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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 21/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 1η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 21/26-10-2017 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 34, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

 

………………………………….………….. 
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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 1 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

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

  ¨Επισκευές – συντηρήσεις – ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων  

  κοινόχρηστων χώρων, έτους 2015¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον 

  απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής  

  Εβδομάδας μείωσης αποβλήτων, έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Υποστήριξη του Δήμου Σερρών ως 

  ενδιάμεσου φορέα των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 

  Μακεδονίας¨. 

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

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης των πράξεων: 

  α) Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στην διασυνοριακή περιοχή Cultural  

  Dipole, και 

  β) Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων Green Crew, στο 

  πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλά-δα - Βουλγαρία 

  2014-2020. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2018 από 

  χιονοπτώσεις - παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διατακτικών προσφοράς δεμάτων αγάπης 

  τροφίμων σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των  

  Χριστουγέννων έτους 2017 – Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης κινητήριου μηχανισμού 

  ανελκυστήρα σε δημοτικό κτήριο επί της οδού Κερασούντος. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση ένταξης οφειλέτη του Δήμου στη ρύθμιση των 100 δόσεων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την υπηρεσία: 

  ¨Παροχή υπηρεσίας συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών κόμβων¨ 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για συνδρομές σε 

  εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση μεταφοράς χρημάτων στον Δήμο Αμφίπολης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στους Ιεράρχες της Εκκλησίας 

  της Ελλάδος, με ευκαιρία τον εορτασμό της Μητροπόλεως, των Παμμεγίστων 

  Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου 2017. 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Σχετικά με παράταση μίσθωσης των υπ’ αριθμ. 6 και 7 καταστημάτων του 

  Δημοτικού μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διαγραφής του με αρ. ΚΑΕΚ 441210720002 δημοτικού ακινήτου 

  από το Κτηματολόγιο του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας του πρώην Δημαρχείου 

  Σκουτάρεως, στο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση ανάκλησης όλων των κοινοποιήσεων των πράξεων επιβολής  

  εισφοράς σε χρήμα των περιοχών Σφαγεία (ΠΕ 15), 40 Μαρτύρων (ΠΕ 16) 

  και Καλύβια-Ομόνοια (ΠΕ 12) του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου στο 

  σχολικό συγκρότημα μονάδων ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και   

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 43833/11-10-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

  Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ.,  

  Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Επισκευές – συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα  δημοτικά  σχολεία Λευκώνα, 

  2ο  Γυμνάσιο, Ειδικό Σχολείο  και  Δημοτικό Σχολείο Προβατά, 

   β) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού Ανδρούτσου, 

  γ) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου δημοτικού 

  γηπέδου Σερρών,  
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  δ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016  και  

  ε) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 

  2015.  

  δ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016  και  

  ε) Βελτίωση βατότητας των ασφαλτοστρώσεις έτους 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του Εντεταλμένου 

  Δημ. Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, για το μήνα Νοέμβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του 

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

  Οκτώβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας, λειτουργίας και  

καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας την πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Σερρών 

έτους 2017-2018  προϋπολογισμού 22.320 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Παροχή υπηρεσίας, λειτουργία και καθαρισμούς δημόσιας τουαλέτας στην  

πλατεία Ελευθερίας Σερρών έτους ΄17-΄18, προϋπολογισμού 22.320 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση και καθαρισμός τρόπου εκτέλεσης  

ανταλλακτικά για το μηχάνημα έργου φορτωτή εκσκαφέα του Δήμου Σερρών 

προϋπολογισθείσας αξίας 7.489,60 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 
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21Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι  καθίστε  στις  θέσεις  σας  να  ξεκινήσουμε .   

 Να  ξεκινήσουμε  με  τα  ευχάριστα  κύριοι  συνάδελφοι .  ευχές  στον  

κ .  Παπαβασιλείου  τον  πρώην  Πρόεδρο  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  

στην  οικογένειά  του  για  το  ευτυχές  γεγονός ,  κύριε  Πρόεδρε ,  να  

χαίρεστε  το  τρίτο  εγγόνι  σας  και  ευχόμαστε  να  και  νομίζω  θα  

συμφωνήσετε  όλοι  μαζί ,  να  έχουμε  όλοι  τέτοια  ευχάριστα  γεγονότα  και  

τέτοιες  ανακοινώσεις  για  όλους  μας .   

 Ευχές  λοιπόν ,  πολύχρονος  και  εσείς  να  τους  χαίρεστε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εύχομαι  ολόψυχα  να  το  απολαύσετε  από  τα  παιδιά  σας  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κοινοποιηθεί  στα  e-mail  σας  μια  πρόσκληση  από  τον  Σύλλογο  

Συγγενών  Θυμάτων .  Νομίζω  ότι  καλό  είναι  να  το  ανακοινώσουμε .   

 

 Παρακαλούμε  να  παρευρεθείτε  την  Κυριακή  5 Νοεμβρίου  του  ΄17 

και  ώρα  11:00΄  π .μ . ,  στο  ετήσιο  μνημόσυνο  των  365 εκτελεσθέντων  

αγωνιστών  των  Οργανώσεων  της  Εθνικής  Αντίστασης  στο  4ο  χλμ .  της  

οδού  Σερρών  –Βροντούς .  

 Η  παρουσία  σας  θα  αποτελέσει  τ ιμή  στην  μνήμη  των  θυσιασθέντων  

συμπατριωτών  μας .   

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο .   
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 Προτού  θα  προχωρήσουμε  στα  θέματα ,  εάν  υπάρχουν  κάποιες  

ανακοινώσεις  ή  ερωτήσεις ;    

 Θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Φωτιάδη  

ερώτηση  θέλετε ,  κάποια  ανακοίνωση ,  τι  θέλετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;   Να  σας  ακούσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  λέω  εάν  υπάρχει  κάποια  ανακοίνωση  ενημέρωσης  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  μια  ανακοίνωση  της  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  προς  την  Football  

League.  Δεν  έχει  γίνει  κάτι  επίσημο  απέναντι  στον  Δήμο .  Κάποιο  

έγγραφο  δεν  έχουμε  λάβει  εμείς  γι '  αυτό  που  φημολογείται ,  μια  

επίσημη  αποχώρηση  ή  διάθεση  αποχώρησης .   

 Αυτό  που  έχω  να  σας  πω  είναι  ότι  με  την  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  

όμως ,  για  να  πούμε  και  την  αλήθεια ,  έχει  γίνει  μια  πολύ  καλή  

συνεργασία  και  με  την  καινούργια  διοίκηση .  Μάλιστα  υπήρξε  μια  

συνάντηση  την  περασμένη  Παρασκευή  στο  Δημαρχείο  παρουσία  του  κ .  

Δημάρχου  του  κ .  Αντιδημάρχου  Γκότση ,  του  κ .  Κυρτάσογλου  και  

υπηρεσιακών  στην  οποία  συζητήθηκαν  πράγματα  και  θέματα  τα  οποία  

αφορούν  την  παρουσία  της  στο  δημοτικό  γήπεδο  Σερρών  αλλά  και  

γενικά  την  παρουσία  της  στα  γήπεδα  του  Δήμου  Σερρών .   

 Σχεδόν  ομόφωνα  όλα  κατέληξαν  και  σ’   ένα  πολύ  εγκάρδιο  και  

φιλικό  κλίμα .  Είμαστε  έκπληκτοι  και  εγώ  προσωπικά  πραγματικά  είμαι  

έκπληκτος  από  αυτή  την  ανακοίνωση ,  η  οποία ,  ενδεχομένως  ήταν  και  

όχι  μόνο  άστοχη ,  γιατί  ήταν  και  λάθος .   
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 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  έρθουν  ξανά  σε  συναντήσεις ,  θα  γίνει ,  

αύριο  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  δεν  έχει  κλειστεί  ακόμα  επίσημα ,  μια  άλλη  

συνάντηση ,  στην  οποία  ευελπιστούμε  ότι  θα  υπάρξει  λύση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ανακοίνωση  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  και  αμέσως  μετά  θα  σας  

δώσω  τον  λόγο .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  κεραία  που  πήγε  να  στηθεί  στους  Σαράντα  Μάρτυρες ,  έκανε  

την  ερώτηση  ο  κ .  Γαλάνης .  Θέλω  να  πω  ότι  το  θέμα  ήρθε  εδώ ,  βγάλαμε  

ένα  ψήφισμα  στην  ΚΕΔΕ  και  τα  λοιπά ,  ο  Δήμος  το  ξέρετε  ότι  δεν  έχει  

καμία  μα  καμία ,  δεν  μπορεί  να  κάνει  τίποτα  σαν  Δήμος ,  απλά  την  

συμπαράστασή  μας ,  η  οποία  είναι  δεδομένη  από  όλους  μας .   

 Θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  δυο  κεραίες  που  έχει  βάλει  η  ελληνική  

εταιρεία  τηλεπικοινωνιών  και  ταχυδρομείων .  Έχει  βάλει  μια  εδώ  στην  

παλαιά  ΤΥΔΚ  και  μια  στο  Δημαρχείο  για  να  δει  την  συχνότητα  και  την  

επιβάρυνση  της  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας .   

 Σήμερα  που  μπήκαμε  μέσα  στο  s i te ,  μπορείτε  να  μπείτε  μέσα  στο  

s i te  του  Εθνικού  Παρατηρητηρίου  Ηλεκτρονικών  Ακτινοβολιών ,  είδαμε  

λοιπόν  ότι  το  μάξιμουμ  είναι ,  άμα  μπείτε ,  μπορείτε  να  μπείτε  μέσα  να  

δείτε ,  θα  πατήσετε  χάρτη ,  Σέρρες  και  τα  λοιπά ,  όλα  τα  σημεία ,  το  

μάξιμουμ  είναι  21,7 και  οι  ενδείξεις  ήταν  0,030 και  το  μάξιμουμ  0,40 

εδώ .  Η  ένδειξη  από  την  ένταση  της  ακτινοβολίας .  Που  σημαίνει  

δηλαδή ,  τίποτα .   

 Στην  Πάτρα  όντως  κερδίσανε  στην  Πάτρα  αλλά  πώς ;  Οι  πολίτες  

πήραν  δικηγόρους .  Εμείς  σαν  Δήμος  δεν  μπορούμε  να  δώσουμε  

δικηγόρους  για  ιδιωτικές  υποθέσεις .  Το  ψάξαμε ,  δεν  μπορούμε .  

Μπορούν  όμως  οι  πολίτες  ή  αφιλοκερδώς  οι  κάτοικοι  δικηγόροι  που  
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μένουν  στην  περιοχή ,  αφιλοκερδώς  επειδή  λένε  οι  κάτοικοι  ότι  δεν  

έχουμε  τα  λεφτά  να  κάνουμε  τα  ασφαλιστικά  μέτρα ,  μπορούν  να  

κάνουν  ασφαλιστικά  μέτρα .   

 Η  Πάτρα  κέρδισε ,  βγήκαν  οι  κεραίες  και  μάλιστα  τους  

επιβλήθηκε  πρόστιμο .  Για  να  δω  πόσο  είναι  το  πρόστιμο ;  6.900 για  

κάθε  μέρα  που  λειτουργούσαν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει  να  ενεργοποιηθούν  οι  πολίτες ,  να  πάρουν  δικηγόροι  ή  οι  

δικηγόροι  της  περιοχής ,  εφόσον  είναι  στην  περιοχή ,  αφιλοκερδώς ,  να  

μην  πάρουν  λεφτά ,  να  κάνουν  ασφαλιστικά  μέτρα .   

Σαν  Δήμος  κάναμε  αυτά  που  πρέπει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  κ .  Γκότση .  Κύριε  Φωτιάδη  κάτι  θέλατε  να  

ρωτήσετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  υπάρχει  πρόβλημα  στην  προμήθεια  και  διάθεση  

πετρελαίου  θέρμανσης  στις  σχολικές  μονάδες .   

 Το  δεύτερο ,  ήθελα  να  ρωτήσω ,  γιατί  αποτάθηκα  εδώ  και  τρείς ,  

τέσσερις  μήνες  σε  Αντιδημάρχους ,  σε  δυο ,  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  επίσης ,  

στον  Λευκώνα  στο  κεντρικό  πάρκο ,  απέναντι  από  τον  Κάντζα  εδώ  και  

οκτώ  μήνες  σκάψαμε  ως  δήμος ,  είχε  μια  διαρροή  και  έκτοτε  είναι  εκεί  

όλα  σε  μείξη .  Κυβόλιθοι ,  υλικά  ύδρευσης ,  χώματα .  Χειμώνιασε ,  θα  

ρίξουμε  το  κιόσκι .   

 Αποτάθηκα  ο  ένας  μετέφερε  την  ευθύνη  στον  άλλο .  Δεν  κάναμε  

τίποτα .  Ποιος  θα  κάνει  κάτι  πριν  έρθει  ο  χειμώνας  για  τα  καλά ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  απαντήσω  εγώ .  Προχθές  εγώ  είχα  μια  σύσκεψη  και  γι '  αυτό  το  θέμα  

με  το  Αντιδήμαρχο ,  τώρα  λείπει ,  μπορεί  να  έρθει  αργότερα ,  με  τον  κ .  

Καδή .  Είναι  ζήτημα  ημερών  για  να  αποκαταστήσουν  κάποιες  στις  

αντλίες  ή  κάποια  ηλεκτρολογικά  θέματα  που  έχει  το  σιντριβάνι  και  να  

λειτουργήσει .  Θα  λειτουργήσει  σύντομα  δηλαδή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαμόρφωση  χώρου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παράλληλα  θα  γίνει  και  η  διαμόρφωση  του  χώρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτή  την  βλάβη  που  λέει  ο  κ .  Φωτιάδης ,  πήγαμε  επιτόπου  εκεί  και  

εγώ  και  ο  κ .  Γάτσιος  και  ο  Καδής .  Ο  Καδής  είπε  ότι  είναι  θέμα ,  

δηλαδή  είναι  δική  του  αρμοδιότητα  και  ότι  θα  τελειώσει ,  το  έχουν  στο  

πρόγραμμα .  Το  λέω  επειδή  χρειάζομαι  τους  υδραυλικούς  στου  

Κυνοκομείο  και  μου  λέει  ότι  τελειώνουμε  από  τον  Λευκώνα  και  

ερχόμαστε  εκεί .  Άρα  λοιπόν  είναι  σε  εξέλιξη  και  θα  τελειώσει .  Είναι  

θέμα  πιστεύω  ημερών ,  γιατί  περιμένω  τους  υδραυλικούς  και  μου  λέει  

ότι  τελειώνουν  από  τον  Λευκώνα  και  έρχονται  στο  Κυνοκομείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχετε  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα  κάτι  για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χαρίτος  λείπει  

σήμερα  για  προσωπικούς  λόγους .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά  από  ότι  ξέρω  είναι  στην  διαδικασία  να  καταθέσει  εγγυητική  

επιστολή  ο  ανάδοχος ,  να  υπογραφεί  η  σύμβαση  και  να  δοθεί  το  

πετρέλαιο .   Αυτή  την  ενημέρωση  είχα  από  προχθές .  Χωρίς  να  ξέρω  

περισσότερες  λεπτομέρειες .  Επειδή  ξέρω  ότι  δεν  πήγαν  και  σε  κάποια  

σημεία  τα  οχήματα  που  έπρεπε  να  πάνε  για  να  κάνουν  κάποιες  

δουλειές  και  μου  παραπονέθηκαν ,  το  ρώτησα  και  μου  λένε  ότι  είναι  

θέμα  και  αυτό  ημερών  να  καταθέσει  την  εγγυητική  επιστολή  ο  

ανάδοχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  του  Χριστός  ζητήσατε  τον  λόγο  για  να  ενημερωθεί  το  

σώμα  για  κάποια  θέματα  έχετε  για  την  περιοχή  σας .  Έχετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

Καλησπερίζω  το  σώμα .  Πιστεύω  ότι  όλοι  να  με  ξέρετε .  Είμαι  ο  

Πρόεδρος  του  Χριστός .  Σήμερα  βρίσκομαι  εδώ  να  πω  για  δυο  θέματα .  

Το  βασικότερο  θέμα  είναι  στο  πρώτο  έγγραφο ,  όπως  έδωσα  στους  

αρχηγούς ,  το  οποίο  αναφέρει  δυο  έγγραφα ,  ένα  έγγραφο  εταιρείας  και  

ένα  έγγραφο  του  Προέδρου .  Το  έγγραφο  της  εταιρείας  είναι  11/10/17,  

μπροστά  από  δέκα  μέρες  και  το  αίτημα  του  Προέδρου  είναι  20/5/16.   

 Σας  λέει  τίποτα  αυτό ;  Δεν  ξέρω ,  εγώ  εξεπλάγην  όταν  μου  ήρθε  

αυτό  το  έγγραφο  που  λέει  ότι  διαβίβαση  έκθεση  αυτοψίας  για  το  

αγρόκτημα  Τοπικής  Κοινότητας  Χριστός .   

 Πριν  συνεχίσω ,  γιατί  θα  σας  κάνω  μια  ανάλυση  πάνω  στο  

έγγραφο  αυτό ,  πριν  από  πολύ  καιρό  ζήτησα  από  τις  υπηρεσίες  τους  
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Δήμου  συγκεκριμένα ,  επίλυση  προβλήματος  οριοθέτησης  στην  Τοπική  

Κοινότητα  Χριστός .   

 

 Η  εταιρεία  κατασκευαστική  Άκτωρ ,  η  οποία  κατασκευάζει  την  

Εγνατία  οδό ,  στο  αγρόκτημα  Χριστός  χρησιμοποιεί  κάποια  αγροτεμάχια  

για  αμμοληψίες .  Οφείλει ,  οφείλει ,  το  τονίζω ,  να  οριοθετήσει  τα  

αγροτεμάχια  αυτά  γιατί  δημιουργούνται  προβλήματα  και  στους  δρόμους  

και  στα  στραγγιστικά  κανάλια  του  ΤΟΕΒ .   

 Παρακαλώ  όπως  μεριμνήσετε  για  την  επίλυση  του  προβλήματος  

αυτού ,  γιατί  οφείλει ,  ξανά  λέω  να  οριοθετεί  τα  αγροτεμάχια ,  τα  οποία  

χρησιμοποίησε .   

 

 Η  απάντηση  της  υπηρεσίας  ξέρετε  ποια  ήταν ;  Και  η  υπογραφή  

του  κ .  Γκότση ;  

 

 Σε  συνέχεια  του  αιτήματος ,  αίτησής  σας  σας  ενημερώνω  ότι  τα  

αγροτεμάχια  που  χρησιμοποιεί  για  αμμοληψία  η  κατασκευαστική  Άκτωρ  

δεν  ανήκουν  στην  κυριότητα  του  δήμου  Σερρών ,  συνεπώς  η  υπηρεσία  

μας  είναι  αναρμόδια .   

 

 Απλά  πράγματα ,  το  παραβλέπουμε .  

 Ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  από  που  θα  έχει  την  στήριξη ;   

 Φτάνω  σε  δεύτερο  έγγραφο  με  το  οποίο  ζητώ ,  επιτέλους ,  να  μάθω  

σε  ποιανού  κυριότητα  είναι  οι  δρόμοι ;  Απάντηση  δεν  έχω  παρά  μόνο  

πήρα  από  το  Δασαρχείο  και  από  την  Περιφέρεια .   

 Έρχομαι  στην  έκθεση .  Η  έκθεση  έχει  τα  δυο  αιτήματα  αυτά .   
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 Στο  αίτημα  το  δικό  μου ,  το  οποίο  είναι  μπροστά  από  ενάμιση  

χρόνο ,  η  Περιβαλλοντολογική  Υπηρεσία  του  Δήμου  το  μόνο  που  έκανε  

ήταν  να  μεταβιβάσει  το  αίτημά  μου  προς  την  Περιφέρεια .  Ούτε  καν ,  

θέλω  να  πιστεύω ,  γιατί  δεν  με  ενημερώσανε ,  έκανε  τον  κόπο  να  έρθει  

να  δει ,  γιατί  εδώ  στο  αίτημά  μου  αναγράφω  ότι  η  εταιρεία  αυτή  που  

παίρνει  την  αμμοληψία  έχει  βάθος  12 μέτρα  και  κινδυνεύει  ο  δρόμος  

και  ξέρω  εγώ ,  να  μην  το  διαβάσω .   

 Η  υπηρεσία  του  Δήμου  η  Περιβαλλοντολογική  δεν  ασχολήθηκε  

καθόλου .   

Παράλληλα ,  ευτυχώς  ήρθε  παρών  η  Περιβαλλοντολογική  

Υπηρεσία  της  Περιφέρειας ,  με  κάλεσε  εκεί  παρών ,  το  είδαμε  το  θέμα  

και  μετά  έγιναν  και  πρόστιμα  και  ξέρω  εγώ .   

Έρχεται  η  υπηρεσία  αυτή  τώρα  του  Δήμου  Σερρών  που  ζητεί  

αίτημα  ο  Άκτωρ  και  λέει  να  πάει  να  κάνει  έκθεση  αυτοψίας .  Για  ποιο  

λόγο  να  πάει  να  κάνει  έκθεση  αυτοψίας ;  Και  ερωτώ ,  στο  δικό  μου  το  

αίτημα  τα  αγροτεμάχια  είναι  ιδιόκτητα ,  άρα  δεν  επεμβαίνει  η  υπηρεσία  

του  Δήμου  και  στον  αίτημα  της  εταιρείας ,  όχι  μόνο ,  λέω  μέσα  ότι  με  

ταχύτητα  του  φωτός  αντέδρασε  η  υπηρεσία .  Σε  πέντε  μέρες  μέσα  

είχαμε  αποτέλεσμα .  Είχαμε  έκθεση ,  είχαμε  τοπογραφικά ,  είχαμε  

φωτογραφίες  για  να  δείτε  ότι  έγινε  λεπτομερή  δουλειά .   

Ως  προς  το  τι  αυτό  το  ενδιαφέρον  απέναντι  στην  εταιρεία  και  όχι  

το  ενδιαφέρον  απέναντι  σε  έναν  Πρόεδρο  ο  οποίος  μάχεται  για  την  

περιουσία  της  Κοινότητας ;   

Ερωτώ  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  
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Και  του  Δήμου  φυσικά .  Και  στου  Δήμου .   

 Στην  προκειμένη  περίπτωση  στην  έκθεσή  τους  μέσα  γράφουν ,  

γράφει  η  υπηρεσία  του  Δήμου  ότι  καλέστηκαν  και  όλοι  οι  ιδιοκτήτες  

των  αγρομεταμαχίων  και  δεν  καλέστηκα  εγώ ,  ο  οποίος  αναγράφει  το  

αίτημά  μου  εδώ ,  είναι  αίτημα  δικό  μου  και  αναγράφει  και  το  νούμερο  

66,  το  κοινοτικό  χωράφι  είναι  δικό  μου .  Δηλαδή  όταν  λέω  είναι  

κοινοτικό ,  όταν  λέω  δικό  μου ,  του  Δήμου  Σερρών .  

 Εγώ  δεν  καλέστηκα  από  την  υπηρεσία  του  Δήμου  και  καλέστηκαν  

όλοι  οι  ιδιοκτήτες .  Εκεί  μου  γεννάται  μεγάλη  απορία .   

Θέλω ,  θέλω  επιτέλους  κάποτε  να  ακούτε  τους  προέδρους  όλοι  και  

να  δίνετε  συμπαράσταση .  Και  αυτή  την  στιγμή  εγώ  αγωνίζομαι  να  

οριοθετήσω  εκεί  την  περιοχή .  Πρόσφατα  ήμουνα  και  στο  γραφείο  του  

Δημάρχου  και  προσωπικά  τον  έχω  ζητήσει  και  λέω ,  με  την  εταιρεία  

αυτή  θέλω  να  σταλεί  η  υπηρεσία  του  Δήμου  να  κάνει  τοπογραφικό ,  να  

κάνει  αυτοψία ,  να  κάνει  έκθεση ,  να  αποδείξουμε  ότι  το  κανάλι  το  

οποίο  το  άνοιξε  η  υπηρεσία ,  που  όταν  απευθύνθηκα  εγώ  στην  υπηρεσία  

ο  καλεσμένος ,  εάν  θυμάστε ,  30 Αυγούστου  στην  αίθουσα  αυτή ,  την  

οποία  άκουσε  και  το  ευχαριστώ  από  τον  κ .  Γκότση  και  από  την  

δέσμευση  που  πήρε  ενώπιον  του  Δημάρχου  ότι  θα  κάνει  15.000 έργα ,  

εάν  τα  είδατε  εσείς ,  τα  είδα  και  εγώ .   

Λοιπόν ,  αυτός  ξέρεις  τι  μου  είπε ;  Ότι  επειδή  το  ζητάς  εσύ ,  δεν  

θα  το  κάνω .   

Δηλαδή  και  ερωτώ ,  εγώ  τι  να  κάνω ;  Να  κάνω  μήνυση  εγώ  στην  

εταιρεία ;  Να  πληρώνω ,  να  μην  το  πω ,  όπως  πρέπει  να  το  πω ,  να  

πληρώνω  εγώ ;  Θέλω  να  επέμβει  άμεσα  η  υπηρεσία  του  Δήμου  να  λύσει  

το  πρόβλημα .   

Αυτά  έχω  να  πω .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  άλλο  να  διευκρινίσω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  απαντήσετε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Το  πόρισμα  της  υπηρεσία  δεν  με  ενδιαφέρει  γιατί  είναι  

πόρισμα  το  οποίο  εκφράζει  επάνω  στα  αγροτεμάχια .  Όσον  αφορά  για  

το  πόρισμα  που  γράφει  για  το  νούμερο  66,  για  το  κοινοτικό  που  με  

αφορά ,  τα  άλλα  δεν  με  ενδιαφέρουν  γιατί  είναι  ιδιόκτητα  τα  χωράφια ,  

ότι  συναλλαγές  είχαν  με  τους  ιδιώτες  δεν  με  ενδιαφέρει ,  δεν  

ασχολούμαι ,  δεν  θέλω  να  ακούω  για  εκείνα .   

Το  μόνο  το  νούμερο  66,  το  οποίο  επικαλείται  εδώ  όπως  το  

αναγράφουν ,  άμα  θέλετε  το   διαβάζετε ,  είναι  δικό  μου  και  λέω ,  όταν  

απευθύνθηκα  μάλιστα  στην  υπηρεσία ,  γιατί  το  υπογράφουν  δυο  

υπάλληλοι ,  ο  δεύτερος  το  όνομα  Αριστείδης  Σαραντέας  καθόμασταν  

δίπλα  –δίπλα  και  όταν  τους  είπα  ότι  καλέσατε  όλους ,  τους  καλέσατε  

όλους  εμένα  δεν  με  καλέσατε ,  το  νούμερο  66 είναι  το  δικό  μου ,  της  

Κοινότητας  είναι ,  εγώ  είμαι  το  αφεντικό  εκεί  μέσα ,  εγώ  είμαι  ο  

πρώτος ,  έπρεπε  να  καλεστώ .  

Πετάγεται  επάνω  έτσι  ακριβώς ,  όπως  σας  την  κάνω  την  σκηνή .  

«Τι  λες  μωρές  εσύ  θα  μας  πεις  πώς  ήταν ;  Εγώ  δεν  τα  είδα  στην  

αεροφωτογραφία». Και  τον  είπα  και  κουβέντες .  «Τι  είδες  εσύ  στην  

αεροφωτογραφία ;  Ήξερες  πώς  ήταν  πρώτα ;  Εκείνα  τα  αναχώματα  που  

βλέπεις  εκεί  ήταν  δίπλα  από  το  κοινοτικό ,  αδειάσανε  ένα  άλλο  

ιδιόκτητο  χωράφι ,  αποθέσανε  τα  υλικά  που  φέρνανε  για  να  το  

μπαζώσουν  εκείνο ,  αφού  αδειάσανε  το  ένα ,  μετά  παίρνανε  από  εδώ  και  

τα  βάζανε  εκεί  και  έρχεσαι  εσύ  να  υπερασπιστείς  την  εταιρεία ;».   

Απορώ  τέτοιος  ζήλος  απέναντι  στην  εταιρεία .  Δηλαδή  εγώ  είμαι  

ο  εχθρός  την  υπόθεσης  σε  αυτήν ;  Είμαι  ο  άδικος  αυτό  που  ζητάω  να  
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γίνει  το  αίτημά  μου ;  Να  οριοθετήσει  και  να  κυλήσουν  ομαλά  τα  

πράγματα  εκεί ;  Να  δέχομαι  και  απειλές .  Και  να  χαϊδεύεται  από  τον  

Δήμαρχο ,  από  την  Αντιδήμαρχο  και  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  η  

συγκεκριμένη  εταιρεία .   

 Αυτά  είχα  να  σας  πω  και  ζητώ  την  άμεση  παρέμβαση  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ξέρω  εάν  θα  δώσει  κάποια  απάντηση  ο  κ .  

Γκότσης ,  αυτό  που  έχω  να  σας  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σήμερα  στείλατε  

και  ένα  έγγραφο .  Μάλλον  δεν  πρόλαβα  να  το  διαβάσω  γιατί  το  

μεσημέρι  μου  το  δώσανε ,  μάλλον  λέτε  αυτά  που  είπατε  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

Περίπου  είναι  τα  ίδια  που  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  αυτό  το  έγγραφό  σας  η  υπηρεσία  θα  απαντήσει  εγγράφως ,  όμως  εγώ  

αυτό  που  έχω  να  πω ,  νομίζω  ότι  είναι  βαριές  οι  εκφράσεις  που  είπατε  

για  τους  υπαλλήλους .  Ότι  επιδεικνύουν  ζήλο  απέναντι  στην  εταιρεία .  

Ότι  χαϊδεύουν  την  εταιρεία .   

 Δεν  νομίζω  να  είναι  έτσι  τα  πράγματα .  οι  υπάλληλοί  μας  στην  

διαδρομή  τους  έχουν  δείξει  ότι  είναι  πολύ  έντιμοι .  Τώρα ,  ενδεχομένως  

να  έχετε  μια  διαφορετική  άποψη .  Σεβαστή  η  άποψή  σας  αλλά  να  δούμε  

τι  θα  απαντήσουν  και  εδώ  είμαστε  για  να  το  ξανά  συζητήσουμε ,  αλλά  

μην  βγάζουμε  τώρα  αβίαστα  συμπεράσματα ,  τόσο  γρήγορα  δηλαδή  

συμπεράσματα ,  ότι  οι  υπάλληλοι  έδειξαν  υπέρμετρο  ζήλο  απέναντι  

στην  εταιρεία .  Δεν  νομίζω  ότι  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο .  Θα  απαντήσουν  

εγγράφως .  Η  υπηρεσία  θα  απαντήσει  εγγράφως  πάνω  σε  αυτά .   
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 Όσον  αφορά  για  τα  15 χιλιάρικα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  είπατε ,  

που  δεν  έκανε ,  εάν  θυμάστε  εσείς  εδώ  είπατε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ότι  15 χιλιάρικα  δεν  τα  θέλω .  Θέλατε  σαράντα  και  είπατε  ότι  δεν  θέλω  

να  15.  Εάν  είναι  15 δεν  τα  θέλω .  Έτσι  είπατε ,  πώς  να  το  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

Εγώ  θα  ζητήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  σας  παρακαλώ ,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διάλογο .  Επί  

της  διαδικασίας .  Θα  απαντήσει  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θέλω  να  πω  ότι  και  

μπορεί  να  το  διαπιστώσει  ο  Πρόεδρος  ο  αγαπητός ,  ότι  τουλάχιστον  η  

δική  μου  υπηρεσία ,  η  τεχνική  δηλαδή ,  απαντάει  σε  όλα  τα  έγγραφά  

του .   Σε  όλα ,  μα  σε  όλα .  Δεν  έχουμε  αφήσει  ούτε  ένα  αναπάντητο .  

 Όσον  αφορά  τώρα  για  τον  δρόμο  που  λέει  δασικό  και  τα  λοιπά ,  

βεβαίως  δεν  είναι  του  Δήμου  και  ρωτάω  εγώ  τους  υπαλλήλους  και  μου  

λένε  ότι  όταν  πας  στο  δικαστήριο  το  πρώτο  που  ζητάει  ο  πρόεδρος  

είναι ,  τι  είδους  κυριότητα   είναι  ο  δρόμος ;  Άρα  λοιπόν ,  όταν  ο  δρόμο  

δεν  είναι  στην  κυριότητα  του  Δήμου ,  δεν  μπορούμε  εμείς  ούτε  

μετρήσεις  να  κάνουμε ,  ούτε  τοπογραφικά  να  κάνουμε ,  τίποτα .   

 Δυο  με  τρία  πράγματα  θα  πω  και  θα  απαντηθούν .   

 Επίσης ,  αυτό  είπα  εγώ  ότι  μα  τι  γράφετε  εδώ ;  Ήταν  μπαζότοπος .  

Λέω  μα  τι  γράφετε ;  Αυτό  είναι  επικίνδυνο .  Έχουμε ,  λέει ,  τις  

αεροφωτογραφίες  πριν  που  ήταν  μπαζότοπος  και  μετά  από  την  αυτοψία  

έχει  γίνει  ένα  επίπεδο  μέρος  που  μπορείς  να  πας  και  καφέ  να  πιείς .  Να  

βάλεις  και  τραπέζι .  Αυτό  μου  είπαν .  Δεν  μπορούμε  να  το  αφαιρέσουμε  

αυτό .  Υπάρχουν  οι  αεροφωτογραφίες .   
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 Άρα  λοιπόν  η  υπηρεσία  πήγε  και  έκανε  μια  αυτοψία  να  δει  μετά  

την  φυγή  της  εταιρείας  έχουν  αποκατασταθεί ;  Και  το  έγγραφο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τα  πάντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε ,   μην  κάνουμε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  τα  ιδιόκτητα  και  εκεί   που  υπάρχει  ο  μπαζότοπος  που  ήταν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

Είχε  λόγο  η  υπηρεσία  του  Δήμου  να  πάει  στα  ιδιόκτητα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  αφήστε  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  ιδιοκτήτες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  σας  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  κάντε  λίγη  

υπομονή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  τελειώνω ,  οι  ιδιοκτήτες  όλοι  ήταν  ευχαριστημένοι ,  είπαν  ένα  

ευχαριστώ  για  την  αποκατάσταση  και  η  υπηρεσία  μας  έφυγε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα  απαντηθεί  εγγράφως  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

Τι  να  απαντηθεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  να  κάνω  εγώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   από  ότι  βλέπετε  είναι  καθαρά  υπηρεσιακά  θέματα  και  

τα  υπογράφουν  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι .  Θα  σας  απαντήσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ .Κ .   ΧΡΙΣΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας  σας  παρακαλώ .  Τέθηκε  το  

ερώτημα ,  απαντήθηκε ,  εάν  νομίζετε  ότι  δεν  ικανοποιηθήκατε  θα  πρέπει  

να  υπάρξει  άλλη  διαδικασία .  Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διάλογο  σε  

αυτή  την  φάση  τώρα  που  είμαστε .   Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επί  του  θέματος  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  δηλαδή ,  μίλησε  ο  Πρόεδρος  

για  ένα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  διάλογος  κ .  Μηλίδη .  Δεν  είναι  θέμα  για  να  γίνει  διάλογος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Δεν  ήταν  ερώτημα ,  από  ότι  κατάλαβα  του  Προέδρου .  Ήταν  μια  

ενημέρωση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ώστε  να  γίνει ,  ενδεχομένως  

και  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  συζήτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  έκανε  ένα  ερώτημα  και  απάντησε  ο  κ .  Δήμαρχος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε  κ .  Μηλίδη .  Νομίζω  ότι  απαντήθηκε  τόσο  από  τον  κύριε  

Δήμαρχε  όσο  και  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  οι  άλλο  δεν  έχουμε  λόγο ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  δεν  γίνεται  συζήτηση  για  το  θέμα  αυτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  έκανε ,  ενημέρωση  έκανε .  Δεν  έγινε  συζήτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Την  καταστρατηγείτε ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  πείτε  μου  εσείς ,  ποια  είναι  η  διαδικασία ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Έφερε  ένα  θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε  πολύ  καλά  για  να  έρθει  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  υπάρχει  

μια  άλλη  διαδικασία .  Εάν  θέλετε  να  εφαρμόσετε  αυτή  την  διαδικασία ,  

δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα .  Αυτή  την  στιγμή  όμως  ή   ανακοινώσεις  

γίνονται  και  το  ξέρετε  πολύ  καλά  ή  ερωτήσεις .  Απαντούν  οι  θεσμικοί  

παράγοντες .  Εάν  δεν  σας  κάλυψε   είναι  άλλο  θέμα .  Ή  εάν  δεν  σας  

άρεσαν  οι  απαντήσεις .  Είναι  δικό  σας  θέμα .  Δεν  είναι  θέμα  του  

προεδρείου .  Δεν  γίνεται  συζήτηση .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  γίνεται  

συζήτηση .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Οι  θεσμικοί  παράγοντες  είναι  ο  Δήμαρχος  και  ο  Αντιδήμαρχος ;  Οι  

άλλοι  τι  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντούν… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  να  καταλάβω .  Έχετε  παρανοήσει  το  νόημα  των  θεσμικών  

παραγόντων  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχω  παρανοήσει  τίποτα .  Όχι .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  το  έχετε  καταλάβει  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μόνο  ο  Δήμαρχος  είναι  θεσμικός  παράγων ;  Όλοι  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  δεν  είναι  θεσμικοί  παράγοντες ;  Μήπως  δεν  ξέρετε… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  κ .  Μηλίδη ,  δεν  θα  γίνει  συζήτηση .  Μια  χαρά  ξέρω .  Μην  κάνετε  

υποδείξεις  σας  παρακαλώ .  Συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Μηλίδη  

γνωρίζετε  πολύ  καλά  ποιος  είναι  ο  Κανονισμός .  Εάν  δεν  τον  γνωρίζετε  

διαβάστε  τον ,  σας  παρακαλώ .  Παλαιός  είστε  εδώ  στην  αίθουσα ,  

διαβάστε  τον  ότι  στην  στιγμή  αυτή ,  την  περίοδο  αυτή ,  όταν  γίνονται  

ερωτήσεις ,  όταν  γίνονται  ανακοινώσεις ,  δεν  γίνονται  συζητήσεις .  

Απαντούν .   

 Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  απάντησε ,  ο  κ .  Δήμαρχος ,  εάν  δεν  σας  

κάλυψε  αυτό  είναι  δικό  σας  θέμα .  Δεν  είναι  πρόβλημα  του  Προέδρου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  κύριε  Μηλίδη  δεν  έληξε  το  θέμα .  Θα  απαντηθεί  εγγράφως ,  θα  

απαντήσουν  εγγράφως  οι  υπηρεσίες  στο  έγγραφο  που  κατέθεσε  ο  κ .  

Πρόεδρος ,  θα  το  πάρετε  στα  χέρια  σας  και  εάν  δεν  είστε  

ικανοποιημένοι  ή  εάν  έχετε  ερωτήσεις ,  απορίες ,  εδώ  είναι  θα  ξανά  

έρθει  το  θέμα ,  θα  το  ξανά  φέρετε .  Δεν  τελείωσε .   

 Θα  δώσει  απάντηση ,  διαβάστε  και  την  απάντηση  της  υπηρεσίας  

και  φέρτε  το  το  θέμα  εδώ  να  το  συζητήσουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

. .κύριε  Δήμαρχε  για  τον  Πρόεδρο ,  την  απαξίωση  που  είχε ,  που  ανέφερε  

μετ’  επιτάσεως  εδώ  μέσα  να  πείτε  έστω  ότι  θα  το  δω ,  θα  το  

διερευνήσω ,  ότι  κλήθηκαν  όλοι  στην  σύσκεψη  εκτός  από  τον  Πρόεδρο ,  

που  στο  κάτω  –κάτω  υπηρετεί  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  όχι  τα  δικά  

του ,  ούτε  της  τσέπης  του .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μα  σας  είπα  ότι  εγγράφως  θα  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  προχωρούμε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  δόθηκαν  οι  απαραίτητες  εξηγήσεις ,  μπορούμε  να  

συνεχίσουμε .   

 Υπάρχουν  δυο  θέματα ,  από  ότι  ενημερωθήκατε ,  με  την  μορφή  του  

κατεπείγοντος  και  ένα  ήρθε  ένα  θέμα  πάλι  επείγον  14:15΄ .  Δεν  

ενημερωθήκατε .  Θα  σας  ενημερώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χράπας .  

Συμφωνείτε  να  συζητηθούν  τα  θέματα  αυτά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα-  ένα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Δεν  είπα  ότι  θα  τα  περάσουμε  όλα  μαζί .  Εάν  συμφωνείτε  να  

συζητηθούν ,  να  ανακοινωθούν  ποια  είναι .  Κύριε  Φωτιάδη  ένα  –ένα  θα  

τα  ανακοινώσουμε  και  εάν  συμφωνείτε  να  συζητηθούν .  Εάν  δεν  

συμφωνείτε  δεν  θα  συζητηθούν .  Είναι  απλό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κύριε  Χράπα  έχετε  τον  λόγο .   Θα  σας  ενημερώσει  ο  κ .  Χράπας  

και  εάν  συμφωνείτε .  Ένα  –ένα ,  κ .  Χράπα  για  να  ενημερωθεί  το  σώμα  

για  τα  θέματα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα  σας .  Τα  δυο  τα  θέματα  αυτά  

αφορούν  την  Αντιδημαρχία  οικονομικών  που  είναι  θέματα  του  κ .  

Χαρίτου  αλλά  λόγω  της  απουσίας  του ,  δεν  μπορούσε  να  βρίσκεται  

αυτή  την  στιγμή  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ανέλαβα  να  τα  εισηγηθώ  

εγώ .   

 Είναι  δυο  θέματα  τα  οποί  αφορούν  την  καθαριότητα ,  το  ένα  

αφορά  την  καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων  

του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  ΄17-΄18, προϋπολογισμού  16.740 ευρώ  με  

Φ .Π .Α .   

 Αυτό  το  θέμα  έχει  περάσει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  

ομόφωνα  και  θα  έπρεπε  να  περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  

την  διενέργεια  του  διαγωνισμού ,  το  οποίο  δεν  πέρασε .  Δεν  γνωρίζω  για  

ποιο  λόγο  δεν  είχε  περάσει  από  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Οπότε  επανερχόμαστε  στην  πρώτη ,  σε  αυτή  την  σημερινή  

απόφαση  που  πρέπει  να  παρθεί  για  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού .   

 Το  ίδιο  είναι  και  το  δεύτερο  το  θέμα ,  που  αφορά  την  δημόσια  

τουαλέτα  στην  πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών  για  την  παροχή  

υπηρεσίας ,  λειτουργία  και  καθαρισμούς  δημόσιας  τουαλέτας  στην  

πλατεία  Ελευθερίας  Σερρών  έτους  ΄17-΄18, προϋπολογισμού  22.320 

ευρώ  με  Φ .Π .Α .  και  αυτό  είναι  τώρα  σε  αυτό  το  στάδιο ,  πρέπει  να  

περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Αυτά  τα  δυο  είναι  τα  θέματα  του  κ .  Χαρίτου ,  δεν  ξέρω  εάν  

συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  δούμε .  Ανακοινώστε  και  το  τρίτο  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Το  τρίτο  θέμα  είναι  η  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  έγκριση  και  

καθαρισμός  τρόπου  εκτέλεσης  ανταλλακτικά  για  το  μηχάνημα  έργου  

φορτωτή  εκσκαφέα  του  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισθείσας  αξίας  

7.489,60 ευρώ  μαζί  με  Φ .Π .Α .  24%. 

 Αφορά  ένα  μηχάνημα  έργου  το  οποίο  έχει  μια  σημαντική  βλάβη  

στο  σασμάν .  Είναι  εδώ  και  πέντε  μήνες  σταματημένο  το  μηχάνημα  

αυτό .  Επειδή  αυτό  το  μηχάνημα  το  συγκεκριμένο  εργάζεται  στην  

αποκατάσταση  του  περιβάλλοντος  από  τυχόν  μπαζοτόπους  και  σημεία  

που  έχουν  συσσωρευτεί  απορρίμματα  στον  ευρύτερο  Δήμο  Σερρών ,  γι '  

αυτό  τον  λόγο  θεωρούμε  ότι  είναι  μεγάλη  ανάγκη  να  έρθει  κατεπείγον ,  

έτσι  ώστε ,  να  επισκευαστεί  πολύ  σύντομα  και  να  το  έχουμε  πάλι  στην  

διάθεση  της  Διεύθυνση  Καθαριότητας .   

 Αυτά  τα  τρία  είναι  τα  θέματα  τα  κατεπείγοντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  στο  πρώτο  θέμα :  Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  

για  παροχή  υπηρεσίας ,  λειτουργίας  και  καθαρισμός  δημόσιας  

τουαλέτας  την  πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

προϋπολογισμού  22.320 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  συμφωνούμε  να  συζητηθεί  το  

θέμα ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Να  κάνουμε  ψηφοφορία  θέλετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ορθά  ένα  –ένα  τα  διαβάζετε  και  ζητάτε  την  σύμφωνη  

γνώμη  μας .  Επειδή  όμως  ο  προηγούμενος  εισηγητής  τα  ανέφερε  και  τα  

τρία ,  να  σας  διευκολύνουμε  εμείς ,  ως  παράταξη  έχουμε  σαφή  άποψη .  
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Αυτό  που  είναι  κατεπείγον  επ’  ουδενί  δεν  έχει  το  στοιχειό  του  

κατεπείγοντος ,  διότι  είναι  ο  φορτωτής  που  έπεσε  το  καλοκαίρι… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  αυτός .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος  κάνετε ,  δεν  είναι  αυτός .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  άμα  κάνω  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ολοκληρώσει  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκείνο  το  οποίο  νομίζω  το  είπαμε  πολλές  φορές ,  όταν  φέρνουμε  μια  

τέτοιου  είδους  δαπάνη ,  θέλουμε  τεχνική  περιγραφή .  Τι  έχει  το  

κομμάτι ;  Έχει  σασμάν ;  Δεν  λέει  τίποτα .  Εγώ  τι  να  ψηφίσω  τώρα  εδώ  

δηλαδή ;   Τι  να  ψηφίσω  και  μάλιστα  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος ;   

 Αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  δεν  θα  έπρεπε  να  έρθει  επ’  ουδενί  

με  αυτή  την  μορφή  του  κατεπείγοντος .  Εμείς  δεν  θα  το  ψηφίσουμε  και  

δεν  θέλουμε  να  συζητηθεί .   

 Το  άλλου  θέμα  για  την  καθαριότητα  των  καταστημάτων ,  αυτό  

έχει  πολλούς  μήνες  και  το  φέρνετε  τώρα  με  την  μορφή  του  

κατεπείγοντος ;  Όχι ,  δεν  είναι  κατεπείγον  με  αυτή  την  έννοια  που  το  

βάζετε .  Ο  Κανονισμός  και  ο  κώδικας  είναι  σαφέστατος .   
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 Όσο  δε  και  για  το  άλλο ,  για  τις  δημόσιες  τουαλέτες ,  επίσης  

προκύπτει  από  τις  ημερομηνίες  να  μπαίνουν  τακτικά  τα  θέματα ,  να  

ωριμάζουν ,  να  ενημερωνόμαστε  και  με  αυτή  την  λογική  εδώ  είναι ,  δεν  

συντρέχουν  οι  λόγοι .   

 Δηλαδή  θα  μας  πείτε  ότι  για  τις  τουαλέτες  συντρέχουν  λόγοι  

δημόσιας  υγείας ;  Να  έχουμε  μια  έκθεση  ότι  αυτό  συμβαίνει .  Πώς  εμείς  

να  δεχθούμε  να  το  συζητήσουμε  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  και  

μάλιστα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  απόφαση  αρχής  του  έτους  και  το  φέρνετε  τώρα  με  την  μορφή  του  

επείγοντος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είχατε  υπομονή  θα  σας  εξηγούσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  για  ποιο  λόγο  

έρχεται  σήμερα .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  είναι  άποψή  σας  και  είναι  

σεβαστή .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία ,  αφού  δεν  υπάρχει .  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  αλήθεια  είναι  ότι  το  μηχάνημα  είναι  απαραίτητο  στον  Δήμο ,  είναι  

εργαλείο  και  πρέπει  να  γίνει  με  οποιοδήποτε  τρόπο .  Εάν  μπορούμε  και  

αύριο  να  το  κάνουμε ,  διότι  παρακολουθώ  εγώ  τις  εξελίξεις  που  

γίνονται  έξω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αλίμονο  εάν  αυτή ,  σαν  τεχνική  εταιρεία  

μιλάω ,  δεν  έχει  μηχάνημα  να  κάνει  αυτά  που  πρέπει  να  κάνει .  Τι  θα  

πει  κατεπείγον ;  …κύριε  Φωτιάδη  είναι  σοβαρό  θέμα  αυτό .  Τώρα  ένα  

μηχάνημα  να  μην  έχει  ο  Δήμος  να  κάνει  την  δουλειά  του ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

31

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  μην  κάνετε  διάλογο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  κ .  Φωτιάδη ,  δεν  συμφωνώ  μαζί  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωρούμε  στην  διαδικασία .  Την  στιγμή  που  δεν  είναι  

ομόφωνα ,  θα  πάμε  στην  διαδικασία  ψηφοφορίας  για  να  συζητηθούν  τα  

τρία  θέματα .   

 Κύριε  Μοσχολιέ ;  Κύριε  Καρύδα ;  Κύριε  Γιαννακίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούω .  Εάν  θέλετε  στο  μικρόφωνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εσείς  εμμένετε  στην  άρνησή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λέμε  ότι  όχι ,  να  έρθει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  την  ανάλογη  τεκμηρίωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ναι  στο  μηχάνημα ,  παρών  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη  δεν  έχει  ολοκληρώσει  ο  κ .  Φωτιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  και  δεν  υπάρχει  τεκμηρίωση  για  να  τεθούν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφηκε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  κ .  Φωτιάδη ,  δεν  χρειάζεται . .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  έχετε  την  άποψη  αλλά  υπάρχει  και  η  πλειοψηφία .  Θα  

σεβαστούμε  την  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  θέλει  τεκμηρίωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  περιμένετε .  Εάν  έχετε  υπομονή  θα  ακούσετε  την  τεκμηρίωση  από  

τον  εισηγητή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  έπρεπε  να  είναι  συνημμένη ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι  για  το  μηχάνημα ,  παρών  στα  άλλα  δυο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να  συζητηθούν  αλλά  θα  δούμε  την  τεκμηρίωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  κατά  πλειοψηφία  συζητιούνται  τα  θέματα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΝΑ  ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ  

 ΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

………………………………. 

……………………..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  για  το  μηχάνημα  και  όχι  για  τα  άλλα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όσον  αφορά  για  το  θέμα  το  τρίτο  το  κατεπείγον  που  έχει  έρθει  και  πιο  

πολύ  με  ενδιαφέρει  να  το  αναφέρω  στην  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  

μελέτη  υπάρχει  για  το  τι  ακριβώς  εργασίες  θα  γίνουν  για  το  μηχάνημα  

και  βασικά  όταν  ανοίγεις  έναν  κινητήρα ,  επειδή  το  συνεργείο  λέει  τοι  

δεν  ξέρω  τι  θα  βρω ,  τι  βλάβες  θα  βρω  και  δεν  μπορώ  να  προκαθορίσω  

από  τώρα  τι  ανταλλακτικά  θα  χρειαστούν ,  λέει  ότι  ενδεχομένως  να  

χρειαστούν  και  ένα  και  δυο  και  τρία  και  πέντε  ανταλλακτικά ,  τα  οποία  

δεν  τα  βλέπω  αυτή  την  στιγμή .  Θα  τα  δω  όταν  θα  ανοίξω  τον  κινητήρα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

34

 Αυτή  είναι  η  μελέτη  και  προβλέπουμε  όλα  αυτά ,  έτσι  ώστε ,  εάν  

χρειαστούν  να  μην  προβούμε  σε  νέα  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  

για  την  έγκριση  δαπάνης .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τα  κινητά  σας  απενεργοποιήστε  τα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  στην  διάθεση  όλων  σας .  Βέβαια  δεν  την  έχετε  πάρει ,  γιατί  όπως  

καταλαβαίνετε  είναι  μεγάλη  και  είναι  και  κατεπείγον ,  υπάρχει  η  

μελέτη  και  είναι  όλα  τα  στοιχεία  μέσα ,  ότι  χρειάζεται  ο  καθένας .   

 Για  να  πάμε  τώρα  στα  θέματα  ένα  –ένα  ως  έχουν .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  παροχή  υπηρεσίας ,  

λειτουργίας  

 και  καθαρισμός  δημόσιας  τουαλέτας  την  πλατεία  Ελευθερίας  του  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018  προϋπολογισμού  22.320 ευρώ  με  

Φ .Π .Α .  

   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εμείς  παίρνουμε  μια  απόφαση  σήμερα  για  την  έγκριση  δηλαδή  της  

διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  μόνο .  Εάν  εγκρίνουμε  να  γίνει  ο  

διαγωνισμός .  Αυτός  ο  διαγωνισμός  έχει  περάσει ,  βέβαια ,  όπως  σας  

είπα  από  Οικονομική  Επιτροπή ,  έχει  προχωρήσει  και  είναι  απαραίτητη  

η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Εγώ  δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  ότι  ενημερώθηκα ,  κ .  Χασαπίδη ,  έγινε  παράλειψη ,  δεν  ήρθε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ξεκίνησε  από  τα  άλλα  όργανα .  Έφτασε  στο  

σημείο  η  απόφαση  η  μια  να  πάει  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  ζητήθηκε  

η  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .  Δεν  είναι  τίποτα  κρυφό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Ορίστε  κ .  Καρύδα .  Υπάρχουν ;  Συγνώμη .  Η  κυρία  

Ιλανίδου ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Καρύδας .   

 Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  θέμα  αυτό  των  . .κύριε  πρόεδρε ,  από  ότι  βλέπω  το  ΄17 πήραμε  την  

απόφαση  τον  Γενάρη .  Είναι  ίδιο  με  την  καθαριότητα  των  δημοτικών  

κτηρίων ;  Έγινε  το  ίδιο  λάθος  δηλαδή ;  Δεν  ήρθε  και  αυτό ;  Μου  

προκαλεί  μεγάλη  εντύπωση  σε  ένα  όργανο  όπως  η  Οικονομική  

Επιτροπή  να  έρχεται  δηλαδή ,  να  εγκρίνουμε  όρους ,  τα  πάντα  και  να  

μην  έχει  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εάν  δυνατόν .  Πώς  έγινε  αυτό  

το  πράγμα  και  παραπλανηθήκαμε  εμείς  όλοι  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιο  κινητικό  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διότι  για  να  γίνει  μια  προμήθεια ,  ένας  διαγωνισμός ,  το  ανώτατο  που  

είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  αυτό  εγκρίνει  πρώτα .  Άρα  

λοιπόν  εάν  δεν  εγκρίνει  αυτό  δεν  μπορεί  να  έρθει  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  Πώς  λοιπόν ,  ποιοι  αυτοί  που  αμέλησαν  και  το  έφεραν  το  
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θέμα  αυτό  και  εμείς  ως  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίσαμε  και  τώρα  η  

Αποκεντρωμένη  μας  ζητάει  την  απόφαση  αυτή  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε .  Ήταν  μια  παράλειψη  η  οποία  βρέθηκε  όταν  έφτασε  το  

ένταλμα  στον  Επίτροπο  να  πληρωθεί .  Εκεί  ζητήθηκε  απόφαση  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  η  οποία  δεν  υπήρχε .  Τώρα  αυτή  την  στιγμή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς ,  στην  νομιμότητα ,  όπως  το  λέτε .   

 Αυτή  την  στιγμή  εμείς  θα  πάρουμε  την  απόφαση  αυτή .  Εάν  

εγκρίνουμε  ή  όχι  τον  διαγωνισμό .  Είναι  απλό  θέμα .  Έγινε  μια  

παράλειψη  από  κάποια  υπηρεσία  και  φτάσαμε  εδώ  που  φτάσαμε .  Έχετε  

καμία  αντίρρηση  να  πάρουμε  αυτή  την  απόφαση ;  Αφού  πέρασε  από  τα  

υπόλοιπα  όργανα .   

 Εάν  θέλετε  περισσότερες  λεπτομέρειες ,  τους  λόγους  και  τα  

λοιπά ,  μπορείτε  να  ρωτήσετε  τον  κ .  Χαρίτο  εάν  θα  έρθει  αργότερα  ή  

αύριο  στις  υπηρεσίες  του  μα  σας  δώσει  περισσότερες  λεπτομέρειες .  

Αυτή  την  στιγμή  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  αυτό  το  θέμα .  Την  έγκριση  

του  διαγωνισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  μου  κάνει  εντύπωση  αυτό  με  τις  δημόσιες  τουαλέτες  πέρασα  τον  

Ιανουάριο .  Η  γυναίκα  από  τον  Ιανουάριο  φτάσαμε  Νοέμβριο  και  δεν  

πληρώθηκε  και  τώρα  η  Αποκεντρωμένη  τι  σχέση  έχει  με  το  ένταλμα .  Η  
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Αποκεντρωμένη  δεν  έχει  σχέση  με  ένταλμα .  Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  να  

πω  ναι .  Ένδεκα  μήνες  δεν  πληρώθηκε  όταν  πέρασε  Οικονομική ;  

Δηλαδή  όλο  είναι  παράξενο .  Ένδεκα  μήνες  καθυστέρηση .  Δεν  ξέρω ,  

κάτι  γίνεται  ανάποδο .  Κάτι  μπερδεμένο  μάλλον .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  μπορώ  να  σας  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον  αφορά  το  ζήτημα  του  μηχανήματος  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  θα  φτάσουμε  εκεί .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τώρα  συζητάμε  το  πρώτο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πραγματικά  φαίνεται  ότι  έγινε  αυτή  η  παράλειψη .  Εκ  παραδρομής  δεν  

πέρασε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γιατί  το  βρίσκετε  τόσο  παράξενο ;  

Μέσα  σε  αυτόν  τον  κυκεώνα  της  γραφειοκρατίας  έγινε  αυτή  η  

παράλειψη  και  πήγε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  χωρίς  απόφαση  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Πρέπει  να  την  πάρουμε  την  απόφαση  αλλιώς  

είναι  έωλη ,  αλλιώς  δεν  θα  πληρωθεί  η  κυρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Πιθανόν  να  μην  πληρώθηκε .  Πως  θα  πληρωθεί  εάν  δεν  έχει  απόφαση ,  

εάν  δεν  είναι  ο  φάκελος  τακτοποιημένος ;  Γι '  αυτό  μιλάω ,  η  άποψή  μου  

είναι  αυτή  δηλαδή ,  ότι  είναι  ένα  τυπικότατο  θέμα ,  το  οποίο  πρέπει  να  

το  ψηφίσουμε  για  να  τελειώσει  αυτή  η  ιστορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  βιάζεστε  κ .  Μοσχολιέ ,  υπάρχουν  και  τοποθετήσεις .  Ορίστε  κ .  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  βεβαίως  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση  να  το  

ψηφίσουμε  την  στιγμή  που  το  ψηφίσαμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  

όμως  τα  περνάτε  έτσι  τόσο  απαλά  όλα ,  τόσο  ωραία .  Δηλαδή  ένα  

όργανο ,  υπάρχει  μια  παράλειψη ,  μια  παράλειψη  σημαντικότατη ,  είναι  

θέματα  ρουτίνας  στον  Δήμο ,  τα  οποία  γίνονται  καθημερινά  και  το  

περνάτε  τόσο  απαλά .  Δηλαδή ,  έγινε  μια  παράλειψη .  Από  ποιους  έγινε  

αυτή  η   παράλειψη ;  Δεν  είναι  το  πρώτο  γεγονός .  Είναι  πολλά  που  

συμβαίνουν  και  έχουν  γίνει  παραλείψεις  και  μπορώ  να  σας  αναφέρω  

αρκετά  αυτά .   

 Δεν  πρέπει  κάποτε  να  ελεγχθούν  κάποιοι  γι '  αυτές  τις  

παραλείψεις  και  να  ταλαιπωρούνται  οι  συνδημότες  μας ;  Δεν  πρέπει ;   

 Και  βεβαίως  να  ψηφίσουμε ,  αλίμονο  αλλά  δεν  πρέπει ;  Έγινε  μια  

παράλειψη  σε  τυπική  διαδικασία .  Γιατί  όμως ;  Και  που  οδηγείται ;  

Δηλαδή ,  τους  συναντάω  επανειλημμένως  στον  Δήμο  και  όλοι ,  βέβαια ,  

έχουμε  την  καλή  μας  διάθεση  και  κάνουμε .  Και  πουθενά  δεν  παίρνει  
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κάποιος  προϊστάμενος  είτε  αιρετός  να  τραβήξει  κανένα  αφτί ,  τέλος  

πάντων .  Δεν  μπορεί  οι  υπάλληλοι  να  είναι  στο  απυρόβλητο .  Και  είναι  

οι  καλύτεροι  υπάλληλοι  συνεχώς  όλοι .  Δεν  είναι  όλοι  οι  καλύτεροι .  

Κάποιοι  ευθύνονται .  Κάποτε  πρέπει  να  αναζητηθούν  και  οι  ευθύνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θα  δευτερολογήσω  για  έναν  και  μοναδικό  λόγο ,  χωρίς  να  ρίξω  μομφή  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  την  οποία  σέβομαι  απεριόριστα  όπως  και  

στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  όπως  και  σε  όλες  τις  Επιτροπές ,  

παράλειψη  θα  ήταν  και  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κύριε  Χρυσανθίδη ,  

που  δεν  ήλεγξε  εάν  πέρασε  το  θέμα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Άρα  

είστε  και  εσείς  μέσα .  Συγνώμη  για  την  δευτερολογία  μου ,  αλλά  έπρεπε  

να  ελέγξετε  και  εσείς  ως  όργανο .   Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  όνομα  του  Θεού  τώρα .  

Εμείς  στους  διαγωνισμούς  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  ας  με  διαψεύσει  

κάποιος  εδώ  πέρα ,  συνήθως  ακολουθούμε  τους  υπηρεσιακούς .  Ειδικά  

σε  ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς ,  σε  διεθνείς  διαγωνισμούς  ουαί  και  

αλίμονο  εάν  η  Οικονομική  Επιτροπή  έναν  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  θα  

μπορεί  να  τον  ελέγξει ,  να  έχει  την  τεχνογνωσία  και  έρχεστε  τώρα  εσείς  

να  καλύψετε  και  μου  λέτε  κ .  Χρυσανθίδη ,  ναι  τυπικά  έχουμε   ευθύνη ,  

δεν  είναι  έτσι  όμως .  Δεν  είναι  έτσι  όμως  διότι  εμπιστευόμαστε  τους  

υπηρεσιακούς .  Εμπιστευόμαστε  τους  υπηρεσιακούς  σε  τέτοια  θέματα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Εγώ  για  να  κλείσω  το  θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  τελευταίος  ο  Δήμαρχος ,  βεβαίως .   

 Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  το  τμήμα  προμηθειών  που  

έχει  αναλάβει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση ,  κάποιοι  κινητό  κύριοι  συνάδελφοι  είναι  ανοικτό .  

Απομακρύνετέ  το  από  το  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ  ή  κλείστε  τα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πραγματοποιεί  ετησίως  εκατοντάδες  διαγωνισμούς .  Φυσικό  είναι  

αυτός  που  δουλεύει  να  κάνει  και  κάποια  λάθη .  Προφανώς  είναι  κάποιο  

λάθος ,  όπως  φαίνεται .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Παράλειψη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κάποια  παράλειψη  αλλά  γι '  αυτό  το  θέμα  τώρα  δεν  θα  μπορούμε  να  

κρεμάμε  στα  τσιγκέλια  τώρα  κάποιους  ανθρώπους  επειδή  έκαναν  αυτή  

την  παράλειψη .  Εντάξει ,  έγινε  μια  παράλειψη .  Από  εκεί  και  μετά  είναι  

υπεύθυνοι  να  μας  πουν  εάν  όντως  υπάρχει  τέτοιο  σοβαρό  θέμα .  Είναι  

μια  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  πρέπει  να  πάρουμε  αυτή  την  

στιγμή  για  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού .  Ένα  απλό  πράγμα  είναι .  

Δεν  είναι  κάτι  να  το  κάνουμε  σημαία  και  να  το  σηκώσουμε  ψηλά .   

 Ευχαριστώ  πολύ ,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  εγώ  θέλω  να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  παίρνει  χιλιάδες  αποφάσεις .  

Χιλιάδες  αποφάσεις .  Είναι  επόμενο ,  θα  υπάρξουν  και  κάποιες  

παραλείψεις .  Τώρα  εδώ  ούτε  εσκεμμένα  έγινε  από  τους  υπηρεσιακούς  

παράγοντες  ούτε  υπήρχε  σκοπιμότητα .  Δηλαδή  γι '  αυτό  το  θέμα  τι  να  

κάνουμε ,  προκαταρκτική  εξέταση ;   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  σωρεία  προκαταρκτικών  εξετάσεων  έχουν  

γίνει  για  πάρα  πολλά  θέματα ,  γιατί  ακούστηκε  η  φράση  ότι  δεν  θα  

τραβήξουμε  και  κανένα  αφτί ;  Και  αφτιά  τραβάμε .  Πέντε  υπαλλήλους  

τιμώρησα  και  κανένας  δεν  τιμωρείτε ,  γιατί  πάνε  στο  Πειθαρχικό  και  

αθωώνονται ,  αγαπητοί  μου  συνάδελφοι .  αυτή  είναι  η  κατάσταση  στο  

δημόσιο  τομέα  και  πας  να  διοικήσεις  έτσι  δήμους .  Πέντε  τιμώρησα ,  

κανένας  δεν  τιμωρείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ;  Ναι .  Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι ;  Κύριε  

Χρυσανθίδη ;   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  843/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Παροχή  υπηρεσίας ,  λειτουργία  και  καθαρισμούς  δημόσιας   

τουαλέτας  στην  πλατεία  Ελευθερίας  Σερρών  έτους  ΄17-΄18,  

προϋπολογισμού  22.320 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  έχετε  την  εισήγηση  του  θέματος .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αφορά  τα  . .καταστήματα ,  είναι  ίδια  περίπτωση  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  844/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  έγκριση  και  καθαρισμός   

τρόπου  εκτέλεσης  ανταλλακτικά  για  το  μηχάνημα  έργου  φορτωτή  

 εκσκαφέα  του  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισθείσας  αξίας   

7.489,60 ευρώ  μαζί  με  Φ .Π .Α .  24%. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  τρίτο  θέμα  αφορά  το  μηχάνημα  έργων .  Είναι  ένα  σκαπτικό  

μηχάνημα  του  Δήμου  Σερρών ,  το  οποίο  είναι  ακινητοποιημένο  εδώ  και  

αρκετούς  μήνες .  Υπάρχει  η  μελέτη  τους  τμήματος  Κίνησης  τους  

Διεύθυνσης  Καθαριότητας  για  το  τι  ακριβώς  εργασίες  θα  γίνουν .  Εμείς  

σήμερα  πρέπει  να  πάρουμε  απόφαση  αναμόρφωση  και  έγκριση  και  

καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  ανταλλακτικών  για  το  μηχάνημα  έργου  

φορτωτή  εκσκαφέα  του  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισθείσας  αξίας  

7.489,60 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  24%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Καρύδας .  Κυρία  Ιλανίδου  ζητήσατε  ερώτηση ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  16 του  ΄17 μελέτης  της  Διεύθυνσης  

Καθαριότητας .  Αυτή  την  μελέτη  εάν  είχαμε  δεν  θα  υπήρχε  θέμα .  Δεν  

μας  την  δώσατε .  Να  την  δούμε ,  να  μας  την  διαβάσει  κάποιος ,  κάτι  να  

μας  πει  τι  εστί .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  άλλο  να  ρωτήσετε  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Χράπα  είπατε  ότι  μήνες  είναι  το  μηχάνημα ;  Η  διάθεση  πίστωσης  

ήρθε  τώρα ;  Γιατί  έτσι  τόσο  πολύ  χρόνο ;  Μιλάω  γιατί  είναι  εργαλείο  

ζωτικής  σημασίας  για  τον  Δήμο .  Τόσο  πολύ  χρόνο  χρειάζεται  για  ένα  

τέτοιο  ποσό ;  Ερώτηση .  Είναι  τελείως  καλόπιστη  η  ερώτηση .  Δεν  έχει  

να  κάνει .  Ποιος  δηλαδή  βγάζει  την  διάθεση  πιστώσεως ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  διάθεση  πίστωσης  γίνεται  από  το  Λογιστήριο .  Πρέπει  να  βρεθούν  

ποσά  και  δεν  δεσμευτούν  από  τον  προϋπολογισμό  σε  έναν  κωδικό  για  

να  διατεθούν  γι '  αυτή  την  δαπάνη .   

 Το  τμήμα  του  Λογιστηρίου ,  γενικότερα  η  Οικονομική  Επιτροπή  

με  τον  φόρτο  που  έχει  τον  καθημερινό  με  τις  αναλήψεις  δαπάνης ,  

διάθεση  πίστωσης ,  με  το  προσχέδιο  του  προϋπολογισμού  και  όλα  όσα  

συνεπάγονται  με  αυτό ,  με  την  συμπλήρωση  των  ενταλμάτων ,  των  

τιμολογίων  για  να  πληρωθούν  κάποιοι  προμηθευτές ,  έμειναν  πίσω  

κάποιες  αναλήψεις  δαπάνης .  Βασικά  δεν  υπήρχε  ο  απαραίτητος  χρόνος ,  

από  ότι  ενημερώθηκα  εγώ  που  ενδιαφέρθηκα  πάρα  πολλές  φορές ,  δεν  

υπήρχε  ο  απαιτούμενος  χρόνος ,  έτσι  ώστε ,  να  βρεθούν  από  τον  

προϋπολογισμό  ποσά  και  να  δοθούν  αναλήψεις  δαπάνης  για  ένα  πακέτο  

δαπανών .   

 Επειδή  άλλαξε  και  η  ώρα  και  το  μηχάνημα  το  συγκεκριμένο  η  

Διεύθυνση  Καθαριότητας  το  λειτουργούσε  απόγευμα ,  το  πρωί  το  είχε  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  και  το  απόγευμα  το  είχε  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας ,  

τώρα  με  την  αλλαγή  της  ώρας  συμπυκνώθηκε  η  μέρα  και  οι  ώρες  οι  

απογευματινές  είναι  πάρα  πολύ  λίγες .  Πρέπει  οπωσδήποτε  να  γίνει  το  
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μηχάνημα  για  να  μπορέσουμε  να  λειτουργήσουμε  σαν  υπηρεσία ,  να  

μπορέσουμε  να  καθαρίσουμε  το  περιβάλλον .   

 Και  σήμερα  προσωπικά  ασχολήθηκα  με  αυτό  το  θέμα .  

Μπορέσαμε  να  πάρουμε  την  διάθεση  πίστωσης  το  μεσημέρι .  Βρέθηκαν  

τα  χρήματα  στον  προϋπολογισμό  και  ήρθε  στον  πρόεδρο  του  

Δημοτικού Συμβουλίου γύρω στις  14:00΄το μεσημέρι,  κύριε Πρόεδρε;  

Για  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σήμερα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγκρίνω  και  επαυξάνω ,  δεν  έχω  αυτό ,  απλώς  μου  έκανε  εντύπωση  που  

είπατε  μήνες  και  θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  να  λειτουργεί  αυτό  

το  μηχάνημα .  Έτσι  δεν  είναι ;  Όλο  αυτόν  τον  καιρό  τι  κάναμε  δηλαδή ;  

Δεν  το  δουλεύαμε  αυτό  καθόλου ;  Τι  κάναμε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όχι ,  είναι  σταματημένο  το  μηχάνημα .  Είναι  σταματημένο .  

Ακινητοποιημένο  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  ήταν  πολύ  απαραίτητο  ένα  τέτοιο  μηχάνημα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Φυσικά  και  είναι  απαραίτητο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  έχετε .  Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  όμως  στον  κ .  Καρύδα .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Επειδή  το  ποσό  είναι  αρκετά  σημαντικό  και  επειδή  δεν  είχαμε  

πρόσβαση  σε  μελέτη ,  η  οποία ,  ενδεχομένως ,  να  μας  είχε  διευκρινίσει  

κάποια  πράγματα  στο  μυαλό  μας ,  θα  κάνω  μια  πολύ  συγκεκριμένη  

ερώτηση .  Στην  αρχή  της  τοποθέτησης ,  της  εισήγησης  είπατε  ότι  το  

συνεργείο  είναι  εξειδικευμένο ,  πρέπει  να  πάει  εκεί  πέρα ,  εμείς  δεν  

μπορούμε  να  το  κάνουμε ,  όπως  λέει  και  η  εισήγηση  και  θα  ανοίξουν  

εκεί  πέρα  οι  τεχνικοί  και  θα  δουν  τι  γίνεται .   

 Θέλω  να  ρωτήσω ,  τα  7.500 είναι  το  μέγιστο  που  

προϋπολογίζουμε  ότι  θα  χρειαστεί ;  Δηλαδή  εάν  θα  χρειαστεί  μόνο  ένα  

ανταλλακτικό  υπάρχει  περίπτωση  τα  7.500 να  γίνουν  3,  να  γίνουν  4,  να  

γίνουν  5;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς .  Ακριβώς  κ .  Καρύδα .  Στην  μελέτη  έχουμε  προβλέψει  τα  

ανταλλακτικά  που ,  ενδεχομένως  να  χρειαστούν  όταν  θα  ανοιχθεί  το  

σασμάν .   Κάποια  ανταλλακτικά .  Δεν  ξέρουμε  ακριβώς  τι  θα  χρειαστεί .  

Λένε  οι  ειδικοί  του  συνεργείου  ότι  μπορεί  να  χρειαστεί  αυτό ,  ένα ,  δυο ,  

τρία  και  τα  ονομάζουν  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  τα  έχουμε  προσθέσει  και  

τα  έχουμε  βάλει  μέσα  στην  μελέτη ,  τα  οποία  θα  χρειαστούν ,  

ενδεχομένως ,  να  αντικατασταθούν .   

Για  να  μην  παίρνουμε  εκ  νέου  καινούργια  απόφαση  και  καθυστερούμε  

στην  διαδρομή ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  τα  προβλέψαμε  όλα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι  βλέποντας  εδώ  την  μελέτη .  Με  ακούτε  οι  

συνάδελφοι  εκεί ;  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ημερομηνία  είναι  22/6 και  βεβαίως  είναι  σύνολο  ανταλλακτικών  και  

εργασίας  τοποθέτησης .  Είμαστε  συγκεκριμένοι ,  πολύ  συγκεκριμένοι .  

Και  η  εργασία  έχει  κοστολογηθεί  και  την  προσεγγίσαμε  και  είμαστε  

στα  7.500 ευρώ  και  όλα  αυτά  γίνονται  τέλος  του  Ιούνη ,  22/6.   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  αυτό  δεν  έχει  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  

και  θεωρώ  ότι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  θα  έπρεπε  να  έρθει  σε  τακτική  

συνεδρίαση .   

Όσο  δε  για  τα  υπόλοιπα ,  εδώ  ποιος  είναι  ο  προσφέρων ;  Εδώ  πάμε  

σε  έναν  συγκεκριμένο .  Εδώ  δεν  γράφετε  ποιος  είναι .  Αυτός  ο  οποίος  

αποδέχεται  τις  7.500 ως  άθροισμα  εργασία  και  ανταλλακτικά .   

Θεωρώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ως  παράταξη  ότι  το  συγκεκριμένο  

θέμα  είναι  ακριβώς  αυτό  που  σας  είπα .  Δεν  έχει  στο  στοιχείο  του  

κατεπείγοντος ,  όχι  γιατί  δεν  πρέπει  να  το  μηχάνημα  να  γίνει ,  εμείς  

πάντοτε  όταν  ο  κ .  Χαρίτος  έφερνε  τέτοια  θέματα  και  απευθείας  ακόμα  

ανάθεση  και  απευθείας  προμήθεια  ήμασταν  ναι .  Όχι  όμως  με  αυτή  την  

λογική .  Εδώ  αντιβαίνουμε  και  την  νομοθεσία  και  βεβαίως  εδώ  φαίνεται  

ξεκάθαρα  ότι  όλο  το  καλοκαίρι  πέρασε  και  ξαφνικά  φτάσαμε  στον  

Νοέμβριο  και  τώρα  είναι  κατεπείγον .   

Δεν  είναι  αυτή  λειτουργία .  Εμείς  δεν  θα  ψηφίσουμε  αυτή  την  

πίστωση ,  διότι  θεωρούμε  ότι  δεν  έχει  το  στοιχείο  του  κατεπείγοντος .  

Να  έρθει  σε  τακτική  συνεδρίαση .  Έπρεπε  να  είχε  έρθει  σε  τακτική  

συνεδρίαση  από  τον  Ιούλιο ,  εάν  τον  μηχάνημα  το  χρειαζόμασταν .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  θεωρώ  ότι  είναι  πραγματικά  πολύ  σημαντική  αυτή  η  απόφαση  

μετά  από  μήνες  χωρίς  μηχάνημα  έργων  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  

καθημερινά  προσπαθούμε  να  αποκαταστήσουμε  χώρους ,  καινούργιες  

αποθέσεις  αδρανών  στο  περιβάλλον  και  σε  καινούργια  σημεία  τα  οποία  

έχουν  καταγραφεί  από  την  Διεύθυνσή  μας ,  τα  οποία  είναι  105 τα  

σημεία  του  Δήμου  Σερρών  που  αποθέτουν  οι  δημότες  μας  παράνομα  

διάφορα  ογκώδη  αντικείμενα ,  απορρίμματα  ή  πράσινα  ή  κλαδιά ,  ή  

μπάζα  ή  οτιδήποτε  άλλο  μπορείτε  να  φανταστείτε  που  δεν  χωράει  στον  

κάδο  απορριμμάτων .   

 Αυτά  τα  105 σημεία  για  να  αποκατασταθούν  σε  όλο  τον  Δήμο  

Σερρών  χρειάζεται  μια  συνεχή  ροή  και  συνεχή  εργασία  κάποιων  

ανθρώπων  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας .   

Σε  αυτό  το  κομμάτι  πάνω  το  τελευταίο  δίμηνο  έχουμε  μείνει  πολύ  

πίσω  επειδή  χάλασε  και  η  δεύτερη  μοναδική  τσάπα  που  είχε  ο  Δήμος  

Σερρών  και  προσφάτως  μάλιστα ,  προσφάτως  λέγοντας  γύρω  στο  τέλος  

του  Σεπτέμβρη  επισκευάστηκε .   

Δηλαδή ,  από  αρχές  Οκτώβρη  και  μετά  έχουμε  μόνο  ένα  σκαπτικό  

μηχάνημα ,  το  οποίο  το  πρωί  το  έχει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  για  τις  

εργασίες  τις  καθημερινές  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  και  η  Διεύθυνση  

Καθαριότητας  βγάζει  απόγευμα  έναν  χειριστή  υπηρεσίας  μαζί  με  ένα  

φορτηγό  για  προσπαθούν  να  συμμαζέψουν  ότι  προλάβουν  να  

συμμαζέψουν .  Τα  σημεία  είναι  πάρα  πολλά .  

Μόλις  πήραμε  σήμερα  την  ανάληψη  δαπάνης  θεώρησα  ότι  αυτό  

το  θέμα  θα  πρέπει  να  έρθει  κατεπείγον  στην  σημερινή  συνεδρίαση ,  
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μήπως  και  μπορέσουμε  και  αποκαταστήσουμε  περισσότερα  σημεία  σε  

λιγότερο  χρόνο .  Αυτός  είναι  ο  λόγος  του  κατεπείγοντος ,  που  θεωρώ  

που  θα  πρέπει  να  σεβαστεί  αυτός  ο  λόγος  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  να  το  καταλάβετε  όλοι  σας .  Δεν  υπάρχει  άλλος  λόγος .   

Φυσικά  και  είναι  από  τον  Ιούνιο  η  μελέτη ,  όταν  όμως  δεν  

υπάρχει  διάθεση  πίστωσης ,  δεν  μπορείς  να  το  φέρεις  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Θα  το  πάρει  ο  Πρόεδρος  και  θα  πει  ότι  φέρε  διάθεση  

πίστωσης  και  καλά  θα  κάνει .  Χωρίς  διάθεση  πίστωσης  πώς  θα  πάρουμε  

εμείς  απόφαση  εάν  δεν  υπάρχουν  τα  χρήματα .   

Τώρα  γιατί  δεν  υπάρχουν  τα  χρήματα  και  γιατί  καθυστέρησε ,  

αυτά  βέβαια  πραγματικά ,  το  ερώτημα  του  κ .  Μηλίδη  είναι  πολύ  

σημαντικό ,  θα  μπορούσε  να  μας  απαντήσει  όμως  ο  αρμόδιος  

Αντιδήμαρχος  οικονομικών ,  ο  οποίος  απουσιάζει .   

Εγώ  δεν  μπορώ  εκ  μέρους  του  να  δώσω  τέτοια  απάντηση  κ .  

Μηλίδη  και  συγχωρέστε  με  γι '  αυτό .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα  και  

γι '  αυτό  σας  ζητώ  να  ψηφιστεί  το  θέμα  αυτό  από  όλο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  λόγω  τους  κατεπείγοντος  και  της  ανάγκης  που  έχει  αυτή  την  

στιγμή  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  όσον  αφορά  το  επιχείρημα  ότι  εσφαλμένα  το  φέραμε  

κατεπείγον  το  θέμα ,  δεν  πήρα  εγώ  την  απόφαση  αυθαίρετα .  

Συζητήθηκε  το  θέμα  με  τον  κ .  Χράπα ,  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  και  κρίθηκε  

ότι  έπρεπε  να  έρθει  το  θέμα  λόγω  του  επείγοντος  του  χαρακτήρα .  Άρα  

λοιπόν  δεν  ήταν  ούτε  αυθαίρετη… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε…. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  θέλω  να  επεκταθώ  περισσότερο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  θέλω  να  πω .  Κάθε  θέμα  που  έρχεται  με  την  μορφή  

του  επείγοντος  ή  του  κατεπείγοντος  θέλει  εισήγηση  γιατί  είναι  

κατεπείγον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλει  εισήγηση  για  να  ξέρουμε  και  να  μην  σας  ταλαιπωρούμε .  Όχι  

έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε  κύριοι  στην  ψηφοφορία ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  845/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπαίνουμε  κανονικά  πλέον  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

Ακριβώς  στον  χρόνο  μας  είμαστε ,  μια  ώρα  ακριβώς .   

 Θέμα  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  ¨Επισκευές  – συντηρήσεις  – ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ   

εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων ,  έτους  2015¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  800/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή   

συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  της  Δημοτικής  

Αρχής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος ,  όπως  προανέφερα  για  προσωπικούς  λόγους  έπρεπε  να  

λείψει  σήμερα ,  δεν  μπορούσε  να  είναι  παρών .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  

λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  η  λογοδοσία  που  πρέπει  να  γίνει .  Στις  29 Νοεμβρίου ,  ημέρα  

Τετάρτη  προτείνουμε  και  στα  Αστέρια ,  όπως  κάθε  χρόνο .  29 

Νοεμβρίου .  Ημέρα  Τετάρτη  στα  Αστέρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  ώρα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

18:00΄η  ώρα  το  απόγευμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  πρόσκληση  κύριοι  συνάδελφοι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  801/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στον  εορτασμό   

της  Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας  μείωσης  αποβλήτων ,  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  802/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο:  ¨Υποστήριξη  του  Δήμου   

Σερρών  ως  ενδιάμεσου  φορέα  των  ΣΒΑΑ  του  Επιχειρησιακού  

 Προγράμματος  Κεντρικής  Μακεδονίας¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .    
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

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

την  έγκρισή  μας  στο  πρόγραμμα  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  από  

την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  τον  ορισμό  του  Δήμου  ως  

ενδιάμεσου  φορέα  διαχείρισης  του  συγκεκριμένου  προγράμματος  στις  

5/10 βγήκε  πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων  από  την  Ειδική  Υπηρεσία  

Διαχείρισης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  δήμους  οι  

οποίοι  συμμετέχουν ,  προκειμένου  να  υποβάλλουν  τις  προτάσεις  τους  

για  να  χρηματοδοτηθούν  για  την  υποστήριξή  τους  ως  ενδιάμεσοι  

φορείς  διαχείρισης .  

 Συγκεκριμένα  για  τον  Δήμο  Σερρών  το  ποσό  που  δίνεται  να  

χρηματοδοτηθεί  είναι  23.595 ευρώ  και  είναι  το  5 τοις  χιλίοις  της  

εγκεκριμένης  συνολικής  δαπάνης .   

 Οι  Υπηρεσίες  Υποστήριξης  αφορούν  ενδεικτικά  την   υποστήριξή  

μας  στον  σχεδιασμό ,  προγραμματισμό  και  εξειδίκευση  προσκλήσεων ,  

στην  αξιολόγηση  των  αιτήσεων  και  προτάσεων  και  μια  σειρά  από  άλλα  

πράγματα  που  αναφέρονται  στην  εισήγηση .   

 Με  βάση  τα  παραπάνω  ζητούμε  την  σύμφωνη  γνώμη  σας  για  να  

υποβάλλουμε  την  πρόταση  για  να  πάρουμε  αυτή  την  χρηματοδότηση  

από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας .   

 Όταν  με  το  καλό  εγκριθεί  η  πρότασή  μας  και  λάβουμε  την  

χρηματοδότηση  θα  επανέλθει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  

κάνουμε  αποδοχή  της  χρηματοδότησης  και  να  προχωρήσουμε  στις  

διαγωνιστικές  διαδικασίες  για  την  εξεύρεση  του  αντίστοιχου  

συμβούλου  με  διαδικασίες  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με  15 

μέρες ,  τουλάχιστον ,  αναφορά  στον  τύπο  και  στην  Διαύγεια ,  

προκειμένου  να  βρούμε  τον  κατάλληλο  ανάδοχο .   
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 Στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  803/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  των  πράξεων:  

α)  Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στην  διασυνοριακή   

περιοχή  Cultural Dipole,  και  

β)  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  

 Green Crew, στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής   

Συνεργασίας  Ελλάδα  -  Βουλγαρία  2014-2020. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Κύριε  Καρπουχτσή .   
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η  εισήγηση  ουσιαστικά  είναι  ακριβώς  ίδια  όπως  είχε  γίνει  και  σε  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Πλέον  εδώ  πέρα  ζητάμε  την  

αποδοχή  της  χρηματοδότησης .  Οι  δράσεις  και  τα  ποσά  είναι  ακριβώς  

όπως  είχαν  αναφερθεί  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πιο  

συγκεκριμένα  αυτό  που  θα  πω  είναι  ότι  έχουμε  έναν  διαγωνισμό  για  

την  πρόσληψη  προσωπικού  με  ποσό  31.734 ευρώ .  Αφορά  την  

πρόσληψη  προσωπικού  που  θα  απασχοληθεί  για  την  διαχείριση  του  

έργου  και  με  τεχνικά  θέματα  της  κατασκευής .  Είναι  τρία  άτομα  με  

σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου .  Ενός  διοικητικού  

οικονομικού ,  ενός  αρχιτέκτονα  μηχανικού  μερικής  απασχόλησης  και  

ενός  ηλεκτρολόγου  μηχανικού .   

 Η  διαδικασία  για  την  πρόσληψή  τους  θα  γίνει  σύμφωνα  με  ότι  

προβλέπεται  από  τον  Α .Σ .Ε .Π . .  

 Το  δεύτερο  σκέλος  αφορά  έναν  ανοικτό  διαγωνισμό  δημοσίου  

έργου  και  αφορά  τις  παρεμβάσεις  ανακαίνισης  του  κτηρίου  Κ1 στο  

πρώην  στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  συμπεριλαμβανομένης  της  

εγκατάστασης  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού .  Το  ποσό  είναι  

765.000 ευρώ .  Το  διαφορικό  θα  συμπληρωθεί  από  ιδίους  πόρους  του  

Δήμου .   

 Το  τρίτο  αφορά  έναν  συνοπτικό  διαγωνισμό  προμηθειών  ύψους  

20.300 ευρώ .  η  παροχή  της  προμήθειας  θα  διενεργηθεί  με  την  

διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού ,  όπως  προβλέπεται  από  τον  4412.  

 Το  τέταρτο  σκέλος  αφορά  την  διαδικασία  ανάθεσης  για  την  

παροχή  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  προϋπολογισμού  11.000 

ευρώ .  η  διαδικασία  θα  ακολουθηθεί  ότι  προβλέπει  ο  4412 και  

συγκεκριμένα  θα  υπάρχει  και  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  
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αναρτημένη  για  τουλάχιστον  15 μέρες  με  κριτήριο  την  οικονομικότερη  

προσφορά .  Στα  έξοδα  εξωτερικών  συνεργατών  περιλαμβάνονται  εκτός  

από  τα  παραπάνω  και  τα  έξοδα  για  την  πιστοποίηση  του  οικονομικού  

αντικειμένου ,  όπως  προβλέπεται  από  το  INTERREG, το  οποίο  ποσό  

είναι  εγκεκριμένο  στις  2.500 ευρώ  και  από  ότι  αναφέρεται  θα  γίνει  με  

απευθείας  ανάθεση .   

 Τέλος  περιλαμβάνεται  η  πληρωμή  υπηρεσιών  τεχνικής  και  

επιστημονικής  υποστήριξης  στο  στάδιο  της  προετοιμασίας  της  

υποβολής  πρότασης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτά  είχαν  γίνει  τα  αρχικά  24.000 ευρώ .  εδώ  έχουμε  22.870 που  έχουν  

εγκριθεί ,  οπότε  αυτά  θα  επιστραφούν  στο  ταμείο  του  Δήμου ,  γιατί  

αυτά  είχαν   γίνει  με  ίδιους  πόρους .   

 Λαμβάνοντας  λοιπόν  τα  παραπάνω  ζητάμε  να  γίνει  αποδοχή  της  

χρηματοδότησης  για  το  εν  λόγω  έργο ,  να  γίνει  έγκριση  της  υλοποίησης  

των  επιμέρους  δράσεων  καθώς  και  του  τρόπου  υλοποίησής  τους ,  να  

γίνει  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  να  γίνει  η  επιστροφή  του  

ποσού  22.870 ευρώ  στην  ΣΑΤΑ  του  ΄16 και  να  δημιουργηθεί  

ξεχωριστή  λογιστική  μερίδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  ο  

κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  στο  πρώτο  θέμα  που  εισηγείστε ,  εκεί  στον  πίνακα  ως  

άθροισμα  129.628 … 
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Που  είστε  λίγο  γιατί  δεν  το  βλέπω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιο  ακριβώς  έργο  είναι  αυτό ;  Για  θυμείστε  μας .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ξανά  πείτε  μου  λίγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πράσινες  θέσεις  εργασίας .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  δεύτερο ,  δεν  έχω  εισηγηθεί  αυτό .  Εγώ  είμαι  στο  πρώτο .  

Δεν  έχω  κάνει  την  εισήγηση  στο  δεύτερο  που  αναφέρεστε  εσείς .  Εάν  

θέλετε  να  κάνω  την  εισήγηση  στο  επόμενο ,  να  την  κάνω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πως  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Κύριε  Καρπουχτσή  είπατε  κάτι ,  δεν  το  άκουσα  καλά .  Στις  765.000 που  

αναφέρετε  είπατε  και  το  άλλο  που  ίδιους  πόρους ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Από  ίδιους  πόρους ,  ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  τι  ποσό  μιλάμε  δηλαδή ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Το  διαφορικό ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  είναι  περίπου  στις  100.000.  Αυτό  

είχε  υποβληθεί  αίτηση  όταν  είχε  υποβληθεί  ο  φάκελος ,  είχε  αναφερθεί  

και  στην  εισήγηση  ότι  εάν  υπάρξει  κάποιο  διαφορικό  που  δεν  είναι  

εντός  του  προγράμματος ,  θα  καλυφθεί  από  εδώ  πέρα ,  αλλά  εδώ  θα  

ήθελα  να  σας  πω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  πιθανό  να  υπάρχουν  εκπτώσεις ,  

άρα  ουσιαστικά  ο  Δήμος  να  μην  χρειαστεί  να  βάλει  τίποτα ,  γιατί  εδώ  

δεν  έχουν  υπολογιστεί  στα  ποσά  οι  εκπτώσεις  που  θα  δώσει  ο  

ανάδοχος ,  γιατί  είναι  αυτοί  ανοικτοί  διαγωνισμοί .   

 Άρα  ουσιαστικά  πιστεύω  ότι  στο  τέλος  δεν  θα  βγει  ουσιαστικά  να  

πληρώσει  τίποτα  για  τον  Δήμο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ίσως  δεν  ξέρω  καλά  το  θέμα ,  όχι  από  την  εισήγηση ,  γενικώς ,  μετά  από  

κάποια  χρόνια  από  τα  προγράμματα  Ε .Σ .Π .Α .  δεν  είναι  αυτά  τα  

προγράμματα ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ναι ,  αυτό  είναι  Ε .Σ .Π .Α . .  INTERREG Ελλάδα  –Βουλγαρία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πάλι  πρόγραμμα  του  Ε .Σ .Π .Α .  δεν  είναι ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ε .Σ .Π .Α .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  είχαν  οι  συμμετοχές  των  φορέων ,  δεν  είχαν  μηδενιστεί ;  Εάν  

θυμάμαι  καλά ,  όταν  κάναμε  θέματα  για  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τα  λοιπά…. 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Συμμετοχή  δεν  υπάρχει ,  απλά  είναι  μεγαλύτερος  ο  προϋπολογισμός  για  

το  συγκεκριμένο  έργο  από  αυτό  που  δικαιολογεί  το  πρόγραμμα ,  αλλά  

δεν  λαμβάνει  υπόψη  τυχόν  εκπτώσεις  που  θα  λάβουμε  στην  αρχική  
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τιμή .  Άρα  με  τις  εκπτώσεις ,  ουσιαστικά ,  θα  έρθουμε  στο  επίπεδο  που  

μας  έχει  εγκριθεί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  διαφορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όταν  έρθει  απλά  θα  τρέξουν  οι  διαδικασίες  κανονικά  πλέον .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  θα  γίνει  αυτή  η  τακτοποίηση…  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όταν  θα  βγει  ο  διαγωνισμός  των  760.000 ευρώ  προφανώς  θα  υπάρχουν ,  

όπως  ξέρετε  στα  τεχνικά  έργα  υπάρχουν  πολύ  γενναίες  εκπτώσεις  και  

μην  πούμε  έως  και  40%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πάνε  πίσω  στο  πρόγραμμα .  Ότι  δεν  απορροφηθεί  και  χάσουμε  από  

πλευράς  εκπτώσεων ,  πάει  πίσω  στο  πρόγραμμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εμείς  πως  θα  τα  πάρουμε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τις  εκπτώσεις  δεν  τις  παίρνουμε  πίσω ,  τις  χάνουμε  πλέον .  Είχαμε  ένα  

περιθώριο  να  πάρουμε  πίσω  εκπτώσεις  μόνο  στην  προηγούμενη  

περίοδο  που  είχαμε  το  Sports  for All   και  είχαμε  κάποιες  εκπτώσεις  
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περίπου  100.000 ευρώ  και  καταφέραμε  σε  συνεργασία  με  την  

Διαχειριστική  να  κάνουμε  εξτρά  τα  γήπεδα  του  τένις  τότε ,  εάν  

θυμάστε ,  που  δεν  είχαν  προβλεφθεί .   

 Τώρα  αυτή  την  φορά  μας  έχουν  διαμηνύσει  από  την  

Διαχειριστική  ότι  οποιεσδήποτε  εκπτώσεις  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  

επιστραφούν  εδώ  και  γυρνάνε  πίσω  στο  πρόγραμμα  για  επόμενες  

προσκλήσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  να  συντομεύουμε ,  κύριοι ,  μην  κάνουμε  διάλογο .  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  αναφερθήκατε  στις  θέσεις  εργασίας ,  στις  

προσλήψεις  μάλλον .  Επειδή  από  την  εισήγησή  σας  δεν  είναι  σαφές  και  

έτσι  όπως  τοποθετηθήκατε  πάλι ,  δεν  τοποθετηθήκατε  με  σαφήνεια ,  οι  

προσλήψεις  θα  γίνουν  από  τον  Α .Σ .Ε .Π .  ή  με  την  διαδικασία  . .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Με  την  διαδικασία… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αφήστε  με  να  τελειώσω .  Ή  με  την  διαδικασία  του  Α .Σ .Ε .Π .  από  τον  

Δήμο ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Με  την  διαδικασία  του  Α .Σ .Ε .Π . ,  τα  κριτήρια  Α .Σ .Ε .Π .  από  τον  Δήμο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από  τον  Δήμο .  Μπράβο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  στο  δεύτερο  κ .  Καρπουχτσή ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θέλετε  να  κάνω  εισήγηση  για  το  δεύτερο  ή  έχετε  κάποιες  έτοιμες  

ερωτήσεις ;   Όπως  θέλετε .  Ουσιαστικά  είναι  το  ίδιο  πράγμα ,  είναι  για  

την  πρόταση  Green Crew, έχει  περάσει  ακριβώς  από  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πάλι  πλέον  έρχεται  η  αποδοχή  ουσιαστικά  

αυτού  του  προγράμματος  και  ότι  ακριβώς  προβλέπεται  για  το  

πολιτισμικό  δίπολο .   

 Θέλετε  να  κάνω  την  εισήγηση  κανονικά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  την  οικονομία  του  χρόνου  θέλετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  προχωρήσω  

σε  μια  ερώτηση ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχει  ένα  ποσό ,  με  συγχωρείτε  λίγο ,  υπάρχει  ένας  συνοπτικός  

διαγωνισμός  προϋπολογισμού  20.300 ευρώ .  Αυτό  έχει  γίνει  εκ  

παραδρομής , .  Το  ποσό  είναι  15.000 ευρώ  του  συνοπτικού  διαγωνισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  είπατε  κ .  Φωτιάδη ,  δεν  σας  άκουσα ;  Κύριε  Φωτιάδη  κάτι  είπατε ;  

Έχετε  κάποια  ερώτηση ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς  διαφωνήσαμε ,  κ .  εισηγητά  με  το  υπέρογκο  νούμερο  εκεί  στα  

έξοδα  εξωτερικών  συνεργατών .  Και  μάλιστα  στον  δημόσιο  διάλογο  σας  

είπαμε  ότι  αυτό  το  βρίσκουμε  ως  πολύ  ανορθόδοξο  στα  130.000 ευρώ  

τα  97 να  είναι  έξοδα  συνεργατών .   Επ’  αυτού  τι  έχετε  να  πείτε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  που  σας  είχα  πει  και  την  προηγούμενη  φορά ,  είναι  όπως  έχει  

υποβληθεί  το  πρόγραμμα ,  οι  δαπάνες  αυτές  είναι  απολύτως  

τεκμηριωμένες ,  είναι  ένα  πρόγραμμα  για  το  οποίο  στον  Δήμος  Σερρών  

ουσιαστικά  δεν  δίνει  έμφαση  στην  δημιουργία  κάποιων  υποδομών  αλλά  

δίνει  έμφαση  στην  δημιουργία  κοινωνικών  συνεταιριστικών  

επιχειρήσεων  και  ως  εκ  τούτου  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  έχει  να  

κάνει  με  εκπαίδευση  ανθρώπων ,  με  απασχόληση  ανθρώπων .   

 Μέσα  σε  αυτό  προβλέπεται ,  ίσως  δεν  φαίνεται  από  την  εισήγηση  

αλλά  προβλέπονται  και  δαπάνες  για  απασχόληση  ανθρώπων  σε  

κοινωνικές  συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  και  άρα  η  μισθοδοσία  τους  

και  προβλέπονται  μια  σειρά  από  εκπαιδευτικά  προγράμματα  και  

διάφορες  διαδικασίες  που  θα  γίνουν  προκειμένου  να  αναδειχθεί  η  

έννοια  της  κοινωνικής  συνεταιριστικής  επιχείρησης  στον  Δήμο  μας  και  

να  αρχίσει  ο  κόσμος  να  στρέφεται  προς  εκεί .   

 Ως  εκ  τούτου ,  είναι  ένα  τέτοιο  είδους  πρόγραμμα  και  δεν  είναι  

ένα  πρόγραμμα  υποδομών ,  όπως  είναι  το  άλλο  με  το  Ξενάκη .  Αυτός  

ήταν  ο  άξονας  και  αυτό  κοιτάξαμε  να  κάνουμε .  Την  προώθηση  των  

θέσεων  εργασίας  και  το  πως  μπορούν  να  δημιουργηθούν  οι  θέσεις  

εργασίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  αυτόν  τον  τρόπο  όμως ,  εάν  μου  επιτρέψεις ,  κύριε  Πρόεδρε ,  όταν  

δεν  διευκρινίζετε  ποια  ποσά  είναι  για  αυτή  την  κατεύθυνση ,  όπως  είναι  
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η  ενδεχόμενη  αποζημίωση  για  την  συμμετοχή  των  δημοτών  και  ποια  

είναι  η  καθ’   αυτού  αποζημίωση  των  εκπαιδευτών  και  ούτω  καθ’   εξής ,  

το  ποσό  είναι  ιδιαιτέρως  μεγάλο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  αποζημίωση  των  εκπαιδευομένων  για  την  παρακολούθηση  

των  προγραμμάτων .  Αυτό  που  προβλέπεται  σε  ένα  σκέλος  του  

προϋπολογισμού ,  στο  Β ,  στην  παροχή  υπηρεσιών  τεχνικής  

υποστήριξης ,  επειδή  προβλέπεται  και  η  συμμετοχή  κοινωνικής  

συνεταιριστικής  επιχείρηση ,  υπάρχει  εάν  ποσό ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  

περίπου ,  πρέπει  να  δω  το  τεχνικό  δελτίο ,  περίπου  στις  20.000 ευρώ  

που  έχει  να  κάνει  με  χρήματα  τα  οποία  πάνε  σε  κόσμο  που  θα  

προσληφθεί  σε  κοινωνικές  συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  για  να  

δουλέψουν  ένα  έως  δυο  χρόνια .  Αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  το  ποσό  που  αναφέρατε  μείον  20 χιλιάδες .  Τα  άλλα  είναι ,  

77.000 τεχνικός  σύμβουλος .    

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  λέω  77.000 στην  ουσία  ο  τεχνικός  σύμβουλος .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο  οποίος  δεν  είναι  ένας ,  είναι  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  κύριοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Καρύδας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .  Συγνώμη ,  έχετε  τον  λόγο .  Εάν  θέλετε  ανοίξτε  το  

μικρόφωνο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  επειδή  δεν  τα  γνωρίζω  σε  βάθος  αυτά  τα  θέματα ,  

όταν  λέμε  συνεταιριστικές  κοινωνικές  επιχειρήσεις ,  λίγο  μπορούμε  να  

το  οριοθετήσουμε ;  Θα  τις  δημιουργεί  ο  Δήμος ;  Ο  Δήμος  συνεργάζεται  

με  αυτές  τις  επιχειρήσεις ;  Ένα  Α  ερώτημα ,  πρώτον .  Εάν  υπάρχουν  στις  

Σέρρες  και  δεύτερον ,  για  πόσες  περίπου  θέσεις  εργασίας  μιλάμε  ότι  

έτσι  υπάρχει  πρόβλεψη  να  δημιουργηθούν ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  εάν  ή  όχι  υπάρχουν  αυτή  την  στιγμή  σήμερα  που  μιλάμε  κοινωνικές  

συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  στο  συγκεκριμένο  αντικείμενο  στις  

Σέρρες ,  προσωπικά  δεν  το  γνωρίζω .  Το  σίγουρο  είναι  ότι  σκοπός  αυτού  

του  προγράμματος  είναι  να  δημιουργηθούν  ή  να  έρθουν  κοινωνικές  

συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  με  ομοειδή  δραστηριότητα  και  να  κάνουν  

κάποια  παραρτήματα  στις  Σέρρες  και  να  απασχολήσουν  κόσμο .   

 Στο  τεχνικό  δελτίο  υπήρχε  πρόβλεψη  για  ένα  έως  δύο  άτομα  για  

να  απασχοληθούν  σε  αυτές  τις  κοινωνικές  που  είτε  υπάρχουν  και  θα  

έρθουν  να  δραστηριοποιηθούν  με  παράρτημα  εδώ  είτε  κάποια  που  θα  

δημιουργηθεί  μέσω  του  προγράμματος  εδώ ,  ένα  έως  δυο  άτομα  για  

περίπου  δυο  χρόνια .  Αυτό  προβλέπεται  στο  τεχνικό  δελτίο ,  αλλά  αυτό  

θα  προκύψει ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι  από  την  διαδικασία  που  θα  

ακολουθηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης  και  στην  συνέχεια   ο  κ .  Καρύδας  θα  έχει  

τον  λόγο .  Κύριε  Φωτιάδη .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  δεν  πειστήκαμε  καθόλου  για  την  ανάγκη  

διατήρησης  αυτού  του  υπέρογκου  ποσού  ως  έξοδα  εξωτερικών  

συνεργατών .  Θεωρούμε  ότι  είναι  προκλητικό  αυτό  το  ποσό  και  όπως  

είναι  η  δόμηση ,  κατανομή  εσωτερικά  των  χρημάτων  που  καλώς  να  τα  

υποδεχθούμε ,  να  γίνει  η  αποδοχή  αλλά  διαφωνούμε  με  αυτό  το  στήσιμο  

εσωτερικά  της  κατεύθυνσης  των  χρημάτων .   

 Θεωρούμε  ότι  τέτοιου  είδους  προγράμματα  προκαλούν  και  δεν  θα  

ψηφίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δυο  λόγια .  Στο  Β  θα  ψηφίσουμε  όχι ,  διότι  πολιτικά  διαφωνούμε  με  τον  

θεσμό  των  ΚΟΙΝΣΕΠ .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  δευτερολογία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  θέλει  κάποιος  δευτερολογία  αλλιώς  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  κλείνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  προχωρήσαμε  σε  ψηφοφορία  ακόμη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε  ότι  εμείς  ψηφίζουμε  ναι  στην  αποδοχή ,  όχι  στην  κατανομή  

εσωτερικά .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  τα  δυο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  κλείνοντας  θα  πω  το  εξής  ότι  όλα  τα  προγράμματα  δεν  είναι  

προγράμματα  υποδομών .  Όταν  βλέπουμε  εξωτερικούς  συνεργάτες  δεν  

σημαίνει  ότι  πληρώνεται  ένας  σύμβουλος  για  να  κάνει  κάτι  το  οποίο  

δεν  έχει  αποτέλεσμα .  Εδώ  θα  υπάρχει  απτό  αποτέλεσμα .   

 Θα  πω   ότι  αυτός  ο  προϋπολογισμός  ο  οποίος  εγκρίθηκε ,  έτσι  

ακριβώς  εγκρίθηκε  ομόφωνα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  το  

υποβάλλουμε  την  περίοδο  υποβολής .  Δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα .   Τότε  

εγκρίθηκε  ομόφωνα .  Την  υποβολή ,  την  προηγούμενη  εισήγηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να   προχωρήσουμε  όμως  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι .  Προχωρούμε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ ;    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

68

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι  το  Α ,  όχι  το  Β .   

Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης:  Δημιουργία  

 πολιτιστικού  διπόλου  στην  διασυνοριακή  περιοχή  Cultural Dipole 

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  804/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης:  Πράσινες   

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  Green Crew, στο  

πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα  -  

Βουλγαρία  2014-2020. 

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  805/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  έκτακτων  

 αναγκών  2018 από  χιονοπτώσεις  -  παγετό ,  πλημμύρες ,  πυρκαγιές  

 και  σεισμούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  806/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  διατακτικών  προσφοράς  δεμάτων   

αγάπης  τροφίμων  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών  για  τις   

εορτές  των  Χριστουγέννων  έτους  2017 – Πάσχα  και  Χριστουγέννων  

 έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  807/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  αμόλυβδης  βενζίνης  

 για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τα  καύσιμα  της  βενζίνης  ήταν  κ .  Φωτιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  808/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  
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Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  κινητήριου  

 μηχανισμού  ανελκυστήρα  σε  δημοτικό  κτήριο  επί  της   

οδού  Κερασούντος .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ποιο  κτήριο  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  ενημερώσω  είναι  τα  γραφεία  της  Α /θμιας  και  Β /θμιας  

εκπαίδευσης .  Εκεί  που  έκανες  και  εσύ  Ηλία  μου… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  Διεύθυνση .  Εφόσον  τα  λειτουργικά  έξοδα  τα  κάλυπτε  η  

Περιφέρεια ,  το  ξέρεις ,  η  Περιφερειακή  Διοίκηση ,  ερχόταν  και  

κονδύλια  από  το  Υπουργείο ,  τα  γνωρίζεις  αυτά ,  ήρθε ,  χάλασε  εδώ  και  

δυο  μήνες  το  ασανσέρ ,  δηλαδή  ολόκληρος  ο  μηχανισμός  και  τα  λοιπά  

και  τα  λοιπά ,  στείλανε  στην  Περιφέρεια  και  η  Περιφέρεια  λέει  ότι  δεν  

είναι  δικό  μας .    

 Πήγαν  από  εδώ  οι  άνθρωποι ,  πήγαν  από  εκεί ,  ταλαιπωρίες ,  

τηλέφωνα  από  το  νοσοκομείο ,  άνθρωποι  με  ειδικές  ανάγκες  δεν  

μπορούν  να  πάνε  και  τα  λοιπά  και  ανέλαβε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  γιατί  

από  ΣΑΤΑ  σχολείων  δεν  γίνεται ,  γιατί  η  ΣΑΤΑ  σχολείων  πάει  για  την  
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συντήρηση  των  σχολείων .  Αυτά  είναι  γραφεία .  Γραφεία  που  

εκπροσωπούν  όλο  τον  Νομό .   

 Θέλω  να  σας  πω  και  κάτι  που  δεν ,  έχει  σημασία .  Το  λέμε  τώρα .  

Κλείσε  την  τηλεόραση .  Παράνομα  είναι  εκεί .  δεν  υπάρχει  παραχώρηση  

και  τους  στέλνουμε  έγγραφο  η  υπηρεσία  μας  και  τους  λέμε  ότι  ζητήστε  

την  παραχώρηση .  Θα  έρθει  θέμα ,  δηλαδή ,  για  παραχώρηση  πλέον  σε  

αυτούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  ερώτηση ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ερώτηση .  Κύριε  Γκότση  πριν  λίγο  καιρό  ο  κ .  Μωυσιάδης  είχε  

δηλώσει  ότι  η  Περιφέρεια  θα  αναλάβει  αυτό  το  έργο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  ανέλαβε .  Ο  λόγος  ξέρετε  μήπως ;  Σας  αρνήθηκε ;  Αρνήθηκε  ας  

πούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  για  ποιον  λειτουργεί  αυτό  το  κτήριο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Κύριοι  για  να  προχωρήσουμε ,  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  809/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  ένταξης  οφειλέτη  του  Δήμου  στη  ρύθμιση  των  100 δόσεων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  810/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 για   

την  υπηρεσία:  ¨Παροχή  υπηρεσίας  συμβούλου  σε  θέματα   

κυκλοφοριακών  κόμβων¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Θέλετε  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλετε  εισήγηση  παιδιά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση  κ .  Γκότση .  Κάντε  την  εισήγηση  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  παίρνουμε  έναν  σύμβουλο ,  καταρχήν  για  να  βοηθήσει  την  

υπηρεσία  μας ,  την  Υπηρεσία  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασμού  για  τους  

κόμβους  που  έχουμε  διάφορες ,  έγγραφα  και  τα  λοιπά  από  πολίτες  ποιος  

έχει  την  προτεραιότητα .  Δεν  είναι  απλό  την  προτεραιότητα  την  έχει  

μέσα  αλλά  πρέπει  να  δουν  τον  φόρτο ,  από  που  έρχονται  τα  αμάξια  και  

τα  λοιπά .  

 Επίσης ,  εκτός  από  αυτό  θέλουμε  τις  γνώσεις  αυτού  του  τεχνικού  

συμβούλου  για  διάφορα  άλλα  σημεία  τα  οποία  είναι  επικίνδυνα .  

Παραδείγματος  χάρη ,  στον  Λόφο  Μηχανικού ,  εκεί  που  συναντιούνται  

δυο ,  τρεις…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί  πήγαμε  να  κάνουμε  εμείς   ένα  τρίγωνο  και  τα  λοιπά  και  η  

Περιφέρεια  μας  το  απέρριψε .   

 Άρα  λοιπόν ,  παίρνουμε  εμείς  αυτόν  τον  τεχνικό  σύμβουλο  εδώ  

για  να  μας  πει  πώς  πρέπει  να  το  κάνουμε  για  να  περάσει .   
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 Επίσης  στο  Χριστός ,  στο  χωριό  Χριστός ,  υπάρχουν  εκεί  κάτι  

πινακίδες ,  κάτι  δρόμοι  οι   οποίοι ,  ας  πούμε ,  συμβάλλουν  πολύ  και  εκεί  

πρέπει ,  ας  πούμε ,  να  δούμε  πως  θα  λύσουμε  αυτό  το  θέμα .   

 Άρα  λοιπόν  αυτή  είναι ,  τον  τεχνικό  σύμβουλο  γι '  αυτό  τον  

παίρνουμε ,  για  να  βοηθήσει  την  υπηρεσία  μας  να  λύσει  αυτά  τα  

θέματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Χριστός ,  ναι  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Κύριε  Καρύδα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  πόσο  χρόνο ;  Για  πάντα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .  Τρία ,  τέσσερα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  ερωτήσεις .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Επειδή  θεωρητικά  το  θέμα  μου  φάνηκε  εύκολο  διαβάζοντάς  το ,  ήθελα  

να  ρωτήσω ,  στην  υπηρεσία  δεν  υπάρχει  αρμόδιος  επιστήμονας  που  

μπορεί  να  το  λύσει  το  ζήτημα  χωρίς  να  δώσουμε  5 χιλιάρικα  έξω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σωστή .  Υπάρχουν .  Το  τμήμα  αυτό  αποτελείται  από  τρεις  μηχανικούς  

γυναίκες .  Επαναλαμβάνω  ότι  χρειάζονται ,  δεν  έχουν  την  τεχνογνωσία  

αυτή ,  είναι  πολιτικοί  μηχανικοί  και  οι  τρεις  οι  γυναίκες  και  

χρειάζονται  αυτή  την  τεχνογνωσία  και  επαναλαμβάνω ,  διότι  κάνανε  

βήματα  και  υπήρχε  η  απόρριψη  από  την  Περιφέρεια .   

 Άρα  λοιπόν ,  ζητάμε  για  την  καλύτερη  δρομολόγηση  και  για  το  

καλύτερο  έργο .  Το  κάνανε ,  από  μόνοι  τους  το  κάνανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας  έδωσε  προσφορά  και  δεν  ξέρουμε  ποιος  είναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έδωσε  προσφορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  πάει  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Ο  τρόπος  ανάθεσης  της  υπηρεσίας  

και  οι  προδιαγραφές  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναμόρφωση  ψηφίζουμε  σήμερα .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  με  ενδιαφέρει  . .  για  να  κάνουμε  την  δουλειά  μας .  Το  ποιος  είναι  

… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;  Συμφωνούμε ;  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  811/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  

για  συνδρομές  σε  εφημερίδες  και  περιοδικά  για  το  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  812/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  μεταφοράς  χρημάτων  στον  Δήμο  Αμφίπολης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ένα  μικρό  ποσό  30 ευρώ ,  το  οποίο  από  λάθος  έχει  και  θα  

τακτοποιηθεί .    

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  διοικητικό  κόστος  είναι  μεγαλύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  γίνει  διαφορετικά  κ .  Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  813/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διαγραφής  υποχρεώσεων  παρελθόντων   

οικονομικών  ετών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  δέκατα  τέσσερα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκα  τέσσερα ,  ναι .  Υπάρχει  υπηρεσιακή  εισήγηση ,  έχουν  ελεγχθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις  έχουμε ,  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  βασικά  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λείπει  και  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  και  μου  φαίνεται  παράξενο ,  γιατί  

βλέπω  κάποιες  οφειλές ,  οι  περισσότερες  βέβαια  είναι  το  ΄11, κύριε  

Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πενταετίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  του  ΄11. Ξέρω  τι  λέω ,  ΄11. Και  βλέπω  κάποιες  υγιείς  

επιχειρήσεις  και  απορώ  για  ποιο  λόγο  αυτές  δεν  εισπράξανε  τα  

χρήματά  τους .  Μου  φαίνεται  πολύ  περίεργο  αυτό  το  θέμα .  Όπως  επίσης  

μου  φαίνεται  πολύ  περίεργο  να  μην  έχει  εισπράξει  ο  πρώην  Αθλητικός  

Οργανισμός  το  ΄11 70.000 ευρώ .  ένα  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  ίδιο  ερώτημα ,  την  ίδια  απορία  επιτρέψτε  μου ,  την  είχα  και  εγώ  

βλέποντας  τα  ποσά  όλα ,  γιατί  δεν  διεκδικούν .  Το  πιθανότερο  είναι ,  

αφού  έχουν  ελεγχθεί  από  την  υπηρεσία  ότι  κάπου  υπάρχει  πρόβλημα .  

Είτε  στα  παραστατικά  είτε  δεν  μπορούν  να  τα  διεκδικήσουν .  Αυτή  την  

εξήγηση  μου  έδωσαν .  Ένα  προς  ένα  έχουν  εξεταστεί  όλες  οι  

περιπτώσεις  γιατί  και  εγώ  τα  είδα  αυτά  τα  ποσά  και  έχετε  δίκαιο .  Και  

εγώ  είχα  την  απορία  αυτή ,  γιατί  μαζεύεται  ένα  σοβαρό  ποσό  στο  

σύνολο .   Δεν  το  ξέρω  αυτό .   

 Τώρα  εάν  στο  ερώτημά  μου ,  εάν  διεκδικήσουν  δικαστικά ,  

ξεκινάει  ύστερα  άλλη  διαδικασία .  Δεν  παραγράφονται  και  ούτε  

διαγράφονται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  υπάρχει  άλλη  διαδικασία .  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  συμφωνούμε ;   Συγνώμη ,  υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  

Παρακαλώ  κύριοι ,  έχετε  τον  λόγο  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Κάποιος  να  μας  εξηγούσε .  Εδώ  έχει  ονόματα  υπαλλήλων .  Έχει  τον  

Δικηγορικό  Σύλλογο  κατ’  επανάληψη .  Έχει  δημοτικούς  συμβούλους ,  

παλαιούς  δημάρχους .  Τον  νυν  Δήμαρχο .  Άλλο  προσωπικό  

καθαριότητας  για  υπερωρίες .  Υπάλληλοι  για  υπερωρίες  του  ίδιου .  Η  

δικηγόρος .  Ο  πατέρας  του  Αλέξανδρου ,  άλλα  ονόματα .  Δηλαδή  είναι ,  

κάποιος  να  μας  εξηγήσει ,  τι  συμβαίνει  εδώ ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  εξήγησα  ή  τουλάχιστον  αυτό  μου  μεταφέρανε  ότι  όλες  οι  

περιπτώσεις  ελέγχθηκαν  μια  προς  μια  και  τώρα  κάποιες  λείπουν  

επαναστατικά ,  κάποιες  υπάρχουν  πρόβλημα  στην  διαδικασία  όλη .  Άρα  

λοιπόν ,  δεν  τα  διεκδικούν ,  εάν  τα  διεκδικήσουν  μόνο  πλέον  δικαστικά .   

Αυτή  την  εξήγηση  μου  δώσαμε  και  εμένα  κυρία  Ιλανίδου .  Τώρα  

μεμονωμένα  όλες  τις  περιπτώσεις  δεν  τις  γνωρίζω  και  δεν  πρόκειται  να  

τις  ξέρω .   

Ορίστε  κ .  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  διαβάσει  κάποιος  την  εισήγηση  νομίζω  ότι  καλύπτεται ,  διότι  η  

εισήγηση  λέει  ότι  εισηγούνται  για  την  διαγραφή  των  απλήρωτων  

υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  μη  νόμιμες  ή  μη  κανονικές  δαπάνες  

και  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  τις  παραγραφής .   

Αυτές  όλες  οι  δαπάνες  είναι  μη  νόμιμες  και  μη  κανονικές .  Τις  

έχει  ελέγξει  η  υπηρεσία  μια  προς  μια ,  τις  βρήκε  μη  νόμιμες ,  η  

κανονικές .  Ούτε  προσφυγές  δικαστικές  έχουν  γίνει ,  πληρούν  τις  

προϋποθέσεις  και  λέει  ότι  διαγράψτε  τες .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αποζημιώσεις  δημοτικών  συμβούλων .  Είναι  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  είστε  

εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  σημασία  έχει  αυτό ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Παράξενο  είναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Είχα  πάει  με  τον  Δήμο  στην  Ιταλία ,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  το  οποίο  δεν  το  υπέγραψε  ο  Επίτροπος .  Τι  να  κάνω  τον  

Επίτροπο ,  να  τον  σκοτώσω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  είχα  δώσει  το  δικό  μου ,  που  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  κύριοι ;  Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Να  πάω  στο  δικαστήριο  κατά  του  Δήμου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  κύριοι ;  Μπορούμε  να  προχωρήσουμε  στην  

ψηφοφορία .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι .  Έχουμε  κάποιες  επιφυλάξεις .  Έχουμε  

κάποιες  επιφυλάξεις  διότι  ανάγονται  στο  έτος  ΄10, στο  ΄11, στο  ΄12. Ο  

κ .  Παπαβασιλείου  δήλωσε  κάτι .  Εγώ  εξακολουθώ  να  έχω  κάποιες  

επιφυλάξεις .  Εφόσον  δέχεται  ότι  το  έφερε  η  υπηρεσία ,  θα  το  πω  

ευθέως ,  έχω  και  εκεί  επιφυλάξεις ,  γιατί  η  υπηρεσία  έκανε  πάμπολλες  

φορές  λάθος  και  πολλές  φορές  πήγαμε  στα  δικαστήρια  και  χάσαμε ,  ενώ  

η  υπηρεσία  μας  συμβούλευσε  και  τεκμηριωμένα  υπέγραψε .   

 Εδώ  έχω  επιφυλάξεις  προσωπικά ,  διότι  βλέπω  εδώ  μια  ποικιλία  

οφειλών  που  σε  κάποιες  φαίνεται  ότι  δεν  μπορεί  να  συμβαίνει ,  να  

έχουμε  άρνηση .  Θα  έπρεπε  να  γίνει  μια  εξήγηση .   

 Λείπει  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος ,  το  σέβομαι  αλλά  εμείς  θα  

ψηφίσουμε  με  επιφύλαξη .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

83

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  συμπληρώσετε  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε  και  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  

υπογράφουν  δυο  υπάλληλοι .  Οι  προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου  και  ο  

Διευθυντής  των  Οικονομικών  Υπηρεσιών .  Ελέγξανε  μια  –μια  τις  

περιπτώσεις  και  εισηγούνται  την  διαγραφή .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  κάνανε  λάθος  ή  όχι ,  πώς  μπορούμε  εμείς  

τώρα  να  το  ελέγξουμε ;  Να  πάμε  να  κάνουμε ,  να  γίνουμε  υπάλληλοι ;  

Να  πάρουμε  μια  –μια  τις  υποθέσεις  όλες  και  τα  χαρτιά  και  τα  

παραστατικά  και  να  τα  ελέγχουμε ;  Υπάρχει  τρόπος  δηλαδή  άλλος ;   

 Εάν  έκαναν  λάθος ,  τι  να  κάνουμε ;  Γιατί  δηλαδή  να  κάνατε  λάθος ;  

Τότε  η  κάθε ,  μα  τότε  η  κάθε  εισήγηση  που  έρχεται  ενέχει  τον  κίνδυνο  

λάθους .  Κάθε  εισήγηση  μπορεί  να  έχει  κάποιο  λάθος ,  άρα  δεν  θα  

πρέπει  να  τις  ψηφίζουμε .  Βάζουν  την  υπογραφή  τους ,  τι  να  κάνουμε  

άλλο ;  Πώς  μπορούμε  να  αρνηθούμε  την  διαγραφή  και  να  πούμε  τι ;  Να  

μην  διαγραφούν ;  Να  τα  πληρώσει  ο  Δήμος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ ;  Κύριε  Καρύδα ;  Ναι .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Ναι .  Κύριε  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  επιφύλαξη .  Κυρία  Μπιτζίδου ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  814/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  δαπάνης  για  την  παράθεση  δείπνου  στους  Ιεράρχες  

 της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος ,  με  ευκαιρία  τον  εορτασμό  της   

Μητροπόλεως ,  των  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών  στις  8 Νοεμβρίου  

2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ένα  ποσό  500 ευρώ .  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  τον  κ .  Καρύδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  κατάλαβα ,  ας  τα  πληρώσει  ο   Μητροπολίτης  από  την  τσέπη  του .  

Γιατί  να  τα  πληρώσουμε  εμείς ;  Τόση  ανέχεια  έχουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  μισά  πληρώνει .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ούτε  δραχμή  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Είναι  ένα  αίτημα… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Υπάρχει  τόση  ανέχεια  γύρω  μας .  Δώστε  τα  σε  κανέναν  που  υποφέρει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Αρνητικό  από  τον  κ .  Γιαννακίδη .   

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  815/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Σχετικά  με  παράταση  μίσθωσης  των  υπ’  αριθμ .  6 και  7  

καταστημάτων  του  Δημοτικού  μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  816/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διαγραφής  του  με  αρ .  ΚΑΕΚ  441210720002  

δημοτικού  ακινήτου  από  το  Κτηματολόγιο  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  κύριος  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  817/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  αίθουσας  του  

 πρώην  Δημαρχείου  Σκουτάρεως ,  στο  Σύλλογο  Δημοτικών  

Υπαλλήλων  

 Ν .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  ενημερώστε  λιγάκι  ποια  αίθουσα  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  818/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  ανάκλησης  όλων  των  κοινοποιήσεων  των  πράξεων  

 επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα  των  περιοχών  Σφαγεία  (ΠΕ  15),   

40 Μαρτύρων  (ΠΕ  16) και  Καλύβια-Ομόνοια  (ΠΕ  12) του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Κυρτάσογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  έχουμε  τις  πράξεις  εφαρμογής  στις  περιοχές  Σφαγεία  με  

τον  αριθμό  ΠΕ  15 και  Σαράντα  Μαρτύρων  με  τον  αριθμό  ΠΕ  16.  

Καλύβια-Ομόνοια  με  τον  αριθμό  ΠΕ  12 του  Δήμου  Σερρών ,  οι  οποίες  

κυρώθηκαν ,  παρακαλώ  να  κρατήσετε  αυτή  την  ημερομηνία ,  οι  οποίες  

κυρώθηκαν ,  επαναλαμβάνω  το  ΄04. 

 Μετά  την  κύρωση  και  την  μεταγραφή  των  παραπάνω  πράξεων  

εφαρμογής  ο  Δήμος  Σερρών  κοινοποίησε  στους  υπόχρεους  με  το  ίδιο  

έγγραφο  στον  ίδιο  πίνακα  τις  εισφορές  σε  χρήμα  και  την  μετατροπή  

εισφοράς  γης  σε  χρήμα .   

 Υπενθυμίζω  ότι  με  την  υπ '  αριθμό  320 απόφασή  μας  του  ΄17 

γνωμοδοτήσαμε  θετικά  ώστε  να  γίνει  ανάκληση  όλων  των  

κοινοποιήσεων  της  πράξης  επιβολής  μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  

χρήμα  και  για  τις  παραπάνω  περιοχές ,  ώστε  η  υπηρεσία  μας  να  τις  

κοινοποιήσει  εκ  νέου  σύμφωνα  με  τον  Ν2882/2011 που  αφορά  τον  

νόμο  των  απαλλοτριώσεων .   

 Όσον  αφορά  για  την  εισφορά  σε  χρήμα ,  ο  δήμος  Σερρών  

προσδιόρισε  την  αξία  των  ακινήτων  στις  προαναφερόμενες  περιοχές  

χρησιμοποιώντας  τα  πρακτικά  των  επιτροπών  που  έγιναν  με  βάση  του  

ΠΔ5 του  1986 και  όχι  τους  πίνακες  των  αντικειμενικών  αξιών  του  

Υπουργείου  Οικονομικών .   

 Έχετε  όλοι  στον  φάκελό  σας  όλα  τα  έγγραφα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Γιατί  δεν  τα  έχετε ;  Θα  σας  απαντήσω  λοιπόν .  Να  το  πάρω  πίσω  αλλά  

εν  πάση  περιπτώσει ,  θα  απαντήσω .   

 Εγώ  ήμουν  σε  θέση  να  φροντίσω  να  τα  έχετε  όλα .  Όσα  αφορούν  

το  συγκεκριμένο  θέμα  και  θα  μπορούσατε  να  τα  μελετήσετε ,  αλλά  εν  

πάση  περιπτώσει ,  σας  κάλεσα ,  νομίζω  και  στο  γραφείο ,  κάλεσα  όλους  

τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων .   

 Λοιπόν ,  στόχος  της  υπηρεσίας  μετά  από  αυτή  την  διαδικασία  ένα  

ενημερωθείτε  για  το  θέμα  όσο  καλύτερα  γίνεται .  Παρόλα  αυτά  είμαι  

στην  διάθεσή  σας   να  απαντήσω  σε  όσες  ερωτήσεις  μπορώ  να  

απαντήσω .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  

Αντώνης .  Αναστασιάδης  Ηλίας .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  εμείς  πήραμε  τα  έγγραφα  και  κάναμε  και  επίσκεψη  

στην  Πολεοδομία  και  εκεί  πήραμε  και  περισσότερες  πληροφορίες  και  η  

ερώτησή  μας  είναι  προς  τον  κ .  Δήμαρχο ,  τον  κ .  Αγγελίδη ,  ως  

Δήμαρχος  και  προϊστάμενος  όλων  των  υπηρεσιών ,  αυτός  γνωρίζει  

διαχρονικά  και  ίσως  θα  μπορούσε  να  μας  απαντήσει .   

 Από  τα  έγγραφα  λοιπόν  και  νομίζω  τα  έχουμε  όλοι ,  όσα  

αναφέρονται  στο  έτος  2012,  κ .  Αγγελίδη ,  εάν  θέλετε  μπορώ  να  σας  τα  

διαβάσω  αλλά  νομίζω  είναι  απλό  αυτό  που  λέω ,  είναι  ένα ,  δυο ,  τρία ,  

τέσσερα ,  πέντε  έγγραφα  με  καταληκτική  ημερομηνία  5/6/12 και  

εναρκτήρια  26/1/12.   

Δηλαδή ,  ένα  εξάμηνο  μέσα  το  ΄12 μας  απασχολεί  ως  Πολεοδομία  

το  θέμα  με  ποιο  πλαίσιο  νομικό  θα  ζητήσουμε  να  εισφέρουν  οι  
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δημότες .  Σημειωτέων  ότι  είναι  250 και  πλέον  οικογένειες ,  

αναλογίζεστε  με  την  παραγωγή  περαιτέρω  ενδιαφέροντος  ως  

περιουσίας  πόσα  φυσικά  πρόσωπα ,  ενδεχομένως ,  ταλαιπωρήθηκαν  από  

ένα  τεράστιο  λάθος .  Επειδή  λέχθηκε  ότι  δεν  κάνουν  λάθη  οι  

υπάλληλοι .  

Κύριε  Αγγελίδη  η  ερώτησή  μας  είναι ,  από  την  αρχή  του  ΄12 μέχρι  

και ,  στην  αρχή  δηλαδή  του  Ιουνίου  υπήρξε  μια  πολύ  καθαρή  απάντηση  

από  το  Υπουργείο  το  ΥΠΕΧΩΔΕ  τότε ,  όπως  επιγραφόταν ,  να  είμαι  

σύντομος  και  το  θέμα  για  μας  και  για  τον  οποιοδήποτε  έκλεισε .   

Έκλεισε  εννοώ  υπήρξαν  ερωτήσεις ,  απαντήσεις  και  είναι  όλα  τελείως  

ξεκάθαρα ,  ότι  όπου  υπάρχουν  αντικειμενικές  αξίες  πάμε  με  βάση  

αυτές ,  με  βάση  τον  νόμο  του  ΄02. 2002. Ήταν  δηλαδή  ο  νόμος  

προγενέστερος  της  ημερομηνίας  κύρωσης  που  ορθά  αναφερθήκατε .   

Τι  κάνατε  γι '  αυτό  την  διαδικασία  εσωτερικά  προς  τους  

υπαλλήλους ,  οι  οποίοι  επιμένανε ;   

Το  δεύτερο  ερώτημα  είναι ,  τον  9ο  μήνα  του  ΄15 πήρατε  μια  

εμπιστευτική  επιστολή .  Σε  αυτή  την  εμπιστευτική  επιστολή  του  κ .  

Πετρίδη  και  νοιώθω  την  υποχρέωση  να  κάνω  χρήση  του  συγκεκριμένου  

ονόματος ,  του  μηχανικού  Πετρίδη ,  τον  οποίο  εδώ  στην  αίθουσα  

λοιδορήσατε  κάποιες  φορές ,  αυτός  είναι  ο  οποίος  κίνησε  όλη  την  

διαδικασία  και  το  ΄12 και  το  ΄17.  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Με  συγχωρείτε  κ .  Φωτιάδη  αλλά  αυτό  δεν  το  κρύψαμε ,  το  γράφουμε  

στα  έγγραφα  που  έχετε  στα  χέρια  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρει  ο  κ .  Αγγελίδης  τι  ρωτώ .  Ξέρει  ο  κ .  Αγγελίδης  τι  ερωτώ .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

92

 Ρωτώ  λοιπόν  συγκεκριμένα ,  από  15/9/15 έως  9/5/17,  περίπου  δυο  

χρόνια  παρά  κάποιους  μήνες ,  κύριε  Αγγελίδη  ξέρατε  συγκεκριμένα  

πράγματα .  Τι  κάνατε  εσωτερικά  εσείς  ως  προϊστάμενος  για  την  

αντιμετώπιση  αυτών  των  θεμάτων ,  που  τελικά  αποδείχθηκε  ότι  ότι  σας  

κατήγγειλε  ο  κ .  Πετρίδης  στο  κομμάτι  της  εισφοράς  σε  χρήμα ,  

αφήνουμε  τα  άλλα ,  είχε  απόλυτο  δίκαιο ;  Τι  κάνατε  εσείς ;  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Να  πω  και  εγώ  δυο  πράγματα .  καταρχήν  κ .  Φωτιάδη  γνωρίζετε  πάρα  

πολύ  καλά  ότι  εγώ  ανέλαβα  την  ευθύνη… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  ρωτώ  εσάς ,  ρωτώ  τον  κ .  Αγγελίδη .  Και  μάλιστα  ως  

προϊστάμενο  τον  ερωτώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Καλώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Δεν  έχεις  να  απαντήσεις  πάνω  σε  αυτά  τίποτα ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  δεν  μου  προξενεί  εντύπωση ,  το  περίμενα .  Περίμενα  την  

επίθεση  διότι  είναι  γνωστά  τα  αισθήματα  του  κ .  Φωτιάδη  απέναντί  

μου .  Έγινε  ένα  λάθος  το  ΄04 και  δεν  λέει  τίποτα  γι '  αυτό  το  λάθος  που  

έγινε  τότε .  Το  ΄04 έγινε  το  λάθος .  Έρχεται  αυτό  το  λάθος  που  έγινε  και  

ερχόμαστε  να  το  διορθώσουμε  εμείς ,  να  το  φορτώσει  σε  μας  τώρα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  ο  Δήμαρχος  είναι  προϊστάμενος  όλων  των  

υπηρεσιών .   Χαίρω  πολύ .  Ο  Δήμαρχος  έχει  συνεργάτες .  Ορίζει  
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Αντιδημάρχους .  Ορίζει  προέδρους .  Είναι  δυνατόν  να  παρακολουθεί  ο  

Δήμαρχος  βήμα  –βήμα  όλες  τις  διαδικασίες  και  να  ξέρει  το  τι  γίνεται ;   

 Τα  δε  έγγραφα  που  μας  έφερνε  ο  κ .  Πετρίδης ,  όλα  τα  έδινα  στις  

αρμόδιες  υπηρεσίες  για  να  απαντηθούν  και  έλεγα  ότι  απαντήστε  σε  ότι  

έγγραφο  έφερνε  ο  κ .  Πετρίδης .  Δεν  είπα  εγώ  ποτέ ,  δεν  έκρυψα  κανένα  

έγγραφο  στο  συρτάρι  μου  για  να  μην  το  δώσω  στις  υπηρεσίες  να  

απαντήσουν .  Και  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  απαντούσαν  με  τους  

αρμόδιους  Αντιδημάρχους .   

 Αυτή  την  στιγμή  λείπουν  οι  δυο  αρμόδιοι  αντιδήμαρχοι  που  θα  

μπορούσαν  να  πουν  περισσότερες  λεπτομέρειες ,  διότι  δεν  μπορώ  να  

ξέρω ,  δεν  είναι  δυνατόν  ένας  Δήμαρχος  να  ξέρει  τι  γίνεται  σε  κάθε  

τομέα  με  κάθε  λεπτομέρεια  και  την  διαδικασία  του  κάθε  θέματος .  

Αλλά  ασφαλώς  μου  δημιουργήθηκαν  και  μένα  αυτό  το  ερωτηματικό .  

Για  την  καθυστέρηση  δηλαδή .   

 Κάλεσα  τους  υπαλλήλους  σήμερα  για  να  τους  πω  ότι  γιατί  υπήρξε  

αυτή  η  καθυστέρηση ;   

 Καταρχήν  να  δώσω  συγχαρητήρια  στον  κ .  Πετρίδη ,  διότι  

δικαιώθηκε  σε  αυτό  που  έκανε .  Έκανε  μια  ένσταση  και  αποδείχθηκε  

ότι  είχε  δίκαιο .  Και  είπα  στις  υπηρεσίες  ότι  κοιτάξτε ,  θα  είστε  πάρα  

πολύ  προσεκτικοί  σε  ότι  σας  φέρνουν  οι  πολίτες .  Πάντα  το  λέω  αυτό .   

 Είπα ,  γιατί  αυτή  η  καθυστέρηση ;  Καταρχήν  ξέρετε  πάρα  πολύ  

καλά  από  το  ΄11 και  μετά  όλο  το  κράτος ,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

ακόμα  περισσότερο  με  τον  Καλλικράτη  βρίσκεται  σε  μια  επανάσταση  

και  σε  μια  αναστάτωση .  Φεύγανε  διακόσιοι  υπάλληλοι  στην  σύνταξη .  

Δεν  υπάρχει  προσωπικό .   

 Εδώ  ο  κ .  Κυρτάσογλου  κάθε  μέρα  φέρνει  έγγραφα  και  ζητάει  

προσωπικό  και  άλλες  υπηρεσίες .   
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 Αυτό  που  μου  είπαν  ήταν  το  εξής :  η  μια  υπάλληλος  που  ήταν  

αρμόδια  για  το  θέμα  αυτό  το  ΄14 ήρθε  στο  Κτηματολόγιο .  Ανέλαβε  

άλλη  υπάλληλος ,  η  οποία  μέχρι  να  ενημερωθεί  και  ενημερώθηκε  και  

μόλις  ενημερώθηκε  και  είδε  το  θέμα  το  φέρνει  για  να  το  διορθώσουμε .  

Το  φέρνουν  οι  υπηρεσίες  και  λένε  ότι  ναι ,  έγινε  λάθος ,  κακώς  το  2004,  

το  2004 κακώς  και  δεν  αναφέρεται  από  κανέναν  αυτό ,  προσδιόρισαν  

την  εισφορά  σε  χρήμα  με  Επιτροπή  και  όχι  βάσει  της  αντικειμενικής  

αξίας .  Έπρεπε  βάσει  της  αντικειμενικής  αξίας .   

 Γι '  αυτό  το  λάθος  που  έγινε  το  ΄04, μετά  από  επτά ,  οκτώ  χρόνια ,  

που  να  τους  βρω  τους  υπαλλήλους  αυτούς ;  Πήραν  όλοι  σύνταξη ,  

φύγανε .  Τι  διαδικασίες  να  κινήσεις  για  να  τιμωρήσεις ,  γιατί  ακούω  

συνέχεια  ότι  δεν  τιμωρείτε  υπαλλήλους ,  δεν  τιμωρείτε  υπαλλήλους .  

Πέντε  υπαλλήλους  τιμώρησα ,  όλοι  δικαιώνονται .  Πάνε  στο  Πειθαρχικό  

Συμβούλιο  και  απαλλάσσονται .  Πάμπολλες  προκαταρκτικές  εξετάσεις  

έγιναν .  Κανένας  Δήμαρχος  δεν  έχει  τιμωρήσει  τόσους  υπαλλήλους  όσο  

τιμώρησα  εγώ ,  κανένας  Δήμαρχος  δεν  έχει  κάνει  τόσες  προκαταρκτικές  

εξετάσεις .   

 Ένα  που  μου  είπαν  οι  υπάλληλοι ,  λέει  ότι  η  καθυστέρηση  αυτή  

οφείλεται  σε  αυτό  το  λόγο ,  στις  αλλαγές  και  αλλαγές  του  

προϊστάμενου  της  Πολεοδομίας  έγινε ,  άλλαξε  και  ο  προϊστάμενος  της  

Πολεοδομίας  και  τα  λοιπά  και  μου  είπε  η  υπάλληλος  που  είχε  το  θέμα  

πριν  πάει  στο  Κτηματολόγιο  ότι  πήρε  τηλέφωνο  στο  Υπουργείο  και  το  

Υπουργείο  είπε  ότι  εφόσον  πλέον ,  γιατί  για  να  πω  και  ακριβώς  αυτά  

που  μου  είπε  ότι  αφού  υλοποιήθηκε  η  πράξη  κατά  ένα  πάρα  πολύ  

μεγάλο  μέρος ,  προφορικά  το  έλεγε  το  Υπουργείο ,  όχι  εγγράφως ,  δεν  

έχει  νόημα  τώρα  να  την  ανακαλέσετε .  Για  να  δούμε ,  για  προσέξτε ,  για  

δείτε  το  θέμα  και  απορούσε  και  η  υπάλληλος  τι  να  κάνει .   
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 Έφυγε ,  αναλαμβάνει  η  καινούργια  υπάλληλος ,  ενημερώνεται  και  

το  λάθος  που  έγινε  το  ΄04 ερχόμαστε  να  το  διορθώσουμε .  Αυτή  είναι  η  

πάσα  αλήθεια .   

 Άλλες  λεπτομέρειες  δεν  γνωρίζω .  Υπήρχαν  αρμόδιοι  

Αντιδήμαρχοι  που  μπορούν  να  σας  πληροφορήσουν  περισσότερο .  Δεν  

θέλω  εγώ  να  ρίξω  ευθύνες  στους  Αντιδήμαρχους  και  ούτε  νομίζω  έγινε  

σκοπίμως  αυτό .  Μπορεί  να  ήταν  μια  λανθασμένη  άποψη  των  

υπηρεσιών .  Μπορεί .  Ποιος  δεν  κάνει ;  Ο  αναμάρτητος  πρώτος  τον  λίθο  

βαλέτω .  Είναι  δυνατόν  να  μην  γίνονται  λάθη .  Γίνονται  λάθη  και  από  

τις  υπηρεσίες ,  ποιος  είπε  ότι  δεν  γίνονται  λάθη ;   

 Κανένας  από  εμάς  δεν  έχει  κάνει  λάθη ;  Το  λάθος  όμως  αυτό  που  

έγινε  το  ΄04 το  διορθώνουμε  τώρα .  Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  πάντα  έλεγα  εγώ  και  η  αλήθεια  είναι  η  εξής :  ότι  για  τις  

αντικειμενικές  αξίες  ψηφίσατε  όλοι  και  θα  ψηφίσετε .  Εγώ  είπα  ότι  όχι  

να  ψηφίσουμε  αύξηση  αλλά  να  μειώσουμε  κατά  40% και  να  κάνουμε  

δική  μας  πρόταση  στο  Υπουργείο .  Θυμάστε  αυτό .   

 Και  πάντα  φώναζα  και  έλεγα  ότι  στον  οικισμό  πριν  του  ΄23 να  

υπάρχει  σεβασμός .  Υπάρχει  ειδικός  νόμος  και  μην  μας  κάνεις  εδώ  

Φωτιάδη  τον  Πετρίδη  ήρωα .  Ποιος  είναι  ο  Πετρίδης ;  Τι  έκανε  ο  

Πετρίδης ;  Τον  κάνεις  ήρωα ;  Με  ποιο  δικαίωμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ  σε  λέω… ψήφιζες ;  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  θυμάσαι  που  

έλεγε  ότι  ο  οικισμό  προ  του  ΄23 έχει  δικό  του  νόμο .  Συνέχεια  τα  έλεγα .  

Κανείς  όμως  δεν  έλεγε  όχι  και  ψηφίσατε  όμως .   

 Κύριε  Δήμαρχε  ο  οικισμός  πριν  του  ΄23 έχει  δικούς  του  νόμους  

και  είπα  ότι  περιοριστείτε  μόνο  στον  συνοικισμό  του  Αγίου  

Αθανασίου .  Δεν  έχει  καμία  σχέση  τα  χωράφια .  Θυμάστε  που  φώναζα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε  γενικά  για  Σαράντα  Μάρτυρες .  Το  ίδιο  πράγμα  είναι .  Σε  

παρακαλώ .  Το  θυμάστε  καλά  αυτό  και  έλεγε  ότι  περιοριστείτε  μόνο  

στον  οικισμό  που  είναι  προ  του  ΄23. Τι  σχέση  έχουν  τα  χωράφια  και  

βάζετε  τον  κόσμο  και  πληρώνει  χιλιάδες  ευρώ ;  Αυτά  έλεγα  αλλά  όλοι  

το  ψηφίσατε  όμως .  Και  ήρθε  τώρα  ο  κ .  Φωτιάδης  και  ηρωοποιεί  τον  

Πετρίδη .  Τι  έκανε  ο  Πετρίδης ;  Άντε  να  μην  προχωρήσω  άλλο .   

 Όμως ,  κύριε  Δήμαρχε  να  ξέρεις ,  εγώ  ξέρω  τι  λέω  και  ξέρω  τι  

κάνω .  Σας  παρακαλούσα  πάρα  πολύ .  Μην  βάζετε  εισφορά  σε  χρήμα  σε  

οικισμό  προ  του  ΄23. Δεν  έχετε  δικαίωμα ,  είναι  πυκνοδομημένη  

περιοχή .   

 Έτσι  είναι  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  είναι  νόμος  αυτός .  Γιατί  τον  

καταργήσατε ;  Εγώ  δεν  ρίχνω  σε  κανέναν  ευθύνη ,  απλώς  έρχομαι  πάλι  

και  λέω  εάν  μπορούμε  να  περιοριστούμε  στον  οικισμό  που  ήταν  προ  

του  ΄23, ο  Άγιος  Αθανάσιος .  Εκεί  στα  σύνορα .  Να  αφήσουμε  τους  

πολίτες  ήσυχους .  Αυτό  λέω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  Ηλίας .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Να  πω  δυο  πράγματα  στον  κ .  Αναστασιάδη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε ,  θέλετε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Δυο  λέξεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχετε  τον  λόγο .  Συγνώμη  κύριε  Ηλία ,  περιμένετε  λιγάκι .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη ,  εμείς  προσπαθούμε ,  τουλάχιστον  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Προσπαθώ ,  η  υπηρεσία  τηρώντας  την  νομοθεσία  να  επιβάλει  και  την  

εισφορά  σε  χρήμα  αλλά  τηρώντας  την  νομοθεσία .   

 Εδώ  διαπιστώθηκε  και  αφού  ενημερώθηκα  ότι  έγιναν  κάποια  

λάθη ,  προώθησα  την  υπόθεση  προκειμένου  να  διορθωθεί .  Και  αυτή  

είναι  η  σωστή ,  διοίκηση ,  έτσι  πιστεύω  εγώ .  Οι  η  διοίκηση  οφείλει  

έστω  και  μετά  την  παρέλευση  τόσων  ετών  να  κάνει  τις  διορθώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημά  μου  έχει  άμεση  σχέση  με  την  ολιγωρία ,  γιατί  οι  οχλήσεις  

άρχισαν το ΄11; Βέβαια την απάντηση την έδωσε ο κ.  Αγγελίδης.  

Όντως  το  λάθος  έγινε  το  ΄04 και  η  εγκύκλιος  η  ερμηνευτική  ήταν  το  

΄04 και  εκπλήσσομαι  πώς  οι  υπάλληλοι  της  Πολεοδομίας  δεν  

ερμήνευσαν  αυτή  την  εγκύκλιο ,  η  οποία  είναι  τόσο  σαφής ,  σαφεστάτη  

και  φτάσαμε  σε  αυτό  το  σημείο .    
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 Απλώς  εκφράζω  την  έκπληξή  μου  Δήμαρχε ,  δεν  προσπαθώ  να  

επιρρίψω  ευθύνες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι  οχλήσεις  όμως  άρχισαν  από  το  ΄11 και  θα  πρέπει  να  μας  

προβληματίσει  αυτό  για  τα  επτά  χρόνια  που  πέρασαν  για  να  έρθει  το  

θέμα  και  αυτό  είναι  τιμητικό  που  έρχεται  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Έχετε  απόλυτο  δίκαιο  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .  Έτσι  έχουν  τα  πράγματα .  

Το  θέμα  είναι  ότι  η  υπηρεσία  ίσως  να  μην  κατανόησε  επακριβώς  αυτό  

που  έπρεπε  να  κατανοήσει .  Όμως  και  ο  πολίτης ,  ο  οποίος  είχε  κάνει  

την  ένσταση  και  επεδίωκε  την  διόρθωση ,  δεν  συνέχισε  να  επιμένει .  

Επανήλθε  μετά  την  παρέλευση  άλλων  πέντε  ετών .  Γι '  αυτό  και  σήμερα  

φτάσαμε  εδώ .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ορίστε ;  Ερώτηση  έχετε  ή  

τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  θέλω  τέτοια  αντιπαράθεση .  Επί  του  θέματος ,  σας  παρακαλώ .  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Για  να  απαντήσω  στον  κ .  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  απευθύνεστε  στον  Πρόεδρο  και  δεν  θέλω  αντιπαράθεση  

από  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Αυτό  το  λάθος  βαρύνει  250 οικογένειες  . .από  2.100 ευρώ  το  ελάχιστο  

μέχρι  81.000 ευρώ .  Δεν  είναι  τόσο  απλό  το  θέμα .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συγνώμη ,  όχι ,  όχι ,  δεν  θέλω  τέτοιες  τοποθετήσεις .  Σας  δώσαμε  

αυτή  την  εντύπωση  ότι  δεν  μας  ενδιαφέρει ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Ορίστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  δώσαμε  την  εντύπωση  ότι  δεν  μας  ενδιαφέρει ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάνετε  λάθος .  Εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς  δεν  ακούστηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πετρίδη  ίσα  – ίσα  εγώ  είπα  ότι  δικαιωθήκατε .  Τι  άλλο  να  πω  και  

ότι  έγινε  λάθος  από  το  ΄04 και  είπα  ότι  δικαιωθήκατε .  

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Πετρίδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ΄04 κάνανε  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης  και  ο  κ .  Μηλίδης .  Άλλος  θέλει  να  

τοποθετηθεί  από  τους  συναδέλφους ;  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη .  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  περίμενα ,  ειλικρινά  το  λέω ,  όταν  ο  κ .  Αγγελίδης  

ξεκίνησε  να  απαντά  με  προσωπική  επίθεση  να  τον  διακόψετε .  Δεν  το  

κάνατε .  Δεν  πειράζει  όμως ,  εγώ  δεν  θα  παρακολουθήσω  τον  

κατήγορο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο  πρέπει  να  κάνω  και  για  σας  εάν  λέτε  για  τον  κ .  Αγγελίδη  αλλά  

δεν  νομίζω  ότι  είπε  κάτι… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ  ρώτησα  ως  προϊστάμενος  των  υπηρεσιών  τι  έκανε  και  θα  δείτε  

είμαι  πολύ  συγκεκριμένος .  Εγώ  δέχθηκα  επίθεση  ότι  από  κακία ,  από  

προσωπική  επίθεση ,  κάνω  προσωπικές  επιθέσεις  και  τα  λοιπά .   

 Εγώ  ρώτησα  στον  θεσμό  και  γίνομαι  πολύ  συγκεκριμένος ,  κύριοι  

συνάδελφοι .  υπάρχει  μια  απόφαση  του  ΄04 λανθασμένη  και  αφορά  στα  

Σφαγεία  και  στους  Σαράντα  Μάρτυρες ,  οι  οποίοι  καλούνται  με  βάση  

αυτή  την  απόφαση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αποζημίωση  140 ευρώ  το  τετραγωνικό .  Σήμερα  με  την  διόρθωση  θα  

πληρώσουν  85,1,  85 ευρώ .  Κάντε  την  αναγωγή  να  δείτε  τι  λάθος  έγινε .  

Το  ΄04 το  λάθος .   

 Έρχεται  στο  προσκήνιο  το  ΄11. Επειδή  είχαμε  και  το  άλλο  θέμα  

ότι  οι  υπηρεσίες  φέρνουν ,  γι '  αυτό  είπα  ότι  έχω  επιφυλάξεις  και  

προκύπτει  ξεκάθαρα  ότι  το  ΄11, σε  γνώση  του  κ .  Αγγελίδη ,  είναι  

προϊστάμενος ,  έχει  έγγραφα ,  του  έχουν  επιδοθεί  διαμαρτυρίες ,  

έγγραφα  από  τον  κ .  Πετρίδη  με  ημερομηνία ,  τα  έγγραφα  που  μας  

δώσατε  κύριε  εισηγητά  εγώ  διαβάζω ,  είναι  με  ημερομηνία  3ο ς  του  ΄12. 

 Ο  κ .  Αγγελίδης  ως  προϊστάμενος ,  γιατί  λέει  τώρα  ότι  φταίνε ,  

ενδεχομένως  ξέρουν  οι  δυο  Αντιδήμαρχοι ,  ο  ίδιος  παίρνει  το  έγγραφο  

και  ο  ίδιος  γνωρίζει .  Και  παίρνουν  οι  υπηρεσίες  και  οφείλει ,  εφόσον  

υπάρχει  μια  τεκμηριωμένη  διαμαρτυρία  ότι  εδώ  κάναμε  ένα  λάθος ,  το  

σωστό  είναι  να  ζητήσουμε  επεξηγήσεις  και  ήρθαν  αυτές .  Ήρθαν  

έγκαιρα ,  ήρθαν  πριν  το  Πάσχα  του  ΄12.  
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 Ξανά  ρωτάμε  ως  υπηρεσία  και  είναι  σε  γνώση  του  κ .  Δημάρχου  

και  πάμε  τον  Ιούνιο  και  κλείνει  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Πλέον  το  

θέμα  είναι  καθαρό .  Το  λάθος  έγινε .  Εγώ  ρώτησα ,  μετά  τον  Ιούνιο  του  

΄12 που  ξέρουμε  ότι  έγινε  το  λάθος ,  διότι  το  Υπουργείο  μας  απάντησε  

με  σαφήνεια ,  τι  κάναμε ;  Τίποτα  δεν  έκανε  ο  κ .  Αγγελίδης .   

 Άφησε  του  δημότες  να  έχουν  αυτό  το  βάρος ,  το  ανυπόφορο  

βάρος ,  όπως  εξήγησα  και  λέει  η  εισήγησή  σας  που  είναι  πολύ  

δομημένη ,  ευτυχώς  γιατί  ήρθε  μια  υπάλληλος  την  οποία  και  εγώ  θέλω  

να  επαινέσω ,  που  για  τα  Καλύβια  και  για  την  Ομόνοια  από  140 ευρώ  

θα  πάνε  στα  85 ευρώ .   

 Ο  κ .  Πετρίδης  μετά  τον  3ο  μήνα  του  ΄12 επιστρέφει  και  οχλεί  τον  

προϊστάμενο  των  υπηρεσιών .  Έχει  πάει  στην  Πολεοδομία .  Του  λέει  με  

εμπιστευτική  επιστολή ,  κύριε  Πρόεδρε ,  που  παίρνει  πρωτόκολλο  

εμπιστευτικό  και  αυτό  το  πρωτόκολλο  ότι  αυτό  το  έγγραφο  το  γνωρίζει  

μόνο  ο  κ .  Αγγελίδης  και  του  λέει  συγκεκριμένα  πράγματα .  Του  

καταγγέλλει  ότι  γίνονται  παρανομίες .  Παρανομίες  προς  κάθε  

κατεύθυνση .   

Τις  άλλες  δεν  τις  γνωρίζω ,  τις  αφήνω  αλλά  εδώ  του  λέει  ότι  από  

το  ΄12 από  τον  6ο  του  ΄12, κ .  Αγγελίδη  ξέρεις  και  έχεις  στο  αρχείο  σου  

τις  απαντήσεις .  Ή  εάν  δεν  τις  έχεις ,  δεν  σου  τις  φέρανε ,  να  τους  

φέρνουν .  Και  σου  λέω  συγκεκριμένα  ότι  έχει  κλείσει  ο  κύκλος  των  

ερωτήσεων ,  τι  κάνεις ;   

Ο  κ .  Αγγελίδης  τελειώνει  το  ΄15 δεν  κάνει  τίποτα .  Το  ΄16 και  

φτάνουμε στο ΄17.  Και γιατί  το κάνει  ο κ.  Αγγελίδης;  Το στέλνει  τώρα  

στην  Πολεοδομία ,  γιατί  ο  κ .  Πετρίδης  πιέζει .  Πιέζει  και  λέει  ότι  μας  

επιτέλους  θα  το  διορθώσετε  ναι  ή  όχι ;  Και  οι  υπάλληλοι  επιμένουν .   
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Εδώ ,  κύριοι  συνάδελφοι  είναι  μια  κραυγαλέα  περίπτωση  εμμονής  

υπαλλήλου ,  μπορεί  να  μην  είναι  το  ίδιο  φυσικό  πρόσωπο ,  κάποια  

πρόσωπα  μπορεί  να  έχουν  μια  διαχρονική  παρουσία ,  που  η  υπηρεσία  

και  ο  προϊστάμενος  της  υπηρεσία  ανέχονται  την  εμμονή  τους .  

Ανέχονται  να  αρνούνται  για  το  αυτονόητο ,  που  έχει  σχέση  με   την  

νομιμότητα  και  δημιουργούν  προσχήματα  και  ερωτήματα ,  τα  οποία  εν  

τέλει  το  ΄17 ξανά  κλείνουν  με  τον  πλέον  ηχηρό  τρόπο .   

Δεν  φταίει  ο  κ .  Πετρίδης  κατά  το  ανέκδοτο  του  Χότζα  που  μας  

λέει  ότι  έτσι  όπως  πάτε  θα  πέσετε  από  το  κλαδί  και  κάποιοι  τον .  Ούτε  

η  κυρία  Αρβανιτάκη ,  η  οποία  ήρθε  και  πρέπει  να  το  πω  γιατί  υπάρχουν  

και  άριστοι  υπάλληλοι ,  οι  οποίοι ,  κύριε  Κυρτάσογλου ,  όπου  

συναντηθήκαμε  και  της  εξηγήσαμε  και  έγινε  η  συνεννόηση  είπε  ότι  

εγώ  θα  αναλάβω  αυτό  το  μεγάλο  βάρος .  Τεράστιο  βάρος .  Να  

ανακαλέσω  και  να  χρεώσω  περίπου  στα  μισά .  Έχω  την  ανάγκη  να  

επαινέσω  αυτούς  τους  υπαλλήλους .   

Αυτά  όμως ,  κ .  Αγγελίδη ,  όπως  είπατε  γίνονται  με  αυτόματο  

πιλότο .  Εσείς  απλώς  δημαρχεύετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κατά  την  προσφιλή  σας  έκφραση  λεπτομέρειες  δεν  γνωρίζετε ,  όπως  

σημείωσα ,  εσείς ,  είστε  όμως  προϊστάμενος .  Λέτε  λεπτομέρειες  δεν  

γνωρίζω .  Εγώ  σας  λέω  ότι  γνωρίζετε  και  με  την  εμπιστευτική  επιστολή  

και  με  το  έγγραφο  που  στείλατε  εσωτερικά  προς  τον  τότε  προϊστάμενο  

και  η  απάντηση  που  ήρθε  από  τον  προϊστάμενο  της  Πολεοδομία  πάλι  

σε  σας ,  τα  έχω  τα   έγγραφα  και  γνωρίζατε  λοιπόν  πάρα  πολύ  καλά .   
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 Η  προσφιλή  σας  όμως  έκφραση  και  στάση  είναι  ότι  δεν  

γνωρίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Φωτιάδη .  Στην  δευτερολογία  σας  μπορείτε  να… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ,  κ .  Αγγελίδη  εγώ  δεν  έχω  τίποτα  με  σας ,  έτσι  όπως  το  βάζετε  

αλλά  αυτό  δεν  είναι  δρόμος  διαφυγής .  Ο  κ .  Πετρίδης  σας  κατήγγειλε  

παρανομίες .  Σήμερα  ερχόμαστε ,  κύριοι  συνάδελφοι  και  λύνουμε  το  ένα  

πρόβλημα ,  του  οποίου  πράγματι  η  εκκίνησή  του  είναι  στο  ΄04.  

Εμείς  όμως  και  εγώ  προσωπικά  αναδεικνύω  κάτι  άλλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Θεωρώ  ότι  το  θέμα  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντικό ,  αφορά  πάρα  πολλούς  συμπολίτες  μας  και  με  πολλά  

χρήματα .  Ότι  αναφέρεται  σε  μεγάλα  ποσά .   

 Πραγματικά  και  εγώ  είμαι  πάρα  πολύ  ικανοποιημένος  από  το  

γεγονός  ότι  ήρθε  μια  εισήγηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   από  την  αρμόδια  

υπάλληλο ,  η  οποία  μπράβο  της  ανέλαβε  μεγάλο  βάρος  και  κόστος ,  

πιστεύω  και  χρόνου  αλλά  και  πίεσης  ενδεχομένως ,  μεγάλης ,  μια  

εισήγηση  που  επιτέλους  μπορείς  να  καταλάβεις  τι  έγινε .   

 Φαίνεται  λοιπόν ,  συμφωνώ  και  εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ότι  το  

ολέθριο  λάθος  έγινε  το  ΄04, όμως  το  λέμε  λάθος  έτσι  εδώ ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι  και  το  περνάμε  λίγο  στα  ψιλά .  Είναι  ολέθριο  λάθος ,  είναι  

πάρα  πολλά  τα  χρήματα .  Αντιλαμβάνεστε  τι  σημαίνει  250 οικογένειες  

να  υφίστανται  αυτή  την  ταλαιπωρία  και  μάλιστα  φαντάζομαι  ότι  θα  

τρέχουν  σε  δικηγόρους ,  εδώ ,  εκεί ,  θα  έχουν  και  άλλα  έξοδα  και  πόσο  
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περισσότερο  το  ηθικό  μέρος ;  Αλλά  το  λάθος  είναι  στα  μισά .  Από  150 

ευρώ  πάμε  στα  80.  Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν .   

 Άρα  εκεί ,  κύριε  Δήμαρχε ,  προσάπτω  και  σε  σας  ακόμη  μια  

ολιγωρία.  Γιατί  το λέω αυτό; Έγινε το ΄04,  όμως εσείς  στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ήσασταν  πάρα  πολλά  χρόνια .  

Άρα  έχετε  γνώση  πολλών  θεμάτων .  Ένα  τέτοιο  σφάλμα ,  τέτοιο  μεγάλο  

λάθος  δεν  θα  το  επέρριπτα ,  εάν  ήμουν  στην  θέση  σας ,  μόνο  στους  

Αντιδημάρχους  να  πω  ότι  το  ήξερε  ο  ένας  ή  το  ήξερε  ο  άλλος .  Δεν  

είναι  ένα  απλό  λάθος .  Και  την  στιγμή  που  ο  κ .  Πετρίδης  σας  οχλούσε  

συνέχεια  ότι  κάτι  δεν  πάει  καλά ,  κάτι  είναι  παράνομο .   

 Ποιος  θα  πληρώσει  αυτή  την  ηθική  βλάβη  τώρα ;  Και  να  δούμε ,  

θα  βρουν  τελική  λύση ;  Πιστεύω  ότι  θα  βρουν  οι  άνθρωποι .  Άρα  δηλαδή  

εκεί  εγώ  σας  προσάπτω  μια  ολιγωρία .  Επειδή  και  γνωρίζατε  το  θέμα  

καλά  και  είχατε  επίσημα  έγγραφα .  Είχατε  έγγραφα  τελείως  πιεστικά .   

 Δεν  θέλω  να  κάνω  το  κέφι  κανενός  ούτε  του  κ .  Πετρίδη  ούτε  

κανενός ,  όμως  η  αλήθεια  είναι  ότι  εδώ  μέσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ο  κ .  

Πετρίδης  που  έφερε  και  άλλο  θέμα  για  την  περιοχή  Αλιμπέκιο ,  

λοιδορήθηκε  και  λοιδορήθηκε  πολύ  άσχημα .  Δεν  είναι  δίκαιο  αυτό ,  

γιατί  ήταν  τεκμηριωμένη  και  εκείνη  ακόμα  η  εισήγησή  του  για  άλλους  

συμπολίτες  μας .   

 Αυτό  που  είπε  ο  κ .  Κυρτάσογλου  το  απορρίπτω ,  όταν  αναφέρθηκε  

για  τους  πολίτες  των  Σερρών  και  λέει  ότι  μα  και  αυτοί  δεν  κάνανε  

τίποτα  τόσα  χρόνια .  Δεν  είναι  καμία  … 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη  κ .  Μηλίδη ,  δεν  είπα  κάτι  τέτοιο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έτσι  το  είπατε  κύριε .   
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Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  δεν  το  κατανοήσατε .  Είπα  ότι  ο  πολίτης  που  είχε  υποβάλει  την  

ένσταση  εκείνη  την  χρονιά ,  το  ΄11, το  ΄12 ενώ  πήρε  κάποιες  

απαντήσεις  και  αφού  είδε  ότι  δεν  προσέφεραν  τίποτα  στο  να  ξεκινήσει  

η  διαδικασία  διόρθωσης ,  ξαφνικά  εξαφανίστηκε .  Δεν  συνέχισε  να  το  

διεκδικεί .  Και  ξανά  εμφανίστηκε  μετά  την  παρέλευση  πέντε  ετών .   

 Δεν  είπα  οι  πολίτες ,  μην  βάζετε  στο  στόμα  λέξεις  που  δεν  

χρησιμοποίησα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είπατε  οι  πολίτες .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ο  πολίτης  είπα .  Ο  πολίτης  και  δεν  είναι  ένας  συγκεκριμένος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Παρόλα  αυτά  δεν  συνέχισε  αυτό .  Εμείς  δεν  είχαμε  τα  ερεθίσματα ;  Τα  

είχαμε  και  πιεστικά  και  είναι  και  πολύ  σοβαρό .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Μηλίδη  στο  τέλος  θα  μου  χρεώσετε  κάτι  που  δεν  μου  αναλογεί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  σας  είπα  ότι  σας  αναλογεί .  Μιλάω  γενικά  κύριε .  Δεν  αναφέρθηκα  

προσωπικά .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Εγώ  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αναφέρθηκα  λέγοντας  για  τον  πολίτη .  Μην  . .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Εγώ  μια  δέσμευση  έχω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Καλά  κάνατε  και  το  φέρατε ,  μπράβο  σας .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Να  προστατεύω  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  και  των  δημοτών  και  πολλές  

φορές ,  βέβαια  αυτό  αποβαίνει  και  σε  βάρος  μου  και  σε  βάρος  

κάποιων… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είδατε  πως  ξεκίνησα  την  εισήγηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  επειδή  μετράω  και  

τον  χρόνο ,  σας  παρακαλώ  να  βγει  απέξω  ο  χρόνος  της  συνομιλίας .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη  για  . .  για  να  διευκολύνει  την  συζήτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει ,  εντάξει ,  το  δέχομαι .  Δεκτό .  Δεκτό .  Όταν  αφορά  τους  

συμπολίτες  μας  για  τέτοια  σοβαρά  θέματα  είναι  δεκτό .   

 Λέω  λοιπόν  ότι  σε  τέτοια  θέματα  θα  πρέπει  να  είμαστε  λίγο  και  

πιο  προσεκτικοί  και  πιο  πειστικοί  και  ελπίζω  ότι  θα  βρεθεί  λύση .  Τώρα  

ακούστηκε  λίγο  έτσι  ξώφαλτσα  θα  το  πω ,  από  πίσω ,  ότι  υπάρχουν  και  

δεκάδες  άλλων  θεμάτων .   

Εγώ  θα  παρακαλούσα  και  θα  ενημερωθώ ,  η  παράταξή  μας  θα  

ενημερωθεί  να  δούμε  εάν  υπάρχουν  τέτοιες  κατάφορες  αδικίες  με  

τέτοιο  σοβαρό  οικονομικό  αντίκτυπο  επιτέλους  να  λυθούν .   

Εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  σας  πω  κάτι ;  Στην  δουλειά  μου  εάν  πάει  

κάτι  στραβά  την  ίδια  στιγμή  και  ο  κάθε  ένας  που  παίρνει  τις  υπηρεσίες  

μου  με  εγκαλεί  ή  εμένα  ή  το  προσωπικό  μου  ή  πάει  κάτω  στην  

διοίκηση .  Εμείς  δηλαδή  δεν  θα  έπρεπε  να  κάνουμε  κάτι  ανάλογο  και  

πολύ  σοβαρά ;   

Τι  σημασία ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  έγινε  το  2004; Εσείς  μην  

ξεχνάτε  ότι  είστε  από  το  ΄11, είμαστε  στα  επτά  χρόνια ,  έτσι  δεν  είναι ;   
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Λοιπόν ,  νομίζω  ότι  έπρεπε ,  έχετε  και  το  μαχαίρι  και  το  πεπόνι .  

Ελάτε  εδώ ,  τι  αδικία  είναι  αυτή  που  μας  καταγγέλλει  ο  κύριος ;  Τον  

οποίο  σήμερα  και  μπράβο  σας ,  τον  δικαιώνετε .  Άλλες  φορές  τον  

λοιδορήσατε  πολύ  άσχημα  εδώ  μέσα .   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  καλά  κάνετε  και  τον  δικαιώνετε ,  αλλά  

έπρεπε  να  κάνετε  αυτή  την  κίνηση .  Ελάτε  εδώ  παιδιά ,  τι  λάθος  είναι  

αυτό ;  Λάθος  που  είναι  εκατομμύρια  ευρώ ;  Τι  λάθος  δηλαδή ;   

Λοιπόν ,  παρακαλώ  πολύ  σε  τέτοιο  θέμα ,  με  αυτή  την  μεγάλη  

οικονομική  κρίση  που  περνάει  φτώχεια  που  έχει  ο  λαός  ο  ελληνικός  

και  κατ’   επέκταση ,  βεβαία  ο  Σερραϊκός ,  με  την  ανεργία  που  έχει  

ακόμα  περισσότερο ,  να  είμαστε  λίγο  σκληροί ,  σκληροί  προς  πάσα  

κατεύθυνση  όταν  αφορά  τέτοια  σοβαρά  θέματα .   

Βεβαίως ,  όποιος  δεν  δουλεύει  δεν  κάνει  λάθος .  Σε  αυτό  συμφωνώ  

απολύτως .  Όποιος  είναι  νιρβάνα  στο  σπίτι  του ,  στον  καναπέ  και  δεν  

κάνει  τίποτα ,  δεν  κάνει  ποτέ  λάθος .  Όλοι  οι  άλλοι  που  δουλεύουμε ,  

κάνουμε .  Αλλά  αυτό  ήταν  ολέθριο .  Σας  επιστώ  την  προσοχή .  Και  καλά  

κάνετε  και  το  φέρνετε .   

Βεβαίως ,  είμαστε  υπέρ  και  μάλιστα  να  δώσουμε  και  

συγχαρητήρια  στην  υπάλληλο  που  λέει  ότι  εγώ ,  γιατί  έχει  πολύ  δουλειά  

αυτό  τώρα  να  ξανά  γίνει  όλο  από  την  αρχή ,  έχει  πάρα  πολύ  δουλειά .   

Και  εάν  χρειαστεί ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κάνω  πρόταση  αυτή  την  

στιγμή ,  εάν  μπορεί  κάποιος  υπάλληλος  από  συναφή  υπηρεσία  να  

βοηθήσει ,  να  τον  πάρετε  να  βοηθήσει .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Κυρτάσογλου  θα  ή  στην  δευτερολογία  

σας  θα  τοποθετηθείτε ;   
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Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΛΓΟΥ:  

Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Θα  πρέπει  να  επαναληφθώ ,  οπότε  δεν  

χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία  κύριοι .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΛΓΟΥ:  

Θα  ήθελα  όμως  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσετε  στον  κύριο ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΛΓΟΥ:  

Όχι ,  να  ευχαριστήσω  τον  κ .  Μηλίδη  για  την  συμπαράσταση  που  δείχνει  

στο  αίτημά  μου  για  την  πρόσληψη  ενός  ατόμου  ή  μετακόμιση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  πρόταση  και  παρακαλώ  να  γραφτεί  στα  πρακτικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  έχω  στείλει  και  έγγραφο  στην  Πολεοδομία ,  τους  λέω  να  φέρουν   

εισήγηση  για  πρόσληψη  εξωτερικού  συνεργάτη .  Τι  άλλο  να  τους  πω ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μας  την  φέρουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεκινήσαμε  δευτερολογία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  δεν  ξεκινήσαμε  δευτερολογία .  Είχε  ζητήσει  τον  λόγο  και  δεν  τον .  

Έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη  θέλω  να  σας  θυμίσω ,  με  ακούτε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ναι  ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  την  γειτονιά  μου  τους  Σαράντα  Μάρτυρες .  Είχατε  φέρει  

προσωπικά  εσείς  την  κυρία  Αρβανίτη  και  σας  απείλησε .  Θυμάστε ;  

Θυμάστε  κ .  Αγγελίδη ;  Ότι  εγώ  δεν  κάνω  τίποτα .  Που  ζητούσαμε  εμείς  

ένα  αίτημα  δίκαιο  για  την  γειτονιά  μου .   

 Κύριε  Αγγελίδη  σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  μην  διαβάζεις .  Άκουσε  

που  σου  λέω  είναι  σοβαρό  το  θέμα  αυτό .  Σε  απείλησε  και  σε  είπε  ότι  

προσωπικά  εγώ  δεν  κάνω  τίποτα .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΛΓΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  αλλά  ο  κ .  Αναστασιάδης  επικαλείται  

ονόματα  και  τα  επικαλείται  και  λάθος  και  θίγονται  πρόσωπα  που  δεν  

τα  εννοεί .   Επειδή  τυχαίνει  να  έχουμε  και  από  το  ένα  και  από  το  άλλο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  δεν  ξέρεις  εσύ ,  γι '  αυτό  μιλάς .  Δεν  ξέρεις .  Στον  

Δήμαρχο  απευθύνομαι ,  σε  παρακαλώ .  Θυμάσαι  κ .  Αγγελίδη  στο  

γραφείο  σου  μέσα ;  Και  σου  είπε  ότι  εγώ  έχω  αντικειμενικές  αξίες  και  

δεν  κάνω  τίποτα .  Θυμάστε ;  Πρέπει  να  τα  θυμηθείτε  κ .  Αγγελίδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θυμάμαι ,  τι  να  κάνουμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θυμάσαι  που  την  φέραμε  μέσα  στο  γραφείο  σας ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  εγώ  θυμάμαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Αναστασιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αδύνατον  να  θυμάμαι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  σου  είπε  ότι  εγώ  δεν  κάνω  τίποτα .  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  τα  θυμάμαι  αυτά  που  λέτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  πάλι  την  δική  μου  πρόταση  που  σας  είχα  παρακαλέσει  

να  σεβαστείτε  τον  οικισμό  του  1923.  Υπάρχει  άλλη  νομοθεσία  και  

διέπετε  από  άλλη  νομοθεσία .  Σύμφωνοι ;  Δυστυχώς  όμως  δεν  

ακούστηκα  και  παρακάλεσα  να  γίνει  η  πολεοδομική  μελέτη  μέσα  στον  

οικισμό  του  Αγίου  Αθανασίου ,  όχι  πέρα  στα  χωράφια .   

Αυτά  έλεγα  εγώ  και  αυτό  έπρεπε  να  γίνει .  Εκεί  έπρεπε  να  γίνει  η  

ένσταση .  Όχι  αλλού .  Όχι  αλλού  κ .  Αγγελίδη  διότι  οικισμός  προ  του  ΄23 

σημαίνει  το  σχέδιο  πόλεως  έγινε  το  ΄25, προϋπήρχε  αυτός  ο  οικισμός .  

Και  τον  κυνηγούσαν .   

Τον  κυνηγούσαν  αυτόν ,   κ .  Αντιδήμαρχε ,  το  ξέρεις ;  Που  είχαμε  

δίκαιο  εμείς  στην  γειτονιά  μας .  Αλλά  είναι  κακό  πράγμα  αυτοί  που  δεν  

έχουν  γνώση  να  έχουν  γνώμη .  Αυτό  γίνεται  εδώ  μέσα .   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  κύριε  Δήμαρχε  να  θυμάστε  ότι  αυτή  η  

Αρβανιτάκη ,  από  την  ημέρα  εκείνη  εγώ  δεν  της  μιλούσα  και  δεν  της  

μιλάω ,  γιατί  σας  είπε  ότι  εγώ  επικαλούμαι  τις  αντικειμενικές  αξίες  και  

δεν  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Δευτερολογία  κύριοι .  Κύριε  Φωτιάδη .  Υπάρχει  κάποιος  

άλλος  για  δευτερολογία ;   Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  η  αλήθεια  δεν  είναι  ποτέ  κακιά  και  βεβαίως  αυτός  

που  την  κάνει  χρήση  δεν  είναι  κακός .  Ούτε  θέλει  να  κάνει  κακό  σε  

κανέναν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όμως  υπάρχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ,  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  πολύ  σοβαρά  πράγματα  και  εγώ  έχω  μαρτύρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  Ευχαριστώ .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όμως  υπάρχουν  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  με  βάση  αυτά  και  μόνο  

ομιλώ .   
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 Κύριε  Πετρίδη  με  την  άδειά  σας  θα  κάνω  χρήση  του  εγγράφου ,  το  

οποίο  πήρατε  με  εμπιστευτικό  πρωτόκολλο .  Μου  επιτρέπετε ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  αυτό  το  έγγραφο  που  σας  επιδόθηκε  από  τον  κ .  Ξυλογιάννη ,  από  

τον  ιδιαίτερο  του  κ .  Δημάρχου ,  το  οποίο  θα  καταθέσω  και  στα  

πρακτικά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  διότι  δεν  μας  το  δώσατε .  Και  είναι  βασικό ,  

καθοριστικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  έγγραφο  είναι  αυτό  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  μια  απάντηση  εσωτερική ,  μια  γνωστοποίηση  προς  τον  

Δήμαρχο  από  τον  προϊστάμενο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  γι '  αυτό  το  θέμα .   Περιμένετε .  Είναι  από  τον  προϊστάμενο  της  

Πολεοδομία  προς  τον  προϊστάμενος  τότε  τον  πολιτικό  τον  κ .  Δήμαρχο ,  

με  ημερομηνία  15/5/17.   

 Εδώ  λοιπόν  λέει ,  απάντηση  επιστολής .  

 Σε  απάντηση  της  17/9/2015 έγγραφο  του  κ .  Πετρίδη ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  θα  διαβάσω  το  έγγραφο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Πετρίδη  να  λέμε  αλήθειες  εδώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  θα  διαβάσω  το  έγγραφο .  Θα  διαβάσω  το  έγγραφο  κύριοι  

συνάδελφοι .  τώρα  με  ψέματα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  λέμε  αλήθειες .  Ότι  ότι  μου  φέρνατε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  διαβάζω  το  έγγραφο  κύριε  Πρόεδρε .  Τώρα  με  χρεώσεις  δεν  θα  

μπω  σε  αυτή  την  λογική .   

 Σε  απάντηση  με  αριθμό  35 15/9ο υ  εμπιστευτικής  επιστολής  του  κ .  

Πετρίδη  προς  σε  σας ,  τον  κ .  Αγγελίδη  εννοεί ,  την  οποία  μας  

διαβιβάσατε  9/5/2017, λέει  ο  υπάλληλος  και  η  οποία  πήρε  

εμπιστευτικό  πρωτόκολλο  01 του  ΄17 σας  ενημερώνουμε  τα  παρακάτω .   

 Εγώ  διαβάζω  έγγραφα .   

 Λέει  εντός  εισαγωγικών  αυτά  που   ο  κ .  Πετρίδης ,  το  ΄15 με  

εμπιστευτικό  έγγραφο  καταγγέλλει  στον  προϊστάμενο  των  υπηρεσιών .   

 Παράνομες  πράξεις ,  παραλείψεις  αρμοδίων ,  ζημιώσεις  

εκατοντάδων  χιλιάδων  και  τα  λοιπά ,  και  τα  λοιπά .  Είναι  και  η  

τηλεόραση  εδώ .   

 Παράνομος  καθορισμός… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

…ψέματα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ποια  ψέματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε .  Συνεχίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην  με  διακόπτετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε ,  μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  έγγραφο  του  προϊστάμενου  της  υπηρεσίας  δεν  είναι  ψέματα .  Θα  σας  

το  δώσω .   

 Λοιπόν  στο  τέλος  λέει  ότι  η  υπηρεσία  μας  δεν  δύναται  να  

απαντήσει  αλλά  εδώ  το  έγγραφο  θα  το  προσκομίσω ,  διότι  λέει  ότι  ο  κ .  

Δήμαρχος  από  το  ΄15 έχει  πάρει  εμπιστευτική  επιστολή ,  που  λέει  

συγκεκριμένα  πράγματα  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να  μιλήσω ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  διέκοψε  ο  Αγγελίδης ,  με  διέκοψε  ο  Αναστασιάδης ,  αφήστε  με  να  

ολοκληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε  διάλογο  και  με  τον  κ .  Πετρίδη  τονίστε  το  αυτό  αλλά  ο  χρόνος  

σας  κυλάει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Σας  παρακαλώ  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είστε  μόνος  σας .  Έχουμε  χρόνο ,  σεβαστείτε  σας  παρακαλώ  τον  

χρόνο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όσο  και  να  προσπαθείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό .  Δεν  προσπαθώ  τίποτα .  Αφήστε  τις  εντυπώσεις .  Δεν  

προσπαθώ  τίποτα .  Ένα  λεπτό  σας  δίνω  σας  παρακαλώ .  Έχετε  περάσει  

τον  χρόνο  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όσο  ο  κ .  Αγγελίδης  μιλούσε  δεν  με  προστατεύσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  ακόμη  και  σας  δίνω  τον  χρόνο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  να  σας  φέρω  το  έγγραφο  και  εσείς  να  με  

διακόπτετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχω  αντίρρηση  εγώ  να  μου  φέρετε  το  έγγραφο .   Ένα  λεπτό  σας  

δίνω  ακόμη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  παραδόθηκε  από  το  γραφείο  του  Δημάρχου  στον  κ .  

Πετρίδη  και  λέει  με  συγκεκριμένο  τρόπο  τι  συνέβη .  Εγώ  ρώτησα ,  κ .  

Κυρτάσογλου ,  δεν  έχω  τίποτα  και  μπράβο  σας  όπως  χειρίζεστε  το  

θέμα ,  τι  έκανε  ο  προϊστάμενος  των  υπηρεσιών  από  το  ΄15 μέχρι  το  ΄17, 

όταν το θέμα είχε κλείσει  και είχε απαντηθεί  το ΄12; Αλλά και το ΄17,  

όπως  έκλεισε  ξανά  με  την  φιλότιμη  προσπάθεια  και  μπράβο  στην  κυρία  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

117

Αρβανιτάκη  και  στην  σημερινή  προϊσταμένη  της  Πολεοδομίας ,  βεβαίως  

όσοι  εργάστηκαν  μπράβο  και  όσοι  δεν  εργάστηκαν  και  επιμένανε  στο  

λάθος  και  ταλαιπώρησαν  τους  πολίτες  και  τους  καταχρέωσαν  με  

δικηγόρους  αλλά  και  ενδεχομένως ,  και  με  την  χρήση  ενός  τεχνικού  

συμβούλου  μηχανικού ,  αυτούς  τους  υπαλλήλους  δεν  τους  πούμε  ποτέ  τι  

κάνετε  και  γιατί  το  κάνετε  και  επιμένετε  κ .  Αγγελίδη ;  Εγώ  αυτό  σας  

ρώτησα .   

 Κατά  τα  λοιπά  θα  ψηφίσουμε  κύριε  εισηγητά ,  διότι  είναι  πολύ  

βάρβαρο  αυτό  που  έχον  υποστεί  οι  δημότες  μας  αλλά  εδώ  με  αυτό  το  

έγγραφο  όλα  περί  ψέματος  και  αλήθειας  μπαίνουν  στην  θέση  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;  Ο  κ .  Αγγελίδης ,  ο  κ .  

δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πετρίδη ,  πριν  κάνω  την  τοποθέτηση ,  θα  κάνω  μια  ερώτηση  σε  

σας  αλλά  θέλω  να  απαντήσετε  με  ειλικρίνεια .  Ότι  έγγραφο  μου  

φέρνατε  δεν  το  έδινα  στις  υπηρεσίες  για  να  σας  απαντήσουν ;   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  αυτό  που  λέτε  δεν  το  γνωρίζω .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς  δεν  το  γνωρίζετε ;  Μια  χαρά  το  γνωρίζετε .  Το  γνωρίζετε  καλά .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  αλήθεια .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε  αλήθεια .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Όπως  απάντηση  εγώ  μετά  την  επιστολή  του  ΄15 δεν  πήρα  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  επεκταθούμε  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  έχει  σημασία  εδώ  για  να  αποκαλυφθεί  η  συκοφαντία  και  το  ψέμα .  

Λοιπόν ,  ότι… 

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή .  Ότι  έγγραφο  μου  φέρνατε  το  έστελνα  στις  υπηρεσίες  ή  δεν  

το  έστελνα ;  Το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  το  έστελνα .  Και  ζητούσατε  

απαντήσεις  από  τις  υπηρεσίες .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

Δεν  το  ξέρω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ξέρεις .  Το  έστελνα… 

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  άλλο  σας  ρωτάω .  Ξέρεις  πολύ  καλά  ότι  το  έστελνα  στις  υπηρεσίες .  

Ξέρεις  πολύ  καλά  και  ενώπιόν  σου  καλούσα  τις  υπηρεσίες .  Τώρα  εάν  

οι  απαντήσεις  που  σου  έδιναν  δεν  σε  ικανοποιούσαν  ή  εάν  

καθυστερούσαν  ή  δεν  απαντούσαν ,  πάλι  ενώπιόν  σου  τους  επέπληττα  
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και  δεν  θα  πω  και  τελευταία  που  κάναμε  την  συζήτηση .  Δεν  θα  πω  που  

την  κάναμε  γι '  αυτό  το  θέμα  και  τα  ξέρεις  όλα  πολύ  καλά .   

 Ξέρω  όμως  γιατί  συνεργάζεσαι  με  τον  κ .  Φωτιάδη  τώρα  και  

κάνεις  όλη  αυτή  την  ιστορία .  Το  ΄12, το  ΄11 έκανε  το  ερώτημα  και  

επανέρχεται  μετά  από  πέντε  χρόνια .  Μετά  από  το  ναυάγιο  της  

προσπάθειας  που  έκανε  για  το  θέμα  του  Αλιμπέκιου .  Επανέρχεται  τώρα  

μετά  από  πέντε  χρόνια ,  όπως  είπε  και  ο  κύριος  Κυρτάσογλου .   

 Αυτά  για  να  αποκαλυφθούν  και  οι  συνεργασίες  που  γίνονται  και  

με  ποιο  σκοπό  γίνονται .   

 Τελειώσαμε ,  δεν  θέλω  να  σας  ρωτήσω  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  μιλήσω  εγώ  τώρα .  Σας  παρακαλώ  καθίστε .  Καθίστε  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πετρίδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρο ,  τα  ξέρει  πολύ  καλά  και  ο  κ .  Αναστασιάδης  το  τι  

κάνατε ,  το  τι  κάνετε  και  εάν  χρειαστεί  θα  τα  πούμε  όλα .  Είναι  

ξεκάθαρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρο  και  γιατί  συνεργάζεστε  τώρα  με  τον  αρχηγό  της  

αξιωματικής  αντιπολίτευσης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  μιλήσω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχουν  μάρτυρες  και  μην  μιλάς  για  μένα  κύριε  Πετρίτη ,  ακούς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  εδώ  νομίζει  ο  κ .  Φωτιάδης  ότι  έπιασε  λαβράκι ,  θα  βγει  αύριο  

πάλι  στις  τηλεοράσεις ,  στα  αγαπημένα  του  κανάλια .  Φυσικά  εμένα  δεν  

με  καλούν  ποτέ  για  να  απαντήσω .  Θα  το  λέω  και  να  το  βγάλετε  αυτό ,  

δεν  με  καλούν ,  καλούν  τους  πάντες ,  όλους  τους  αρχηγούς  στις  

εκπομπές  εκτός  από  τον  Δήμαρχο .  Καλούν  δημοτικούς  συμβούλους  και  

τα  λοιπά .   

 Θα  βγει  στα  αγαπημένα  το  κανάλια ,  θα  πει  αυτά  που  έχει  να  πει  

και  δεν  θα  καλέσουν  τον  Δήμαρχο  να  απαντήσει .  Αυτά  για  να  ξέρει  η  

Σερραϊκή  κοινωνία  τι  γίνεται .   

 Εδώ  τώρα  γιατί  πράγμα  κατηγορούμαστε  εμείς ;  Για  το  λάθος  του  

΄04;  Κατηγορούμαστε γι '  αυτό; Αυτό είναι  το τραγικό σημείο.  Το 

λάθος  του  ΄04 που  η  κυρία  Ιλανίδου  ήταν  στην  Δημοτική  Αρχή  τότε .  

Αυτό  είναι  το  τραγικό  σημείο .  Το  λάθος  του  ΄04. Κατηγορούμαστε  γι '  

αυτό  το  λάθος  ή  για  την  καθυστέρηση ;   

 Λοιπόν ,  για  το  λάθος  όχι .  Για  την  καθυστέρηση ;  Να  σας  κάνω  

εγώ  μια  ερώτηση .  Εάν  αυτή  η  εισήγηση  που  ήρθε  τώρα   από  την  
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υπηρεσία ερχόταν το 2012 ή το ΄13,  δεν θα την περνούσαμε; Γιατί  δεν 

ήρθε .  Γιατί  δεν  φέρανε  εισήγηση  τότε ;  Γιατί ;  Γιατί ;  Εάν  την  φέρνανε  

τότε  θα  λέγαμε  όχι ,  να  μην  γίνει  ανάκληση ;  Την  φέρανε  τώρα .  Και  

εξήγησα  γιατί .  Γιατί  εγώ  κάλεσα  τους  υπαλλήλους ,  τους  λέω  ότι  γιατί  

μου  δώσανε  αυτές  τις  εξηγήσεις ,  μου  είπαν  που  πήραν  τηλέφωνα  και  

στα  Υπουργεία  και  τα  λοιπά .   

 Τώρα  ο  Δήμαρχος  είναι  προϊστάμενος  όλων  των  υπηρεσιών  και  

φταίει  για  όλα  τα  κακά ,  όλοι  είναι  καλοί ,  οι  Αντιδήμαρχοι ,  οι  

υπηρεσίες ,  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες ,  μπράβο  σε  όλους  εκτός  από  τον  

Δήμαρχο .  Δηλαδή  συγνώμη  αλλά  δεν  ξέρετε  και  να  

επιχειρηματολογείτε  και  εάν  τυχόν  έχετε  δίκαιο  να  βρίσκετε  και  το  

δίκαιο .  Όλοι  είναι  οι  καλοί  εκτός  από  τον  Αγγελίδη .   

 Λοιπόν ,  άρα  σας  εξήγησα  εγώ  γιατί .  Ο  Δήμαρχος  δεν  μπορεί  να  

ξέρει  τις  λεπτομέρειες  όλες ,  γι '  αυτό  και  στα  δικαστήρια  δεν  καλούν  

για  όλα  τα  θέματα  τον  Δήμαρχο .  Καλούν  τους  αρμόδιους  

Αντιδημάρχους .  Όπου  έχουν  δοθεί  αρμοδιότητες  από  τον  Δήμαρχο  σε  

Αντιδημάρχους ,  σε  προέδρους ,  αυτούς  καλούν .   

 Εγώ  δεν  επιρρίπτω  ευθύνες  σε  κανέναν  Αντιδήμαρχο ,  γιατί  αυτό  

ειπώθηκε  από  κάποιον ,  δεν  επιρρίπτω  ευθύνη  σε  κανέναν  

Αντιδήμαρχο .  Ειλικρινά  σας  λέω  ούτε  στους  υπαλλήλους  δεν  επιρρίπτω  

ευθύνη .  Από  ποια  άποψη  ευθύνη .  Δεν  πιστεύω  ότι  υπήρχε  

σκοπιμότητα .  Δηλαδή  η  σκοπιμότητά  τους  ποια  ήταν ;  Ο  Δήμος  να  

πλουτίσει .  Να  πάρουν  λεφτά  από  τους  δημότες  πολλά  και  αν  τα  δώσουν  

στο  ταμείο  του  Δήμου ;  Κάνανε  λάθος  οι  άνθρωποι .  Ο  αναμάρτητος ,  

εάν  υπάρχει  εδώ  κάποιος  αναμάρτητος ,  ενδεχομένως  να  υπάρχει  

κάποιος ,  πρώτος  τον  λίθο  βαλέτω .   
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 Έγινε  λάθος  το  ΄04. Η  καθυστέρηση ,  εάν  ερχόταν  η  εισήγηση  το  

΄13 δεν θα την ψηφίζαμε; Δεν ήρθε.  Δεν ήρθε η εισήγηση. Πήραν 

τηλέφωνο  στο  Υπουργείο ,  το  Υπουργείο  τους  λέει  ότι  τώρα  αυτό  

σχεδόν  η  πράξη  έχει  πάρει  τον  δρόμο  της ,  πέρασαν  επτά ,  οκτώ  χρόνια ,  

ξέρω  εγώ  περιμένετε  να  δούμε  τι  θα  γίνει ,  κάνανε  αλλαγές  οι  

υπάλληλοι ,  έρχεται  αυτή  η  υπάλληλος  μετά  από  δυο  χρόνια  και  λέει  ότι  

πρέπει  να  διορθώσουμε  το  λάθος .  Είπαμε  να  μην  το  φέρει  το  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Βεβαίως  να  το  φέρει .  Λάθος  έγινε ,  θα  το  

διορθώσουμε .   

 Αλλά  τώρα  να  νομίζουν  κάποιοι  ότι  βρήκαν  λαβράκι  για  να  

σταυρώσουν  τον  Αγγελίδη ,  πάλι  έξω  θα  πέσουν .  Πάλι  θα  εκτεθούν .   

Όσον  αφορά  για  τον  κ .  Πετρίδη ,  όταν  χρειάζεται  να  του  δώσω  

συγχαρητήρια ,  όπως  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  που  δικαιώθηκε ,  το  

λέω  συγχαρητήρια .  Όταν  χρειάζεται  να  του  πω  ότι  κάνει  λάθος ,  κάνει  

λάθος .  Όπως  με  το  Αλιμπέκιο  που  πήγαινε  και  έλεγε  στους  κατοίκους  

εκεί  ότι  ο  Δήμαρχος ,  άμα  θέλει ,  μπορεί  να  κατεβάσει  την  τιμή .  Και  

αποδείχθηκε  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Ήρθε  απάντηση  από  το  

Υπουργείο  και  συνέχισε  να  επιμένει .   

Μετά  από  αυτή  την  ιστορία  επανήλθε  σε  αυτό  το  θέμα ,  για  να  

κτυπήσει  την  Δημοτική  Αρχή  και  τον  Αγγελίδη .  Αυτή  είναι  όλη  η  

αλήθεια .  Τα  ξέρει  πολύ  καλά  ο  κ .  Αναστασιάδης  αυτά  όλα  τα  θέματα .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  δικαίωμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  όχι ,  καμία  διακοπή .  Καμία  διακοπή .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  παρεμβαίνετε ,  κύριε  Πετρίδη .  

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  λέω  καθόλου  ψέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πετρίδη  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  παρεμβαίνετε .  Σας  παρακαλώ ,  πολύ  

μην  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΠΕΤΡΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  καταλάβατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  ήταν  οι  δυο  Αντιδήμαρχοι  και  ο  κ .  Μυστακίδης  και  ο  κ .  Γαλάνης  

θα  έδιναν  ακόμα  περισσότερα  επιχειρήματα  και  ακόμα  περισσότερα  

στοιχεία  οι  άνθρωποι  για  να  διαφωτίσουν  το  σώμα .   

 Ο  κ .  Γαλάνης  με  πήρε  τηλέφωνο ,  μου  είπε  ότι  είναι  άρρωστος ,  

δεν  μπορούσε  να  παρευρεθεί .   

 Λοιπόν ,  ότι  έγγραφα  μου  έδινε  ο  κ .  Πετρίδης ,  το  ξέρει  πολύ  καλά  

τα  έδινα  σε  όλους  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες .  Εάν  αργούσαν  τους  

ξανά  καλούσα  ενώπιόν  του  και  δεν  θα  πω  που  κάναμε  την  συζήτηση  
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αυτή  και  τα  ξέρει  πολύ  καλά  και  τι  έκανε  εγώ  και  ξανά  ζήτησα  από  

τους  αρμόδιους  να  απαντήσουν .   

 Τώρα  εάν  είχε  διαφορετική  άποψη ,  δικαίωμά  του .  Σε  κάποια  

θέματα  δικαιώνεται ,  σε  κάποια  δεν  δικαιώνεται .  Τώρα  οι  πομπώδεις  

φράσεις  για  να  γραφτούν  στην  τηλεόραση ,  παρανομίες  και  έτσι  και  

έτσι  και  αλλιώς  και  αλλιώτικα  και  κρυμμένα  έγγραφα  και  

εμπιστευτικά ,  τίποτα  εμπιστευτικό .  Άλλο  εάν  το  χαρακτηρίζει  

εμπιστευτικό .  Εγώ  το  δίνω  κατευθείαν  στις  υπηρεσίες .  Γρήγορα  

απαντήστε  τους  λέω .  Εάν  καθυστερούν  κάποιες  υπηρεσίες  τους  

επιπλήττω  γι '  αυτό  το  θέμα .   

 Δεν  ξέρω ,  ειλικρινά ,  τι  άλλο  θα  μπορούσα  να  πω .  Είναι  τόσο  

ξεκάθαρο  το  θέμα ,  έγινε  ένα  τραγικό  λάθος  το  ΄04, ερχόμαστε  στην  

εξουσία  εμείς  μετά  από  επτά  χρόνια  και  έστω  και  καθυστερημένα  το  

διορθώνουμε  το  λάθος  αυτό .  Το  διορθώνουμε .  Και  αλίμονο  εάν  φταίει  

ο  Δήμαρχος  γι '  αυτό  το  θέμα .  Αλίμονο .   

 Δηλαδή  εάν  ερχόταν ,  επαναλαμβάνω ,  εάν  ερχόταν  η  εισήγηση  

αυτή το ΄13,  το ΄12 δεν θα την ψηφίζαμε,  θα λέγαμε όχι;  Απέτρεψα εγώ  

την  κυρία  Αρβανιτάκη  να  φέρει  την  εισήγηση ;  Ιδέα  δεν  είχα .  

Ειλικρινά ,  τώρα  ενημερώθηκα  για  το  θέμα  και  καλά  έκανε .   

 Πάντα  σε  όλους  τους  υπαλλήλους  λέω  ότι  πράξτε  τα  νόμιμα ,  τα  

νόμιμα .  Λάθη  γίνονται .  Οι  τεμπέληδες  και  οι  νεκροί  δεν  κάνουν  λάθη .  

Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  

Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Ομόφωνα  κύριο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  δεν  είναι  ομόφωνα .  Κύριε  Αναστασιάδη ;  Κύριε  Καρύδα ;  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη  έχετε  κάποια  άλλη  πρόταση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ψήφος  μας  είναι  συγκεκριμένη .  Λέμε  ναι  και  την  διατύπωσα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  ζητούμε  από  τον  κ .  Αγγελίδη ,  τον  Δήμαρχο  να  

διερευνήσει  την  εμπιστευτική  επιστολή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Καταγράφεται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  οποία  θα  την  προσκομίσω  αύριο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπράβο ,  να  την  φέρετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  νομίζω  ότι  πρέπει  να  προστατεύετε  τα  μέλη…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας  κ .  Φωτιάδη .  Προσπαθώ  με  

τον  καλύτερο  τρόπο ,  εντάξει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  δημόσιο  έγγραφο  και  βεβαίως  και  θα  πάει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  το  φέρετε ,  εντάξει .  Δεν  φέρνει  αντίρρηση  κανένας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σχολιάζει  ο  Αγγελίδης  και  ξανά  πήρε  τον  λόγο .  Να  είστε  δίκαιος   σας  

παρακαλώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  φροντίζω  με  τον  καλύτερο  τρόπο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  και  εγώ  διαδικαστικά  κάτι .  Δεν  είναι  δυνατόν  και  δεν  θέλω  να  

το  επιτρέψετε  άλλη  φορά ,  κάθε  φορά  που  είναι  να  ψηφίσουμε ,  ο  κ .  

Φωτιάδης  κάνει  επανατοποθέτηση .  Ή  θα  διατυπώνει  την  πρότασή  του  

ξεκάθαρα  από  την  αρχή ,  θα  λέει  ποια  είναι  η  πρόταση  και  όταν  να  

ψηφίζει  να  θα  λέει  ότι  ναι  ή  όχι .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  ξανά  κάνει  

τοποθέτηση .  Είναι  αδιανόητο  αυτό  που  γίνεται ,  απαράδεκτο .  Αυτή  η  

τακτική  που  ακολουθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε ,  όμως ,  σας  παρακαλώ  στην  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  819/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης:  ¨Μελέτη  εγκατάστασης  φυσικού  

 αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  αγωγής   

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  820/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  43833/11-10-2017 ένστασης  του  αναδόχου  

 του  έργου:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  

χώρων  

 στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ,  κ .  Γκότση ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξηγήστε  λίγο  σας  παρακαλώ  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον  λογαριασμό  των  ανακεφαλαιωτικό  ένα  λάθος ,  το  διόρθωσαν  το  

λάθος  αυτό ,  το  στείλανε  και  πάλι  συνεχίζει  την  ένσταση  ο  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Καμελίδης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  γνωστό  το  θέμα  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  ιστορία  έχει  να  πάρει  250 χιλιάρικα .  Στέκονται  και  δεν  πάει  να  

τα  πάρει .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φταίει  ο  Αγγελίδης  παιδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνο  κύριε ,  δεν  σας  ακούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τίποτα .  Εμείς  επιμένουμε .  Τον  οχλούμε  να  έρθει  να  πάρει… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  ποια  είναι  η  πρότασή  μας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απορρίπτουμε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απορρίπτουμε .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  821/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης   

Η . ,  Δούκας  Γ . ,  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσιών  

 για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (Τμήμα  Α:   

διαφημιστικό  υλικό  για  την  παραλαβή /προώθηση  της  λειτουργίας  

 του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  στο  πλαίσιο  της  πράξης  Λειτουργία   

Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  

στο  
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 Δήμο  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  822/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Καπετάν  Μητρούση  του   

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2016-2017  

(Λογαρ .  16) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  823/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τα  έτη  2015-2017 (Λογαρ .  17) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6824/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρησης  κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα  και  των  Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής   

και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  825/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  826/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-

2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  827/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  υπηρεσίας  Αντιπυρική  

 προστασία  Λόφου  Ακρόπολης  και  επαρχιακών  οδών  Σερρών  – 

Χρυσοπηγής  και  Σερρών  –Ελαιώνα .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  828/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  σύνδεσης   

με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  κεντρική   

είσοδο  Δήμου  Ταμείο .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  829/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Φιλοξενίας   

των  εκπροσώπων  –συμμετεχόντων  Ημερίδας  για  τη  Λειτουργική   

Επανάχρηση  των  πρώην  στρατοπέδων  στα  πλαίσια  του  έργου   

Military Assets as Public Spaces  (MAPS) στρατιωτικές  περιοχές   
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ως  δημόσιοι  χώροι  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  830/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Επισκευές  – συντηρήσεις  κεραμοσκεπών  στα   δημοτικά   σχολεία  

Λευκώνα ,  2ο   Γυμνάσιο ,  Ειδικό  Σχολείο   και   Δημοτικό  Σχολείο  

Προβατά ,  β)  Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  οδού  Ανδρούτσου ,  γ)  

Εργασίες  στατικής  επάρκειας  κερκίδας  νοτίου  πετάλου  δημοτικού  

γηπέδου  Σερρών ,  δ)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016  

και  ε)  Βελτίωση  βατότητας  και  ασφαλτοστρώσεις  οδών  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  έτους  2015.  δ)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

έτους  2016  και  δ)  Ασφαλτοστρώσεις  ε)  Βελτίωση  βατότητας  των  

ασφαλτοστρώσεις  έτους  2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   
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του  έργου:  Επισκευές  – συντηρήσεις  κεραμοσκεπών  στα   δημοτικά   

 σχολεία  Λευκώνα ,  2ο   Γυμνάσιο ,  Ειδικό  Σχολείο   και    

Δημοτικό  Σχολείο  Προβατά  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  831/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  οδού  Ανδρούτσου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  832/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Εργασίες  στατικής  επάρκειας  κερκίδας  νοτίου  πετάλου   

δημοτικού  γηπέδου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  833/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2016 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  834/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

 οδοποιίας   ΔΕ  Σκουτάρεως  έτους  2015 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  835/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Βελτίωση  βατότητας  και  ασφαλτοστρώσεις  οδών  

 Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  836/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  και   

του  Εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη ,   

για  το  μήνα  Νοέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

από  26 έως  και  τις  28 Νοεμβρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  837/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  εντεταλμένου   

δημοτικού  συμβούλου  κατά  τον  μήνα  Νοέμβριο  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  838/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  και  του  Εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  

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

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  από  τις  22 έως  και  τις  24 

Οκτωβρίου  2017 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Καρύδα .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Του  κυρίου  Δημάρχου  ναι ,  του  κ .  Καρπουχτσή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Το  μικρόφωνό  σας  λιγάκι ,  δεν  ακούγεστε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  το  είκοσι  πέντε ,  του  κ .  Δημάρχου  ναι .  Για  το  είκοσι  πέντε .  Του  κ .  

Καρπουχτσή  επειδή  διαφωνώ  πολιτικά ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

κ .  Δήμαρχο  από  τις  22 έως  και  24 Οκτωβρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  839/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  κ .  Καρπουχτσή  Κωνσταντίνου  εντεταλμένου  

 δημοτικού  συμβούλου  από  τις  6 έως  και  τις  11 Οκτωβρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  840/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη   

από  τις  4 έως  7 Οκτωβρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  841/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη   

από  τις  11 έως  15 Οκτωβρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  842/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριοι  συνάδελφοι  καλό  σας  βράδυ .  Λήξη  της  συνεδρίασης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  μικρόφωνό  σας ,  δεν  σας  ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνώ  με  την  γνώμη  του  κυρίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  και  ο  κ .  Φωτιάδης  συμφωνεί  με  τον  κ .  Καρύδα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Συγνώμη ,  επειδή  ήταν  η  Φιλιώ  εδώ  και  μιλούσαμε  δεν  κατάλαβα  πως  

πέρασε .  Στο  είκοσι  δυο  ήθελα  κάτι  να  ρωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είκοσι  δύο ;  Μα  τώρα  έχουμε  τελειώσει .  Το  είκοσι  δύο ,  τι  να  το  

κάνουμε  το  είκοσι  δυο ;  Έχουμε  ψηφίσει  και  έχουμε  τελειώσει .  Ότι  

είναι  γραμμένο  μέσα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο  είκοσι  δυο  μέσα  έχει  μια  εισήγηση  του  Σαμαρά .  Στο  είκοσι  δυο  

θέμα .  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  Πρωτόκολλο  

παραλαβής  για  αντιπυρική  προστασία  του  λόφου  Κουλάν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό  ποιος  το  ελέγχει ;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

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

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

800-2017:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :    ¨Επισκευές  – συντηρήσεις  – 

ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων     κοινόχρηστων  

χώρων ,  έτους  2015¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

801-2017:  Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή  

συνεδρίασης  για  τον    απολογισμό  πεπραγμένων  της  Δημοτικής  

Αρχής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

802-2017:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στον  εορτασμό  της  

Ευρωπαϊκής     Εβδομάδας  μείωσης  αποβλήτων ,  έτους  

2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

803-2017:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  ¨Υποστήριξη  του  

Δήμου  Σερρών  ως    ενδιάμεσου  φορέα  των  ΣΒΑΑ  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κεντρικής    Μακεδονίας¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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804-2017:  Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης :  

Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στην  διασυνοριακή  

περιοχή  Cultural  Dipole 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

805-2017:  Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης :  Πράσινες  

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  Green Crew, 

στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

Ελλάδα  -  Βουλγαρία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

806-2017:  Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  έκτακτων  

αναγκών  2018 από    χιονοπτώσεις  -  παγετό ,  πλημμύρες ,  

πυρκαγιές  και  σεισμούς .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

807-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  διατακτικών  προσφοράς  

δεμάτων  αγάπης    τροφίμων  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  

Σερρών  για  τις  εορτές  των     Χριστουγέννων  έτους  2017 – 

Πάσχα  και  Χριστουγέννων  έτους  2018.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

808-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  αμόλυβδης  βενζίνης  για  

τις  ανάγκες  του     Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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809-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  

κινητήριου  μηχανισμού    ανελκυστήρα  σε  δημοτικό  κτήριο  επί  

της  οδού  Κερασούντος .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

810-2017:  Έγκριση  ένταξης  οφειλέτη  του  Δήμου  στη  ρύθμιση  των  100 

δόσεων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

811-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 για  

την  υπηρεσία :    ¨Παροχή  υπηρεσίας  συμβούλου  σε  θέματα  

κυκλοφοριακών  κόμβων¨  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

812-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 για  

συνδρομές  σε    εφημερίδες  και  περιοδικά  για  το  έτος  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

813-2017:  Έγκριση  μεταφοράς  χρημάτων  στον  Δήμο  Αμφίπολης .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

814-2017:  Έγκριση  διαγραφής  υποχρεώσεων  παρελθόντων  

οικονομικών  ετών  του  Δήμου    Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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815-2017:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  παράθεση  δείπνου  στους  Ιεράρχες  

της  Εκκλησίας    της  Ελλάδος ,  με  ευκαιρία  τον  εορτασμό  της  

Μητροπόλεως ,  των  Παμμεγίστων    Ταξιαρχών  στις  8 Νοεμβρίου  

2017.                196000     6/11/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

816-2017:  Σχετικά  με  παράταση  μίσθωσης  των  υπ’  αριθμ .  6 και  7 

καταστημάτων  του    Δημοτικού  μεγάρου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

817-2017:  Έγκριση  διαγραφής  του  με  αρ .  ΚΑΕΚ  441210720002 

δημοτικού  ακινήτου    από  το  Κτηματολόγιο  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

818-2017:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  αίθουσας  του  

πρώην  Δημαρχείου    Σκουτάρεως ,  στο  Σύλλογο  Δημοτικών  

Υπαλλήλων  Ν .  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

819-2017:  Έγκριση  ανάκλησης  όλων  των  κοινοποιήσεων  των  πράξεων  

επιβολής     εισφοράς  σε  χρήμα  των  περιοχών  Σφαγεία  (ΠΕ  

15),  40 Μαρτύρων  (ΠΕ  16)   και  Καλύβια-Ομόνοια  (ΠΕ  12) του  

Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου   
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820-2017:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Μελέτη  εγκατάστασης  

φυσικού  αερίου  στο    σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  

αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και      Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

821-2017:  Εξέταση  της  υπ’  αριθμ .  43833/11-10-2017 ένστασης  του  

αναδόχου  του  έργου :    ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

822-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσιών  

για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (Τμήμα  Α :  

διαφημιστικό  υλικό  για  την  παραλαβή /προώθηση  της  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  στο  πλαίσιο  της  

πράξης  Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  στο  Δήμο  Σερρών   

 

823-2017:  Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Καπετάν  Μητρούση  

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2016-2017 (Λογαρ .  16) 

 

824-2017:  Ομοίως  για  τα  έτη  2015-2017 (Λογαρ .  17) 

 

825-2017:  Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρησης  κοινοχρήστων  

χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα  και  των  Τοπική  Κοινότητα  
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Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  

2015-2017  

 

826-2017:  Ομοίως  της  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-

2017 

 

827-2017:  Ομοίως  της  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  

2015-2017 

 

828-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  υπηρεσίας  

Αντιπυρική  προστασία  Λόφου  Ακρόπολης  και  

επαρχιακών  οδών  Σερρών  –Χρυσοπηγής  και  Σερρών  –

Ελαιώνα .  

 

829-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  σύνδεσης  με  

24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  κεντρική  

είσοδο  Δήμου  Ταμείο .  

830-2017:  Ομοίως  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Φιλοξενίας  

των  εκπροσώπων  –συμμετεχόντων  Ημερίδας  για  τη  

Λειτουργική  Επανάχρηση  των  πρώην  στρατοπέδων  στα  

πλαίσια  του  έργου  Mili tary Assets as Public Spaces  

(MAPS) στρατιωτικές  περιοχές  ως  δημόσιοι  χώροι  

 

831-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Επισκευές  – συντηρήσεις  
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κεραμοσκεπών  στα   δημοτικά   σχολεία  Λευκώνα ,  2ο   

Γυμνάσιο ,  Ειδικό  Σχολείο   και   Δημοτικό  Σχολείο  Προβατά  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

832-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  

οδού  Ανδρούτσου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

833-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Εργασίες  στατικής  επάρκειας  

κερκίδας  νοτίου  πετάλου  δημοτικού  γηπέδου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

834-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

έτους  2016   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

835-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  και  επισκευή  αγροτικής  

οδοποιίας   ΔΕ  Σκουτάρεως  έτους  2015 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

836-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Βελτίωση  βατότητας  και  ασφαλτοστρώσεις  οδών  

Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  2015.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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837-2017:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  26 

έως  και  τις  28 Νοεμβρίου  2017 

 

838-2017:  Ομοίως  του  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  εντεταλμένου  

δημοτικού  συμβούλου  κατά  τον  μήνα  Νοέμβριο   

 

839-2017:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  τις  22 έως  και  τις  24 Οκτωβρίου  2017 

 

840-2017:  Ομοίως  του  κ .  Καρμπουχτσή  Κωνσταντίνου  εντεταλμένου  

δημοτικού  συμβούλου  από  τις  6 έως  και  τις  11 Οκτωβρίου  

2017 

 

841-2017:  Ομοίως  του  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  τις  4 έως  7 

Οκτωβρίου  2017 

 

842-2017:  Ομοίως  του  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  τις  11 έως  15 

Οκτωβρίου  2017 

 

843-2017:  Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  παροχή  υπηρεσίας ,  

λειτουργίας  και  ΚΑΤ .   καθαρισμός  δημόσιας  τουαλέτας  την  

πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών   

  έτους  2017-2018  προϋπολογισμού  22.320 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  
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844-2017:  Παροχή  υπηρεσίας ,  λειτουργία  Καθαριότητα  κτηρίων  

τοπικών  και  δημοτικών  ΚΑΤ .   κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017-2018 

 

845-2017:  Ομοίως  της  προμήθειας  ανταλλακτικών  για  το  μηχάνημα  

έργου  φορτωτή  –ΚΑΤ .   εκσκαφέα  του  Δήμου  Σερρών  

 

……………………………….. 

………………………. 

 

Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  3ο υ  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

  Χασαπίδης  Κων /νος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  της  

συζήτησης  των  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων .  

 

  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

14ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

19ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………………………. 

……………….. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………… 

 

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       ………………… 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     …………………  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 


