

λέμε  ότι  είναι  τόσο  εύκολα  όλα  και  λύνονται  τα  θέματα  των  αγροτικών  

δρόμων  για  θέματα  αγροτικής  οδοποιίας  μέσα  σε  ένα  χρόνο .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  λόγια  σχετικά  με  τις  ευθύνες  που  αποδίδουμε  τόσο  εύκολα  στην  

Δημοτική  Αρχή  και  στον  Δήμαρχο  για  την  ανετοιμότητα  σε  ένα  τέτοιο  

θέμα .   

 Θα  συμφωνήσω  με  τους  προλαλήσαντες ,  κύριο  Γαλάνη  και  κύριο  

Στεργίου .  Είναι  θλιβερό  πραγματικά  να  πυροβολάς  μια  Δημοτική  Αρχή  

χωρίς  να  έχεις  σκεφτεί  ως  Πρόεδρος ,  ως  Δήμαρχος ,  ως  Νομάρχης .  Δεν  

έχεις  καμία  ευθύνη  για  την  αγροτική  οδοποιία  εάν  πραγματικά  είναι  

πλέον  σύννομη ,  εάν  πραγματικά  εδώ  και  χρόνια  θα  έπρεπε  να  είχε  

ετοιμαστεί ;  Και  φταίει  η  Δημοτική  Αρχή  η  οποία  έβαλε  στο  

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  και  πολύ  καλά  έκανε  για  να  τακτοποιήσει  

το  θέμα  αυτό ;   

 Και  βεβαίως  πρέπει  να  γίνει  αυτό  το  θέμα ,  να  τακτοποιηθεί ,  διότι  

μέχρι  χθες  τίποτα  και  κανένας  δεν  τα  τακτοποίησε .  Περνάει  μέσα  από  

ιδιοκτησίες  ο  κάθε  αγροτικός  δρόμος ,  περνάει  μέσα  από  οτιδήποτε  και  

κανείς  δεν  ασχολήθηκε .   

 Άρα  η  ευθύνη  δεν  είναι  ατομική  και  δεν  είναι  στο  πρόσωπο  της  

σημερινής  Δημοτικής  Αρχής  και  του  Δημάρχου  αλλά  είναι  συλλογική ,  

εάν  θέλουμε  να  αποδώσουμε  ευθύνες .  Και  στους  προέδρους .  

Ενδιαφέρθηκαν  οι  πρόεδροι ;  Και  αυτοί  έχουν  μερίδιο  ευθύνης  για  να  

στους  δήμους  ή  στους  Καποδιστριακούς  δήμους  να  τακτοποιήσουν  

τους  αγροτικούς  αυτούς  δρόμους ;   

 Και  ξέρετε  πολύ  καλά ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πώς  

δημιουργήθηκαν  οι  αγροτικοί  δρόμοι .  Μα  δεν  δημιουργήθηκαν  ποτέ  με  

βάση  τον  νόμο ,  με  βάση  τις  χαράξεις  των  τοπογράφων .  Όπου  περνούσε  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

11

ο  γάιδαρος  γινόταν  και  ένας  δρόμος  αγροτικός .  Αυτή  είναι  η  ιστορία  

όλη .   

 Λοιπόν ,  αμαρτίες  τόσων  ετών  του  παρελθόντος  εγώ  προσωπικά  

δεν  δέχομαι  να  τις  επωμιστεί  η  σημερινή  Δημοτική  Αρχή .  Και  βεβαίως  

όμως  προτείνω  το  θέμα  αγροτικών  δρόμων  και  όχι  μόνο ,  να  μπουν  σε  

μια  τάξη  και  σειρά  έστω  και  το  ΄17. Από  εδώ  και  μπρος .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Παπαβασιλείου .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  αλήθεια  είναι  ότι  πάντα ,  κ .  Γαλάνη  πηγαίναμε  δουλεία  διόδου .  Έτσι  

δεν  είναι ;  Έτσι  πηγαίναμε .   

 Εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  σε  παρακαλέσω  πάρα  πολύ  το  κλειδί  της  

υποθέσεως  είναι  ο  κ .  Ιωάννου .  Στην  Περιφέρεια .  Αυτός  είναι  το  κλειδί  

της  υποθέσεως .  Κανείς  άλλος .  Ούτε  ο  Τζιτζικώστας  ξέρει  ούτε  κανείς  

άλλος .  Αυτός  είναι  ο  καθ’  όλα  υπεύθυνος .  Ο  γενικός  διευθυντής  όλων  

των  έργων .  Ο  κ .  Ιωάννου .  Το  δεξί  χέρι  του  κ .  Τζιτζικώστα .  Με  αυτό  

μπορούμε  να  βρούμε  άκρη  για  το  χωριό  της  Βαμβακιάς .  Γράψε  το  

όνομά  του ,  σε  παρακαλώ ,  να  σου  δώσω  και  το  τηλέφωνό  του  εάν  

θέλεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Ιωάννου ,  κοίταξε  ο  Ιωάννου  είναι .  Κάτι  ξέρω  και  εγώ .  Για  να  σε  λέω  

ότι  είναι  κ .  Αγγελίδη ,  κάτι  ξέρω  και  εγώ .  Να  σου  δώσω  το  τηλέφωνο  

του  Ιωάννου… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  πάμε  μαζί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως ,  όποτε  θέλεις .  Στον  ίδιο  όποτε  γουστάρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  προχωρήστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μαζί  θα  πάμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Του  είπα  ότι  γιατί  δεν  ενέταξες  το  πρόγραμμα  της  Αμφιπόλεως  και  τι  

μου  είπε ;  Κάθισε  και  μιλήσαμε  μια  ώρα .  Πάμε  μαζί  στον  ‘Τζίτζι’  και  

θα  σου  πω  εγώ  εσένα .    

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  μας  αδικούν ,  ιδίως  ο  αγαπητός  

συνάδελφος  ο  κ .  Γάτσιος .  Λέει  τελευταίες  δέκα  μέρες  και  τα  λοιπά .  

Κύριε  Γάτσιο  εδώ  είναι  πότε  ήρθε  η  πρόταση  και  τι  ενέργειες  έγιναν .  

Πότε  είπατε ;  29;  27;  25 Ιουλίου ;   

1/8,  αμέσως .  1/8 ενημέρωση  Δημάρχου ,  Γενικού  Γραμματέα  και ,  

και  για  το  πρόγραμμα .   

2/8 αίτηση  στον  ΟΠΕΚΕΠΕ  για  την  δημιουργία  κωδικού  χρήσης  

και  τα  λοιπά .    
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 Εντός  Αυγούστου  συνεργασία ,  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  

και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  για  το  LEADER. Για  το  πρόγραμμα  

LEADER.  

 Εδώ  είναι  κ .  Γάτσιο .  Δεν  θα  λέμε ,  ας  πούμε  για  να  και  η  κάμερα  

εδώ ,  εδώ  για  να  λέμε  ποια  είναι  η  αλήθεια .  Δεν  θα  λέμε ,  ας  πούμε  ότι  

δεν  έκανε  τίποτα  η  Δημοτική  Αρχή .  1η  Αυγούστου  ενεργοποιήθηκε .   

 Και  τι  λέει ;  Παίρνουμε  τις  τρεις  προτάσεις ,  αμέσως .  Τις  τρεις  

προτάσεις .  Το  Δασαρχείο  λέει  ότι  είναι  NATURA εκεί ,  δεν  μπορεί  να  

γίνει  τίποτα .  Το  Δασαρχείο  για  το  Μενοίκιο .  NATURA είναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη ,  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  η  υπηρεσία  Χ  βάζει  στο  Μενοίκιο .  Πάμε  για  την  Ορεινή .  Εκεί  

ήξεραν  λόγω  της  μελέτης ,  είχαν  πληροφορίες  ότι  υπάρχει ,  περνάει  ο  

ιδιοκτησίες  και  τα  λοιπά .  Έχουμε  και  του  κ .  Δεμερτζή .  Και  όντως  

προσανατολιστήκαμε  για  τον  Θωμά  τον  Δεμερτζή ,  που  το  είχε  τόσο  

καημό  και  τόσο  μεράκι  και  όνειρο  και  είπαμε  με  1 εκατομμύριο  που  θα  

πάρουμε ,  ένα  εκατομμύριο  θα  κάνουμε  τον  δρόμο  του  κ .  Δεμερτζή  που  

είναι  2 χιλιόμετρα .  Εάν  τα  πάρουμε .  Ναι ,  της  Βαμβακιάς .  Όχι  του  

κυρίου ,  της  Βαμβακιάς .  Που  το  ήθελε  ο  Πρόεδρος .   

 Έχουμε  τώρα  25 ενέργειες ,  μπορείτε  να  τις  δείτε ,  25 ενέργειες  

που  έχουν  γίνει  σε  αυτό  το  μικρό  διάστημα ,  25 ενέργειες ,  υπουργεία ,  

πολιτικής  γης  και  τα  λοιπά ,  25 ενέργειες ,  άρα  μην  μας  κατηγορείτε  ότι  
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δεν  κάναμε  τίποτα .  Ίσα  – ίσα  και  αμέσως  ο  Θωμάς  είναι  φίλος  και  πήγα  

να  του  εξηγήσω  αλλά  επειδή  το  έχει  όνειρο  το  έβαλε  στο  μυαλό  και  

δεν  ήθελε  να  μάθει  ορισμένες  αλήθειες .   

 Αμέσως  στείλαμε  δυο  τοπογράφους  και  λέμε  ότι  τρέξτε  στην  

Βαμβακιάς .  Πήρα  τηλέφωνο ,  τους  πήρα .  Είναι  ο  κ .  Πρόεδρος  εκεί ;  Εδώ  

είναι .  Κύριε  Πρόεδρε ,   αφού  ήσουν  εκεί  δίπλα ,  γιατί  δεν  τους  είπες  ότι  

όχι  αυτόν  παιδιά ,  τον  άλλο  κάντε .   

Κος  ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς ,  αφού  πήρα  εγώ  τηλέφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποφύγετε  τον  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .  Ο  χρόνος  σας  τελειώνει  κ .  

Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  από  μόνοι  τους  πήγαν  και  μετρούσαν ,  δεν  ήξεραν .  Τέλος  

πάντων .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  Τα  υπόλοιπα  στην  

δευτερολογία  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  πρόεδροι  δεν  ξέρουν  οι  άνθρωποι .  Λένε  ότι  θέλουν  να  κάνουν  αυτόν  

τον  δρόμο .  Ξέρουν  αυτός  ο  δρόμο  στην  αποτύπωση  εάν  είναι  του  

γαϊδάρου  που  πέρασε ,  όπως  είπε  ο  κ .  Παπαβασιλείου  ή  και  πόσοι  είναι  

στο  Google,  όταν  μπαίνουν  μέσα  στον  χάρτη ;   

 Είπαν  οι  άνθρωποι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γκότση  στην  δευτερολογία  σας  σας  παρακαλώ .  Έχει  τελειώσει ,  

έχει  ολοκληρωθεί .  Δευτερολογία  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φτάνει ,  φτάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  φτάνει ,  υπάρχει  δευτερολογία .  Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

διαφορετικά .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Στεργίου  και  εσείς  από  

μια  κουβέντα .  Ωραία .  Ο  κ .  Γαλάνης .   

 Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  κουβέντα  μόνο  στο  τυπικό .  Εμείς  ξέρουμε  ότι  

τυπικά  ζητήματα  αυτού  του  είδους  λύνονται  με  πολιτικές  προθέσεις  

από  όλους  και  μόνο  πολιτικά ,  υπηρεσιακά .  Αυτά  που  λέει  ότι  

Αντιδήμαρχος  δεν  διαφωνούμε  αλλά  οι  υπηρεσιακοί  δεν   λύνουν  αυτά  

τα  προβλήματα  και  τις  αγκυλώσεις .   

 Πολιτικά  μπορούν  να  λυθούν  όμως  μερικά  ζητήματα .  Πρώτον .  

Δεύτερον .  Ξέρετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ότι  έχουμε  έναν  δρόμο .  Τώρα  

δεν  αντιδικούμε ,  κ .  Δεμερτζή ,  εγώ  λέω  όλοι  να  μπουν .  Και  έστω  έτσι  

όπως  είναι  να  μπουν .  Έχουμε  έναν  δρόμο  που  είναι  πλήρως  

απαλλαγμένος ,  δεν  έχει  όμως  μελέτη  κ .  Παπαβασιλείου .  Ποιος  φταίει ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ποιος  είναι  ο  δρόμος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  δρόμος  Ορεινής  –Ελαιώνα .  Είναι  δημόσιος  δρόμος  με  την  

διαδικασία  την  καινούργια  αυτή  που  έγινε ,  την  είπατε  και  εσείς ,  

μεταφέρεται  κατευθείαν ,  δεν  έχει  μελέτη .  Είναι  πλήρως  απαλλαγμένος .  
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Ούτε  ιδιοκτησία  έχει  ούτε  τίποτα  δεν  έχει .  Δεν  έχουμε  μελέτη  εκεί .  

φταίει  ποιος ;  Γιατί  λέτε  ότι  κατηγορούμε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ποιος  φταίει ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  έχουμε  μελέτη ,  ο  Δήμος  δεν  έχει  μελέτη .  Δεν  έπρεπε  να  έχουμε  

μελέτη ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ποιος  Δήμος  από  όλους ;  Ο  Δήμος  του  κ .  Αγγελίδη ;  Του  κ .  Βλάχου ;  

Ποιανού ;  Ποιανού ;  Της  Νομαρχίας ;  Ποιανού  κύριε ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τώρα  προκηρύχθηκε  το  πρόγραμμα  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  πρόγραμμα  προκηρύχθηκε  τώρα .  Το  πρόγραμμα  το  έχουμε  βάλει  

στο  Επιχειρησιακό ,  μελέτη  τύπου  οριζοντιογραφίας  και  μηκοτομής  δεν  

υπάρχει  γι '  αυτόν  τον  δρόμο .  Υπάρχει  μια  πρόχειρη  μελέτη ,  την  ξέρει  

και  ο  κ .  Θεοχάρης ,  την  είχαμε  κάνει  πάλι  με  τον  Δήμο  Σερρών  ως  

Κοινότητα  με  τον  κ .  Μωυσιάδη ,  η  οποία  λέει  όμως ,  είναι  απλή  μελέτη ,  

λέει  2,5 χιλιόμετρα  δρόμο  Χ  6 μέτρα  πλάτος ,  Χ  τόσο  πάχος  και  τα  

λοιπά .  Είναι  μια  μελέτη  όχι  με  μηκοτομή ,  όχι  με  τοπογραφικό  δηλαδή .  

Καταλάβατε ;   

 Αυτό  το  πρόγραμμα  ζητάει  τώρα  να  έχει  με  μηκοτομή .  Εάν  

ξεκινούσαμε  από  τον  Αύγουστο  μήνα ,  ο  Αντιδήμαρχος  λέει  για  τις  

ενέργειες  αλλά  δεν  ξεκίνησαν  αυτές  οι  ενέργειες  τότε ,  επί  της  ουσίας  
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αν  ξεκινούσαμε  από  τον  Αύγουστο  μήνα ,  τώρα  θα  είχαμε  μελέτη  

έτοιμη .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου ,  κύριε  Στεργίου .  Συνεχίστε  κ .  Γάτσιο .   Μην  κάνετε  

διάλογο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  το  εξής .  Κύριε  Πρόεδρε ,   άσχετα  από  το  τι  λέμε  και  τι  

δεν  λέμε  και  τις  ευθύνες ,  πρέπει  να  είμαστε  ουσιαστικοί .  Η  πρότασή  

μου  είναι ,  όσο  μπορούμε  και  σε  όποια  ωριμότητα  μπορούμε  να  

υποβάλλουμε  όλες  τις  προτεινόμενες  λύσεις .  Σε  όποια  ωριμότητα  και  

βλέπουμε  μετά  τι  γίνεται .   

 Δηλαδή  έχουμε  μια  μελέτη  ολοκληρωμένη ,  με  μηκοτομές ,  με  

τοπογραφικά ,  με  όλα ,  την  κόβουμε  και  την  επικαιροποιούμε  ως  προς  

τις  τιμές  και  την  φτάνουμε  περίπου  στο  ένα  εκατομμύριο .  Έχουμε   μια  

μελέτη  του  κ .  Δεμερτζή  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχουμε  μελέτη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα  γι '  αυτό  γίνεται  όλο  το  θέμα ,  επειδή  δεν  έχετε  μελέτη .  Εκεί  

κολλάει .  Άσχετα  με  τις  αγκυλώσεις  που  έχει  και  τα  προβλήματα  το  

ιδιοκτησιακό .  Να  κάνουμε  την  μελέτη  και  να  την  υποβάλλου .  Εγώ  αυτό  

λέω .  Τι  υποβολής  πρότασης  τότε  συζητάμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Ολοκληρώνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Λέω  ότι  ότι  μπορούμε  να  ετοιμάσουμε  

και  σε  όποια  ωριμότητα  μπορούμε ,  να  υποβάλλουμε  αυτές  τις  

προτάσεις  τον  επόμενο  μήνα  που  μας  απομένει .  Πιθανά  να  μην  έχει  

κανένας  Δήμος  μέσα  τέτοια  ωριμότητα ,  να  δούμε  πως  γίνεται  ή  πιθανά  

θα  επαναπροκηρυχθεί  από  εκπτώσεις  ή  από  οτιδήποτε  άλλο  το  

πρόγραμμα ,  να  είμαστε ,  τουλάχιστον ,  στο  επόμενο  στάδιο  έτοιμοι .  

Αλλά  σε  αυτό  το  στάδιο  μέχρι  αυτόν  τον  μήνα  να  υποβάλλουμε  όλες  

αυτές  τις  προτάσεις .   

 Και  επειδή  υπάρχουν  οικονομοτεχνικές  μελέτες ,  θα  βγάλει  η  

οικονομοτεχνική  ποιος  πρέπει  να  προκριθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ζητήσατε  τον  λόγο  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βασικά  επί  της  διαδικασίας  θέλω  να  μιλήσω ,  γιατί  δεν  ξέρω  εάν  το  

καταλάβαμε  όλοι  εδώ  μέσα  ότι  είμαστε  εκτός  θέματος .  Εδώ  είναι  

έγκρισή  υποβολής  ή  μη  για  την  Βαμβακιά .  Ένα  αυτό .  Δεν  θα  μιλούσα ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  η  Βαμβακιά  είναι  δίπλα  στην  Αναγέννηση ,  όμως  

επειδή  ασχολήθηκα  πολλά  χρόνια  με  τις  δηλώσεις  του  ΟΣΔΕ  και  

επειδή  γνωρίζω  το  χαρτογραφικό  απέξω  και  ανακατωτά ,  ξέρω  πάρα  

πολύ  καλά  ότι  πολλοί  δρόμοι  έχουν  μετατοπιστεί .   

Θα  ήθελα ,  πραγματικά  θα  ήθελα  να  γίνει  ο  δρόμος  αυτός  της  

Βαμβακιάς  αφού  είναι  και  η  μοναδική  πρόταση  που  υπάρχει ,  όμως  

είναι  πραγματικά  έτσι  ότι  έχουν  μετατοπιστεί  οι  δρόμοι  και  όχι  μόνο  οι  

αγροτικοί ,  δηλαδή  στο  αγρόκτημα  και  στους  οικισμούς  έχουν  

μετατοπιστεί .   

Αυτό  ήθελα  να  πω .  Δεν  έχω  τίποτα  άλλο .  Νομίζω  ότι  ξεφύγαμε .  

Συγνώμη  για  την  παρατήρηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Γάτσιο .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   πολύ  σύντομα .  Νομίζω  ότι  δεν  θα  ανατρέξουμε  στο  

παρελθόν ,  είναι  ένα  θέμα  που  πρέπει  να  μας  ενώνει .  Να  βγάζουμε  μια  

κοινή  πρόταση .  Δεν  είναι  θέμα  εδώ  αντιπαραθέσεων  ότι  έτσι  λέει  η  

συμπολίτευση ,  αλλιώς  λέει  η  αντιπολίτευση .  Πρόκειται  για  έργο  ζωής .   

Αγροτικοί  δρόμοι .  Βγήκε ,  επιτέλους ,  ένα  τέτοιο  ρημάδι  

πρόγραμμα .  Να  το  αξιοποιήσουμε  όσο  μπορούμε  καλύτερα .  Και  επειδή  

έχω  αντιληφθεί  από  το  ενδιαφέρον  και  από  την  πίεση  του  Προέδρου  

του  κ .  Δεμερτζή ,  ότι  είναι  πραγματικά  έργο  πνοής ,  γιατί  πέρα  από  τα  

αγροτικά  έχει  και  κτηνοτροφικές  μονάδες ,  είναι  ένα  όνειρο  ζωής  και  ο  

άνθρωπος  ενάμιση  χρόνο  προσπαθεί ,  ταλαιπωρείται  και  επειδή  έχω  

ενδείξεις ,  δεν  μπορώ  να  πω  ότι  έχω  αυτή  την  στιγμή  αποδεικτικά  

στοιχεία  αλλά  έχω  ενδείξεις  από  αρμόδιους  υπαλλήλους  και  της  

Περιφέρειας  και  των  Σερρών  ότι  μπορεί  να  προχωρήσει  και  είναι  

συγκεκριμένο ,  έχω  την  γνώμη  ότι  πρέπει  να  το  προχωρήσουμε .   

Εδώ  δεν  πρέπει  να  αρχίσουμε  να  διαφοροποιούμαστε  καθένας  και  

να  λέμε  έτσι  ή  αλλιώς .  Έστω  αυτό  το  διάστημα  που  μας  απομένει  εάν  

είναι  κάτι  να  συμμαζευτεί ,  να  συμμαζευτεί .   

Εντάξει  είναι  ετών ,  ξέρω  πώς  έγιναν  οι  δρόμοι  στα  χωριά  και  τα  

λοιπά ,  αυτό  όμως  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  θα  κάνουμε  τίποτα  από  εδώ  και  

πέρα  γιατί  παλαιά  ήταν  δρόμοι  που  πήγαιναν  τα  γαϊδουράκια .    
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Τότε  να  τα  αφήσουμε  έτσι ,  κύριοι  συνάδελφοι .  να  τα  αφήσουμε  

έτσι  όλα  στην  τύχη  τους .   Έτσι  πήγαν  τα  γαϊδουράκια ,  περνάνε  από  

εκεί ,  περνάνε  από  εκεί ,  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Μπορεί  να  συνεχίσουμε  με  

αυτό  τον  τρόπο ;  Δεν  πρέπει  να  δίνουμε  λύσεις ;  

Και  αφού  είναι  και  μέσα  στο  Επιχειρησιακό .  Αυτό  έχω  να  πω .  

Είναι  θέματα  τα  οποία  πρέπει  να  μας  βρίσκουν  ενωμένους  και  να  

κάνουμε  και  πολιτική  παρέμβαση ,  γιατί  είμαι  βέβαιος  ότι  κανένας  

Δήμος  δεν  έχει  ωριμότητα  και  εάν  υπάρχει  κανένας  Δήμος  που  πιθανόν  

θα  φωτογραφηθεί ,  λυπάμαι  γι '  αυτό .  Εμείς  θα  πρέπει  να  κάνουμε  και  

την  πολιτική  μας  παρέμβαση .  Όλα  δεν  λύνονται  τεχνοκρατικά .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  σειρά  σας .  Πάλι  κάνετε  παρέμβαση ;  Δεν  γίνεται  αυτό  το  

πράγμα ,  σας  παρακαλώ ,  όχι .  Δεν  μπορεί ,  σας  έδωσα  μια  κατ’  εξαίρεση  

τον  λόγο  αλλά  δεν  μπορεί  να  γίνεται  συνέχεια .   

 Κύριε  Στεργίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  ζήτησα  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  νομίζω  ότι  ήμουν  ιδιαιτέρως  σαφής .  Το  θέμα   μας  

σήμερα  δεν  είναι  οι  αγροτικοί  δρόμοι ,  όπως  κάποιοι  συνάδελφοι  

τεχνηέντως  μετέφεραν  την  συζήτηση .  Το  θέμα  μας  ο  δρόμος  της  
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Βαμβακιάς ,  ο  οποίος  είναι  ενταγμένος  στο  Επιχειρησιακό ,  όπως  είναι  

και  οι  άλλοι  δρόμοι  στους  οποίους  αναφέρθηκα .   

 Σε  κάποιο  συνάδελφο  που  έδειξε  το  πρόσωπό  μου  απαντώ  και  του  

λέω  ότι  πλέον ,  μετά  τον  Καλλικράτη  ότι  είναι  ενταγμένο  στο  

Επιχειρησιακό  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  το  ωριμάσουμε  και  πρέπει  να  

το  εντάξουμε  ή  να  διεκδικήσουμε  την  έναρξή  του .  Γι '  αυτό  το  βάζουμε  

στο  Επιχειρησιακό  και  στο  ετήσιο .   

 Εάν  λοιπόν  δεν  ωριμάσουμε  αυτό  που  βάλαμε  εμείς  εδώ  στο  

Επιχειρησιακό  έχουμε  ευθύνη .  Και  εάν  έρχεται  το  LEADER, που  το  

LEADER ζήτησε  προτάσεις  τον  Ιούνιο  του  ΄16 και  εμείς  δεν  

ωριμάσαμε  τα  έργα  που  ήταν  στο  Επιχειρησιακό ,  διότι  μόνο  τα  

ενταγμένα  στο  Επιχειρησιακό  και  όταν  θα  ωριμάσουν  απολύτως ,  μόνο  

αυτά  θα  ενταχθούν .   

 Τώρα  κάποιοι  κάνουν  ότι  δεν  καταλαβαίνουν .  Κάποιοι  πετούν ,  με  

ποδοσφαιρική  ορολογία  την  μπάλα  στην  κερκίδα .  Όχι  κύριοι ,  θα  

παίξουμε  ποδόσφαιρο .  

 Λοιπόν ,  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  είναι  η  διαδικασία  για  να  

ενταχθεί ,  κύριε  Πρόεδρε .  Είναι  στο  Επιχειρησιακό  το  αίτημά  σου ;  

Είναι .  Οφείλαμε  να  το  ωριμάσουμε .  Ίσως  και  πέρυσι .  Δεν  είναι  

υποχρεωμένος  ο  Δήμος ,  να  το  πω  έτσι  ή  δεν  πρέπει  ο  Δήμος ,  καλύτερα ,  

να  προκηρυχθεί  για  να  τρέξει ,  γιατί  αυτά  δεν  ωριμάζουν  σε  έναν  μήνα  

ούτε  σε  δυο  ούτε  σε  τρεις .   

 Άρα  εμείς  επαναφέρουμε  και  λέμε ,  δεν  σας  μαλώνουμε ,  σας  

καταδεικνύουμε  ένα  έλλειμμα .  Τρέξτε  τώρα  αλλά  μην  κάνετε  ότι  δεν  

καταλαβαίνετε .  Μην  δημιουργείτε  σύγχυση .  Κανείς  δεν  είναι  σε  

σύγχυση ,  όλοι  έχουμε  καθαρό  μυαλό .   
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 Επιχειρησιακό  σημαίνει  προθάλαμος  για  ένταξη  και  

Επιχειρησιακό  σημαίνει  ότι  είναι  γραμμένο  το  ωριμάζω .  Από  μόνος  

μου ,  δεν  περιμένω  την  προκήρυξη .  Γιατί  είναι   επιχειρησιακός  δικός  

μου  σχεδιασμός .  Αφορά  την  ανάπτυξη  και  έχει  και  ένα  μπλα-μπλά .  

Βάζω  αυτόν  τον  δρόμο  διότι ,  διότι .  Βάζω  τον  άλλο  δρόμο  διότι ,  διότι .  

Εάν  δεν  τον  θέλετε ,  αυτό  σημαίνει  δεν  τον  ωριμάζω ,  τον  αποσύρετε  

και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μαζί  με  το  τεχνικό  πρόγραμμα  σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έπρεπε  να  

έρθει  και  τροποποίηση  του  Επιχειρησιακού  του  ετήσιου .  Διότι  εάν  δεν  

είναι  κάποια  στρέβλωση ,  θα  ήταν  καλό  αυτό  να  είναι  ένα  ισχυρό  

άλλοθι ,  δεν  είναι  στρέβλωση ,  είναι  μια  διαρκείς  απαίτηση .  Για  να  

ενταχθεί  ένα  έργο  πρέπει  να  είναι  στο  Επιχειρησιακό  κύριε  Πρόεδρε .  

Αυτό  το  λέει  ο  Καλλικράτης  ξεκάθαρα .   

 Εμείς  λοιπόν  επισημάναμε  αυτό .  Ωριμάστε  τα  έργα  που  είναι  στο  

Επιχειρησιακό ,  αλλιώς  φέρτε  τα  για  τροποποίηση ,  για  να  είμαστε  

σαφείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Λυπάμαι  που  θα  στεναχωρήσω  για  ακόμη  μια  φορά  ορισμένους .  Εάν  

βρείτε  έναν  δρόμο  εγώ  θα  δεχθώ ,  θα  ζητήσω  συγνώμη .  Έναν  δρόμο  

αγροτικό  που  δεν  έχει  μετατοπιστεί .  Όποιος  έλειπε  στην  Γερμανία  του  

πήραν  το  οικόπεδο .  Οι  δρόμοι  έχουν  μετατοπιστεί .  Ποια  η  ευθύνη  και  

την  λέω .   
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Εδώ  θα  έπρεπε  και  από  αυτή  την  συζήτηση  να  βγει  μια  πρόταση .  

Ποια  είναι  η  πρόταση ;  Να  πάμε  σε  διαγωνισμό  για  να  βάλουμε  σε  

εξωτερικούς  συνεργάτες  τοπογράφους  και  να  τακτοποιήσουμε  το  

αγρόκτημα  Σερρών  και  του  Δήμου  Σερρών .  Αυτό  μπορούμε  να  το  

κάνουμε .  Αυτό  απαιτεί  χρόνο  και  πρέπει  να  το  κάνουμε .  Άρα  από  αυτό  

να  βγάλουμε .   

Τώρα  αυτό  το  πρόγραμμα  όπως  μπήκε  είναι  πρόχειρο  από  το  

Υπουργείο ,  θα  δω ,  εγώ  πιστεύω  ότι  κανένας  Δήμος  δεν  θα  μπει ,  

κανένας .  Εάν  μπει  κάποιος  είμαι  σίγουρος  ότι  θα  το  εξετάσω  και  στην  

ΠΕΔ  ποιος  μπήκε  και  γιατί  μπήκε .  Γιατί  αυτές  οι  διατάξεις  και  αυτοί  

οι  περιορισμοί  είναι  καθαρά  φωτογραφικοί .  Καθαρά  φωτογραφικοί .   

Και  για  τον  δρόμο  Σάκη  είναι  νομίζω  δεν  ανήκει ,  δεν   είναι  

δημοτικός  δρόμος .  Είναι  δημόσιο  δρόμος ,  γιατί  σου  είπα  ότι  βάλανε  

και  το  παιχνίδι  πρώτα  του  δημοτικού ,  μετά  κάνανε  κάποια  παρέμβαση  

πολιτική ,  βάλανε  δημόσιο .  Έτσι  δεν  κάνουμε  δουλειά .   

Εγώ  λέω  κάτι .  Από  αυτή  την  διαδικασία  μπορεί  να  προκύψει  κάτι  

σωστό  που  είναι  άμεσα ,  κ .  Γκότση  να  φέρετε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

να  ξεκινήσετε  διαδικασία  με  εξωτερικούς  συνεργάτες  τοπογράφους  για  

όλο  το  αγρόκτημα  του  Δήμου  Σερρών .  

Λέω  ναι .  Άμα  μπορείτε  χίλιες  φορές .  Με  τα  δυο  χέρια .  Γιατί  εδώ  

Πρόεδρε ,  έχετε  ευθύνη  και  εσείς  που  πρέπει  να  ξέρετε  τελικά  τους  

δρόμους ,  γιατί  εγώ  τουλάχιστον ,  στο  αγρόκτημα  της  περιοχής  μου  τους  

ξέρω  ότι  οι  δρόμοι  έχουν  πρόβλημα .  Έπρεπε  και  εσείς  να  το  ξέρετε ,  

γιατί  σας  είπα  ότι  εάν  βρείτε  έναν  δρόμο  χωρίς  πρόβλημα ,  εγώ  θα  σας  

κάνω  το  τραπέζι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εγώ  

λέω  ναι  κ .  Φωτιάδη ,  να  παίξουμε  μπάλα  και  επειδή  είμαστε  στην  ίδια  

ομάδα  να  κάνουμε  πάσες  μεταξύ  μας  για  να  βάλουμε  γκολ .  Για  να  

βάλουμε  γκολ  όμως  στο  πενταετές  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  που  

αναφέρεστε ,  θα  σας  απαντήσω  εγώ ,  έχει  ορίζοντα  πενταετίας  το  

Επιχειρησιακό ,  δεν  είναι  για  μια  μέρα ,  ούτε  για  ένα  χρόνο ,  ούτε  για  

μερικούς  μήνες .   

 Φυσικά  και  ο  Δήμος  ωριμάζει  όλες  τις  προτάσεις  στο  

Επιχειρησιακό .  Δεν  θα  τις  ωριμάσει  όλες  σε  μια  μέρα ,  ούτε  σε  ένα  

μήνα  ούτε  σε  ένα  χρόνο .  Υπάρχει  οργασμός  από  μελέτες  και  έργα  στον  

Δήμο .  Τουλάχιστον  εμένα  αυτή  είναι  η  πεποίθησή  μου .  Αυτή  είναι  η  

πεποίθησή  μου  λέω  στον  Δήμο  όπως  τον  παρακολουθώ .   

Αλλά  έχω  να  σας  πω  το  εξής :  εγώ  λέω  ότι  να  δεχθώ  την  δική  σας  

θέση  γιατί  σας  κοιτώ  στα  μάτια  και  λέω  ότι  ναι ,  μπορεί  να  έχετε  εκεί  

ένα  δίκαιο  ότι  δεν  προετοίμασε  την  ωρίμανση ,  ας  πούμε ,  του  

συγκεκριμένου  δρόμου  ο  Δήμος .  Μα  εδώ  αυτός  ο  δρόμος ,  συνάδελφε ,  

εδώ  αυτός  ο  δρόμος  είχε  70 ζητήματα .  Τα  είπε  ο  Αντιδήμαρχος .  Είναι  

η  τάφρος ,  είναι  το  δημόσιο ,  είναι  οι  ιδιώτες ,  είναι  και  εγώ  δεν  ξέρω  

ποιος  είναι .   

 Εγώ  σας  λέω  αύριο ,  κύριοι  συνάδελφοι  σας  παρακαλώ ,  εγώ  λέω  

αύριο  να  ήταν  έτοιμη  η  μελέτη ,  χθες .  Η  μελέτη  ξέρετε  τι  θα  

καταδείκνυε ;  Και  η  μελέτη  του  Σάκη  που  μπράβο  της  Κοινότητα  

Ορεινής  και  Βροντού  και  είπατε  και  Αηδονοχώρι ,  μπράβο  που  είχατε  

κάνει  αυτή  την  προετοιμασία  αλλά  και  η  δική  σας  μελέτη  πάλι  έχει  

ιδιοκτησίες .  Πάλι  θέλει  απαλλοτριώσεις ,  υπεύθυνες  δηλώσεις  για  όσες  

τις  δεχτούν .   
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 Άρα  λέω  και  μελέτη  να  κάνουμε  για  την  Βαμβακιά ,  χθες  να  την  

είχαμε  έτοιμη ,  πριν  ένα  χρόνο ,  πριν  έξι  μήνες  δεν  θα  περπατούσε  γιατί  

είχε  πάλι  εβδομήντα  θέματα  που  δεν  ξεπερνιόνται .  Εδώ  δεν  τα  

ξεπερνάει  το  Κτηματολόγιο  το  Εθνικό .  Ας  μην  κοροϊδευόμαστε  μεταξύ  

μας  συνάδελφοι ,  ναι  και  εγώ  θα  ψηφίσω ,  να  στείλουμε  την  πρόταση  

για  την  Βαμβακιά  και  για  την  Ορεινή  και  για  την  Βροντού  και  έχει  

δίκαιο ,  συμφωνώ  με  τον  Σάκη  γιατί  είμαστε  στην  ίδια  ομάδα  και  με  

τον  κ .  Αντώνη ,  να  πάμε ,  κ .  Αναστασιάδη ,  με  τον  Δήμαρχο  που  είναι  ο  

πρώτος  πολίτης  αυτής  της  πόλης ,  να  πάτε  και  στον  κ .  Περιφερειάρχη  

και  στον  υπουργό  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  και  όπου  θέλετε .  Όπου  θέλετε  

εάν  μπορείτε  να  αλλάξετε  αυτό  το  πρόγραμμα  που  λέει  ο  Νίκος  σωστά  

πράγματα  για  το  τι  υποψιάζεται ,  γιατί  δεν  πρέπει  να  είμαστε  

καχύποπτοι ,  να  είμαστε  υποψιασμένοι  για  το  τι  κάθε  υπουργός  

σκέφτεται  και  ξαφνικά  φέρνει  στο  τραπέζι  της  συζήτησης .   

 Αλλά  να  είμαστε  και  ειλικρινείς  μεταξύ  μας .  Για  να  βάλουμε  

γκολ  πρέπει  να  παίζουμε  πάσες  μεταξύ  μας ,  όχι  να  είμαστε  ο  ένας  από  

το  ένα  τερέν  και  ο  άλλος  από  το  άλλο .  Για  να  παίξει  κανείς  πάσες  

πρέπει  να  λες  αλήθειες  ο  ένας  στον  άλλο .  

 Και  μελέτη  να  είχαμε  προετοιμάσει  από  το  ΄15, ΄14, πότε  

ψηφίστηκε  το  υπηρεσιακό ,  θα  καταδείκνυε  τις  αδυναμίες  αυτού  του  

δρόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  χρόνου  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  μπορεί  αυτός  ο  δρόμος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  τακτοποιηθεί .  Θέλει  δεκαετίες  κατά  την  άποψή  μου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρω ,  μια  χαρά  ξέρω .  Γνωρίζω  πολύ  καλά .  Εσείς  δεν  ζητήσατε  τον  

λόγο .  Εσείς  δεν  έχετε  δικαίωμα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποτε  θέλετε  ή  όποτε  θυμάστε .  Ακούστε  με  να  σας  πω .  Δεν  θα  ζητάτε  

τον  λόγο  όποτε  θυμάστε .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο  για  τρία  λεπτά .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαράδεκτη  είναι  η  συμπεριφορά  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  ομιλήσετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αίσχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  κύριε  και  μην  επιμένετε .  Δεν  είναι  το  πρόβλημα  του  γραμματέα ,  το  

πρόβλημα  είναι  δικό  σας .  Κύριε  Γκότση  παρακαλώ .  Καθίστε  σας  

παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  σας  ανακαλέσω  στην  τάξη ;  Εάν  δεν  σέβεστε  τον  Πρόεδρο  

σεβαστείτε  τους  συναδέλφους  ή  τον  χώρο  αυτόν .  Είστε  αρκετά  παλιά  

και  έμπειρος ,  άρα  λοιπόν  σας  παρακαλώ  να  καθίσετε  στην  θέση  σας  

και  μην  θορυβείτε .   

 Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  ξεκινήσετε .  Σας  παρακαλώ  

τρία  λεπτά .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  ξεκινήσετε  σας  παρακαλώ ;  Θα  περιμένουμε  να  τελειώσει  

ο  κ .  Αναστασιάδης  και  μετά  θα  συνεχίσετε ;  Ξεκινήστε  σας  παρακαλώ ,  

τρία  λεπτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  όλοι  εδώ  θέλουμε  να  λύσουμε  προβλήματα  αλλά  νομίζω  ότι  πάτε  

να  εκμεταλλευτείτε  μια  κατάσταση ,  η  οποία  δεν  είναι  έτσι .  Καταρχήν  

το  πρόγραμμα  αυτό  που  βγήκε  δεν  έχει  σχέση  με  το  Επιχειρησιακό ,  με  
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την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  LEADER που  κάλεσε  τους  προέδρους  για  να  βγει  από  

LEADER 1 Πρόγραμμα .  Δεν  έχει  καμία  σχέση .   

 Αυτό  εμβόλιμα  ήρθε ,  φωτογραφημένο ,  έλεγε  για  δημοτικούς  και  

ήξεραν  αυτοί  ότι  δεν  υπάρχουν  δημοτικοί  δρόμοι ,  διότι  όλοι  οι  

πειραγμένοι .  Το  αλλάζουν  τέλος  Σεπτεμβρίου ,  1 Οκτωβρίου  και  16 

έληγε  το  πρόγραμμα .  Για  πείτε  μου  συνάδελφοι  δηλαδή  τώρα ,  δηλαδή  

ποιος  δουλεύει  ποιον ;   

 Θα  μου  πείτε  εσείς ,  ότι  καλά ,  γιατί  δεν  ξεκινήσατε  εσείς  να  

κάνετε ,  να  ωριμάσετε .  Γιατί  ξέραμε  εμείς  ότι  εμβόλιμα  θα  έρθει  ένα  

τέτοιο  πρόγραμμα ;  Μπορεί  αύριο  ή  μεθαύριο  να  βγει  για  γέφυρες  ένα  

πρόγραμμα .  Δηλαδή  θα  πρέπει  εμείς  την  υπηρεσία  που  έχουμε  τρία  

άτομα ,  τέσσερα  να  τους   βάζουμε  να  ασχολούνται  με  αυτά  που  δεν  

ξέρουμε  στο  μέλλον  εάν  θα  γίνει  κάτι ;   

 Είμαι  σύμφωνος  εγώ  να  στείλουμε  αυτή  την  πρόταση ,  κ .  Μηλίδη ,  

να  την  στείλουμε ,  γιατί  όχι ,  αλλά  εγώ  σας  λέω  το  εξής :  Εγώ  είμαι  

σύμφωνος  αλλά  σας  λέω  το  εξής ,  το  ΄16 έκανε  την  πρόταση .  Από  τότε  

να  αρχίζαμε  με  τα  προβλήματα  που  έχει  αυτός  ο  δρόμος  πέντε  και  έξι  

χρόνια  δεν  θα  μπορέσουμε  να  ξεκαθαρίσουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  το  θέμα  μας  κ .  Γάτσιο .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορούμε  να  πάρουμε  και  ευρύτερη  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μας  όμως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  συγκεκριμένο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επιπλέον  πρόταση  μπορούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  μπορεί  να  γίνει  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  οι  αντιδράσεις  χωρίς  

καμία  βάση  και  επιχειρηματολογία ,  η  διαστρέβλωση  της  αλήθειας  και  

ο  λαϊκισμός  αποδείχθηκε  ότι  έχει  πολύ  σύντομο  βίο .  Αποδείχθηκε .  

Αποδείχθηκε  ότι  είχε  πολύ  σύντομο  βίο ,  είχαν  σύντομο  βίο  οι  

αντιδράσεις ,  ο  λαϊκισμός  και  η  διαστρέβλωση  της  αλήθειας  και  για  το  

κτήριο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  για  το  αποχετευτικό  Σκουτάρεως  –

Μητρουσίου  και  για  το  εργοστάσιο  επεξεργασίας  απορριμμάτων  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  για  την  Δορυλαίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβασμός  στον  κ .  Δήμαρχο .  Τοποθετείται .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Την  

διαδικασία  την  ξέρουμε ,  δεν  την  ξέρετε  μόνο  εσείς  κ .  Φωτιάδη .  Την  
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γνωρίζουμε  και  εμείς .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  σεβαστείτε  τον  κ .  

Δήμαρχο .  Δεν  σας  διέκοψε .  Δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό .  Δεν  είναι  

σωστό  αυτό  που  κάνετε .  Καλά  κάνετε  και  φεύγετε ,  δεν  πειράζει .   

 Κύριε  Δήμαρχε  συνεχίστε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  ο  λαϊκισμός  και  η  διαστρέβλωση  της  αλήθειας  έχουν  

σύντομο  βίο  και  αποδείχθηκε  ο  λαϊκισμός  που  είχε  σύντομο  βίο  και  για  

το  κτήριο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  για  την  Δορυλαίου  και  για  το  

αποχετευτικό  Σκουτάρεως  –Μητρουσίου  και  για  το  εργοστάσιο  

επεξεργασίας  απορριμμάτων .   

 Η  Δημοτική  Αρχή  ήταν  και  είναι  πανέτοιμη  και  το  απέδειξε .  40 

εκατομμύρια  ευρώ ,  εντάχθηκε  σε  προγράμματα  ύψους  40 

εκατομμύριων  ευρώ  στην  προηγούμενη  δημαρχιακή  θητεία ,  τώρα ,  

μέχρι  τώρα  σε  προγράμματα  ύψους  7 εκατομμύριων  ευρώ  ενταχθήκαμε  

για  έργα ,  σε  προγράμματα  ύψος  1.300.000 ευρώ  για  κοινωνική  

πολιτική  και  μου  λέτε  ότι  δεν  είναι  έτοιμη  η  Δημοτική  Αρχή ;  

Πανέτοιμη .  Και  το  έχει  αποδείξει .   

 Στον  κ .  Τζιτζικώστα  όταν  πήγα ,  ο  κ .  Τζιτζικώστας ,  απαντώ  τώρα  

στον  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη ,  κάλεσε  τον  καθ’   ύλην  αρμόδιο  γι '  αυτό  

το  θέμα .  Το  καθ’   ύλην  αρμόδιο ,  διότι  και  αυτός  δεν  τα  ξέρει  αυτά .  

Ήξερε  ότι  το  πρόγραμμα  είναι  λάθος  και  έκαναν  το  έγγραφο  προς  τον  

υπουργό .  Κάλεσε  και  τον  καθ’   ύλην  αρμόδιο  και  να  μην  

επαναλαμβάνω ,  μου  είπαν  αυτά  που  σας  είπα  προηγουμένως .   

 Ακούω  να  λέτε  ότι  πολιτική  λύση  πρέπει  να  δώσουμε ,  πολιτικά  

λύνονται  τα  θέματα  και  τα  λοιπά .  Λοιπόν ,  μια  στιγμή .  Βγήκε  ένα  

πρόγραμμα ,  έχει  αυτές  τις  προϋποθέσεις .   Η  πολιτική  λύση  ποια  είναι ;  

Να  αλλάξει  το  πρόγραμμα .  Δεν  κάναμε  ενέργειες  για  να  αλλάξει ;  
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Πήγαμε  στον  Τζιτζικώστα  και  τραβούσε  τα  μαλλιά  του  ο  

Περιφερειάρχης .  Μου  λέει  ότι  έχεις  δίκαιο ,  έχουμε  κάνει  και  εμείς  

διαμαρτυρίες  στο  Υπουργείο ,  δεν  καταλαβαίνουν  τίποτα ,  κάνε  και  εσύ .   

 Έκανα  έγγραφο .  Πείτε  μου  τι  άλλο  έπρεπε  να  κάνω  που  δεν  το  

έκανα ;  Συγκεκριμένα  πράγματα  θα  μου  πείτε  γιατί  ξέρω  αύριο  θα  

βγείτε  στα  κανάλια  και  θα  λέτε  το  Επιχειρησιακό  και  το  γνωστό .  

Ανέτοιμοι  και  τα  λοιπά .  Μάλλον  μονολογώντας ,  χωρίς  να  υπάρχει  και  

κάποιος  άλλος ,  κάποια  άλλη  απάντηση .   

 Να  φωνάζουν  και  τον  Δήμαρχο  να  δώσει  εξηγήσεις  στις  

εκπομπές .  Να  φωνάξουν  και  τον  Δήμαρχο .  Το  λέω  τώρα  εγώ  

κατευθείαν .  Κάνουν  τόσες  εκπομπές ,  καλούς  όλους  τους  επικεφαλής ,  

καλούν  δημοτικούς  συμβούλους ,  τον  Δήμαρχο  δεν  τον  καλούν .  

Τελευταία  μόνο  σε  ένα  δελτίο  ειδήσεων  το  καλοκαίρι .  Λοιπόν ,  ας  με  

καλέσουν  σε  μια  εκπομπή  να  τα  πω  και  εγώ .   

 Πολιτικά  λύνονται  και  πολιτικά  λύνονται .  Κάναμε  τις  πολιτικές  

μας  ενέργειες .  Πρέπει  να  αλλάξει  το  πρόγραμμα .  Είναι  λάθος  

πρόγραμμα  αυτό .  Δεν  πρόκειται  κανένας  Δήμος  να  πάρει  τίποτα ,  εκτός  

εάν  έχουν  στον  νου  τους  κάποιον  τον  οποίο  φωτογραφίζουν  και  θα  

πάρει  κάτι .  Δεν  ξεκινήσαμε  καθόλου  αργά .  Σας  τα  εξήγησε  ο  κ .  

Γκότσης  και  σας  τα  εξηγεί  με  έγγραφα .  Αμέσως .   

 Στην  αρχή  υπήρχε  ένας  προβληματισμός  για  το  ιδιοκτησιακό  

καθεστώς .  Μέχρι  να  το  ξεδιαλύνουμε  αυτό  και  τα  λοιπά .  Τέλος  

πάντων ,   σας  τα  είπε  όλα .   

 Αυτό  τώρα ,  γιατί  δεν  ωριμάσαμε  μελέτες  γι '  αυτούς  τους  δρόμους  

και  τα  λοιπά .  Μα  το  LEADER, άλλο  το  LEADER, πρόγραμμα  LEADER 

και  άλλο  αυτό .  Όταν  ο  Καλογερούδης  από  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  είπε  ότι  

ελάτε ,  θα  βγει  ένα  πρόγραμμα  LEADER και  μαζέψαμε  όλους  τους  
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προέδρους ,  κάντε  προτάσεις ,  κάνανε  προτάσεις .  Το  πρόγραμμα  ακόμα  

δεν  βγήκε  για  να  ετοιμαστούμε .  Τι  να  ετοιμαστούμε ;   

 Μπορεί  να  βγει  το  πρόγραμμα ,  δεν  ξέρω ,  μπορεί  οι  προϋποθέσεις  

να  είναι  πολύ  απλές  για  αγροτική  οδοποιία  και  να  μην  ζητάει  τίποτα  

από  όλα  αυτά  και  να  λέει  στους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  ότι  πείτε  

μου  μόνο  ποιοι  είναι  οι  δρόμοι  και  ρίξτε  αμμοχάλικα .  Λέω  ότι  δεν  

ξέρουμε  ακόμα ,  δεν  άνοιξε  το  πρόγραμμα .  Τι  να  ετοιμάσουμε ;  Εάν  δεν  

ανοίξουν  οι  προϋποθέσεις ,  εάν  δεν  ξέρεις  ποιες  είναι  οι  προϋποθέσεις  

για  να  ετοιμαστείς  σε  ένα  πρόγραμμα  πώς  θα  ετοιμαστείς ;   

 Άλλο  το  LEADER, επαναλαμβάνω ,  άλλο  αυτό  το  πρόγραμμα .  

Αυτό  ήρθε  τώρα .  Καινούργιο  πρόγραμμα .  Δεν  έχει  καμία  σχέση .  Διότι  

ξέρω  αύριο  στα  κανάλια  αυτό  θα  λένε .  Στο  Επιχειρησιακό  δεν  

ετοιμάστηκαν ,  δεν  το  ωρίμασαν ,  δεν  το  μελέτησαν .  Αυτό  θα  λένε  

αύριο .  Τα  ίδια  και  τα  ίδια .  

 Τώρα  κάνετε  προτάσεις .  Μπορούμε  να  προλάβουμε ,  να  κάνουμε ,  

να  ράνουμε .  Μπράβο .  Υπάρχει  η  πρόταση  του  κ .  Μηλίδη  που  λέει  ότι  

να  καταθέσουμε  αυτή  την  πρόταση  για  την  Βαμβακιά .  Ευχαρίστως  να  

την  καταθέσουμε .  Ομόφωνα  να  την  καταθέσουμε .  Βεβαίως  να  την  

καταθέσουμε .  Δεν  θα  προχωρήσει .  Μακάρι  να  προχωρήσει  και  θα  

πάμε ,  θα  έρθετε  και  εσείς  μαζί  μου ,  θα  έρθει  και  ο  Πρόεδρος  της  

Βαμβακιάς  και  όποιος  άλλος  θέλει ,  πάμε  όπου  θέλετε .  Στον  

Τζιτζικώστα ,  στην  Διαχειριστική  Αρχή ,  πάμε  να  το  παλέψουμε .  Όταν  η  

ίδια  η  υπηρεσία  τον  βγάζει  νοκ  αουτ  αυτό  τον  δρόμο .   

 Όσον  αφορά  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γάτσιος  να  προετοιμαστούμε ,  να  

κάνουμε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες ,  ότι  το  καλύτερο  μπορούμε  και  

τα  λοιπά ,  μπράβο ,  να  το  κάνουμε .  Πρέπει  να  πάρουμε  τοπογράφους .  

Να  τους  πάρουμε .  Να  ξεκινήσουμε  την  διαδικασία  να  φέρουμε ,  εάν  
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θέλετε  να  κάνουμε  έκτακτο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  όχι  έναν  

τοπογράφο ,  να  πάρουμε  τρεις ,  τέσσερις  τοπογράφους ,  γιατί  τους  

χρειαζόμαστε .   

 Λείπει  από  εδώ  ο  κ .  Κυρτάσογλου .  Μου  κάνει  συνέχεια  έγγραφα  

για  τοπογράφο .  Έχουν  σηκώσει  ψηλά  τα  χέρια .  Δεν  μπορούν  να  

δουλέψουν  στην  Πολεοδομία ,  μου  ζητάει  συνέχεια  τοπογράφο  λες  και  

έχω  εγώ  τοπογράφους  και  δεν  δίνω .  

 Λοιπόν ,  να  φέρουμε  όχι  για  έναν ,  για  δυο  και  για  τρεις .  Εγώ  

κάνω  αποδεκτή ,  ούτως  ή  άλλως ,  εγώ  θα  έφεραν  την  πρόταση  για  

τοπογράφους  αλλά  και  να  πάρουμε  απόφαση  αύριο ,  που  λέει  ο  λόγος ,  

για  να  αναθέσουμε ,  μέχρι  στις  16 Νοεμβρίου  δεν  προλαβαίνουν  να  

ετοιμαστούν  για  να  καταθέσουν  προτάσεις  γι '  αυτό  το  πρόγραμμα .  Γι '  

αυτό  το  πρόγραμμα  αυτό  της  Βαμβακιάς ,  το  οποίο  μακάρι  να  μην  πάει  

στο  κενό ,  πιστεύω  ότι  θα  πάει  στο  κενό .   

 Τον  αγαπητό  Πρόεδρε ,  μα  συνεργάστηκαν  όλες  οι  υπηρεσίες ,  

συνεργάστηκα  εγώ ,  κάναμε  ότι  μπορούσαμε .  Λοιπόν  αυτά  μπορούσαν  

να  γίνουν .   

 Δηλαδή  νομίζω  όσο  και  εάν  έχει  κάποιος  πρόθεση  να  

καταπατήσει  την  αλήθεια  και  την  πραγματικότητα ,  δεν  μπορεί  να  

καταπατηθεί  η  αλήθεια  και  η  πραγματικότητα .  Η  ζωή  η  ίδια  θα  έρθει  

πάλι  και  θα  αποδείξει  πόσο  δίκαιο  είχαμε .  Θα  δείτε  ότι  θα  αλλάξει  το  

πρόγραμμα  αυτό ,  διότι  κανένας  Δήμος  δεν  θα  ενταχθεί .  Είναι  λάθος  

πρόγραμμα .  

 Άρα  τι  απόφαση  παίρνουμε ;  Την  πρόταση  αυτή  της  Βαμβακιάς  να  

την  καταθέσουμε  και  πάμε ,  εάν  θέλετε ,  όσοι  θέλετε  ελάτε  μαζί  όπου  

θέλετε ,  στα  Υπουργεία ,  στις  Περιφέρειες ,  να  πιέσουμε  που  λέτε  

πολιτικά  και  σε  αμέσως  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  φέρουμε  την  
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πρόσληψη  εξωτερικών  συνεργατών  τοπογράφων .  Για  να  δούμε  εάν  δεν  

το  κόψουν ,  γιατί  φοβάμαι  ότι  θα  το  κόψουν .   

  Φυσικά  πρέπει  να  γίνει  διαγωνισμός  και  τα  λοιπά .  

 Τώρα  για  την  πρόσληψη  εξωτερικών  συνεργατών  τοπογράφων ,  

εάν  θέλετε  να  τρέξουμε  γρήγορα ,  εάν  θέλετε ,  εγώ  σας  το  λέω  και  

τώρα ,  θέλετε  από  τώρα  να  πούμε  ότι  πήραμε  την  απόφαση  και  από  

αύριο  να  αρχίσουμε  να  πούμε  στις  υπηρεσίες  να  γράψουν ,  ξέρω  εγώ ,  

την  εισήγηση  πώς  έπρεπε  να  την  γράψουν  και  να  πούμε  ότι  εγκρίνεται  

για  ένα ,  δυο  τοπογράφους  και  να  τρέξει .  Θέλετε  να  γίνει  αυτό ;  

 Εάν  δεν  γίνει  δεν  μπορεί .  Θέλετε  να  κάνουμε  αμέσως  ένα  

γρήγορο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Έκτακτο  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Δεν  ξέρω .  

Ή  έκτακτο  εάν  μπορεί  να  γίνει  ή  κανονικό  στα  γρήγορα  με  μοναδικό  

θέμα .  Εντάξει ,  έριξα  εγώ  μια  πρόταση .  Λέω  εάν  μπορεί  να  γίνει .  Θέλω  

να  πω  ότι  δείχνοντας  την  διάθεση ,  επειδή  τα  ζω  τα  προβλήματα ,  τα  

ξέρω ,  υπάρχει  τεράστιο  πρόβλημα  με  το  προσωπικό .   

 Άρα  η  μια  πρόταση  είναι  της  Βαμβακιάς  την  πάμε  και  κάνουμε  

προσπάθεια  και  μακάρι  να  καρποφορήσει  και  η  άλλη  σύντομα  να  

πάρουμε  απόφαση  για  εξωτερικούς  συνεργάτες  τοπογράφους  που  θα  

ερχόταν  αυτό  το  θέμα  σίγουρα  να  ξέρετε .  Ούτως  ή  άλλως  θα  ερχόταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Η  πρόταση  κ .  εισηγητά ;  Σύμφωνα  με  του  

Δημάρχου ;  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έγκριση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  με  την  έγκριση  υποβολής  της  πρότασης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  στις  θέσεις  σας ,  σας  παρακαλώ ,  από  εκεί  δεν  ακούω  τίποτα .  

Ορίστε  κύριε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  πρόταση  της  Βαμβακιάς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  την  υποβάλουμε  σε  επίπεδο  μελέτης  και  απλά  θα  παραβλέψουμε  

την  διαδικασία  της  ιδιοκτησίας  και  ότι  γίνει ;  Θα  την  κάνουμε  την  

μελέτη  δηλαδή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  την  πάμε  στην  Περιφέρεια ,  που  πρέπει  να  την  πάμε  και  θα  πούμε  

ότι  εάν  μπορούμε  να  βελτιώσουμε  με  κάτι  για  να  περπατήσει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μας  πουν  τι  βελτιωτικές ,  εάν  χωράνε  βελτιωτικές  ή  διορθωτικές  

κινήσεις .  Εγώ  σας  λέω  ότι  δεν  χωράει  τίποτα  και  δεν  θα  γίνει  τίποτα ,  

όμως  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση  να  το  κάνουμε .  Μα  δεν  άκουσες  τι  

σου  είπα ;  Καταθέτουμε  αυτή  την  απόφαση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ποια  απόφαση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  σημερινή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  καταθέσουμε  σε  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  Επιχειρησιακό ;  Δεν  υπάρχει  Επιχειρησιακό .  Υπάρχει  πρόγραμμα .  

Άντε  πάλι  Επιχειρησιακό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  ψηφίζουμε  εάν  αυτή  την  πρόταση  θα  την  υποβάλλουμε ,  τέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  μου  επιτρέπεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  ψηφοφορία  έχουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  που  υπάρχει  θα  καταθέσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όταν  λέμε  να  καταθέσουμε ,  εννοούμε  να  αρχίσουμε  την  διαδικασία  

αυτή  που  λέτε ,  γι '  αυτό  λέει  ο  Δήμαρχος  ότι  δεν  πρόκειται  να  γίνει ,  για  

να  γίνουν  απαλλοτριώσεις ,  διοικητικές  αποβολές  και  τα  λοιπά .  Αλλιώς  

δεν  γίνεται  Σάκη  αφού  το  ξέρεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή  αυτή  την  πρόταση  την  πάμε  στην  Διαχειριστική  Αρχή ,  που  θα  

την  πάμε ,  στην  Περιφέρεια  και  λέμε  ότι  έχουμε  και  αυτά  τα  

προβλήματα ,  για  δείτε  πώς  μπορείτε  να  μας  βοηθήσετε  για  να  τα  

ξεπεράσουμε ;   Κύριε  Μηλίδη  έτσι  δεν  είναι ;  Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  έχετε  δικαίωμα  ο  καθένας  να  διαφωνεί .  Υπάρχει  μια  πρόταση  

από  την  πλευρά ,  κ .  Φωτιάδη  του  εισηγητού .  Έχετε  άλλη  πρόταση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  κάτι .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  όταν  μιλούμε  για  υποβολή  πρότασης  για  

ένταξης  σε  ένα  πρόγραμμα  που  είναι  ανοικτό ,  μιλούμε  για  υποβολή  

τεχνικού  δελτίου .  Εμείς  μπορούμε  να  συντάξουμε  τεχνικό  δελτίο ;  Και  

μετά  να  ζητήσουμε  αυτές  τις  διευκολύνσεις ;  Η  ερώτησή  μου  είναι  

σαφής .  Και  ο  κ .  Αγγελίδης  καταλαβαίνει  τι  λέω .  Ίσως  κάποιοι  οι  

οποίοι  δεν  ασχολήθηκαν ,  τεχνικό  δελτίο  μπορούμε  να  συντάξουμε ;   

 Εάν  δεν  μπορούμε  να  συντάξουμε  τεχνικό  δελτίο ,  δεν  μπορούμε  

να  πάμε  πρόταση .  Πρέπει  να  πάμε  μια  απόφαση  και  να  λέμε  ότι  θα  

θέλαμε  επαναπροκήρυξη ,  όχι  υποβολή .   
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 Εγώ  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  υποβολή  πρότασης  χωρίς  να  έχουμε  

την  δυνατότητα  να  συντάξουμε  τεχνικό  δελτίο .  Να  ξέρουμε  τι  λέμε ,  

σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  απόφαση ,  η  πρόταση  που  έκανε  ο  κ .  Μηλίδης  είναι  

ξεκάθαρη  και  η  απόφαση  είναι  ξεκάθαρη .   

 Η  Δημοτική  Αρχή ,  το  Δήμος  έκανε  αυτές  τις  ενέργειες ,  αυτές  τις  

προσπάθειες  γι '  αυτό  τον  δρόμο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  γίνουν  και  άλλες  προσπάθειες  όμως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκεί  θα  φθάσω  τώρα .  Θα  φθάσω  εκεί .   Έκανε  αυτές  τις  ενέργειες .  

Αυτές  τις  ενέργειες  σας  τις  φέρνουμε  τώρα ,  σας  τις  φέρνει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  συνεργαστούμε  και  να  δούμε  εάν  μπορούν  

σε  αυτές  τις  ενέργειες  να  προστεθούν  και  άλλες  ή  διορθωτικές  

κινήσεις ,  τι  άλλο  θα  μας  πείτε  εσείς ,  για  να  μπορέσει  να  περάσει  η  

πρόταση .  Αυτό  θα  πούμε .  Αυτή  είναι  η  απόφαση .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  επειδή  πιστεύω  ότι  θα  δοθεί  παράταση  στο  πρόγραμμα  και  δεύτερη  

και  τρίτη ,  μπορεί  και  να  πάρει  μια  σειρά  προτεραιότητας  και  να  

γίνουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  επανερχόμαστε .  Προχωρούμε  στην  έγκριση  

υποβολής  πρότασης .  Χωρίς  διακοπές  σας  παρακαλώ ,  ψηφοφορία  

έχουμε .  Κύριε  Μηλίδη  συμφωνείτε ;  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνείτε  κ .  Γιαννακίδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  γελοιοποιηθούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είπαμε ,  το  είπα  και  εγώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται  ότι  το  είπαμε .  Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  στην  υποβολή  της  πρότασης  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Γιαννακίδη  δεν  σας  άκουσα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι  στην  υποβολή  αλλά  να  συνοδεύεται  από  κάποια  αντίστοιχη  μελέτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι  στην  υποβολή  της  πρότασης  με  ώριμο  τεχνικό  δελτίο .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ένα  λεπτάκι  για  να  διευκολυνθώ  και  εγώ .  Αυτό  το  ναι  και  να  

συνοδεύουμε  μια  μελέτη ,  το  όχι  χωρίς  μελέτη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς  λέμε  το  αυτονόητο .  Το  ίδιο  λέμε  με  τον  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  διαφορετική  πρόταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαφορετική  πρόταση .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι  στην  υποβολή  της  πρότασης  με  μελέτη .  Όχι  υποβολή  πρότασης ,  

της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  εντάξει .  Οι  υπόλοιποι ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  αυτό…. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  741/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα ,  ακούστε  με  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  δεις  πόσοι  ψήφισαν  την  μια  πρόταση  και  πόσοι  την  άλλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  σας  βλέπω  κουρασμένους  θέλετε  μια  δεκάλεπτη  ή  πεντάλεπτη  

διακοπή ;  Επειδή  βλέπω  ότι  πέσατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  και  δέκατο  θέμα .  Έχουν  συνάφεια  με  την  διαφορά  το  δέκατο  θα  

γίνει  ένατο ,  γιατί  λογικά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  με  αφήσουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχώρα  και  θα  σωπάσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ένατο  μεταφέρεται  δέκατο  και  το  δέκατο  γίνεται  ένατο .  

Συμφωνούμε ;   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  

 Σερρών  και  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  για  την  υλοποίηση  

 των  έργων:  α)  «Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  

 Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών»,  

έγκριση  όρων  και  ορισμός  μέλους  Κοινής  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  

 της  Σύμβασης  και  

β)  «Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών», έγκριση   

όρων  και  ορισμός  μέλους  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  τ  

ης  Σύμβασης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  

Σερρών  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  για  την  

υλοποίηση  του  έργου:  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  

στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  

Σερρών  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  742/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Κατασκευή  γηπέδου  

αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  743/2017 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  των  έργων:   

Α)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  

 Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών»,  

τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  2017 και  έγκριση  εκτέλεσης  

 του  έργου  και  β)  «Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο   

Σερρών», τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  2017 και  έγκριση   

εκτέλεσης  του  έργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

Αποδοχή  χρηματοδότησης   για  την  υλοποίηση  του  έργου:   

«Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  

 Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών»  

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  2017 και  έγκριση  

 εκτέλεσης  αυτού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  744/2017 )  

…………………………  

  

Ομοίως  για  την  υλοποίηση  του  έργου:  Κατασκευή  γηπέδου  

 αντισφαίρισης  και  έγκριση  εκτέλεσης  αυτού   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  745/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δεν  κάνεις  καλά  την  δουλειά  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  άποψή  σας .   Εντάξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  όμως  τον  χώρο .  Ακούστε  να  σας  πω ,  σεβαστείτε  τον  χώρο  

και  τους  συναδέλφους .  Δεν  είστε  μόνος  σας .  Μην  απαξιώνετε  τους  

πάντες .  Σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  ησυχία .   

 Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Κήρυξη  προμηθευτή  έκπτωτου  για  την  απομαγνητοφώνηση   

των  πρακτικών  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,   
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ετών  2014– 2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενημερωτικά  για  να  κερδίσουμε  χρόνο ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  

παρέδωσε  υλικό .  Υπάρχει  μια  εγγυητική  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  χαρά  το  πάτε ,  ωραία  το  πάτε .  Δεν  ντρέπεσαι  καθόλου ;   

 Υπάρχει  εγγυητική  που  πιθανόν  να  χάσει  τα  λεφτά  και  δεν  έχει  . .  

να  πληρωθεί  βέβαια .  Θα  προχωρήσουμε  ότι  προβλέπεται  από  τις  

διαδικασίες .  Για  την  απομαγνητοφώνηση  αφορά  το  θέμα  αυτό .  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

΄14 και  ΄15.  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εδώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  μια  μικρο-παρέμβαση .  Όλοι  είχαμε  

ψηφίσει  αυτή  την  πρόταση  για  τα  δυο  χρόνια ,  ΄14 και  ΄15. Το  ποσό  

ήταν  ευτελέστατο  για  την  απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών ,  αλλά  

όπως  ορίζει  ο  νόμος  είχαμε  τρεις  προσφορές  και  ψηφίσαμε  την  

φθηνότερη .   

 Λοιπόν ,  αυτό  το  φθηνό  φαγητό  ούτε  οι  γάτες  το  τρώνε  και  πολύ  

καλά  υπάρχει  στην  εισήγηση  να  κρατηθεί  η  εγγυητική  διότι  ο  καθένας ,  
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ο  κάθε  φτωχούλης  που  έρχεται  και  συμμετέχει  σε  τέτοιο  διαγωνισμό  

καλό  είναι  να  χάνει  και  κάποια  χρήματα ,  όπως  η  κυρία  αυτή .   

 Πραγματικά  μας  έχει  κρατήσει  πίσω .  Επανειλημμένως ,  

τουλάχιστον  μια  φορά  την  εβδομάδα  οχλήσεις  από  την  γραμματέα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  από  μένα  προσωπικά  όσο  ήμουν  Πρόεδρος  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  «Ναι ,  τώρα  τα  ετοιμάζω ,  τώρα  τα  

ετοιμάζω ,  ύστερα  τα  ετοιμάζω» και  τελευταία  ούτε  τηλέφωνο  σηκώνει  

η  κυρία .  Απαράδεκτη  δηλαδή .   

 Συμφωνώ  φυσικά ,  ήθελα  να  το  πω  αυτό  το  πράγμα ,  είναι  πολύ  

δύσκολη  η  δουλειά  της  απομαγνητοφώνησης  των  θεμάτων  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εγώ  θα  παρακαλούσα  απευθυνόμενος  προς  

τον  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών ,  το  θέμα  αυτό  να  το  δείτε  με  

σοβαρότητα ,  να  μην  πάρετε  πλέον  αυτή  την  χαμηλότερη  προσφορά ,  

διότι  μιλάμε  για  9.000 με  Φ .Π .Α . ,  μιλάμε  τώρα  για  3.000 τον  χρόνο ,  

μιλάμε  για  ευτελέστατα  ποσά  που  δεν  μπορούν  πραγματικά ,  ώρες  με  τα  

ακουστικά .   

 Παρακαλώ  λίγο  περισσότερα  χρήματα  για  να  βρεθεί  σοβαρός  

άνθρωπος  να  αναλάβει  αυτό  το  καθήκον .   

 Και  κάτι  άλλο ,  διερευνήσετε  την  περίπτωση  της  αυτόματης  

απομαγνητοφώνησης .  Διερευνήσετε  και  αυτό  το  θέμα ,  κ .  αντιδήμαρχε .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

15

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  746/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Μεταβίβαση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς ,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  747/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  726/2017 Α .  .Σ .  και  έγκριση  διενέργειας   

υπηρεσίας  ¨Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ή  θέλετε  την  εισήγηση  από  τον  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είχε  ξανά  περάσει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είχε  περάσει  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  είχαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανάκληση  κάνουμε  την  προηγούμενης  απόφασης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δηλαδή  είχαν  έρθει  διαφορετικά  νούμερα  από  άλλους  κωδικούς  και  

τώρα  επειδή  δεν  μπορούσε  να  περάσει  από  τον  Επίτροπο  γι '  αυτό  και  

έγιναν  αυτά  τα  24.280.  Αυτά  είναι  φυσικά  αυτά  που  είπαμε  και  με  τον  

κ .  Χρυσανθίδη ,  το  γνωρίζει  το  θέμα  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  είναι  και  για  σήμερα  και  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  748/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  τέταρτο   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ηλεκτροκινητήρων  για   

την  επισκευή  των  αντλιοστασίων  άρδευσης  της  Τοπικής   

Κοινότητας  Μητρουσίου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  749/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  της  προμήθειας:  ¨Προμήθεια   

οργάνων  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί ,  ο  εισηγητής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα  είπαν  να  καταθέσουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  είναι  μια  απάντηση  εύκολη  να  μην  χάνουμε  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  ο  εισηγητής .  Εγώ  δεν  μπορώ  να  απαντήσω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  και  το  άλλο  είναι  να  δώσουμε  ένας  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ότι  προβλέπει  η  νομοθεσία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  διαφωνούμε .  Άμα  βγάλεις  πρόσκληση  ενδιαφέροντος… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  βγάλω  πρόσκληση  ενδιαφέροντος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ο  Σερραίος  να  είναι  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι  ένα  εργοστάσιο  εδώ  στις  Σέρρες ,  αυτό  που  λέει  η  συνάδελφος ,  

εάν  γίνει  έτσι  όπως  λες  μαζί  σου  να  γίνει  χίλιες  προσκλήσεις .  Θα  έρθει  

κάποιος  πιο  φθηνά  και  θα  το  πάρει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  υπάρχει  ένας  έξω  από  την  Θεσσαλονίκη  προς  τις  

Σέρρες  που  είναι  πιο  φθηνός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  λέγαμε  την  εισήγηση  θα  είχαμε  κερδίσει  χρόνο  από  ότι  

καταλαβαίνω  όμως .  Να  προχωρήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  το  αποφασίσει  η  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  κύριε  Αναστασιάδη .  Μισό  λεπτό ,  μην  βιάζεστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα  κ .  Γκότση  να  καταθέσω .  Στο  συγκεκριμένο  θέμα  το  ποσό  

είναι  130.000.  110.000 είναι  οι  εργασίες  και  20.000 προμήθειες  και  τα  

λοιπά .  Βέβαια  σχετικά  με  τις  προμήθειες  μπορεί  να  γίνει  με  βάση  τον  

συγκεκριμένο  νόμο ,  τον  ξέρουν  οι  κύριοι ,  χωρίς  να  φύγουμε  από  τα  

όρια  της  πόλης .   

 Όταν  λέτε  110.000 εργασίες ,  ποιο  είναι  το  περιεχόμενο ,  ποια  

είναι  η  ταυτότητα  αυτών  των  εργασιών ;  Δεν  αναφέρεται ,  γι '  αυτό  

εξάλλου  και  σας  το  ρωτάω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πέρασαν .  Εδώ  γίνεται  το  έργο  τώρα .  Υπάρχει  ανάδοχος  και  το  κάνει  το  

έργο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  είναι  η  ταυτότητα  των  εργασιών ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  ψηφίσαμε  αυτά .  Γίνεται  το  έργο .  Τώρα  τι  να  σου  πούμε ,  την  μελέτη  

τι  κάνουν ;  Αυτό  να  σου  πούνε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  συγκεκριμένο .  Να  επανέλθουμε ;  Θέλετε  να  τα  πάρουμε  

με  την  σειρά ;  Γιατί  βλέπω  ότι  περιπλέχθηκε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  περιπλέχθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  κύριε  Δήμαρχε  …. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημά  μου  ήταν  σαφές .   Την  ταυτότητα  των  εργασιών  εν  ολίγοις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στο  θέμα  μας  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  όλοι  μαζί .  Κύριε  Γαλάνη  μισό  λεπτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  δυο  λόγια ,  περίφραξη ,  διαδρόμους ,  κάτω  δάπεδο  ελαστικό  και  τα  

λοιπά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνούμε  όλοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  750/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  30019/13-07-2017  

σύμβασης  για  την  προμήθεια  μιας  καινούριας  υπερκατασκευής   

απορριμματοφόρου  οχήματος  16 κ .μ .  για  επιπλέον  ενενήντα  (90) 

ημέρες .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  νόμιμη  η  παράταση .  Δεν  υπάρχει  και  επιπλέον  κόστος .  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  να  περάσουμε  το  ABS στο  3088,  το  οποίο  είναι  βυτίο .  Αυτό  το  

είχαμε  ψηφίσει  και  την  προηγούμενη  φορά .  Να  πάει  στον  Ήφαιστο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  751/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  τέσσερις  αναμορφώσεις .  Τρεις  αναμορφώσεις .  Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017  

 που  αφορά  την  καταβολή  εφάπαξ  βοηθήματος  λόγω   

συνταξιοδότησης  υπαλλήλου  πρώην  ΕΟΠ  (Αναμ .  128)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  752/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  Δαπάνες   

για  το  ΠΣΕΑ  (Αναμ .  129)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  753/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων /εξόδων  κρατήσεων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  754/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  προμήθεια  ελαστικών  για  το  μηχάνημα   

έργου   εκφορτωτή  του  Δήμου  Σερρών  (Αναμ .  134)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  755/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

16

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  

για  την  ¨προμήθεια  άλατος¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  Πολιτική  Προστασία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  756/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  αριθμ .  24  

καταστήματος  του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  Σερραϊκό ,  η  γωνιακή  μπουγάτσα  από  την  πλευρά  ανατολικά .  

Συμφωνούμε ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

16

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   διαβάζοντας  εδώ  και  βέβαια  θα  συμφωνήσουμε  όμως ,  

διαβάζοντας  εδώ  την  γνωμοδότηση  της  κυρίας  Τσινίκα ,  λέει  ότι  οι  

υπηρεσίες  εδώ  και  δυο  χρόνια  εισπράττανε  τα  έσοδα  σαν  ΕΕ .  Τώρα  θα  

το  κάνουμε  εμείς ;  Επί  δυο  χρόνια ,  δηλαδή  μια  κατάσταση  παγιώθηκε .  

Να  μας  πει  και  ο  νομικός ,  ο  πρώην  Αντιδήμαρχος  τι  συμβαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ερώτημά  σας  ποιο  είναι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τώρα  το  αντιληφθήκαμε  αυτό  και  το  φέρνουμε  τώρα  για  να  το  

κάνουμε ;  Δηλαδή  την  γνωμοδότηση ,  την  διαβάσατε  την  γνωμοδότηση  

της  κυρίας  Τσινίκα ;  Το  αποδεχθήκατε  δηλαδή  σιωπηρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη ,  από  ότι  έχω  δει ,  τουλάχιστον  και  έχω  μάλιστα  και  

ένα  απόσπασμα ,  οι  εταιρείες  η  ομόρρυθμος  με  την  ετερόρρυθμο  η  

διαφορά  τους  δεν  είναι  τόσο  μεγάλη .  Τώρα  για  ποιο  λόγο  γίνεται  

ακριβώς  αυτή  η  διαδικασία ,  δεν  το  γνωρίζω .  Είναι  θέμα  της… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Λέω  ότι  λέει  η  εισήγηση  ότι  περαιτέρω  πρέπει  να  επισημανθεί  το  

γεγονός  ότι  και  το  έτος  ΄15, που  κατέστη  η  αιτούσα  ΕΕ ,  αποδεχθήκατε  

σιωπηρά  το  αίτημά  της  καθώς  δεν  εισπράττατε  μισθώματα  ως  ΕΕ .  Αυτό  

οι  υπηρεσίες  δεν  ελέγχονται ;  Οι  υπηρεσίες  κάνουν  δηλαδή ,  ποιος  μου  

λέει  εμένα  ότι  δεν  έγινε  σιωπηρά  αυτό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Θέλω  να  προσθέσω  το  εξής .  Η  υπηρεσία  μετά  την  γνωμάτευση ,  πήρε  

την  γνωμάτευση  της  Τσινίκα  και  κάνει  εισήγηση .  Λέει  ότι  μετά  την  

παρέλευση  της  παραπάνω  συμβατικής  διάρκειας  που  έληγε  στις  

20/6/2008, η  μίσθωση  παρατάθηκε  από  τον  νόμο  αλλά  και  συμβατικά  

εκ  του  νόμου  αλλά  και  συμβατικά  και  το  ΄15 με  την  τάδε  απόφαση  για  

εννέα  έτη .  Μέχρι  σήμερα  το  μίσθιο  ακίνητο  η  αιτούσα  εταιρεία  το  

χρησιμοποιεί  για  τις  ανάγκες  της  επιχείρησης .  Με  την  τάδε  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  μεταβίβαση  της  μισθωτικής  

σχέσης .  Έρχεται  δηλαδή  η  υπάρχει  μετά  από  την  γνωμάτευση  και  λέει  

ότι  όλα  είναι  νόμιμα  και  έγιναν  σωστά  και  μας  εισηγείται  την  

παράταση .   

 «Λαμβάνοντας  υπόψη  την  γνωμάτευση  της  νομικής  συμβούλου». 

Την  ξέρει  την  γνωμάτευση ,  κάνει  εισήγηση  και  λέει  ότι  δώστε  

παράταση ,  είναι   όλα  νόμιμα .  Τι  να  κάνουμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συμπληρωματικά  είναι  το  ίδιο  πρόσωπο  με  το  ίδιο  ΑΦΜ  Βασίλη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  αλλά  αυτά  που  λέω  να  καταλαβαινόμαστε .  Μην  

απαντάμε  όπως  θέλουμε .  Εγώ  άλλο  λέω .  Υπάρχει  μια  παράλειψη  της  

υπηρεσίας  δυο  ετών .  Δεν  την  διαβάζετε  την  εισήγηση ;  Μην  μου  λέτε  

πράγματα  και  βγαίνω  εκτός  εαυτού .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  παράλειψη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πως  δεν  υπάρχει  παράλειψη ;  Διαβάστε  την  εισήγηση .  Μας  βγάζετε  έξω  

από  τα  ρούχα  μας .  μας  λέτε  αδιάβαστους  και  ότι  δεν  ξέρουμε .  Δεν  

ξέρετε  εσείς .  Είστε  αδιάβαστος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  παιδιά .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη ,  με  συγχωρείτε ,  εγώ  κατάλαβα  την  ερώτηση .  Ψυχραιμία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέμε  ότι  ναι  αλλά  υπάρχει  μια  παράλειψη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καμία  παράλειψη .  Καμία  δεν  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  αυτός  ο  τόνος  συνάδελφε ;  Δεν  υπάρχει  λόγος  τώρα  να  

εκνευριζόμαστε .  Εντάξει  αλλά  δεν  νομίζω  τώρα  Βασίλη ,  εντάξει .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  σεβαστό  αυτό  που  λες  αλλά  δεν  υπάρχει  λόγος  τώρα  να  

εκνευριζόμαστε  και  να  σηκώνουμε  τόνους .  Σε  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κάποια  στιγμή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  υπομονή  έχει  τα  όριά  της .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  σας  παρακαλώ ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Το  μόνο  που  έχω  να  συμπληρώσω  είναι  ένα ,  ότι  αυτό  το  διάβασα  και  

πράγματι ,  είπε  και  εγώ ,  τι  γίνεται  εδώ ;  Και  λόγω  του  ότι  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  ρώτησα .  Τίποτα  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  όμως .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Περιμένετε  να  σας  πω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μας  κάνει  κήρυγμα  τώρα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Περιμένετε  λίγο  να  σας  πω .  Επειδή  όμως  η  συγκεκριμένη  που  έβγαλε  

την  απόφαση  αυτή  είναι  στο  νοσοκομείο ,  δεν  είχα  την  δυνατότητα  να  

την  ρωτήσω .  Αυτό  είναι  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ο  κ .  Γαλάνης  μπορεί  να  σας  απαντήσει  σαν  νομικός .  Ο  κ .  

Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  πες ,  πες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  αφήστε  όμως  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνήθως  ο  άνθρωπος  ο  οποίος  αλλάζει ,  έστω  και  με  αυτή  την  αλλαγή  

την  πολύ  μικρή ,  δηλαδή  ένας  ομόρρυθμος  εταίρος ,  κατέστη  

ετερόρρυθμος .  Είναι  σχεδόν  το  ίδιο  νομικό  πρόσωπο .  Δεν  είναι  καμία  

τεράστια  αλλαγή .  Θέλω  να  πιστεύω  ότι  είναι  καθαρά ,  με  συγχωρείς  το  
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τώρα  θα  το  πω ,  παράλειψη  του  μισθωτή ,  ο  οποίος  θα  έπρεπε  να  έρθει  

στον  Δήμο  και  να  ζητήσει  την  αλλαγή  της  … 

 Συνήθως  Βασίλη ,  το  ξέρεις  πολύ  καλά  τόσα  χρόνια  ερχόντουσαν  

και  έκαναν  αίτημα  αλλαγής  της  μισθωτικής  σχέσης .  Το  εάν  πήγαινε  

αυτός  στο  ταμείο  και  πλήρωνε  σαν  Βασίλης  ή  σαν  Γιάννης  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτό  τώρα  δεν  είναι  παράλειψη  υπηρεσιακή  Βασίλη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  άνθρωπος  πλήρωνε  γι '  αυτό  το  μίσθιο .  Δεν  έχασε  ο  Δήμος  λεφτά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ποτέ ,  ούτε  δεκάρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  Δήμαρχος .  Συγνώμη  μισό  

λεπτό .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  καταρχήν  δεν  κάνω  

κανένα  κήρυγμα  σε  κανέναν .  Εάν  δε  δυνατόν  να  μην  έχω  εγώ  την  

δυνατότητα  δηλαδή  σαν  μέλος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  μην  

εκφράζω  άποψη .  Τώρα  μπορεί  κάποιοι ,  δεν  ξέρω ,  να  σηκώνονται  στα  
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κάγκελα .  Άλλο  θέμα  είναι  αυτό ,  δικό  τους  το  πρόβλημα .  Εγώ  την  

άποψή  μου  θα  την  λέω .   

 Λοιπόν  και  εδώ  είναι  ξεκάθαρο .  Η  Νομική  Υπηρεσία ,  η  νομική  

σύμβουλος  είπε  αυτά  που  είπε .  Έρχεται  η  υπηρεσία ,  τα  είδε  αυτά  και  

είπε ,  παρόλο  που  τα  λέει  έτσι  η  νομική  σύμβουλος ,  δεν  υπάρχει  

πρόβλημα  νομιμότητας .  Και  παίρνει  καθαρά  θέση  και  λέει  ότι  πάρτε  

απόφαση  για  την  μεταβίβαση .  Αυτό  ξεκαθάρισα  εγώ .  Δεν  είπα  ότι  δεν  

το  λέει  η  νομική  σύμβουλος .  Το  λέει ,  το  ξέρει  η  υπηρεσία ,  λέει  ναι ,  

μπορεί  να  είναι  έτσι ,  είναι  νόμιμο  όμως ,  πάρτε  απόφαση  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  αντιπρόεδρε  ελάτε  λιγάκι  να  αναλάβετε  τα  καθήκοντα  του  

Προέδρου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  757/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Θέμα  εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  Δημοτικού   

Αναψυκτηρίου  στην  κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Να  σας  διαβάσω  λίγο  το  ιστορικό .  Ότι  από  το  2006 υπογράφτηκε  το  

μισθωτήριο  συμβόλαιο  και  αφορούσε  το  αναψυκτήριο ,  το  οποίο  ήταν  

στην  κοιλάδα  με  μίσθωμα  33.000.   

 Το  2011 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  κατά  

πλειοψηφία  εξώδικος  συμβιβασμός  μεταξύ  του  Δήμου  για  παράταση  ως  

δώδεκα  έτη  και  μίσθωμα  κατέβηκε  στα  10 χιλιάρικα .   

 Το  ΄15 από  την  εταιρεία  αυτή ,  από  τον  ιδιοκτήτη  τον  κ .  . .από  ότι  

βλέπω  εδώ ,  έγινε  εξώδικη  όχληση  και  του  ζητούσε  καταγγελία  της  

σύμβασης .  Για  ποιο  λόγο ;  Διότι  η  υπηρεσία  δόμησης  του  Δήμου  είχε  

βγάλει  ότι  ήταν  αυθαίρετο  και  ότι  ήταν  μέσα  στην  κοίτη  του  ρέματος .   

 Το  . .στο  ΄15 με  έγγραφο  το  εξώδικο  αυτό  στην  Νομική  Υπηρεσία ,  

η  οποία  έχει  μια  καθυστέρηση  ενός  χρόνου  λόγω  του  ότι  ήταν  οι  

δικηγόροι  σε  απεργία  και  ο  κ .  Αμαξόπουλος  έστειλε  στις  6/9/16: 

Όπως  γνωρίζω  και  γνωρίζετε  η  οικοδομική  άδεια  με  βάση  την  

οποία  λειτουργούσε  το  μίσθιο  ανακλήθηκε  από  την  υπηρεσία  Δόμησης  

του  Δήμου  μας .  επομένως  η  ανάκληση  της  οικοδομικής  άδειας  

σημαίνει  αυτοδίκαιο  ότι  δεν  μπορεί  να  εξακολουθήσει  η  μίσθωση ,  η  
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οποία  πρέπει  να  λυθεί  και  τυπικά  αυτεπαγγέλτως  από  τον  Δήμο  

Σερρών ,  προβαίνοντας  σε  θετικές  ενέργειες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2 

του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας .   

Παράλληλα  εκκρεμούσε  και  η  εκδίκαση  μιας  ένστασης  προς  το  

ΣΥΠΟΘΑ  από  τον  κ .  Μυστακίδη ,  δημοτικό  σύμβουλο  για  την  απόφαση  

ανάκλησης  της  οικοδομικής  άδειας  της  Πολεοδομίας  του  Δήμου  

Σερρών .   

Έγγραφο  η  υπηρεσία  της  Δόμησης  Ελέγχου  Κατασκευών  μας  

κοινοποίησε  απόφαση  του  ΣΥΠΟΘΑ  βάσει  της  οποίας  αποσύρεται  η  

ένσταση .   

Μετά  από  αυτό  παρακαλούμε  για  την  λήψη  απόφαση  περί  

καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  δημοτικού  αναψυκτήριου  στην  Κοιλάδα  

των  Αγίων  Αναργύρων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2 του  Κώδικα  

Διοικητικής  Διαδικασίας .   

Να  δοθεί  εντολή  στους  δικηγόρους  να  διεκδικήσουν  μέσω  

δικαστικής  οδούς  όλες  της  οφειλές  της  ανωτέρω  εταιρείας  που  

απορρέουν  από  την  ανωτέρω  μίσθωση  και  ανέρχονται  στα  85.091,02.  

Αυτά  αφορούν  ενοίκια ,  αφορούν  νερό ,  αφορούν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  από  τότε  που  έχει  καταγγελθεί  η  σύμβαση  και  έχει  αρθεί  από  το  

΄14.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν   λειτουργούσε… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήταν  όμως  στην  κατοχή  του  αυτό .  Ήταν  στην  κατοχή  του .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  είπα  ότι  υπήρχαν  οι  δικαστικές ,  είχαν  ξεκινήσει  από  το  ΄15 

έστειλε  εξώδικη  όχληση  στο  δικαστήριο  και  ζητούσε  την  καταγγελία  

της  μίσθωσης .  Λειτουργούσε  όμως .  Από  ότι  ξέρω  τουλάχιστον  

λειτουργούσε .  Αυτά  τα  85 χιλιάρικα  είναι  όσο  λειτουργούσε ,  τώρα  

ακριβώς  δεν  έχω  μέχρι  ποιο  χρονικό  διάστημα  λειτουργούσε  το  

συγκεκριμένο  κατάστημα ,  είναι  όλα  αυτά  τα  οποία  σας  λέω ,  τα  85 

χιλιάρικα .   

 Δηλαδή  χρωστάει  ενοίκια ,  χρωστάει  για  το  νερό ,  χρωστάει  για  το  

ρεύμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  βγαίνουν  τα  νούμερα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ  κ .  Αντιδήμαρχε  να  βοηθήσω ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

. .παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να  τελειώσει  ο  κ .  αντιδήμαρχος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  την  είπα  την  εισήγηση .  Αυτή  είναι .  Θα  γίνει  καταγγελία  της  

μίσθωσης .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  να  δοθεί  στους  δικηγόρους  εντολή  να  διεκδικήσουν  αυτά  εδώ .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχω  να  πω  στους  συναδέλφους ,  κύριε  Αντιπρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

κύριε  προεδρεύοντα ,  πρώην  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

λοιπόν  αυτό  το  όραμα  που  είχαν  όλες  οι  Δημοτικές  Αρχές  να  συνεχίσει  

να  λειτουργεί  το  δημοτικό  αναψυκτήριο  στους  Αγίους  Αναργύρους ,  δεν  

ξέρω  για  ποιο  λόγο  αλλά  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  καλά .   

 Ο  κ .  Μωυσιάδης  έκανε  μια  δημοπρασία ,  βγήκε  ο  ανάδοχος ,  

έχουμε  τους  όρους  εκείνης  της  μίσθωσης ,  γιατί  εκείνη  είναι  η  αρχική  

μίσθωση ,  η  οποία  μάλιστα  έλεγε ,  για  να  δείτε  ότι  με  εκείνη  

προστατεύονταν  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  την  συγκεκριμένη  μίσθωση ,  

ότι  σε  περίπτωση  που  υπάρχει  τυχόν  πραγματικό  ή  νομικό  ελάττωμα  

στην  συγκεκριμένη  μίσθωση ,  ο  Δήμος  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη .  Είναι  

συγκεκριμένος  όρος  της  μίσθωσης  από  το  2006.   

 Σας  το  λέω  γιατί  έχω  ασχοληθεί  πολύ  συγκεκριμένα  με  το  θέμα .   

 Αφού  προχωράει  η  μίσθωση  και  όλα  αυτά ,  έρχεται  το  θέμα  ξανά  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  πότε  και  

τακτοποιούμε  με  συμβιβασμό  εμείς  εδώ  την  μείωση  του  μισθώματος ,  

ουσιαστικά  παρατείνουμε  την  μίσθωση ,  δεν  άλλαξε  η  μίσθωση ,  

παρατάθηκε  η  μίσθωση ,  με  μικρότερο  μίσθωμα ,  κάποια  στιγμή ,  το  ΄15 

κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

 Το  ΄15 η  Πολεοδομία  η  οποία  έλεγα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  

Πολεοδομία  η  οποία  έλεγε  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  επί  χρόνια  ότι  όλα  

είναι  εντάξει ,  εγγράφως ,  όχι  προφορικώς  εγγράφως ,   ο  προϊστάμενος  

της  Πολεοδομίας  λέει  ότι  η  άδεια  αυτή  πρέπει  να  ανακληθεί .  Την  

ανακαλεί  ο  προϊστάμενος  της  Πολεοδομία .   

Για  να  καταγγελθεί  όμως  η  μίσθωση ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  

πρέπει  να  αρθεί  και  η  άδεια  λειτουργίας .  Εμείς  στην  Οικονομική  
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Υπηρεσία  που  σήμερα  αντιδήμαρχος  είναι  ο  κ .  Χαρίτος ,  δεν  μπορούσε  

να  καταγγείλει  την  μίσθωση  εφόσον  η  άδεια  λειτουργίας  δεν  είχε  

ανακληθεί .   

Επίσης ,  ο  κ .  Μυστακίδης ,  ο  πρώην  Αντιδήμαρχος  είχε  καταθέσει  

στο  ΣΥΠΟΘΑ  ένσταση  για  την  μη  ανάκληση  τους  οικοδομικής  άδειας .  

γιατί  πίστευε  ότι  θα  πετύχει  να  μην  ανακληθεί .  Νομικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακριβώς .  Και  η  Νομική  Υπηρεσία  πίστευε  ότι  θα  μπορούσε  να  μην  

ανακληθεί  η  άδεια .  Τελικά  δεν  ξέρω  για  ποιο  λόγο ,  αποσύρθηκε  η  

ένσταση  στο  ΣΥΠΟΘΑ ,  δεν  μπορώ  να  θυμηθώ  απέξω ,  το  ξέρει  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  εάν  η  άδεια  λειτουργίας  ανακλήθηκε  και  αυτή ,  έλαβε  

γνώση  και  το  τμήμα  Αδειοδοτήσεων ,  γιατί   πρέπει  και  αυτό  να  άρει  

την  οικοδομική  άδεια ,  συγνώμη  την  άδεια  λειτουργίας .  Εμφιλοχώρησε ,  

κυρία  Καλώτα  εμφιλοχώρησε  και  το  ένα  έτος  απεργίας  των  δικηγόρων .  

 Εδώ  σας  λέω  με  ειλικρίνεια  ότι  τα  οφειλόμενα ,  είτε  μισθώματα  

είτε  ύδρευση ,  είτε  ηλεκτροδότηση ,  τα  πάντα  όλα  ο  Δήμος  τα  διεκδικεί  

με  όλες  τις  νόμιμες  ενέργειες .  Από  χρόνια ,  όχι  τώρα .  Αυτό  που  λέει  ο  

κ .  συνάδελφος  δηλαδή  τώρα  να  τα  διεκδικήσουμε ,  δεν  τα  διεκδικούμε  

τώρα .  Τα  διεκδικούμε  ήδη .  Ήδη  τα  διεκδικούμε .  Δηλαδή  με  δεσμεύσεις  

ΑΦΜ ,  κατασχέσεις ,  με  ότι  ακριβώς  προβλεπόταν  από  τον  νόμο .   

 Επομένως ,  προφανώς  εννοεί  ο  κ .  συνάδελφος  να  συνεχίσουμε  

αυτόν  τον  αγώνα  της  διεκδίκησης .   

 Και  θα  σας  πω  και  κάτι  άλλο  για  να  αισθάνεστε  ότι  είμαστε  

καλυμμένοι  από  τον  νόμο ,  η  συγκεκριμένη  εταιρεία ,  καλώς  έπραξε  στα  

πλαίσια  του  νόμου ,  κατέθεσε  ανακοπή  κατά  του  χρηματικού  καταλόγου  
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για  αυτά  τα  ποσά  που  είπε  ο  Αντιδήμαρχος .  Δηλαδή  εμείς  είπαμε  ότι  

μας  χρωστάτε  κύριοι   αυτά  τα  ποσά .  Έστειλε  το  ταμείο  τον  χρηματικό  

κατάλογο .  Η  εταιρεία  κατέθεσε  ανακοπή  στα  δικαστήρια .   

 Εμείς  απαντήσαμε ,  σας  το  λέω  υπεύθυνα ,  εμπεριστατωμένα  ότι  

κύριοι  εφόσον  υπάρχει  αυτή  η  δημοπρασία  από  το  ΄06 και  είχατε  

υπογράψει  αυτό  το  μισθωτήριο  συμβόλαιο  που  έλεγε  ότι  εμείς  δεν  

φέρουμε  ευθύνη  για  τα  πραγματικά  και  νομικά  ελαττώματα  του  

συγκεκριμένου  μίσθιου ,  όπως ,  ενδεχομένως ,  μπορεί  να  θεωρηθεί  η  

ανάκληση  της  οικοδομικής  άδειας ,  πρέπει  να  πληρώσετε  τις  οφειλές  

σας  για  μισθώματα ,  για  νερό ,  για  ρεύμα ,  για  οτιδήποτε  αφορά  αυτό  το  

θέμα .  

 Άρα  σας  λέω  ότι  μπορείτε  να  αποφανθείτε  και  στο  Προσόδων  και  

στο  Ταμείο  και  όπου  αλλού  νομίζετε  ότι  θα  πρέπει ,  να  δείτε  ότι  έχουμε  

ήδη  απαντήσει  στην  δικαιοσύνη .  Η  ανακοπή  κατατέθηκε  στα  

Διοικητικά  Δικαστήρια ,  ότι  εκεί  ο  Δήμος  έχει  ήδη  τοποθετηθεί  κύριε  

Δήμαρχε ,  κύριε  προεδρεύοντα ,  όπως  ακριβώς  πρέπει  για  να  

προστατεύσει  τα  συμφέροντά  του .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Δεν  μπορώ  να  συνεισφέρω  κάτι  άλλο  

παραπάνω  από  αυτά  που  είπε  ο  συνάδελφος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  κάτι  θέλει  να  συμπληρώσει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  τονίσω  ότι  ισχύει  η  άρση  της  οικοδομικής  άδειας  και  

μετά  από  το  ΣΥΠΟΘΑ  που  έχει  αποσυρθεί  η  ένσταση  δεν  μπορούμε  να  

υποβάλουμε  άλλη  ένσταση .  Απλώς  για  να  το… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης  και  ο  Ηλίας  και  ο  Αντώνης  και  ο  Αντώνης  και  ο  Ηλίας .  

Η  κυρία  Καλώτα .  Άλλος ;   

 Παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  πρώτο  κ .  εισηγητά ,  κύριε  Αγγελίδη ,  Δήμαρχε  που  θα  πρέπει  να  

δούμε  είναι  εάν  δεν  βλέπω  τους  συγκεκριμένους… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  βλέπω  εδώ  να  έχουν  κληθεί  ή  έχουν  κληθεί  οι  ενδιαφερόμενοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  ένα  λεπτό ,  τους  καλέσαμε ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με  συγχωρείτε  για  την  διακοπή .  Η  εταιρεία  από  το  ΄15 θέλει  και  αυτή  

την  καταγγελία  της  μίσθωσης .  Την  θέλει  και  αυτή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  άλλο  ρωτώ .  Να  ήταν  εδώ  και  να  μας  έλεγε  αυτά  που  λέτε .   Εγώ  

βλέπω  μια  παράλειψη .  Έπρεπε  να  ήταν  σήμερα  εδώ ,  διότι  εμείς  τους  

ζητούμε  να  πληρώσουν  και  θα  μας  πουν  ή  μας  είπαν .  Δεν  είναι  εδώ  

λοιπόν  και  δεν  κλήθηκαν ,  μας  λέτε .  

 Το  δεύτερο  που  έχω  να  ρωτήσω ,  η  ερώτησή  μου  ήταν  εάν  

κλήθηκαν  και  μου  λέτε  ότι  δεν  κλήθηκαν .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  όταν  παρατείναμε  με  την  δηλωτική  πράξη  

γίνεται  μια  αναφορά  στο  μισθωτήριο  συμβόλαιο  του  ΄06, όμως  για  μας  
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σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  ισχυρό  σημείο  επανεκκίνησης  είναι  

το  ΄11.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ ,  αφήστε  με .  Εδώ  είναι  η  δηλωτική  πράξη ,  διότι  σε  αυτή  την  

δηλωτική  πράξη  φτάσαμε  αφού  εδώ  εμείς  δεχθήκαμε  κάποιες  

αιτιολογήσεις  ότι  είχε  γίνει  στο  παρελθόν  μια  άρση  της  άδειας ,  

ακύρωση  της  λειτουργίας ,  μειώσαμε  λοιπόν  το  μίσθωμα  και  

παρατείναμε  την  σύμβαση  για  12 χρόνια .  Ναι ;   

 Άρα  λοιπόν ,  έχουμε  καινούργιους  όρους ,  καινούργιο  περιβάλλον ,  

καινούργια  δεδομένα  το  ΄11.  

 Εγώ  ρώτησα  σε  εκείνη  την  απόφαση ,  είναι  νόμιμη  η  λειτουργία  

του  καταστήματος  εκεί ;   ρώτησα  ακριβώς .   

 Εσείς ,  κ .  Γαλάνη ,  μου  είπατε  ότι  όλα  έχουν  καλώς .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή  αναφέρεστε  σε  μένα  θα  σας  πω  ότι  δεν  τα  είπα  εγώ  αυτά ,  με  

έγγραφα  και  η  νομική  σύμβουλος  του  Δήμου  και  η  νομική  διεύθυνση  

και  γι '  αυτό  ψηφίσατε  και  ψήφισα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη ,  το  ερώτημα ,  εάν  θέλετε  να  το  αποσύρω  επί  

προσωπικού .  Λοιπόν ,  ρώτησα  την  πλειοψηφία  είναι  νόμιμα  αυτά  όλα ;  

Δηλαδή  το  κατάστημα  μπορεί  να  συνεχίσει  να  δουλεύει ;  Βεβαίως .  

Βεβαίως .  Το  πρώτο  που  ρωτώ  είναι ,  πότε  έγινε  η  ανάκληση  της  άδειας ,  

πότε  έκλεισε  το  κατάστημα  και  γιατί ;  Ρωτώ  τον  κ .  Αγγελίδη  εάν  το  

΄11, όταν  εδώ  ήρθε  το  θέμα  για  να  διαμορφώσουμε  τις  απαιτήσεις  μας  

να  συμπτύξουμε  από  κοινού  δηλαδή  να  δούμε  τις  απαιτήσεις  των  δυο  
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αυτών  επιχειρηματιών  με  τις  δικές  μας  απαιτήσεις ,  εάν  τότε  γνωρίζαμε  

ότι  το  οίκημα  είναι  μέσα  στην  κοίτη  και  ότι  είναι  χωρίς  συγκεκριμένη  

άδεια;  Εάν τότε το γνωρίζαμε.  Εάν υπάρχουν έγγραφα δηλαδή το ΄11;  

Παρακαλώ  είμαι  συγκεκριμένος .  Ρωτώ  λοιπόν ,  κύριε  εισηγητά  

πολύ  συγκεκριμένα .  Το  πρώτο  λοιπόν  που  ρώτησα  είναι ,  κλήθηκαν ;  Το  

δεύτερο είναι ,  πότε έγινε η ανάκληση της άδειας;  Το ΄11 λέω, όταν 

ήρθε  εδώ  το  θέμα  για  να  επαναδιαπραγματευθούμε  τους  όρους ,  εάν  

υπήρχαν  όλα  τα  έγγραφα  που  λέγανε ,  όπως  ρωτήσαμε  εμείς  ως  

εγγύηση ,  ότι  ναι ,  είναι  νόμιμη  η  λειτουργία  του  αναψυκτήριου ,  έχει  

άδεια  και  σωστά  μπορεί  να  συνεχίσει  να  λειτουργεί .   

Ένα  άλλο  ερώτημα  είναι ,  γιατί  αργήσαμε  να  αντιδράσουμε  και  

γιατί  παραιτηθήκαμε  από  την  συζήτηση  στο  ΣΥΠΟΘΑ ;  Όχι  βέβαια ,  

είπατε  απομόνωσα ,  σύμβουλος .  Δεν  ήταν  σύμβουλος  ο  κ .  Μυστακίδης ,  

είχε  την  ευθύνη  και  προφανώς  ήταν  η  άποψη  της  Δημοτικής  Αρχής .  

Γιατί  παραιτηθήκαμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς  για  το  πρώτο  ερώτημα  σας  είπα  ότι  όχι .  Εγώ  τουλάχιστον  

προσωπικά  δεν  πήρα  κανέναν  για  να  έρθει ,  διότι  από  ότι  γνωρίζω  

υπάρχει  και  αγωγή  αυτών  προς  τα  εμάς .  Εγώ  πάντως  δεν  πήρα  κανέναν  

τηλέφωνο .   

 Όσον  αφορά  το  δεύτερο ,  το  ΄11, το  11 δεν  υπήρχε .  Η  όλη  

υπόθεση  ξεκίνησε  το  ΄14, ΄15.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  ρώτησα  κάτι  συγκεκριμένο  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Μπράβο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κληθήκαμε  εμείς  να  ψηφίσουμε  και  ερωτώ ,  υπήρχαν  έγγραφα  από  τις  

υπηρεσίες  που  λέγανε  ότι  μπορούμε  να  συνεχίσουμε  το  μίσθωμα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  μπορώ  να  σας  απαντήσω  ότι  το  μόνο  έγγραφο  το  οποίο  το  

κατέθεσε  ο  κ .  Πολυράβας ,  από  ότι  μου  είπε  η  υπηρεσία ,  ήταν  το  ΄14 

προς  το  ΄15 γι '  αυτό  το  λόγο  έκανε  μετά  εξώδικη  όχληση  προς  τον  

Δήμο  η  εταιρεία .  Δηλαδή  από  το  ΄14 και  μετά  μας  είπαν  αυτά  τα  

πράγματα .  Πιο  μπροστά  η  υπηρεσία  πιθανόν… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  το  ξέρω  αλλά  δεν  έχουν  καταθέσει .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  συνάδελφε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απαντάει… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  απαντήσει  ο  άνθρωπος  δεν  ήταν  εδώ .  Κύριε  συνάδελφε ,  

επειδή  το  ψηφίσατε  και  εσείς  και  κοιτιόμαστε  στα  μάτια ,  όχι  μόνο  

υπήρχαν  έγγραφα ,  υπήρχε  οικοδομική  άδεια  σε  ισχύ ,  υπήρχαν  όλες  οι  

άδειες ,  η  τεχνική  διεύθυνση  έλεγε  ότι  όλα  είναι  νόμιμα ,  ο  νομικός  

σύμβουλος  του  Δήμου  έλεγε  ότι  είναι  νόμιμα  όλα  τα  έγγραφα .  Δεν  

ξέρω ,  δεν  γίνομαι  κατανοητός ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ρώτησα  κάτι  συγκεκριμένο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  εγώ  συγκεκριμένα  απαντώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  υπάρχουν  τα  έγγραφο  και  εάν  υπάρχουν ,  γιατί  δεν  ήταν  μέσα  στον  

φάκελο ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό  τώρα  εγώ  δεν  μπορώ  να  το  ξέρω .  Εγώ  σας  απαντώ  συνάδελφοι ,… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Η  μίσθωση  κύριε  

προεδρεύοντα ,  πρώτον  εγώ  δεν  δέχομαι  από  εσένα  που  ξέρεις  τόσο  

καλά  τα  θέματα  να  λες  αυτό  το  πράγμα  εδώ  να  το  έχεις  ψηφίσει .  

Φυσικά  και  ήταν  όλα  τα  έγγραφα  στον  φάκελο  τότε  και  γι '  αυτό  το  

ψήφισες  και  πολύ  καλά  έκανες  και  το  ψήφισες  σαν  παράταξη  ως  μείζον  

αντιπολίτευση  γιατί  ή  ελάσσων ,  δεν  θυμάμαι  τότε  ακριβώς  και  πολύ  

καλά  έκανες  και  το  ψήφισες  γιατί  ήταν  όλα  τα  έγγραφα .  Εάν  δεν  ήταν  

δεν  θα  το  ψήφιζες .   

Και  ψηφίσαμε  όχι  αλλαγή ,  θα  με  συγχωρήσεις ,  όχι  αλλαγή  της  

μισθωτικής  σχέσης .  Οι  όροι  του  κ .  Μωυσιάδη ,  η  δημοπρασία  του  ΄06, 

το  ίδιο  μισθωτήριο ,  η  μόνη  αλλαγή  που  κάναμε  ήταν  στο  μίσθωμα .  Το  

πήγαμε  από  33,  10.  Δεν  αλλάξαμε  την  μισθωτική  σχέση .  Παρέμειναν  οι  

ίδιοι  όροι .  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό  λέω ,   μόνο  παράταση  και  αλλαγή  του  ποσού .  Όλα  τα  άλλα  

παρέμειναν  ίδια .  Δόθηκε  δηλαδή  μια  παράταση  στην  ήδη  υφιστάμενη  

μισθωτική  σχέση  και  όχι  μόνο  αυτό ,  επειδή  ρωτάς  και  πολύ  καλά  

κάνεις ,  οι  άνθρωποι  αυτοί  δεν  είναι  σήμερα  εδώ  γιατί  σου  εξήγησα  ότι  

οι  ίδιοι  ήθελαν  να  καταγγελθεί  η  μίσθωση ,  ανακόψανε  τον  χρηματικό  

κατάλογο  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια ,  δηλαδή  αμφισβητούν  την  οφειλή  

τους  και  εμείς  για  να  προστατεύσουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  λέμε  

ότι  τα  επιχειρήματα  που  σας  είπα  πριν  από  λίγο  για  να  διασφαλίσουμε  

τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Εμείς  λέμε  ότι  όχι ,  τα  οφείλετε .  Αυτοί  λένε  

ότι  όχι ,  ανακόπτουμε  τον  χρηματικό  κατάλογο  για  τους  Χ ,  Ψ  λόγους .   

 Δεν  υπήρχε  περίπτωση  εάν  η  Μαρία  η  Τσινίκα  που  γνωμοδότησε  

τότε  και  ο  κ .  Αμαξόπουλος ,  δεν  υπήρχαν  οι  νόμιμες  άδειες ,  όλα  τα  

έγγραφα ,  να  φέρουμε  εμείς  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Για  ποιο  

λόγο  να  το  κάνουμε ;  Και  δεν  θα  το  ψηφίζατε  και  εσείς  και  καλά  θα  

κάνατε .  Δεν  υπάρχει  τέτοιο  ζήτημα .  Όλα  τα  έγγραφα  υπάρχουν  στην  

απόφαση ,  εδώ  είναι  η  γραμματέας ,  στην  απόφαση… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά  από  δυο  με  τρία  χρόνια  όμως  ανακλήθηκε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η  οικοδομική  άδεια  ξανά  λέω ,  μόνο  από  τον  προϊστάμενο .  Πρώτον  εγώ  

στα  χρονικά  από  την  14χρονη  εμπειρία  την  νομική  που  έχω ,  πρώτη  

φορά  βλέπω  οικοδομική  άδεια  που  υπάρχει  εδώ  και  τριάντα ,  σαράντα  

χρόνια  να  ανακαλείται .  Αυτό  είναι  στα  χρονικά ,  δεν  έχει  ξανά  υπάρξει  

τέτοια .  Το  ΣτΕ  άδεια  που  περνάει  την  πενταετή  διάρκεια  δεν  την  
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ανακαλεί .  Ούτε  το  ΣτΕ  δεν  ανακαλεί  άδειες .  Μόνος  του  το  έκανε .  Σας  

το  λέω  και  σας  κοιτάω  στα  μάτια .  Μόνος  του  το  έκανε .  Δεν  μπορώ  να  

καταλάβω  γιατί  το  έκανε  μετά  από  σαράντα  χρόνια  που  η  οικοδομική  

αυτή  άδεια  ίσχυε .  Ίσχυε  άδεια  τριάντα  χρόνια ,  σαράντα .  Εδώ  είναι  ο  κ .  

Αντώνης .  Δεν  μπορώ  να  καταλάβω  γιατί  την  ανακάλεσε .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  σας  λέω  ότι  η  εταιρεία  θέλησε  από  μόνη  της  

και  έστειλε  στον  Δήμο  καταγγελία  της  μισθωτικής  σχέσης ,  ανέκοψε  

τον  χρηματικό  κατάλογο ,  γιατί  εμείς  τους  επιβάλαμε  τα  δέοντα  και  

είμαστε  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Γαλάνη  μην  επαναλαμβανόμαστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει  κ .  προεδρεύοντα ,  με  συγχωρείτε ,  γιατί  είναι  πολύπλοκο  το  

θέμα  και  θέλω  να  προστατεύσω  τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Ο  Δήμος  με  

έγγραφό  του  προς  τα  Διοικητικά  Δικαστήρια  με  την  βοήθεια  του  

νομικού  συμβούλου  και  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  διασφαλίζει  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου  σύμφωνα  με  την  μισθωτική  σχέση  που  ξεκίνησε  

από  τον  κ .  Μωυσιάδη  που  είχε ,  το  λέω  ρητά  και  κατηγορηματικά ,  πολύ  

καλούς  όρους .   

Ένας  όρος ,  τον  θυμάμαι  απέξω  και  δεν  τον   ξεχνάω ,  είναι  ότι  ο  

Δήμος  δεν  έχει  ευθύνη  για  τα  πραγματικά  και  νομικά  ελαττώματα  της  

μίσθωσης  αυτής .  Τελεία  και  παύλα ,  τι  να  πω  άλλο ;  Αυτό  μας  καλύπτει  

κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κύριος   Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Επειδή  ο  κ .  Φωτιάδης  απευθύνθηκε  σε  μένα ,  εάν  υπήρχαν  όλα  τα  

έγγραφα ,  μα  κ .  Φωτιάδη  δεν  μελετήσατε  τον  φάκελο ;  Υποτίθεται  ότι  

τον  μελετήσατε  και  ψηφίσατε .  Ρωτάτε  εάν  υπήρχαν  τα  έγγραφα ;  Ο  

φάκελος  υπήρχε ,  ότι  είχε  μέσα  τα  μελετήσατε  και  ψηφίσατε .  Τι  ρωτάτε  

τώρα ;  Δεν  μπορώ  να  την  καταλάβω  αυτή  την  ερώτηση .   

 Λοιπόν ,  καταγγελία  της  μίσθωσης  έγινε  από  αυτούς  που  την  

νοίκιασαν  και  ο  Μυστακίδης  που  απέσυρε  την  προσφυγή  του  πια ,  εγώ  

δεν  έχω  καμία  ενημέρωση .  Τώρα  το  είδα  όταν  διάβασα  την  εισήγηση .  

Δεν  ήξερε  τίποτα  εγώ  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα  πότε  κάναμε  την  ανάκληση ;  Εξαιτίας  ποιου  γεγονότος ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ποιος  μπορεί  να  απαντήσει  σε  αυτό ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  για  το  πλημμυρικό  φαινόμενο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  εγώ  δεν  ήμουνα  εδώ  αλλά  υποθέτω  μετά  τις  πλημμύρες ,  

τουλάχιστον  που  είχα  δει  στην  τηλεόραση ,  υποθέτω  ότι  μετά  ο  κ .  

Πολυράβας  έκανε  το  έγγραφο  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  θα  απαντήσω  εγώ .  Υπήρξε  ανώνυμη  καταγγελία  στην  

εισαγγελία  και  έγινε  έρευνα ,  τι  έγινε  και  ο  προϊστάμενος  την  

ανακάλεσε .  Αυτό  ήταν .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

18

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  το  κτήριο  έγινε  παράνομα  χωρίς  καμία  άδεια .  

Τον  έκανε  ο  Γεωργούλας  έτσι  με  την  μαγκιά  του  και  ο  Γεωργιάδης  ο  

συγχωρεμένος  που  ήταν  Πρόεδρος  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   Εν  πάση  

περιπτώσει ,  εγώ  ένα  πράγμα  θα  πω .  Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  

επιτρέπεις ,  να  πω  μια  κουβέντα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εγώ  θέλω  να  

βοηθήσω .   

Κύριε  Δήμαρχε ,  χωρίς  άδεια  οικοδομική  άδεια  μπορεί  να  πάρει  

άδεια  λειτουργίας  κανένα  κατάστημα ;  Πείτε  μου .  Απλή  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάτσε  Γαλάνη ,  να  βοηθήσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Χωρίς  οικοδομική  

άδεια  η  υπηρεσία  μπορεί  να  χορηγήσει  άδεια  λειτουργίας ;  Όχι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά  ο  Μωυσιάδης… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε  Γαλάνη .  Περίμενε .  Άσε  με  να  τελειώσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γαλάνη  άσε  με  να  τελειώσω  παιδί  μου .  Κάτσε  να  τελειώσω .   

 Ρωτάω  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  χωρίς  οικοδομική  άδεια  

λειτουργία  δεν  μπορεί  να  πάρει  κανένα  κατάστημα .  Από  την  ώρα  που  

ανακλήθηκε  η  άδεια  από  την  Πολεοδομία  παύει  να  υπάρχει  

νομιμότητα .  Και  δεν  έχει  κανένα  δικαίωμα  ο  Δήμος  να  . .οποιαδήποτε  
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εταιρεία  είναι .  Δεν  έχει  κανένα  δικαίωμα .  Δεν  έχει  άδεια ,  δεν  

λειτουργεί .  Τελείωσε .  Μυαλό  χρειάζεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Την  ερώτηση  έκανες  τοποθέτηση .  Δεν  θα  σου  δώσω  τον  λόγο  για  

τοποθέτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  ερώτηση  έκανα  κύριε .  Εσύ  θα  μου  απαντήσεις  αφού  θέλεις  να  

είσαι  ο  Πρόεδρος .  Μπορεί  να  πάρει  άδεια  χωρίς  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  καταλάβατε ;  Είναι  παράνομοι .  Ο  Δήμος  είναι  

παράνομος .  Πώς  να  το  κάνουμε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Το  ποσό  αυτό  το  είπα  και  

προηγουμένως ,  το  ποσό  αυτό  των  85.000 σε  ποια  χρονική  περίοδο  

αναφέρεται ;  Από  την  ώρα  που  ανακλήθηκε  η  άδεια  μέχρι  σήμερα ,  λόγω  

χάρη ;  Εάν  όντως  είναι  έτσι ,  με  ποιο  δικαίωμα  νομικό  μπορούμε  εμείς  

να  διεκδικήσουμε  τις  85.000; Εφόσον  δεν  υφίσταται  η  επιχείρηση .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Γαλάνη ,  αυτό  ρωτάω  να  μάθω .  Γιατί  η  εισήγηση  δεν  

διευκρινίζει  την  χρονική  περίοδο .  Εάν  είναι  παλαιότερα  εντάξει ,  δεν  

υπάρχει  κανένας  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κ .  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσύ  θα  την  δώσεις  την  απάντηση  αφού  δεν  . .  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  

που  ήταν  πριν  από  εσένα .  Δεν  αρκεί  εκείνη  η  απάντηση  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σχεδόν  έχει  γίνει  περίπου  το  ίδιο  ερώτημα  και  θα  ρωτήσω ,  για  να  βγει  

στην  δημοπρασία  ένα  ακίνητου  του  Δήμου  πρέπει  να  είναι  με  απλά  

λόγια  καθαρό .  Άρα  λοιπόν  έχουμε  το  ΄11 ένα  καθαρό  κτήριο ,  το  οποίο  

έχει  όλες  τις  άδειες  και  λειτουργεί  νομιμότατα .  Το  ΄06 και  το  ΄11 εμείς  

επικαιροποιούμε  και  κάνουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ΄08 έκλεισε  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  προσέξτε  την  ερώτησή  μου ,  ερχόμαστε  το  ΄14 και  η  ίδια  η  

υπηρεσία  η  οποία  είναι  του  Δήμου ,  δεν  είναι  πρόσωπο ,  μην  λέμε  ο  κ .  

Πολυράβας ,  ο  κ .  Πολυράβας  είναι  εκπρόσωπος ,  προϊστάμενος  μιας  

υπηρεσίας ,  της  Πολεοδομίας  του  Δήμου .  Έρχεται  η  ίδια  η  υπηρεσία  και  

ανακαλεί  την  οικοδομική  άδεια .   

 Άρα  λοιπόν  και  ερχόμαστε  τώρα  εμείς  να  ζητήσουμε  χρήματα  

από  τους  ανθρώπους  αυτούς  που  υπαιτιότητα  δική  μας ,  της  υπηρεσίας  

μας ,  η  υπηρεσία  του  Δήμου  ανακάλεσε .  

 Εάν ,  τώρα  θα  μου  απαντήσετε  εδώ ,  ο  οφειλή  αφορά  από  το  ΄11 

έως το ΄14 ή αφορά από την ημέρα που ανακλήθηκε η άδεια;  Εάν 

αφορά  από  την  ημέρα  που  ανακλήθηκε  η  άδεια ,  νομίζω  κάνουμε  

μεγάλο  λάθος  και  δεν  έχουμε  κανένα  δικαίωμα  να  ζητήσουμε  τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εάν  μου  επιτρέπετε  κ .  προεδρεύοντα ,  επειδή  δεν  

έχω  κανένα  πρόβλημα  να  απαντώ  σε  τέτοια  ζητήματα  που  είναι  

πολύπλοκα  και  ακανθώδη ,  σου  λέω  Βασίλη  ότι  πρώτον ,  όταν  ο  κ .  

Μωυσιάδης  έβγαλε  την  δημοπρασία  ήταν  όλα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι ,  δεν  θα  τον  αφήσω .  Από  τότε  ξεκίνησε  η  δημοπρασία .  Ξέρω  πολύ  

καλά  τι  λέω .  Ξέρω  να  προστατεύω  τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Ξέρω  τι  

λέω .  Ήταν  άψογη  η  διαδικασία ,  είχε  ο  άνθρωπος  όλα  τα  νόμιμα  

έγγραφα ,  όταν  εμείς  το  ΄11 ξανά  ήρθαμε  μαζί  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  είχαμε  όλα  τα  έγγραφα  όπως  πρέπει  να  είναι .  Δεν  τα  

φτιάξαμε  εμείς ,  οι  υπηρεσίες  μας  είπαν  ότι  είναι  όλα  εντάξει  και  η  

Τεχνική  Διεύθυνση  και  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  και  οι  δυο  

δικηγόροι  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  η  ερώτηση  είναι  ασαφής .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ολοκληρώνω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από  το  ΄14… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  οι  οφειλές  είναι  από  το  ΄11 και  μετά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από το ΄11 μέχρι σήμερα;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Από  τον  Φεβρουάριο ,  να  με  συγχωρήσετε ,  από  τον  Φεβρουάριο  δεν  

είμαι  εκεί  για  να  σας  πω .  Δεν  μπορώ  να  σας  πω  το  ποσό .  Συνάδελφοι  

επειδή  κατάλαβα  την  ερώτησή  σας ,  το  ποσό  είναι  σίγουρα  από  το  ΄11 

και  μετά .  Είναι  σίγουρα  από  το  ΄11 και  μετά .  Δεν  μπορώ  να  το  πω  εγώ  

με  βεβαιότητα ,  εγώ .  Μα  δεν  είμαι  Αντιδήμαρχος  τώρα ,  τι  να  σας  πω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  μπορώ  να  το  θυμηθώ  αυτό  απέξω .  Δεν  μπορώ  να  το  θυμηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία  Καλώτα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε  να  σας  πω  κάτι ,  επειδή  ερωτάτε  για  την  ανάκληση  της  

άδειας ,  την  ανάκληση  της  άδειας  μπορεί  να  την  έκανε ,  συνάδελφοι ,  κ .  

προεδρεύοντα ,  ο  υπηρεσιακός  παράγοντας  αλλά  η  άδεια  λειτουργίας  

δεν  είχε  ανακληθεί  και  ο  Δήμος  δεν  είναι ,  επειδή  κάποιος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Εγώ  καταλαβαίνω  τι  θέλετε  να  πείτε  αλλά ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εγώ  καταλαβαίνω  τι  λέτε ,  όμως  υπάρχει  και  το  δικαίωμα  του  Δήμου  να  

ζητήσει  να  μην  ανακληθεί  η  άδεια .  Σας  εξηγώ  ότι  είχε  κατατεθεί  στον  

ΣΥΠΟΘΑ  αίτηση  ανάκλησης ,  ένσταση  ανάκλησης .  Αυτό  σας  εξηγώ  

από  την  πρώτη  μου  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Λοιπόν ,  το  ποσό  αυτό  αφορά ,  είναι  πριν  το  ΄14, χρωστάει  τέσσερα  

ενοίκια ,  30.000 σε  ρεύμα  και  από  εκεί  και  πέρα  είναι  οι  προσαυξήσεις ,  

οι  οποίες  έχουν  μπει  από  τότε .  Τέσσερα  χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  μόλις  πήρα  την  υπεύθυνη  και  μου  λέει  ότι  χρωστάει  αυτά  εδώ  

και  αυτά  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία  Καλώτα  έχετε  να  ρωτήσετε ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχω  καλυφθεί  με  τις  ερωτήσεις  των  συναδέλφων  και  για  να  μην  σας  

κουράζω  απλά  εγώ  κατάλαβα  και  τοποθέτηση  μαζί  και  τελειώνω ,  

κατάλαβα  ότι  επειδή  ακριβώς  υπάρχει  αυτός  ο  όρος ,  ότι  και  να  γίνει  

στην  ουσία  τζάμπα  συζητάμε .  Οι  δικηγόροι  αφού  έχουν  όρο  αυτό ,  να  

πρόσεχε  ο  ιδιοκτήτης .  Αυτό  κατάλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τοποθετήσεις .  Μισό  λεπτό  κ .  Αναστασιάδη ,  μισό  λεπτό .  Τοποθετήσεις  

έχουμε ;  Παρακαλώ .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Ηλίας  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

18

Αναστασιάδης .  Ο  Αντώνης  πρώτα .  Άλλος ;  Και  ο  κ .  Γαλάνης  εάν  

χρειαστεί .   

 Παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα  έρχεται  σήμερα  με  διατύπωση :  Έγκριση  

καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  δημοτικού  αναψυκτήριου  στην  κοιλάδα  

των  Αγίων  Αναργύρων .  Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης .  Η  

διατύπωση  δεν  έχει  περιεχόμενο .  Με  την  ανάλυση  που  κάναμε  και  τις  

απαντήσεις  που  πήραμε  η  σχέση  μας  έχει  καταλυθεί  ήδη  από  το  ΄14 

στην  ουσία ,  το  πλημμυρικό  φαινόμενο  ήταν  το  καλοκαίρι  του  ΄14 τον  

μήνα  Ιούλιο ,  η  ανάκληση  της  οικοδομικής  άδειας ,  κύριοι  συνάδελφοι  

έγινε  τέλος  του  ΄14.  

 Πρώτα  δηλαδή  έγινε  το  πλημμυρικό  φαινόμενο ,  πρώτα  

κινδύνευσαν  να  πνιγούν  άνθρωποι ,  το  είδε  το  σύμπαν ,  το  είδε  και  ο  

Διευθυντής  και  άρον-άρον  προσπάθησε ,  ο  ίδιος  τουλάχιστον ,  να  κάνει  

κάτι .   

 Το  όλο  εγχείρημα  έτσι  όπως  παρουσιάζεται  είναι  ανώδυνο ,  

ανάλαφρο  και  γενικότερα  ότι  δεν  έχει  ιστορία .  Εγώ  σε  αυτούς  που  λένε  

ότι  ξεκινούμε  από  την  μίσθωση  του  Μωυσιάδη ,  του  λέω  ότι  η  μίσθωση  

Μωυσιάδη  διακόπηκε  από  τον  κ .  Βλάχο ,  διότι  υπήρχαν  σοβαρά  θέματα .  

Ότι  ήταν  δασική ,  ότι  ήταν  κοίτη ,  κύριε  Γάτσιο  και  ότι  ήταν  επίσης  με  

μια  άδεια ,  η  οποία  αφορούσε  πολύ  μικρότερη  επιφάνεια  σε  κτίσμα .   

 Αυτά  είναι  γνωστά  τοις  πάσι  και  τώρα  εμείς  κάνουμε  ότι  δεν  

θυμόμαστε .   

Έρχεται  το  ΄11 το  θέμα  και  ρώτησα  και  βεβαίως  είδα  τι  φέρατε  

και  βεβαίως  θα  τα  αναζητήσω  και  πάλι  τώρα ,  να  δω  όλα  τα  συνημμένα  
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που  έπρεπε  να  είναι  τώρα  εδώ ,  γιατί  μιλάμε  για  ανάκληση  της  άδειας ,  

που  στην  ουσία  αφορά  το  έτος  ΄11, τέλος  του  ΄11, κύριοι  συνάδελφοι .  

 Άρα  λοιπόν ,  θα  δούμε  και  αυτοί  που  είπα  ότι  όλα  είναι  καλά  το  

΄11 και  πήραμε  μια  απόφαση  και  ο  Φωτιάδης  εισηγήθηκε ,  εφόσον  είναι  

όλα  καλά  να  δούμε  εάν  είχαν  διερευνήσει  ή  εάν  έτσι  το  είπατε ,  να  

δούμε  ποιος  υπερασπίζεται  τα  συμφέροντα ,  διότι  έγινε  καραμέλα  γιατί  

ρωτώ ,  παρένθετο ,  τα  συμφέροντα  στον  κυλικείο ,  στο  κτήριο  του  Δήμου  

τα  διασφαλίσατε  τώρα  που  πήρε  με  την  αγωγή  35 η  κυρία ;  Να  δούμε ,  

πώς  τα  διασφαλίζετε  τα  συμφέροντα  εσείς  που  προβλέπετε  και  

προνοείτε ;   

 Τώρα  εδώ  στο  θέμα  μας ,  ερχόμαστε  και  λέμε  ΄14 λοιπόν ,  

αιφνίδια  διακοπή  της  όποιας  προσπάθειας  και  εμείς  δια  του  Διευθυντή ,  

μετά  το  πλημμυρικό  φαινόμενο  δεν  είμαστε  ανεξάρτητοι ,  προϊστάμενος  

όλων  είναι  ο  κ .  Αγγελίδης .  Δεν  του  είπε  ότι  έλα  εδώ  Χριστιανέ  μου ,  να  

το  πω  απλά ,  κ .  Διευθυντή  τι  κάνεις ;  Γιατί  το  κάνεις ;  Φυσικά  και  θα  το  

κάνει  αφού  ήδη  τοπογραφήσανε  ότι  είναι  μέσα  στην  κοίτη  του  

χειμάρρου .  Τι  να  κάνει ,  να  μην  την  αποσύρει  την  άδεια ;  

 Υφίσταται ,  όπως  λέει  και  ο  κ .  Αναστασιάδης  άδεια  λειτουργίας ;  

Όχι  βέβαια .  Όταν  δεν  μπορεί  το  κτήριο  εκείνο  να  λειτουργήσει  δεν  

είναι  νόμιμο ,  πως  θα  μπορεί  να  λειτουργήσει  ένα  κατάστημα  και  με  

ποια  μορφή ;   

 Έχουμε  λοιπόν  εδώ ,  κοιτάξτε  γιατί  τα  αναφέρω  αυτά  και  θα  

δούμε  ποιος  υπερασπίζεται  τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Ποιος  τα  

υπερασπίζεται ,  προσέξτε .  

 Φέρνετε  λοιπόν  τους  δυο  επιχειρηματίες  εδώ  το  ΄11, τους  

απαλύνουμε  την  οφειλή .  Μας  είχαν  φέρει  μια  μελέτη ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  δεν  ήσασταν  κάποιοι ,  ζητούσαν  450.000,  εμείς  είχαμε  
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κάποιες  απαιτήσεις ,  δώσαμε  τα  χέρια ,  συμφωνήσαμε  να  μειώσουμε  το  

μίσθωμα ,  να  προχωρήσουν ,  να  πληρώνουν  και  τους  δώσαμε  για  12 

χρόνια .  

 Κάνανε  ότι  έκαναν  αυτοί ,  συμπεριφερθήκανε  όπως  φαίνεται .  

Εμείς  ρωτήσαμε ,  εμείς  ρωτήσαμε  ότι  έχουν  δική  τους  χελώνα ;  Δεν  

είχαν  δική  τους  χελώνα ,  διότι  εάν  είχαν  δική  τους  χελώνα  η  Δ .Ε .Η .  θα  

πήγαινε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  σήμερα  να  τα  πάρει  από  αυτούς ,  όχι  από  

εμάς .   

 Αυτό ,  λοιπόν ,  το  είχα  ρωτήσει  εγώ  ως  παράταξη  και  μας  είπατε  

ψέματα ,  γι '  αυτό  και  ζητάτε  30.000 για  ρεύμα .  Ερχόμαστε  στο  επίμαχο .  

Σήμερα ,  λοιπόν ,  εμείς  ζητούμε  από  αυτούς  80 πόσες  χιλιάδες .  Τι  θα  

μας  ζητήσουν  αυτοί ;  Κάνατε  κάποια  υπόθεση ;  Και  πως  καλούμε  τους  

συναδέλφους  να  ψηφίσουν ;  

 Το  ερώτημα  είναι  με  πολύ  περιεχόμενο .  Αυτοί  θα  μας  πουν  ότι  το  

΄11, κύριε  εισηγητά ,  μας  φέρατε  εδώ ,  μας  δώσατε  την  δυνατότητα  και  

τις  εγγυήσεις  ότι  εμείς  θα  λειτουργήσουμε ,  δεν  θα  έχουμε  πρόβλημα ,  

γίνεται  το  πλημμυρικό  φαινόμενο ,  μας  αφαιρείτε ,  έστω  από  μια  

υπηρεσία  του  Δήμου  σας .  Εμείς  είμαστε  κακοπληρωτές ,  όπως  

προκύπτει ,  στην  συνέχεια  εμείς  τι  κάνουμε ;  Σιωπή .   Σιωπή .  Πολύ  

μεγάλο  το  διάστημα  για  να  είναι  άλλοθι  για  την  απεργία  των  

δικηγόρων .   

 Η  ερώτησή  μου  είναι ,  κύριε  εισηγητά  εκείνο  το  επίμαχο  

διάστημα  του  ΄15 προς  ΄16 καμία  άλλη  ενέργεια  νομική  δεν  κάναμε  

από  τους  νομικούς  μας ;  Σαφέστατα  και  κάναμε  δεκάδες ,  ίσως  

εκατοντάδες .  Αυτή  την  αφήσαμε .  Τυχαίο ;  Τυχαίο .  Πότε  μας  έκαναν  

αυτοί την παρέμβασή τους;  Το ΄15; Τι  μας λένε;  Συγκεκριμένα 

πράγματα .  Ο  Αντιδήμαρχος  παρεμβαίνει  στον  Διευθυντή .  Στον  
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Διευθυντή ,  τον  οποίο  έχει  υφιστάμενο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αγγελίδης  

και  δεν  παρίσταται  εν  τέλει .   

 Δηλαδή  σήμερα  από  τον  μηχανισμό  και  από  το  πολιτικό  

προσωπικό  είναι  αποδεκτό  ότι  εκεί  δεν  λειτουργεί ,  δεν  μπορεί  να  

λειτουργήσει  κατάστημα .  Έτσι  δεν  είναι ;  Ξεκάθαρο  είναι .  Το  είπε  και  

ο  Διευθυντής ,  το  είπε  και  το  ΣΥΠΟΘΑ  με  τον  έναν  ή  τον  άλλο  τρόπο .   

 Εκεί  λοιπόν  έχουμε  ένα  θέμα  τεράστιο  κύριοι  συνάδελφοι .  

είμαστε  εκτεθειμένοι  απέναντι  στους  κυρίους .  Εάν ,  κύριε  εισηγητά ,  

του  χθες ,  λέω ,  επειδή  αναλάβατε ,  μας  ζητήσουν  αποζημίωση ,  διότι  με  

δική  μας  υπαιτιότητα  θα  πουν  ότι  τους  παρασύραμε  και  τους  πήρε  το  

ποτάμι ,  την  περιουσία  δήθεν ,  δήθεν  και  αυτή  την  αίσθηση  ότι  εκεί  δεν  

λειτουργεί  κατάστημα ,  τι  θα  πούμε  εμείς  εδώ  στους  συναδέλφους ;   

 Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  εν  τέλει  και  κλείνοντας ,  αυτό  το  θέμα  

έπρεπε  να  έρθει  άμεσα  το  ΄15. Έπρεπε  να  είχατε  τακτοποιήσει  την  

Δ .Ε .Η .  όπως  είπαμε .  Έπρεπε  και  τώρα  πρέπει  να  δούμε  αυτές  οι  

βεβαιώσεις  του  ΄11, όποιος  τις  έδωσε ,  έγγραφες  ή  προφορικές ,  εάν  

έχουν  στοιχείο  νομιμότητας  και  να  δούμε  πώς  ενήργησαν  οι  υπηρεσίες  

στην  συνέχεια  και  κάνανε  άρση  της  άδειας ;   

 Υπάρχουν  τεράστια  θέματα ,  διότι  εγώ  είμαι  σίγουρος ,  όπως  και  

την  προηγούμενη  φορά ,  θα  μας  φέρουν  μια  ωραία  μελέτη  οι  

συγκεκριμένοι  επιχειρηματίες  πολύ  παχουλή  αυτή  την  φορά  και  θα  μας  

ζητούν  για  12 χρόνια ,  από  το  ΄11 και  άλλα  12 χρόνια  το  ΄20 πόσο  

πάμε . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω .  Ένα  ποσό  που  θα  τρομάξουμε .   
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 Εδώ ,  κ .  εισηγητά  τα  πράγματα  δεν  τα  δουλέψατε  σωστά .  Όποιος  

λέει  μια  χαρά ,  θα  το  δείξει  ο  χρόνος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα  απαντήσετε  τώρα  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  εγώ  θέλω  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είμαστε  στις  ερωτήσεις .  Στο  τέλος ,  μετά ,  στις  τοποθετήσεις .  Κύριε  

Αντώνη  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θέλω  να  κάνω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γνωστά  είναι  τα  θέματα .  Να  τους  καλέσετε  και  να  κάνουμε  μια  

συμβιβαστική  λύση  να  βρούμε ,  διότι  η  αλήθεια  είναι  αλήθεια .  Χωρίς  

άδεια  η  Δ .Ε .Η .  δεν  δίνει  χελώνα .  Αυτά  τα  ξέρω ,  η  δουλειά  μου  είναι  

αυτή .  Το  πιο  σωστό  και  φρόνιμο  είναι  να  τους  καλέσουμε  και  να  

βρούμε  μια  συμβιβαστική  λύση .  Μην  κάνουμε  δηλαδή  επειδή  έχουμε  

εμείς  την  εξουσία ,  εξουσιάζουμε  κάθε  άνθρωπο .  Κρίμα  είναι .  Φωνάξτε  

τους  ότι  ελάτε  παιδιά  να  βρούμε  μια  λύση .  Φέρτε  τους  δικηγόρους ,  να  

βάλετε  και  εσείς  τους  δικηγόρους .  Ο  Αντιδήμαρχος  ακόμα  δεν  

ανέλαβε ,  τι  ξέρει  ο  άνθρωπος ;   

 Το  λογικό  είναι  αυτό .  Άκουσε  τον  Αντώνη  και  δεν  θα  χάσεις .  Και  

για  το  άλλο  που  μάλωσα  με  τον  άλλο  που  δεν  με  άφησες  να  μιλήσω ,  

εγώ  ξέρω  τι  λέω .  Πάμε  εμείς  στον  Τζίτζι  μαζί  οι  δυο  μας  και  θα  δεις  τι  
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θα  γίνει .  Άκουμε  που  σου  λέω  εγώ .  Κάνε  συμβιβαστική  λύση .  Αυτό  

έχω  να  πω .  Τίποτα  άλλο  εγώ  δεν  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητέ  προεδρεύοντα  και  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  καταγγελία  

μίσθωσης  θα  έπρεπε  να  γίνει  το  ΄15. Πρώτο  και  μέγιστο  λάθος .  Και  

εκπλήσσομαι ,  έπρεπε  να  περάσουν  δηλαδή  δυόμιση ,  τρία  χρόνια  για  να  

φτάσουμε  σε  αυτό  το  σημείο ;  Ένα  είναι  αυτό .   

 Εγώ  δεν  θα  μείνω  στα  πολεοδομικά  σημεία .  Αυτά  έχουν  λεχθεί  

και  νομίζω  τα  έχουν  εμπεδώσει  όλοι .  Εγώ  θα  μείνω  σε  μερικά  και  θέτω  

προβληματισμό  και  συγχρόνως  θα  τοποθετηθώ  κιόλας .   

 Λοιπόν ,  έχουμε  το  ΄14 την  αιφνίδια  διακοπή  και  φυσικά  

αποσύρεται  η  άδεια .  Ερχόμαστε  τώρα  εμείς  και  λέμε  ότι  ξέρετε ,  εμείς  

πήραμε  την  άδεια  αλλά  εσείς  πληρώστε .  Υπάρχει  όντως  μια  σύμβαση ,  

η  σύμβαση  όμως  εκείνη  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  μέρος  των  

επιχειρηματιών ,  όποιοι  και  εάν  είναι  στην  λογική  των  διαφυγόντων  

κερδών ,  οπότε  θα  τρέχουμε  και  δεν  θα  φτάνουμε .  

 Είναι  ένα  σημείο  το  οποίο  δεν  αναφέρεται  πουθενά .  Με  επίταση  

ρώτησα ,  για  ποια  χρονική  περίοδο  είναι  αυτά  τα  85 χιλιάρικα ;  Δεν  

μπορούσε  να  μου  απαντήσει  ο  κ .  Χαρίτος  και  δικαιολογημένα  γιατί  δεν  

ήξερε ,  δεν  ήταν  σε  εκείνη  την  χρονική  περίοδο  ο  υπεύθυνος  

Αντιδήμαρχος .   

 Αυτό  το  οποίο  διαπιστώνω  είναι  πριν  από  το  ΄14 με  βάση  τα  

ακούσματα ,  γιατί  η  εισήγηση  δεν  αναφέρει  απολύτως  τίποτα .  Πριν  από  

το  ΄14. Όμως  εδώ  υπάρχει  μια  ολιγωρία .  Οι  85.000 είναι  μεγάλο  

χρηματικό  ποσό .  Από  μέρους  του  Δήμου  ποιες  ενέργειες  έγιναν ,  έτσι  
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ώστε ,  να  γίνουν  απαιτητά  τον  χρόνο  που  έπρεπε  το  συγκεκριμένο  

ποσό ;  Γιατί  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  καταγγέλλεται  η  σύμβαση  και  

βάζεις  κλειδί .  Δεν  τον  αφήνεις  να  λειτουργήσει  και  να  έρχεται  τώρα  με  

έναν  φάκελο  και  να  ζητάει  ένα  κάρο  χρήματα ,  γιατί  αυτό  

πληροφορούμε  και  θέλω  να  πιστεύω  πως  και  οι  άλλοι  το  γνωρίζουν .   

 Δεν  έχουν  σταματήσει  μόνο  ότι  έχει  σχέση  με  το  χρέος ,  κ .  

Γαλάνη ,  αλλά  πολύ  φοβάμαι  ότι  θα  ζητήσουν  διαφυγόντα  κέρδη .   

 Εγώ  πιστεύω  ότι ,  κατά  την  άποψή  μου ,  έτσι  όπως  ήρθε  η  

εισήγηση  είναι ,  κακώς  ήρθε  τώρα ,  κακώς  ήρθε  τώρα  και  είναι  

δύσκολο ,  επειδή  η  εισήγηση  είναι  ελλιπέστατη ,  είναι  δύσκολο  εγώ  

προσωπικά  να  ψηφίσω  ναι  μολονότι  αγωνίζομαι  και  θα  αγωνίζομαι  για  

τα  συμφέροντα  του  Δήμου .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή  εγώ  νομίζω  ότι  είμαστε  όλοι  από  την  ίδια  πλευρά  και  δεν  

κανείς  από  απέναντι ,  εγώ  θα  περίμενα  από  όλους  εσάς  συνάδελφοι ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  προεδρεύοντα ,  αντί  να  στηλιτεύετε  την  ολιγωρία  

αυτή  που  είπατε ,  στην  αποπληρωμή  των  οφειλόμενων .   

 Καλά  εμείς  είμαστε  με  τον  Δήμο  ή  είμαστε  με  τους  μισθωτές  

επειδή  δεν  πληρώνουν ;  Όλες  οι  ενέργειες  έγιναν  και  εστάλησαν  οι  

κλήσεις  και  εστάλησαν  οι  επιστολές  και  έγινε  κατάσχεση  εις  χείρας  

τρίτου  στην  εταιρεία ,  όλες  έγιναν ,  όλες  οι  ενέργειες .  Καλά  κάνετε  και  

ρωτάτε ,  έγιναν  όλες .  Οι  υπηρεσίες  δεν  μπορούν  να  κάνουν  αλλιώς .  

Είναι  υποχρεωμένες  να  τις  κάνουν ,  όπως  τις  κάνουν  και  για  τα  φυσικά  

και  για  τα  νομικά  πρόσωπα .   

 Και  αυτά  έγιναν  και  όλα  τα  έγγραφα  που  ήρθα  το  ΄11 εδώ  σε  

αυτή  την  αίθουσα  και  ψηφίστηκαν  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  

ήταν  όλα  εδώ .  Εγώ  θα  πω  και  ονόματα .  Και  ο  κ .  Αμαξόπουλος  είχε  
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γνωμάτευση  και  η  κυρία  Τσινίκα  είχε  γνωμάτευση  και  ο  πρώην  

Διευθυντής  της  Τεχνικής  Διεύθυνσης ,  ο  κ .  Κοροπαλάτης  είχε  έγγραφα  

και  νόμιμη  οικοδομική  άδεια  υφίστατο ,  ίσχυε  και  ο  κ .  Γεωργούλας ,  

ένας  από  τους  καλύτερους  δημάρχους  της  πόλης  των  Σερρών  που  το  

έκανε  είχε  και  αυτός  άδεια  για  να  το  κάνει .  Υπήρχαν   έγγραφα .   

Πως  οι  κ .  Μωυσιάδης  που  καλώς  έπραξε ,  έβγαλε  στην  

δημοπρασία  το  συγκεκριμένο  ακίνητο  και  ήρθαν  οι  και  το  πήραν  οι  

συγκεκριμένοι  μισθωτές  και  έβαλε  αυτούς  τους  όρους  που  σας  λέω ;   

Καλά  και  σας  εξηγώ  τόση  ώρα ,   είναι  σαν  να  μιλάω  σε  ώτα  μη  

ακουόντων ,  σας  εξηγώ  τόση  ώρα  ότι  υπήρχε  ένας  όρος  μέσα  στην  

μίσθωση  που  έλεγε  ότι  εάν  υπάρχει  πραγματικό  ή  νομικό  ελάττωμα  ότι  

ο  Δήμος  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  και  εσείς  μου  λέτε  τώρα  εάν  θα  

έρθουν  αυτοί  να  μας  κάνουν  αγωγή  για  αποζημίωση ;   

Το  Προσόδων  που  μόλις  τώρα  επικοινώνησα  μαζί  του  για  να  

φρεσκάρω  και  την  δική  μου  μνήμη ,  την  τελευταία  φορά ,  το  χρονικό  

διάστημα  που  επέβαλε  το  μίσθωμα  ήταν  ΄15. Άρα  μια  χαρά  είμαστε ,  

δεν  είναι  μέχρι  σήμερα .  Για  να  σας  βοηθήσω  για  να  μην  λέτε  

επιχειρήματα  τα  οποία  δεν  είναι  εντάξει .   

 Μέχρι  το  ΄15 έβαλε  μίσθωμα  οφειλόμενο ,  δεν  έβαλε  ούτε  του  ΄16 

ούτε  του  ΄17. Επομένως  είμαστε  εντάξει .  Είμαστε  πως  να  το  πω… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αλλά  από  το  ΄14, κύριε  συνάδελφε ,  μέχρι  το  ΄15 για  ένα  διάστημα  

υπήρχε  η  ένσταση  στο  ΣΥΠΟΘΑ ,  δεν  ξέραμε  εάν  τελικά  θα  επικυρωθεί  

η  ανάκληση  της  οικοδομικής  άδειας ,  . .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Άρα  λειτουργούσε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  ότι  έκανε  ένας  προϊστάμενος  μια  ενέργεια  δεν  σημαίνει  ότι  με  το  

που  την  έκανε  επικυρώνεται .  Έπρεπε  να  περάσει…. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  ΄15 είχαν  αποχή  οι  δικηγόροι  ένα  χρόνο  και  το  ΄16 και  το  ΄17 σας  

εξηγώ  και  σας  κοιτώ  στα  μάτια ,  ο  συνάδελφος  από  την  Πολεοδομία  

είχε  κάνει  ένσταση  στο  ΣΥΠΟΘΑ  για  να  μην  ανακληθεί  η  οικοδομική  

άδεια .   

 Επομένως ,  εάν  σας  έκανε  εγώ  καταγγελία  της  μίσθωσης  όσο  

ήμουν  Αντιδήμαρχος  τον  Φεβρουάριο  του  ΄17 ή  ο  κ .  Χαρίτος  μέχρι  

σήμερα  που  πέρασαν  έξι ,  επτά  μήνες ,  θα  λέγατε  ότι  καλά  εδώ  εσύ  

παλεύεις  στο  ΣΥΠΟΘΑ  να  μην  ανακληθεί  η  οικοδομική  άδεια  και  μου  

φέρνεις  καταγγελία  της  μίσθωσης ;  Γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  φέραμε  

καταγγελία  της  μίσθωσης .   

 Σας  λέω ,  επειδή  είστε  μαζί  μας ,  πιστεύω ,  σας  κοιτώ  στα  μάτια  

και  τον  κ .  Μηλίδη  και  εσάς  και  λείπει  ο  κ .  Καρύδας  και  ο  κ .  

Γιαννακίδης  είστε  μαζί  μας ,  σας  εξηγώ  η  εταιρεία  αυτή  όφειλε  και  

εμείς  του  κυνηγούσαμε  με  κάθε  τρόπο ,  με  τα  νόμιμα  μέσα  και  χελώνα  

έβαλε  μόλις  πήρε  το  Προσόδων ,  φυσικά  έβαλε  χελώνα  κανονικά .   

 Εδώ  σας  ενημερώνω  ότι  αυτά  υπήρχαν  τριάντα  και  σαράντα  

χρόνια .  Με  τον  κ .  Γκότση  τακτοποιήσαμε  δεκαετιών  θέματα  τέτοια .  

Τακτοποιήσαμε  όλα  αυτά  και  χελώνα  μπήκε  και  τα  πήραν  όλα  στο  

όνομά  τους  και  όφειλαν  και  τους  κυνηγήσαμε  για  να  πληρώσουν  και  θα  

συνεχίσουμε  να  τους  κυνηγάμε  με  τον  κ .  Χαρίτο  ως  συνέχεια  αυτής  της  
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προσπάθειας  αλλά  σας  εξηγώ  ότι  δεν  γινόταν  αλλιώς  να  έρθει  η  

καταγγελία  νωρίτερα .  Τώρα  έπρεπε  να  έρθει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά  τώρα ,  κύριε  συνάδελφε ,  εμένα  τώρα ,  σε  μένα  τα  κάνετε  αυτά ;  

Κάντε  καμία  ανώνυμη  καταγγελία ,  εάν  θέλετε .  Μήπως  σας  αρέσει  να  

κάνετε  καμία  ανώνυμη  καταγγελία .  Σε  μένα  τα  λέτε  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κ .  Γαλάνη ,  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε  μένα  τα  λέτε ;  Εγώ  θα  σας  απαντήσω  τώρα  γι '  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Στο  θέμα  μας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εσείς  που  ξέρετε  εάν  τα  έχω  διαφυλάξει ;  Επειδή ,  δεν  ξέρετε  καθόλου  

και  δεν  με  παρακολουθείτε  πως  λειτουργώ ,  ούτε  με  παρακολουθούσατε  

έξι  χρόνια ,  εάν  με  παρακολουθούσατε  μια  φορά  θα  μου  είχατε  πει ,  θα  

μου  είχατε  δώσει  και  συγχαρητήρια… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ορίστε ;  Γιατί  με  ειρωνεύεστε ;  Δεν  τα  αξίζω ;  Δεν  τα  άξιζα ;  Η  

προσπάθεια  της  Δημοτικής  Αρχής  στον  τομέα  μου  δεν  άξιζε ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συγχαρητήρια  δεν  τα  δίνουν .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όχι ,  απαντήστε  εσείς  τώρα .  Δεν  άξιζε  αυτή  η  προσπάθεια  που  έγινε ;  

Είστε  δημόσιο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι  κύριε  δεν  θα  συνεχίσω .  Δεν  θα  με  ρωτάτε  εσείς  εμένα .  Εγώ  θα  

ρωτάω  εσάς .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Γαλάνη  είμαστε  εκτός  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς  που  προκηρύξατε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  λέω ,  κύριε  προεδρεύοντα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  πολύ  και  τους  δυο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  προεδρεύοντα  δεν  δέχομαι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πιστεύω  το  λέτε  για  αστείο .  Δεν  δέχομαι  εκτός  θέματος ,  ο  κ .  Φωτιάδης  

εκτός  θέματος  να  με  ρωτάει  για  να  πυροδοτήσει  εδώ  κλίμα .  Θα  του  πω  

ότι  όλα  , , ,  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Στο  θέμα  μας .  έχει  περάσει  η  ώρα ,  πρέπει  να  ζητήσουμε  και  παράταση .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  αυτή  νομότυπα  έγινε ,  αλλά  εάν  του  αρέσει ,  επειδή  ίσως  του  αρέσει  

όλες  τις  υποθέσεις  να  τις  πηγαίνει  στα  δικαστήρια ,  ας  κάνει  καμία  

ανώνυμη  καταγγελία  να  την  στείλει  και  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Γαλάνη  καταθέστε  την  άποψή  σας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  θα  του  πω  ότι  όλα  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  πολύ  δεν  έχετε  τον  λόγο  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  προεδρεύοντα  απαντώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Γι '  αυτό  το  θέμα  να  μιλήσεις .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφήστε  με  να  μιλήσω .  Δεν  θέλετε ;  Αφήστε  με  να  μιλήσω ,  να  μιλήσω  

να  ακούσει  ο  κόσμος .  Δεκαετίες ,  εδώ  ήσασταν ,  δεκαετίες  υπήρχαν  

τέτοια  προβλήματα .  Εγώ  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  με  τον  κ .  Γκότση  και  

με  τον  κ .  Μυστακίδη  τα  λύναμε  με  τον  κ .  Δήμαρχο .  Κανείς  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πριν  δεκαετίες  δεν  σας  νομιμοποιεί  και  εσάς  κ .  Γαλάνη  να  μην  είχατε  

την… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  σας  εξηγώ  ότι  το  τακτοποίησα .  Τα  τακτοποίησα  και  

αυτά .  Και  ένα  συγχαρητήριο  λόγο  δεν  είπατε .  Το  μόνο  που  λέγατε  
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τόσα  χρόνια  είναι  κριτική ,  ανώνυμες  καταγγελίες ,  δεν  λέω  ότι  ήταν  

από  εσάς ,  αλλά  το  θέτω  στο  σώμα ,  το  θέτω .  Δεν  λέω  ότι  ήταν  από  εσάς  

οι  διάφοροι  ποντικοί  στα  τυφλά ,  στα  σκοτεινά  στέλνουν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αυτά  να  τα  πείτε  στους  πολιτικούς .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαστε  ο  μόνος  Δήμος  στην  Ελλάδα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να  τους  βρείτε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Που  πολιτικοποιούμε  την  πολιτική  ζωή .  Έχω  μια  χαρά  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

. .κάτι  να  πείτε ;  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η  αντιπολίτευση  κοιτάει  πως  θα  ποινικοποιήσει  την  πολιτική  ζωή  του  

τόπου .  Εγώ  αυτό  το  θεωρώ  απαράδεκτο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κάνετε  λάθος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαστε  ο  μόνος  Δήμος  στην  Ελλάδα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είστε  εκτός  θέματος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλες  οι  υποθέσεις  πάνε  στα  δικαστήρια  εξαιτίας  κάποιων  οι  οποίοι  

θέλουν  να  στείλουν  πεισματικά  εκεί  τις  υποθέσεις ,  ενώ  οι  υποθέσεις  θα  

μπορούσαν  εδώ  να  λυθούν  με  σωστό  και  νομότυπο  τρόπο .   
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 Επομένως  και  ΄06 ο  κ .  Μωυσιάδης  που  έκανε  την  δημοπρασία  και  

το  ΄11..  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τα  είπαμε  αυτά  κ .  Γαλάνη .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι  υπηρεσίες  και  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  τα  έφεραν  τα  

έγγραφα ,  όχι  εγώ .  Ούτε  ο  κ .  Δήμαρχος  ούτε  ο  κ .  Φωτιάδης  που  ψήφισε  

και  αυτός  ναι  και  καλά  έκανε .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ωραία .  Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  απλώς  θέλω  να  πω  ότι  η  εισήγηση  αυτή  αφορά  αυτές  τις  

απαιτήσεις  που  έχει  η  υπηρεσία  από  τους  κυρίους  αυτούς .  Τώρα  εάν  

αυτοί  προσφύγουν  στα  δικαστήρια  και  ζητήσουν  οτιδήποτε  είναι  άλλο ,  

είναι  δικό  τους  το  θέμα .  Αυτή  την  στιγμή  εμείς  σαν  υπηρεσία  έχουμε  

καταχωρήσει  ένα  ποσό ,  το  οποίο  είναι  αυτό  εδώ  και  πιστεύω  ότι  είναι  

νόμιμο .  Για  να  το  γράψει  η  υπηρεσία  πάει  να  πει  ότι  είναι  νόμιμο .   

 Λοιπόν ,  οφείλουμε  πιστεύω  να  ψηφίσουμε  αυτό ,  ότι  να  τα  

ζητήσουμε  αυτά  τα  λεφτά .  Τώρα  εάν  αυτός  μας  πάει  στα  δικαστήρια  

και  ζητήσει  οτιδήποτε ,  αυτό  δεν  μπορώ  εγώ  να  το  προβλέψω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σήμερα  ψηφίζουμε  την  καταγγελία  της  σύμβασης .  Για  τα  χρήματα  δεν  

έχουμε  σχέση  νομίζω .   

 Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  παρακαλώ  να  είμαστε  εντός  του  

χρόνου  μας ,  γιατί  έχουμε  καθυστερήσει  και  να  ζητήσουμε  και  μια  

παράταση  για  μια  ώρα .  Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ωραία ,  εντάξει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα  μας  είναι  συγκεκριμένο .  Έγκριση  

καταγγελίας  και  συγχρόνως  τελειώνει  η  εισήγηση  με  την  απαίτηση  των  

85.000 ευρώ .  Είναι  συγκεκριμένο  αυτό  που  συζητούμε .   

 Η  παράταξή  μας  είπε  κάτι  πολύ  συγκεκριμένο .  Κύριε  εισηγητά  

ακόμα  και  αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορείτε  να  μας  πείτε  ακριβώς  ποιες  

είναι  οι  απαιτήσεις  μας  από  τους  συγκεκριμένους  επιχειρηματίες ,  από  

που  ακριβώς  προέρχονται .   

 Θέλουμε  εμείς  ακριβώς  να  μας  πείτε .  Δεν  μπορούμε  να  

ψηφίσουμε  επειδή  η  υπηρεσία .  Η  υπηρεσία  είπε  το  ΄06 έτσι ,  ύστερα  το  

΄08 έγινε  κάτι  άλλο ,  δεν  ήσασταν  εδώ ,  το  ΄11 είπε  κάτι  άλλο ,  το  ΄14 

μετά  το  πλημμυρικό  φαινόμενο   κάποια  υπηρεσία  είπε  κάτι  άλλο ,  

κάποιος  προσέφυγε ,  είμαστε  συνεχώς  σε  μια  εξελικτική  διαδικασία  που  

ο  ένας  ακυρώνει  τον  άλλο .   

 Εγώ  ανέφερα ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  το  κυλικείο  ως  παράδειγμα  διότι  

και  εκεί  προφανώς  θα  προσβλέψατε  να  βάλετε  τον  όρο  ότι  πάσα  

παράλειψης  και  τα  λοιπά ,  δεν  βαρύνει  τον  Δήμο .  Όμως  ήρθε  ο  

δικαστής  και  μας  είπε  ότι  θα  πληρώσετε  35 ωραία  χιλιάρικα  στον  

συγκεκριμένο .   

 Να  μην  με  διακόψετε  παρακαλώ ,  κάνω  έναν  συλλογισμό .   

 Εγώ  από  αυτό  το  δεδομένο ,  που  είναι  δεδομένο  λοιπόν ,  πάω  στο  

συγκεκριμένο  και  λέω  ότι  όπως  ο  δικαστής  αποφάσισε ,  γιατί  εκεί  πάλι  

εμείς  ένα  συγκεκριμένο  ακίνητο ,  εντός  ή  εκτός  εισαγωγικών ,  του  

Δήμου  ζητήσαμε  την  μίσθωση  και  εδώ  κάναμε  το  ίδιο .   
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 Εμείς  λοιπόν  πολύ  γνήσια  ενδιαφερόμαστε  για  τα  συμφέροντα  

του  Δήμου .  Δεν  θέλω  να  πω  ότι  κάποιοι  άλλοι ,  γιατί  ατυχώς  ο  κ .  

Γαλάνης  το  μάζεψε  μετά ,  είπε  για  καταγγελίες  και  τα  λοιπά .  Ποιος  

πήγε  στα  δικαστήρια  ποιους  είναι  γνωστό .  Από  την  πρώτη  φορά  από  το  

΄11. Τα  αφήνω  αυτά  γιατί  είναι  γνωστά  στους  Σερραίους .  Ποιος  κάνει  

ανώνυμες  καταγγελίες  επίσης  είναι  γνωστά .   

 Τώρα  στο  θέμα  μας .  Κύριε  εισηγητά  πρέπει  να  μας  διευκρινίσετε  

ακριβώς  από  που  προέρχεται  το  ποσό  και  πρέπει  να  μας  διευκρινίσετε  

πώς  συμβαίνει  να  αργούμε  από  το  ΄14 από  τον  11ο  του  ΄14, είμαι  

σαφής,  από τον μήνα Νοέμβριο του ΄14,  γιατί  έρχεται το θέμα σήμερα; 

Διότι  εάν  συμβαίνει  και  ζητούμε  ενοίκια  του  ΄15, δηλαδή  μετά  την  

ανάκληση  της  οικοδομικής  άδειας ,  ο  απλός  νους  λέει  ότι  πρέπει  να  

ζητήσουμε  και  του  ΄16 και  του  ΄17.  

 Εάν  όμως  δεν  ζητούμε  για  το  ΄15, έχουμε  άλλα  δεδομένα .  

Παρακαλώ  να  το  διευκρινίσετε ,  αλλιώς  πως  να  το  αποσύρουμε ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  να  τους  καλέσετε  εδώ ,  να  δούμε  τι  λένε  αυτοί ,  να  δούμε  τι  

λέμε  εμείς ,  γιατί  είμαστε  από  την  ίδια  πλευρά ,  να  αφήσουμε  τις  

κορώνες  για  το  ποιος  έκανε  δουλειά  θεϊκή  και  μοναδική ,  φαίνεται  εδώ  

εκ  του  αποτελέσματος  και  εάν  λοιπόν  είμαστε  από  την  ίδια  πλευρά  να  

το  πάρουμε  πίσω  το  θέμα ,  να  το  δούμε ,  να  τους  καλέσουμε  και  αυτούς ,  

μήπως  βρούμε  μια  συμβιβαστική  λύση ,  διότι  είναι  σίγουρο  με  το  

πρόσφατο  δεδομένο  του  κυλικείου ,  όπου  και  εκεί  είχαμε  τον  όρο  ότι  

εμείς  τους  δίνουμε  αλλά  ποιος  μπορεί  μετά  να  πιστέψει  τον  Δήμο  ότι  

δίνει  ένα  ακίνητο  και  μετά  λέει  ότι  εσύ  δημότη  ήθελες  και  τα  έπαθες ,  

εμείς  είμαστε  καταφερτζήδες ,  τώρα  βρες  και  κάνε  τα .   

 Αυτά  δεν  είναι  σοβαρά  πράγματα  ότι  μισθώνουμε  κάτι  και  την  

ευθύνη  για  την  άδεια  δεν  την  έχουμε  εμείς .   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω  κ .  προεδρεύοντα  με  μια  πρόταση  πολύ  συγκεκριμένη  ως  

παράταξη .  Η  πρότασή  μας  είναι  να  ανακληθεί  το  θέμα ,  να  έρθει  και  η  

άλλη  πλευρά ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  πάρουμε  σήμερα ,  να  το  αποσύρουμε .  Να  τους  καλέσουμε  και  

τους  άλλους ,  την  άλλη  πλευρά ,  συγνώμη ,  μην  παρεξηγηθούμε  κιόλας  

γιατί  είναι  και  η  τηλεόραση ,  να  δούμε  εμείς  ακριβώς  τι  ζητούμε ,  να  

δούμε  ακριβώς  τα  ποσά  πως  προέκυψαν ,  να  δούμε  από  πότε  εμείς  

έχουμε  την  ευθύνη ,  διότι  η  υπηρεσία  μας  είναι  δική  μας  υπηρεσία ,  

εννοώ  η  Πολεοδομία .  Για  να  είμαστε  πολύ  συγκεκριμένοι ,  κύριοι  

συνάδελφοι .  Για  να  μην  μπούμε  σε  περιπέτειες  και  βλάψουμε  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου ,  των  δημοτών .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  το  πιο  φρόνιμο  είναι  να  κάνουμε  έναν  συμβιβασμό  οι  

δικοί  τους  δικηγόροι  με  τους  δικούς  μας  δικηγόρους ,  διότι  αυτοί  οι  

δικηγόροι  μας  πάντα  χάνουν  όλες  τις  δίκες ,  όλες  τις  δίκες  τις  χάνουν ,  

. .να  τους  καλέσουμε ,  να  αποσύρουμε  σήμερα  το  θέμα ,  σας  είπα .  

Παρακαλώ  θερμά .  Για  το  καλό  δηλαδή  όλης  της  πόλεως .  Να  

αποσύρουμε  το  θέμα  γιατί  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  δεν  ξέρει  ο  άνθρωπος  τι  

συνέβη… τι  ξέρει  αυτός  ο  άνθρωπος ;   
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 Να  το  συζητήσουμε  σοβαρά ,  πιστέψτε  με  για  καλό  είναι  αυτό  το  

πράγμα  που  λέω .  Και  μετά  να  βγάλουμε ,  να  πάρουμε  μια  απόφαση .   

Εγώ  συμφωνώ  γι '  αυτά  που  λέτε ,  αλλά  είναι  δίκαιο ;  Γιατί  να  μην  

το  αποσύρουμε  το  θέμα ;  Σας  είπα  από  την  αρχή  να  συζητήσουν  μεταξύ  

τους ,  κύριε  Πρόεδρε ,  λογικό  είναι  αυτό .  Έτσι  δεν  είναι ;  Φρόνιμο  είναι .  

Γι '  αυτό  κ .  Αγγελίδη ,  να  μην  βιαστούμε .  Να  ανακαλέσουμε  την  

σημερινή  αυτή ,  να  ενημερωθεί  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  από  εκεί  ο  

άνθρωπος  γιατί  δεν  ξέρει .  Καλό  είναι  να  ανακαλέσουμε  την  σημερινή  

αυτή ,  το  σημερινό  θέμα ,  να  συνεννοηθούμε  ο  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εντάξει ,  κ .  Αναστασιάδη ,  καταγράφηκε  η  πρότασή  σας .  Κύριε  Ηλία  

Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είμαι  βέβαιος  πως  κανένας  από  τους  παρευρισκόμενους  εδώ  δεν  είναι  

κατά  των  συμφερόντων .  Όλοι  είμαστε  υπέρ  των  συμφερόντων  του  

Δήμου .  Αυτό  το  θεωρώ  δεδομένο  και  δεν  θα  πρέπει  ούτε  καν  να  το  

κουβεντιάζουμε ,  ούτε  καν  να  αναφέρεται .  Ούτε  καν  να  αναφέρεται .   

 Όμως  εδώ  υπάρχουν  μερικά  πράγματα  τα  οποία  με  οδήγησαν  

στην  τοποθέτησή  μου ,  έτσι  όπως  μίλησα  προηγούμενα  γι '  αυτό  και  

πάλι  θα  ζητήσω ,  λόγω  του  ότι  είναι  ασαφής  η  εισήγηση ,  λόγω  του  ότι  

δεν  προσδιορίζονται  με  σαφήνεια  οι  χρονικές  περίοδοι  και  τα  χρονικά  

σημεία  και  αυτό  το  πράγμα  δημιουργεί ,  οπωσδήποτε  μια  μειονεκτική  

θέση  στην  υπόθεση  από  την  πλευρά  του  Δήμου ,  θα  πρότεινα  την  

απόσυρση  του  θέματος ,  να  επανέλθει  το  θέμα ,  να  επανέλθει  το  θέμα  

όπου  θα  είναι  και  ο  υπεύθυνος  Αντιδήμαρχος  πολύ  πιο  καλά  

ενημερωμένος  αλλά  θα  είμαστε  και  οι  υπόλοιποι  το  ίδιο  καλά  
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ενημερωμένοι ,  έτσι  ώστε ,  να  κάνουμε  μια  σύνθεση  θέσεων  για  την  

αντιμετώπιση  των  προβλημάτων ,  με  σκοπό  το  συμφέρον  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε ,  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  κ .  προεδρεύοντα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

δεν  βρίσκω  ποτέ  άσχημε  την  λύση  του  συμβιβασμού .  Στην  Οικονομική  

Επιτροπή  εδώ  είναι  οι  συνάδελφοι  και  από  την  αντιπολίτευση  και  από  

την  συμπολίτευση  κάναμε  άπειρους  νόμιμους ,  νομότυπους  

συμβιβασμούς  που  ήταν  προς  το  συμφέρον  του  Δήμου .   

 Την  βρίσκω  αυτή  την  λύση  λογική  αλλά  θα  με  συγχωρήσετε  να  

μας  πω  το  εξής :  σήμερα  πρέπει  να  πάρουμε  την  απόφαση  της  

καταγγελίας .  Το  εάν  διαφωνούμε  τελικά  στο  τι  μας  οφείλουν  ή  εάν  

τους  οφείλουμε  εμείς  κάτι ,  αυτό  είναι  ένα  άλλο  ζήτημα .   

 Ήδη  σας  ενημέρωσα ,  ίσως  από  την  συζήτηση  που  έχει  ένταση  

γιατί  είναι  όλα  τα  θέματα  σημαντικά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ήδη  ο  

Δήμος  έχει  στείλει  χρηματικό  κατάλογο .  Ο  χρηματικός  κατάλογος  τον  

έδειχνε  τώρα  και  ο  πρώην  Πρόεδρος ,  είναι  από  εκείνη  την  περίοδο ,  το  

΄14. Μέχρι  το  ΄14 και  πίσω .  Είναι  εδώ  ο  χρηματικός  κατάλογος .  Αλλά  

σας  ενημερώνω  ότι  και  οι  αντίδικοι  το  γνωρίζουν  το  ποσό  αυτό .   

 Κύριε  προεδρεύοντα  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ποσό  αυτό  που  αναφέρει  ο  κ .  Φωτιάδης… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Προεδρεύοντα ,  με  συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  οι  αντίδικοι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι ,  μισθώματα .  Μισθώματα  έχει .  Και  μισθώματα  έχει  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα  γράφει  εκεί  ο  χρηματικός  κατάλογος  αναλυτικά .  Είναι  παλαιά .  Και  

η  άλλη  πλευρά  το  γνωρίζει ,  γιατί  είχε  πάρει  επιστολές .  Πήγε ,  μάλιστα ,  

σας  λέω  στα  δικαστήρια  τα  διοικητικά .  Έκανε  ανακοπή .  Κατέθεσε  

ανακοπή  και  εμείς  αντιδράσαμε  με  έγγραφο  και  με  την  Νομική  

Υπηρεσία  και  με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ ,  δηλαδή  εάν  βγήκε  μια  

νομότυπη  δημοπρασία  για  το  κυλικείο ,  που  το  αναφέρατε  και  

θεωρήθηκε  εκ  των  υστέρων  ότι  έχει  κάποια  ζητήματα ,  ενώ  εγκρίθηκε  

και  προχώρησε  η  διαδικασία  αρχικά ,  φταίω  εγώ  γι '  αυτό ;   

 Και  θα  σας  πω  και  κάτι  άλλο .  Επειδή  έχουμε  όλοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι ,  δεν  σκαλίζω  τίποτα ,  θέλω  όμως ,  προσέξτε  τι  θα  σας  πω ,  επειδή  

βγήκε  μια  πρωτόδικη  απόφαση  και  αδικεί  τον  Δήμο  εμείς  παρατάμε  τα  

όπλα  και  δεν  θα  κάνουμε  έφεση ;  Δεν  θα  πάμε  στο  Εφετείο  να  

κερδίσουμε ;   

 Εγώ  λέω  ευθαρσώς  και  σας  κοιτώ  εσάς ,  γιατί  το  αναφέρατε  το  

θέμα ,  το  εάν  γίνει  σωστή  δουλειά  στο  Εφετείο  θα  την  κερδίσουμε  την  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

20

υπόθεση .  Έχουμε  δίκαιο  πέρα  για  πέρα .  Αυτή  είναι  η  πεποίθησή  μου .  

Πιστεύω  στους  δικηγόρους  του  Δήμου .  Εγώ  δεν  συμμερίζομαι  την  

άποψη  ότι  οι  άνθρωποι  δεν  κάνουν  καλά  την  δουλειά  τους   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας .  Να  το  μαζεύουμε  σιγά  –σιγά .  Σας  

παρακαλώ  πολύ ,  έχει  τραβήξει  πολύ  το  θέμα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  έχω  να  πω  το  εξής  ότι  πολλές  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αποφασίζω  ότι  ο  χειρότερος  συμβιβασμός  είναι  καλύτερος  από  

οποιοδήποτε  δικαστήριο .  Σας  το  έχω  πει  και  άλλες  φορές  αυτό  εδώ  

μέσα .  Δεν  μαλώνω  κανέναν ,  λέω  δυνατά  την  άποψή  μου .   

 Κύριε  προεδρεύοντα .  Λέω  συγκεκριμένα  πράγματα .  Η  θέση  μου  

είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συζητείστε  γι '  αυτό  το  θέμα… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  θέλω  να  αφήσω  τίποτα  να  πέσει  κάτω  εάν  δεν  τελεσιδικήσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…Εσείς  δεν  προβλέψατε ,  γι '  αυτό  δικαιώθηκε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι  λέτε  τώρα ;  Τι  λέτε ;  Ποιος  το  είπε  αυτό ;  Ποιος  το  είπε  αυτό  ότι  δεν  

προβλέφθηκε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τέλος  πάντων ,   σας  αρέσει  να  το  μπερδεύετε  το  πράγμα .  Εγώ  έχω  να  

πω  το  εξής  ότι  η  καταγγελία  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γαλάνη  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο  δια  ταύτα .  Η  καταγγελία  πρέπει  να  γίνει  και  πρέπει  να  διεκδικηθεί  

αυτό  το  ποσό .  Εάν  τώρα  δεν  ξέρω  πως  θα  προχωρήσει  η  ανακοπή  και  η  

δική  μας  αντίδραση  στο  δικαστήριο  αυτό  το  διοικητικό ,  εάν  υπάρχει  

κάποια  πρόταση  για  εξώδικο  συμβιβασμό ,  θα  πρέπει  να  έρθει  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  μετά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Εάν  από  την  πλευρά  των  ανθρώπων  που  συνεργάστηκαν  μαζί  μας  

και  προσέχω  πως  μιλώ ,  υπάρχει  κάποια  διάθεση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι ,  περνάει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  έρχεται  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Δεν  λέω  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εσείς  λέτε  να  γίνει  . .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  λέω  να  γίνει ,  κύριε  προεδρεύοντα  ότι  σήμερα  υποχρεωτικά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Το  δεύτερο  πρέπει  να  γίνει ;  Πρέπει  να  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εννοείται .  Είμαι  υπέρ  των  συμβιβασμών .  Εάν  μπορεί  να  γίνει  

συμβιβασμός  είμαι  υπέρ .   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σήμερα  το  θέμα  έχει  δυο  σκέλη .  Το  πρώτο  είναι  η  καταγγελία  και  το  

δεύτερο  είναι  να  εισπράξουμε  και  τα  χρήματα .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα  δεν  μπορούμε  εμείς  να  αποφασίσουμε  αλλιώς  σήμερα .  Θα  έρθει  

μετά  . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και  τα  δυο  μαζί .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα  δεν  γίνεται  αλλιώς .  Και  θα  έρθει  μετά ,  κύριε  προεδρεύοντα ,  η  

άλλη  πλευρά ,  θα  κάνει  πρόταση  συμβιβασμού  και  θα  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κάντε  την  σούμα  και  θα  δείτε  ότι  είναι  όλα  πριν  από  το  ΄14. Εκεί  

γράφει  ΄15… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο  και  να  το  κλείσουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  κάτι  γιατί  ακούω  συμβιβασμό  και  τα  λοιπά .  

Μπορεί  να  είμαι  άσχετος  με  την  δικηγορική  και  με  την  νομική  τέχνη ,  

απλώς  θέλω  να  πω  ένα  πράγμα .  Για  να  γίνει  συμβιβασμός  ζητάνε  δυο  

άτομα  κάτι  και  υπάρχει  κάποιος  τρίτος ,  ο  οποίος  αυτός  που  δικάζει  και  

λέει  ότι  δικαιούστε  αυτά ,  δεν  δικαιούστε  αυτά .  Εδώ  δεν  υπάρχει  

συμβιβασμός .  Εδώ  ζητάμε  εμείς  αυτά  τα  χρήματα ,  τα  οποία  είναι  

καταχωρημένα  στους  χρηματικούς  καταλόγους  και  τα  λοιπά .   
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 Πήρα  τηλέφωνο ,  γιατί  εγώ  σας  είπα ,  κ .  Ηλία  τέσσερα  ενοίκια  και  

30.000.  Τώρα  ακριβώς  το  ποσό  δεν  το  έφερα .  Παράλειψη  δική  μου  που  

δεν  το  σκέφτηκαν  να  φέρω  τον  πίνακα  ακριβώς  το  τι  χρωστάνε .  Αυτό  

είναι  παράλειψη  δική  μου  αλλά  αυτή  την  στιγμή  εμείς  για  να  

προχωρήσουμε  παρακάτω  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε ,  ότι  μας  χρωστάνε  

αυτοί  οι  κύριοι  85.091,  02 ευρώ .  Δηλαδή  και  μετά  θα  δούμε .  Αυτοί  

μπορεί  να  ζητήσουν  5 εκατομμύρια ,  δεν  ξέρω ,  ότι  τους  έρθει .  Δικός  

τους  πρόβλημα ,  είναι  δικό  τους  δικαίωμα .  Θα  πάνε  στα  δικαστήρια ,  να  

πάνε .  Είναι  άλλο  θέμα .   

 Αυτή  την  στιγμή  συζητάμε  γι '  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  ο  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  μόλις  έκανε  ανάκληση  ο  Πολιράβας  αμέσως  έγινε  σύσκεψη  

και  με  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  τότε  τον  κ .  Μυστακίδη  και  με  τον  κ .  

Γαλάνη  και  με  τις  υπηρεσίες  και  τα  λοιπά  για  το  τι  θα  κάνουμε .  Έγιναν  

όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  και  από  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  τον  

κ .  Μυστακίδη ,  που  ήταν  ο  αρμόδιος  στην  Πολεοδομία  και  από  τον  

αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Γαλάνη  και  από  τις  υπηρεσίες .  Και  στην  

Νομική  Υπηρεσία   στάλθηκε  έγγραφο  για  να  μας  πει  τι  θα  κάνουμε  και  

τα  λοιπά  και  μετά  στο  ΣΥΠΟΘΑ  καθυστέρησε  πολύ .   

 Το  ΣΥΠΟΘΑ  μόλις  απάντησε  τώρα  ήρθε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Τώρα  απάντησε  το  ΣΥΠΟΘΑ .  Άρα  δεν  υπήρξε  καμία  

κωλυσιεργία  και  κάναμε  όλες  τις  απαραίτητες  κινήσεις .   

 Το  ρεύμα  επίσης  τακτοποιήθηκε .  Πρέπει  να  σας  πω  δεν  πλήρωνε  

κανένας ,  όλα  τα  πλήρωνε  ο  Δήμος .  Για  πάντα .  Εκκλησίες  θέλεις ,  

αναψυκτήρια ,  τα  πάντα  τα  πλήρωνε  ο  Δήμος .  Και  τα  βάλαμε  σε  μια  
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τάξη  όλα .  Τώρα  πληρώνουν  όλοι .  Εδώ  και  πέντε  χρόνια  δηλαδή ,  μετά  

το  ΄12, ΄11, δεν  ξέρω  ακριβώς  πότε ,  πληρώνουν  οι  πάντες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ΄14.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέλος  πάντων .  Καλά  τώρα .  Ηλία  μου  τώρα  θα  πω  εγώ ,  λέω  ότι  τα  

τακτοποιήσαμε  αυτά ,  πληρώνουν  οι  πάντες .  Δεν  ξέρω  εάν  έχει  ξεφύγει  

κανένας .   

Και  το  ποσό  που  βάζει  εδώ  η  υπηρεσία  δεν  είναι  τυχαίο .  Το  

έβαλε  από  το  μυαλό  της ;  Πήρε  τηλέφωνο  ο  κ .  Χαρίτος  και  το  

ξεκαθάρισε .  Έχει  ρεύμα  και  ενοίκια .   

Εγώ  δεν  είμαι  κατά  της  συμβιβαστικής  λύσης .  Και  χαίρομαι  που  

είστε  υπέρ  των  συμβιβασμών ,  διότι  για  το  θέμα  των  στρατοπέδων  δεν  

ήσασταν  υπέρ  των  συμβιβασμών .  Ή  όλα  ή  τίποτα  ήσασταν .   

Εγώ  έχω  πάντα  αυτή  την  φιλοσοφία ,  έχω  αυτή  την  φιλοσοφία  του  

συμβιβασμού  και  χαίρομαι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  σας  διέκοψα ,  δεν  θέλω  να  με  διακόψετε .  

Επιτέλους .  Συνέχεια ,  σε  διέκοψα  ποτέ ;  Δεν  θα  με  διακόψεις .  Τελείωσε .   

 Χαίρομαι  που  είστε  υπέρ  του  συμβιβασμού  και  ασφαλώς  θα  

κάνουμε  τις  ενέργειες  για  συμβιβασμό .  Προηγουμένως  όμως   πρέπει  να  

ληφθούν  αυτή  η  απόφαση  όπως  την  λέει  η  υπηρεσία .   

 Και  θα  σας  πω  και  κάτι  άλλο .  Έγινε  καταγγελία  στον  εισαγγελέα  

ανώνυμη  και  μετά  αναγκάστηκε  και  έκανε  ανάκληση  για  τους  δικούς  

του  λόγους ,  δεν  ξέρω  πως  το  τεκμηριώνει ,  ξέρω  εγώ  ο  προϊστάμενος  
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της  Πολεοδομίας  και  επειδή  ακούστηκε  πολύ  η  λέξη  πλημμυρικό  

φαινόμενο  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  έρχομαι  να  σας  πω  εγώ  το  

εξής :  το  μεγάλο  πλημμυρικό  φαινόμενο  πότε  έγινε  θυμάστε ;  Τότε  που  

ήρθαν  τα  νερά  μέχρι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  2003.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πότε ;  Το  2003,  το  2004.  Πότε  πήγαν  και  το  νοίκιασαν  το  αναψυκτήριο ;  

Το  2006.  Δεν  γνώριζαν  τι  συμβαίνει  εκεί ;  Πώς  πήγαν  και  το  νοίκιασαν  

το  2006,  όταν  είχαν  πλημμυρίσει  τα  πάντα  εκεί ;  Εκεί  είχε  γίνει  λίμνη ,  

είχε  σηκωθεί  το  νερό  δυο  μέτρα .  Πώς  πήγαν  και  το  νοίκιασαν ;   

Αυτά  τα  λέω  γιατί  δεν  ξέρω ,  εδώ  αγγίζουμε  μόνο  την  Δημοτική  

Αρχή ,  κανέναν  άλλο .  Για  όλα  φταίει  η  Δημοτική  Αρχή  και  ο  

Αγγελίδης .  Όλοι  είναι  οι  άλλοι  αγγελούδια .  

Δεν  πρέπει  να  αναρωτηθούμε  και  να  πούμε ,  μήπως  δεν  πήγαιναν  

καλά  οι  δουλειές  τους  και  βρήκαν  πάτημα  για  να  διεκδικήσουν  

χρήματα  από  τον  Δήμο  στα  καλά  καθούμενα ;  Λέω ,  μήπως .  Ρωτάω ,  δεν  

ξέρω .  Δεν  λέω  ότι  είναι  έτσι .  Δεν  πρέπει  να  το  υποπτευθούμε  αυτό ;   

Και  ρωτάω ,  είναι  δυνατόν  να  πηγαίνει  η  δουλειά  κάποιου  πολύ  

καλά  και  σηκώνεται  και  φεύγει  έτσι ;  Ίσα  – ίσα  πολλές  φορές  το  έχουν  

αποδείξει  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες ,  εάν  πάει  καλά  η  δουλειά  τους  

και  παρανομία  να  είναι ,  με  τα  νύχια  και  με  τα  δόντια  κρατιόνται .  Αυτά  

δεν  πρέπει  να  τα  υποπτευτούμε ;  Να  τα  αναρωτηθούμε ;   

Εγώ  ρωτάω .  Αναρωτιέμαι  τώρα .  Δεν  λέω  ότι  είναι  έτσι .  

Αναρωτιέμαι ,  δεν  πρέπει  να  αναρωτηθούμε  όλοι ;  Να  πονηρευτούμε ;  

Και  πιστεύετε  εσείς  ότι  εάν  έρθουν  για  συμβιβασμό  τι  θα  πουν ;  Σας  
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χρωστάμε ,  μας  χρωστάνε  και  τελειώσαμε ;  Πιστεύετε  ότι  θα  συμβεί  

αυτό ;  Το  πιστεύει  κανείς  από  εσάς ;   

Μακάρι  να  γίνει ,  δεν  πρόκειται .  Δεν  πρόκειται  διότι  

σφυγμομετρήθηκε  η  κατάσταση .   

Άρα  έγιναν  όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  και  από  τους  δυο  

Αντιδημάρχους  και  από  τις  υπηρεσίες  και  μόλις  απάντησε  το  

ΣΥΠΟΘΑ ,  τώρα  απάντησε  το  ΣΥΠΟΘΑ ,  μόλις  απέσυρε  ο  κ .  

Μυστακίδης  την  προσφυγή ,  αίτηση  που  είχε  κάνει ,  που  δεν  ήξερα  εγώ  

ότι  την  απέσυρε .  Εγώ  όταν  διάβασα  την  εισήγηση  τότε  κάλεσα  τις  

υπηρεσίες  και  ρώτησα  ότι  τι  γίνεται ;  Γιατί  την  απέσυρε ;  Λένε  ότι  δεν  

ξέρουμε  και  τα  λοιπά .   

Άρα ,  εάν  θέλουμε  εμείς  να  προστατεύσουμε  τα  συμφέροντα  του  

Δήμου  και  θέλω   να  πιστεύω  ότι  όλοι  θέλουμε  να  τα  προστατεύσουμε ,  

πρέπει  πρώτα  να  πάρουμε  αυτή  την  απόφαση .  Ασφαλώς  να  τους  

καλέσουμε  τους  ανθρώπους ,  να  τους  καλέσουμε  και  να  τους  πούμε  ότι  

ελάτε  να  δούμε  εάν  μπορούμε  να  βρούμε  μια  συμβιβαστική  λύση .  Να  

ακούσουμε  τις  προτάσεις  τους  και  εδώ  είμαστε ,  όλοι  μαζί  θα  το  

αποφασίσουμε ,  όπως  αποφασίσαμε  όλοι  μαζί  το  ΄11 για  παράταση  της  

μίσθωσης  με  όλα  τα  έγγραφα  που  υπήρχαν ,  όλοι  τα  μελετήσαμε  και  εν  

γνώσει  μας  αποφασίσαμε .  

Αυτά  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να  προχωρήσουμε  σε  ψηφοφορία ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι ,  ναι .  Κύριε  Μηλίδη ,  ναι .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη ;   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεν  σας  άκουσα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι  λέτε  δηλαδή .  Κύριε  Γιαννακίδη ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι  την  ημέρα  άρσης  της  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  ΄14.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  είναι  μέχρι  εκεί ,  κανένα  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Καδή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  είμαστε  σαφείς .  Οι  προσαυξήσεις  είναι  άλλο  πράγμα .  Εμείς  λέμε  

ναι  και  λέμε  στο  ποσό ,  το  όποιο  ποσό  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  ΄14.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  758/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Περί  διαγραφής  ή  μη  του  με  ΑΚΔ  1125 δημοτικού  ακινήτου  

 από  το  Κτηματολόγιο  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  υπηρεσία  γνωμοδοτεί  θετικά .  Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  759/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης:  ¨Βελτίωση  προσβασιμότητας   

και  οδικής  ασφάλειας  στην  επέκταση  της  οδού  Μ .  Αλεξάνδρου  

 (1ο  χλμ .  Σερρών-Δράμας)  από  το  χείμαρρο  Αγ .  Αναργύρων   

έως  το  χείμαρρο  Αγ .  Γεωργίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  λέμε  εκπόνηση  μελέτης  τι  ακριβώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  δυο  κουβέντες ,  κ .  Γκότση ,  όχι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διαβάσεις ,  κυκλικούς  κόμβους… όλα  αυτά  τα  οποία  αντιμετωπίζουν  

προβλήματα  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  760/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   
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ΘΕΜΑ  23ο:  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  41832/29-9-2017 ένστασης  του  αναδόχου   

του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων   

στο  Δήμο  Σερρών¨ ,  κατά  της  υπ’  αριθμ .  39808/18-9-2017 απόφασης   

της  Δ .Τ .Υ .  για  την  επιβολή  ποινικών  ρητρών  που  αφορούν  το  εν  

λόγω  έργο  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7761/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Σχετικά  με  συντήρηση  και  τεχνική  αστυνόμευση   

τμημάτων  οδικού  δικτύου  πόλης  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  τεχνική  αστυνόμευση  τμημάτων  οδικού  δικτύου .   Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε .  Συνάδελφοι  το  θέμα  είναι  σοβαρό  γιατί  σήμερα  είμαστε  

εμείς ,  αύριο  μπορεί  να  είναι  άλλη  Δημοτική  Αρχή  και  θα  επωμιστεί  

όλα  αυτά .  Δηλαδή  μας  λένε  να  κάνουμε  κάτι  χωρίς  πόρους .  Εμείς ,  από  

ότι  ξέρετε ,  περάσαμε  να  έχουμε  την  συντήρηση  μέσα  από  

Κολοκοτρώνη  μέχρι  τα  φανάρια  της  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  γνωστό  και  το  γράψαμε  και  όσοι  θέλανε  ενημερωθήκανε .  

Είναι  ένα  θέμα  διαρκές  ότι  θέλουν  να  μας  φορτώσουν… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  ακριβώς .  Ότι  θέλουν  να  μας  φορτώσουν  από  τον  κόμβο  της  

περιαστικής  του  Λευκώνα  μέχρι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  λέω  αυτό .  Ότι  θέλουν  και  το  έστειλαν  και  στην  εισαγγελία  λοιπόν ,  

από  τον  κόμβο  της  περιαστικής  του  Λευκώνα  μέχρι  το  νοσοκομείο ,  το  

κέντρο  όλο  αυτό  εδώ ,  γιατί  εμείς  είχαμε  μέρος ,  γι '  αυτό  το  

προανέφερα ,  κομμάτι  να  έχουμε  την  συντήρηση .  Τι  σημαίνει  

συντήρηση ;  Συντήρηση  σημαίνει  και  ασφαλτοστρώσεις ,  σημαίνει  και  

όλα  αυτά  τα  πράγματα .  Χωρίς  να  μας  δίνουν  πόρους .  Αυτό  το  λέει  η  

Αποκεντρωμένη ,  το  λέει  το  κράτος  δηλαδή .  Το  κράτος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εδώ  τι  λες  εσύ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  τι  λέω ;  Γι '  αυτό  το  φέρνουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Για  πείτε ,  

τι  λέω ;  Εγώ  τι  λέω ;  Εσείς  τι  λέτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  πρότασή  σου  είναι  ναι  ή  όχι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ,  εάν  μου  πείτε  εμένα  λέω  εγώ  να  το  αναλάβουμε ,  γιατί  είναι  

πρόταση  του  κράτους .  Δεν  αντέχουμε  όμως ,  γι '  αυτό  το  συζητάμε  εδώ .  

Γι '  αυτό  το  συζητάμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  αντέχουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μας  το  χρεώνουν .  Αυτό  λέμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  κάνουμε  εδώ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  θα  κάνουμε ;  Η  άποψη  της  υπηρεσίας  το  αφήνει  βέβαια ,  αλλά  από  

την  στιγμή  που  μας  το  φορτώνουν ,  δηλαδή  υπερίσχυσε  η ,  ας  το  πω ,  η  

πρόταση  της  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συντήρηση  και  τεχνική  αστυνόμευση .  Τι  εννοείς  εδώ ;  Αυτό  κρίθηκε ,  

πάει ,  μας  το  φορτώσανε .  Εάν  είναι  μαχητό .  Εάν  το  ανατρέψουμε  έχει  

καλώς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέει  μια  γνωμοδότηση .  Λέει  γνώμη .  Λέει  γνώμη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μπορούμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  και  να  πούμε  ότι  το  δεχόμαστε  με  

την  προυπόθεση  ότι  θα  μας  δώσετε  λεφτά  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέμε .  Γι '  αυτό  το  συζητάμε  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ,  κύριοι  συνάδελφοι  με  την  πρόταση  του  κ .  Δημάρχου  για  

να  το  προχωρήσουμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  να  το  αναλάβουμε  ως  Δήμος…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  πρέπει  να  κάνουμε  μια  ευρύτερη  διατύπωση ,  γιατί  έχει  σχέση  και  

με  τον  αποχαρακτηρισμό  της  παλαιάς  εθνικής  οδού  και  μας  ενδιαφέρει  

τα  μέγιστα .  Πρέπει  εδώ  να  βάλουμε  το  θέμα  ότι  ως  παλαιά  εθνική  οδός  

οφείλετε  να  μας  δώσετε  χρήματα  για  την  συντήρηση  και  για  την  

ηλεκτροδότηση ,  γιατί  αυτό  προσπαθούσαν  στον  Λευκώνα  να  μου  το  

φορτώσουν  από  τότε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συντήρηση  αυτό  σημαίνει .  Τα  πάντα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  αυτή  την  διατύπωση .  Να  γίνει  άρση  και  του  χαρακτηρισμού  εθνική  

οδός ,  για  να  μπορούμε  να  διαφεντεύουμε  τα  εσωτερικά  του  αστικού  

ιστού ,  να  βάλουμε  αίτημα  ότι  ναι  δεχόμαστε  αλλά  με  χρηματοδότηση ,  

η  οποία  πρέπει  να  είναι  με  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  

για  ναέ  έχουμε  μια  εφάπαξ  χρηματοδότηση  και  θα  πρέπει  εδώ  να  

δεσμευτεί  και  ο  Τζιτζικώστας ,  πως  το  λένε .  Θα  πρέπει  εδώ  να  

δεσμευτεί ,  άλλως  δεν  θα  δεσμευτεί  κανείς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτό  ακριβώς  λέμε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλιώς  θα  μας  μείνει… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αμανάτι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέτε  ότι  τι  λέτε  εσείς ;  Εγώ  λέω  να  το  πάρουμε .  Και  εσείς  λέτε  να  το  

πάρουμε  με  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συμφωνείτε  με  την  πρόταση  να  προχωρήσουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  δεν  είπαμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομοφώνως  με  αυτή  την  πρόταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  εάν  και  αυτό  είναι  να  είχαμε  να  λέγαμε  δηλαδή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  έχει  σημασία .  Ας  το  περάσουμε  έτσι  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ομόφωνα  κύριοι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  762/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Χράπας  Π ,   

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πόσοι  είμαστε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάλτε  μια  φωνή  να  έρθουν  όλοι  μέσα  να  τελειώνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οριακά  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ο  Καδής  είναι  εδώ  και  θα  έρθει .  Εντάξει  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα  τρεις .   Προχωράμε .   

Έγκριση  3ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  

 της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου   

Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  763/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  της   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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εκδήλωσης  για  τον  εορτασμό  της  104ης  Επετείου  Απελευθέρωσης   

της  πόλης  μας  στις  29 Ιουνίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  764/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  της  υπηρεσίας  

 Κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  δέντρων  σε  κοινόχρηστους  

 χώρους  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  765/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  

 επισκευής  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Σερρών   

ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  766/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

 μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών   ενσωματωμένη  προμήθεια  

 ανταλλακτικών  του  έτους  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  767/2017 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  παροχής  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  

 του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  

 (ΟΠΣ)  του  Δήμου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  768/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  9ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

 υπηρεσιών  τους  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  769/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  παροχής  υπηρεσιών  της  διαχείρισης  ογκωδών  και  

 αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΕ)   

με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  770/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  παροχής  υπηρεσίας  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  

 απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  771/2017 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  του  16ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας   

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα   

και  των  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινή  και  Άνω  Βροντούς   

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  772/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  17ου  Λογαριασμού  της  . .παροχής  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  773/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  22ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας   

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών   

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  774/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  24ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας   

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως   

και  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  775/2017 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  της  υπηρεσίας  Συντήρηση  και  αποκατάσταση   

υπαίθριου  εξοπλισμού  σε  χώρους  πρασίνου  της  ΔΕ  Σερρών   

του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  776/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  

 της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  

 ανάγκες  του  κυνοκομείου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  777/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Σερρών  

 και  Δ .Ε .  Λευκώνα ,  έτους  2015,  

β)  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Μητρουσίου ,  

γ)  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας  

 Τ .Κ .  Ορεινής  και  Τ .Κ .  Άνω  Βροντούς  έτους  2015,  

δ)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  στο  Δημοτικό  Σχολείο  Καλών   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δένδρων  του  Δήμου  Σερρών ,  

ε)  Ανακατασκευή  γέφυρας  στην  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας ,  

στ)  Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2015  

και  

ζ)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  οδοποιίας   

ΔΕ  Σερρών  και  ΔΕ  Λευκώνα  έτους  2015  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  778/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής   

οδοποιίας   ΔΕ  Μητρουσίου  έτους  2015  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  779/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 οδοποιίας  Τοπικής  Κοινότητας   Ορεινής  και  Τοπικής  Κοινότητας  

 Άνω  Βροντού  έτους  2015  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  780/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Επισκευή  και  συντήρηση  στο  

 Δημοτικό  Σχολείο  Καλών  Δένδρων  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  781/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Ανακατασκευή  Γέφυρας  στην  

 Τοπική  Κοινότητα  Κάτω  Καμήλας  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  782/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου  Επέκταση  δικτύου  πεζοδρόμων   

πόλης  Σερρών  έτους  2015  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  783/2017 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου  Συντήρηση   

οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  784/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  

 (Α .Π .Ε . )  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  

 και  κάθετης  σήμανσης  οδικού  δικτύου  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  785/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Είσπραξη  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων   

από  προνοιακά  επιδόματα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

 χρημάτων  από  προνοικακό  επίδομα  Σουλεϊμης  Μαρίας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  786/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Πουλίδου  Χαρίκλεια  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  786Α /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

στους  κ .κ .  Αγγέλου  Δημήτριο  και  Ματσαράκη  Χρυσούλα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  787/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  διαγραφής  των  υπ’  αριθμ .  2626/2017 και  2029/2017  

χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  788/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  διαγραφής  ή  μη  του  υπ’  αριθμ .  2065/2017  

 χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  μη  διαγραφή  λέμε .  Αυτή  είναι  και  η  πρόταση  της  υπηρεσίας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  για  την  μη  διαγραφή .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  789/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  τριάντα  δυο  έχω  ερώτηση .  . .  στο  πέντε ,  . .περιπτέρου  από  3/1/17 

έως  1/12/17… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  790/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Βασιλειάδου  –  

Σιρλαντζή  Ελένη ,  πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου ,  λόγω  

συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  791/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

και  του  Εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου ,   

για  το  μήνα  Οκτώβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  τις  22 έως  24 Οκτωβρίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  792/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  

 κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  από  13 έως  15 Οκτωβρίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  793/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  τους  μήνες  Σεπτέμβριο  και  Οκτώβριο ,  του  Προέδρου  

 του  Δημ .  Συμβουλίου  κ .  Αραμπατζή  Θεοδώρου  και   

των  Δημ .  Συμβούλων  κ .κ .  Παπαβασιλείου  Βασιλείου   

και  Στεργίου  Νικολάου  για  το  μήνα  Σεπτέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  από  24 έως  26 Σεπτεμβρίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  794/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  από  5 έως  και  τις  6 Οκτωβρίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  795/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ .  Αραμπατζή  

 Θεόδωρου  και  των  δημοτικών  συμβούλων   Παπαβασιλείου  

 Βασίλειο  και  Στεργίου  Νικόλαου  από  21 έως  24 Σεπτεμβρίου  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  796/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη  της  συνεδρίασης .  Καλό  βράδυ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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729-2017:  Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

730-2017:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :    ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  

κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

731-2017:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  .Σ .  της  

Κοινωφελούς  Επιχείρησης    Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

732-2017:  Ορισμός  εκπροσώπου  στις  ετήσιες  τακτικές  και  έκτακτες  

γενικές  συνελεύσεις    της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ¨Φορέας  

Διαχείρισης  Λαϊλιά  Α .Ε . ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

733-2017:  Έγκριση  προβολής  του  Δήμου  Σερρών  στον  έντυπο  τύπο ,  

στην  ειδική  έκδοση    της  εταιρείας  ¨Όψεις  Πολιτισμού¨ .  

 18574   25-10-2017 

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  

23

734-2017:  Έγκριση  της  αρ .   131/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  

τροποποίησης  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Ν .Π .  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών¨   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

735-2017:  Ομοίως  της   αρ .  132/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  εγγραφών  

νηπίων  -  βρεφών  στα  τμήματα  του  Ν .Π .  για  το  έτος  2017-

2018 μέσω  του  Προγράμματος  της  Ε .Ε .Τ .Α .Α .  

(¨Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής¨  

περίοδος  2017-2018 Πρόσκληση  4359/5-5-2017)¨  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

736-2017:  Ομοίως  της   αρ .  133/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  διαγραφών  

νηπίων-βρεφών  έτους  2016-2017 και  εγγραφών  νηπίων  -  

βρεφών  έτους  2017-2018 στα  τμήματα  των  Παιδικών  

Σταθμών  του  Ν .Π .  (πόλη  των  Σερρών)¨   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

737-2017:  Ομοίως  της  αρ .  134/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  διαγραφών  

νηπίων-βρεφών  έτους  2015-2016 και  εγγραφών  νηπίων  -  

βρεφών  έτους  2016-2017 στα  τμήματα  των  περιφερειακών  

Παιδικών  Σταθμών  του  Ν .Π . ¨  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  
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738-2017:  Ομοίως  της   αρ .  149/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  απολογισμού  

του  ΝΠ  οικονομικού  έτους  2016¨   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

739-2017:  Ομοίως  της  αρ .  151/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  

προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων  Κων .  Τσιάγκα  και  

Αφροδίτης  Σιόλα  οικ .  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

740-2017:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  ενίσχυση  δράσεων  στην  

Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα    Κινητικότητας  ποσού  10.000,00 € από  

χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του     Πράσινου  Ταμείου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

741-2017:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  «Βελτίωση  

πρόσβασης  σε  γεωργική  γη    και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  

στην  Τοπική  Κοινότητα  Βαμβακιάς  του    Δήμου  Σερρών», 

στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης    

 (ΠΑΑ)  2014-2020 και  της  ΔΡΑΣΗΣ :  «4.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ     ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  ΚΑΙ  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   
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742-2017:  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

Δήμου  Σερρών  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  

για  την  υλοποίηση  του  έργου :  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  

Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών  

 

743-2017:  Ομοίως  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Κατασκευή  γηπέδου  

αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών  

 

744-2017:  Αποδοχή  χρηματοδότησης   για  την  υλοποίηση  του  έργου :  

«Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  

Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών» 

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  2017 και  έγκριση  

εκτέλεσης  αυτού  

  

745-2017:  Ομοίως  για  την  υλοποίηση  του  έργου :  Κατασκευή  γηπέδου  

αντισφαίρισης  και  έγκριση  εκτέλεσης  αυτού  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

746-2017:  Κήρυξη  προμηθευτή  έκπτωτου  για  την  απομαγνητοφώνηση  

των  πρακτικών    συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ετών  

2014– 2015. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

747-2017:  Μεταβίβαση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς ,  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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748-2017:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  726/2017 Α .  .Σ .  και  έγκριση  

διενέργειας  υπηρεσίας    ¨Εργασίες  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  

του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών     έτους  2017-2018¨ .

     18692    25-10-2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

749-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ηλεκτροκινητήρων  για  την  

επισκευή  των    αντλιοστασίων  άρδευσης  της  Τοπικής  

Κοινότητας  Μητρουσίου  του  Δήμου    Σερρών .    

    18581  25-10-2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

750-2017:  Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  της  προμήθειας :  

¨Προμήθεια  οργάνων     παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας  

Σερρών  έτους  2017¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

751-2017:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  30019/13-07-

2017  σύμβασης  για    την  προμήθεια  μιας  καινούριας  

υπερκατασκευής  απορριμματοφόρου     οχήματος  16 κ .μ .  

για  επιπλέον  ενενήντα  (90) ημέρες .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

752-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2017 που  αφορά  την  καταβολή  εφάπαξ  βοηθήματος  λόγω  

συνταξιοδότησης  υπαλλήλου  πρώην  ΕΟΠ  (Αναμ .  128) 

     185111 25-10-2017 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

753-2017:  Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  Δαπάνες  

για  το  ΠΣΕΑ  (Αναμ .  129)     

 18536  25-10-2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

754-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων /εξόδων  

κρατήσεων  

        18543   25-10-2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

755-2017:  Ομοίως  που  αφορά  προμήθεια  ελαστικών  για  το  μηχάνημα  

έργου   εκφορτωτή  του  Δήμου  Σερρών  (Αναμ .  134) 

 18898   30-10-2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

756-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 για  

την  ¨προμήθεια    άλατος¨ .      18585  23-10-

2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

757-2017:  Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  αριθμ .  24 

καταστήματος    του  Δημ .  Μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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758-2017:  Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  Δημοτικού  

Αναψυκτηρίου  στην     κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

759-2017:  Περί  διαγραφής  ή  μη  του  με  ΑΚΔ  1125 δημοτικού  ακινήτου  

από  το     Κτηματολόγιο  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

760-2017:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Βελτίωση  

προσβασιμότητας  και  οδικής    ασφάλειας  στην  επέκταση  της  

οδού  Μ .  Αλεξάνδρου  (1ο  χλμ .  Σερρών-    Δράμας)  από  το  

χείμαρρο  Αγ .  Αναργύρων  έως  το  χείμαρρο  Αγ .  Γεωργίου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

761-2017:  Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  41832/29-9-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :    ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ ,    κατά  της  υπ’  αριθμ .  

39808/18-9-2017 απόφασης  της  Δ .Τ .Υ .  για  την  επιβολή    ποινικών  

ρητρών  που  αφορούν  το  εν  λόγω  έργο  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

762-2017:  Σχετικά  με  συντήρηση  και  τεχνική  αστυνόμευση  τμημάτων  

οδικού  δικτύου    πόλης  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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763-2017:  Έγκριση  3ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση  

 

764-2017:  Ομοίως  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  

της  εκδήλωσης  για  τον  εορτασμό  της  104η ς  Επετείου  

Απελευθέρωσης  της  πόλης  μας  στις  29 Ιουνίου  2017 

 

765-2017:  Ομοίως  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  της  υπηρεσίας  

Κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  δέντρων  σε  κοινόχρηστους  

χώρους  του  Δήμου  Σερρών   

 

766-2017:  Ομοίως  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  

και  επισκευής  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  

Σερρών  ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  

2017 

 

767-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών   ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

768-2017:  Ομοίως  παροχής  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  

του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  

του  Δήμου   
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769-2017:  Ομοίως  9ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  τους  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση  

 

770-2017:  Ομοίως  παροχής  υπηρεσιών  της  διαχείρισης  ογκωδών  και  

αποβλήτων  e-εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΕ)  

με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

771-2017:  Ομοίως  παροχής  υπηρεσίας  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  

απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017 

 

772-2017:  Ομοίως  του  16ο υ  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα  και  

των  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινή  και  Άνω  Βροντούς  του  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

773-2017:  Ομοίως  του  17ο υ  Λογαριασμού  της  . .παροχής  

 

774-2017:  Ομοίως  του  22ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

775-2017:  Ομοίως  του  24ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  

και  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 
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776-2017:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  Συντήρηση  και  αποκατάσταση  

υπαίθριου  εξοπλισμού  σε  χώρους  πρασίνου  της  ΔΕ  Σερρών  

του  Δήμου  Σερρών   

 

777-2017:  Ομοίως  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  

του  κυνοκομείου  

 

778-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας  ΔΕ  Σερρών  και  ΔΕ  Λευκώνα  έτους  2015 

 

779-2017:  Ομοίως  του  έργου  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας   ΔΕ  Μητρουσίου  έτους  2015 

 

780-2017:  Ομοίως  του  έργου  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας  Τοπικής  Κοινότητας   Ορεινής  και  Τοπικής  

Κοινότητας  Άνω  Βροντού  έτους  2015 

 

781-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Επισκευή  και  συντήρηση  στο  Δημοτικό  

Σχολείο  Καλών  Δένδρων  του  Δήμου  Σερρών  

 

782-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Ανακατασκευή  Γέφυρας  στην  Τοπική  

Κοινότητα  Κάτω  Καμήλας  
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783-2017:  Ομοίως  του  έργου  Επέκταση  δικτύου  πεζοδρόμων  πόλης  

Σερρών  έτους  2015 

 

784-2017:  Ομοίως  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου  Συντήρηση  

οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2016 

 

785-2017:  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (Α .Π .Ε . )  

του  έργου :     ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  

κάθετης  σήμανσης  οδικού  δικτύου    έτους  2016¨ .   

                    18699   25-10-2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

786-2017:  Είσπραξη  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  από  

προνοιακά  επιδόματα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

787-2017:  Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  στους  κ .κ .  Αγγέλου  Δημήτριο  και  Ματσαράκη  

Χρυσούλα  

 

788-2017:   Έγκριση  διαγραφής  των  υπ’  αριθμ .  2626/2017 και  

2029/2017  χρηματικών    καταλόγων .     

        18848  31-10-2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

789-2017:  Έγκριση  διαγραφής  ή  μη  του  υπ’  αριθμ .  2065/2017 

χρηματικού  καταλόγου .  
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

790-2017:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

791-2017:  Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Βασιλειάδου  -  

Σιρλαντζή  Ελένη ,    πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου ,  λόγω  

συνταξιοδότησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

792-2017:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  τις  

22 έως  24 Οκτωβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

793-2017:  Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  Κων /νου  από  13 έως  15 Οκτωβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

794-2017:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  24 έως  26 Σεπτεμβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

795-2017:  Ομοίως  από  5 έως  και  τις  6 Οκτωβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

796-2017:  Ομοίως  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ .  

Αραμπατζή  Θεόδωρου  και  των  δημοτικών  συμβούλων   
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Παπαβασιλείου  Βασίλειο  και  Στεργίου  Νικόλαου  από  21 

έως  24 Σεπτεμβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

797-2017:  Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  260/2017 απόφασης  του  ΔΣ  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τίτλο   

ΚΑΤ .  Αίτημα  της  ΔΕΥΑ  Σερρών  περί  επιμήκυνσης  ήδη  

χορηγηθέντων  δανείων  σε  εφαρμογή  της   του  άρθρου   50 

του  Ν4483/28-7-2017 αλλά  και  βάση  της  αρ .  πρωτ .  113 759 

17/8-9-2017 

 

……………………………………………………….  

…………………………………………  

 

 

Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Γαλάνης  Στέργιος ,  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  

και  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  1ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  6ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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  Χασαπίδης  Κων /νος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

8ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

18ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

Ιλανίδου  Δέσποινα ,  Καλώτα  Παναγιώτα  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  

αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  20ο υ  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Τσαλίκογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  22ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

24ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  10ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης  συζητήθηκε  πριν  από  το  9ο .  

 

…………………………………….……  

………………………………  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………….  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………….  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………….  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………….  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………….  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………….  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………….  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………….  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………….  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………….  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………….  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………….  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………….  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………….  


