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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 1/11-01-2018 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 36, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

4

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

  

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

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

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

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων της καταγραφής του δικτύου φωτισμού 

του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου 

Σερρών, οικονομικού έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 

όλων των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της .Τ.Υ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. 

Μητρουσίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π. . 

270/11-3-1981 ΦΕΚ 77), για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καθορισμού τιμήματος 

εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων της παρ. 5 του άρθρου 186 

του Ν. 3463/2006. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συμπολίτισσάς μας λόγω πυρκαγιάς. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της αριθμ. 694/2017 Α. .Σ. του Δήμου Σερρών, ως προς την 

ειδικότητα που θα προηγείται και εν ελλείψει αυτής η επόμενη που θα 

ακολουθεί μέχρι την εξάντληση ή την επιλογή των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 

για την πρόσληψη διαμεσολαβητή ενός (1) ατόμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 5ο Διακρατικό Εργαστήριο στο πλαίσιο 

του δικτύου MAPS. 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  

χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του 

τμήματος Πρασίνου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2018 σε εφημερίδες 

και περιοδικά. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Σερρών για υπογραφή συμβολαίου 

μεταβίβασης λόγω δωρεάς από τον Δήμο Σερρών στην ΔΕΥΑΣ του αριθμ. 

1514 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, εκτάσεως 8.130 τ.μ. προς 

υλοποίηση και εκτέλεση της αριθμ. 307/1994 αποφάσεως του Δημ. 

Συμβουλίου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 13ο:   Απολογισμός δράσεων του τμήματος Τουρισμού έτους 2017. 

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

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής ¨Marketing plan¨ του Δήμου 

Σερρών, έτους 2018. 

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

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο 

εξωτερικό κατά το έτος 2018 . 

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

  

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 196/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017¨.  

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

  

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 160/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με 

θέμα: ¨Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών σε 

ομάδες¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων 

της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2α 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ¨προμήθειας ενός καινούριου 

πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για διαιτησίες και κριτές αθλητικών 

εκδηλώσεων Δήμου Σερρών έτους 2018. 

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

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Σχετικά με προμήθεια πινάκων ζωγραφικής. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Διαγραφή επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 23ο:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Σχετικά με κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί της πρόσοψης του 

καταστήματος με την επωνυμία ¨WIND¨, στον πεζόδρομο της Κ. Καραμανλή 

της πόλης των Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 

έτους 2018 που αφορά το έργο ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην 

στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή δηλαδή

  δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 27ο:   Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

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

Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Επισκευές – συντηρήσεις – ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 

κοινόχρηστων χώρων, 

β) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης δια-βάσεων 

και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014, γ) Ανακατασκευή 

πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Δ. 

Σολωμού και δ) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο κτήριο του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τους μήνες Δεκέμβριο 

2017 και Ιανουάριο 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Θέμα 1ο :   Αποδοχή ψηφίσματος του ΔΣ της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για την 

ονομασία    της ΠΓΔΜ 

 

Θέμα 2ο :  Συναίνεση στο αίτημα έκδοσης άδειας κατάτμησης έκτασης δασικού 

χαρακτήρα  από την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 

Αποκεντρωμένης         Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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1Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Πρώτη  τακτική  συνεδρίαση  για  το  2018.  Θερμές  ευχές  

σε  όλους ,  καλή  χρονιά  και  υγεία .  Χρόνια  πολλά  για  τους  Αντώνηδες  

και  Αντωνίες .   

 Ξεκινάμε ,  κύριοι  συνάδελφοι  με  δυο  θέματα  προ  ημερησίας .  

 Με  αφορμή  το  ψήφισμα  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

για  την  ονομασία  της  ΠΓΔΜΕ ,  όπως  χαρακτηρίζεται ,  Πρώην  

Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία .   

 Θέλετε  να  το  συζητήσουμε  σήμερα ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Θέλετε  

να  το  θέσουμε  θέμα  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

 Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ψήφισμα  της  Π .Ε .Δ .  Κεντρικής  Μακεδονίας  σας  έχει  αποσταλεί  με  

e-mail ,  το  ξέρετε .  Προτείνω  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  απόφασή  του  

να  υιοθετήσει  το  ψήφισμα  της  Π .Ε .Δ .  Κεντρικής  Μακεδονίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  Πρόεδρε ,  θέλω  να  το  συζητήσουμε  το  θέμα .  Επειδή  η  πρόταση  

έγινε  απευθείας ,  δεν  θα  γίνει  συζήτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Θέλετε  να  γίνει  συζήτηση ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά  και  θα  γίνει  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς  τίθεται  ως  θέμα  για  συζήτηση ,  μήπως  θέμα  πρέπει  να  

υποβληθούν  πιο  μπροστά  ερωτήσεις ,  έτσι  ώστε ,  και  διαδικαστικά  να  

ακολουθηθεί  μια  πορεία ,  κατά  την  άποψή  μου ,  πιο  σωστή ;  Γιατί  θέλω  

να  κάνω  μια  ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  εάν  συμφωνήσουμε  να  συζητηθεί  το  θέμα  και  βέβαια  θα  

κρατήσουμε  την  διοίκηση  των  ερωτήσεων  και  των  τοποθετήσεων  και  

στο  τέλος  θα  κλείσει  με  ψήφιση .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλιστα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  καταρχήν ,  να  συζητηθεί  το  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  να  κουβεντιαστεί .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  να  κουβεντιαστεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε .  Κύριε  Δήμαρχε .  
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Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αποδοχή  ψηφίσματος  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 για  την  ονομασία  της  ΠΓΔΜ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχω  να  πω  πολλά  πράγματα .  λοιπόν ,  το  ψήφισμα  το  έχετε  στα  

χέρια  σας .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  άλλο  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  μην  διακόπτετε .  Αφήστε  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Δήμαρχος .  

Κύριε  Χασαπίδη ,  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Δήμαρχος  και  να  προχωρήσουμε  

στην  διαδικασία .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άλλο  είπε  ο  συνάδελφος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  με  ένα  λεπτό .  Ένα  λεπτό  να  ολοκληρώσω .  Θα  προχωρήσουμε  

στην  διαδικασία .  στην  πρώτη  φάση  ερωτήσεις  και  στην  δεύτερη  φάση  

τοποθετήσεις .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γενικές  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Ερμηνεύοντας  τον  κ .  Αναστασιάδη  είπε  ότι  να  προχωρήσουν  πρώτα  οι  

ερωτήσεις  που  γίνονται  πριν  μπούμε  στα  θέματα  ημερήσιας ,  όχι  για  το  

θέμα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  κατάλαβα  ότι  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  γίνουν  και  ερωτήσεις .  Θα  γίνουν  και  ερωτήσεις  κ .  Χασαπίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  άλλα  θέματα  λέει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  διάφορα  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  εκτός  του  συγκεκριμένου  θέματος  θέλετε  να  

θέσετε  κάποιες  ερωτήσεις  και  τοποθετήσεις ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  είπα ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  προχωρήσουμε…. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνουμε  τα  ερωτήματα  και  να  έχουμε  την  διαδικασία  να  κυλήσει  

απρόσκοπτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκαθαρίζουμε  λοιπόν ,  θα  συζητηθεί  αφού  προηγηθούν  κάποιες  

τοποθετήσεις  ή  ερωτήσεις  από  την  πλευρά  σας  και  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  

κάποιες  ερωτήσεις ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  θεωρούσαμε  αυτονόητο  ότι  σήμερα  θα  μας  γίνει ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   μια  ενημέρωση  για  το  θέμα  το  οποίο  ταλαιπώρησε  και  τα  

ταλαιπωρεί ,  βεβαίως  τους  δημότες  και  ενδεχομένως  και  την  υπηρεσία ,  

γι '  αυτό  το  συμβάν  των  μεγάλων  καταναλώσεων  σε  μια  μεγάλη  έκταση ,  

ιδιαιτέρως  στον  πρώην  Δήμο  Καπετάν  Μητρούση  και  πιο  συγκεκριμένα  

στο  Διαμέρισμα  Μητρούσι .   

 Βεβαίως  και  άλλοι  οικισμοί  έχουν  προβλήματα  και  θα  θέλαμε  μια  

ενημέρωση .  Πώς  αντιμετωπίζεται  και  τι  απαντάτε ,  γιατί  νομίζω  δεν  

είναι  σωστό  να  ενημερωνόμαστε  από  τις  εφημερίδες .   

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαρίστως  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  μπει  θέμα  στην  

ημερήσια  διάταξη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  εσείς ;  Κύριε  

Πρόεδρε ,   της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  κ .  Φωτιάδη ;  Ωραία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημά  μου  απευθύνεται  στον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   λαμβάνοντας  υπόψη  όντως  την  αναστάτωση  που  

δημιουργήθηκε  από  την  . .τιμολογίων ,  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  και  
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Τοπικές  Κοινότητες  των  πρώην  Καποδιστριακών  Δήμων ,  θέλω  να  σας  

θέσω  ένα  ερώτημα  και  θα  παρακαλούσα  πολύ  να  μου  απαντήσετε  

γραπτώς .   

 Λοιπόν,  εφαρμόστηκε η απόφαση 321 του ΄15; 2/12/15 του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα :  Προσαρμογή  τιμολογιακής  πολιτικής  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  βάσει  του  Ν1069/80;  

 Θα  παρακαλούσα  πολύ  αυτό  να  μου  το  δώσετε  γραπτώς  και  εάν  

βέβαια  μου  προσδιορίσετε  σε  τρεις  ή  τέσσερις  μέρες ,  θα  είμαι  στην… 

Εκτός  εάν  θέλετε  να  μου  φέρετε  εδώ  την  απάντηση .  Από  εσάς  

εξαρτάται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  γραπτώς  το  συντομότερο .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ,  έχετε  κάποιο  ερώτημα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ωραία .  Να  προχωρήσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αποδοχή  ψηφίσματος  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ  Κεντρικής  Μακεδονίας   

για  την  ονομασία  της  ΠΓΔΜ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  εισηγούμαστε  να  υιοθετήσουμε  το  ομόφωνο  ψήφισμα  της  

ΠΕΔΚΜ  που  με  δυο  λέξεις  λέει  ότι  δεν  δεχόμαστε  την  ύπαρξη  του  

ονόματος  Μακεδονία  και  παραγώγων  αυτού .  Δεν   χρειάζεται  να  το  

διαβάσω  όλο  το  ψήφισμα ,  το  ξέρετε .  Αυτή  είναι  η  πρότασή  ΄μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Θέλετε  να  τοποθετηθείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Συμφωνείτε  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  ερώτηση .  Αυτό  που  λέει  ο  κ .  Δήμαρχος  το  υιοθετούμε ,  

συμφωνούμε  και  εμείς  με  το  ψήφισμα ,  θα  σταλεί  που ;  Το  υιοθετούμε  

και  πάει  που ;  Στην  Περιφέρεια  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας ;  Έχω  

την  αίσθηση ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  πρέπει  να  πάει  και  παραπέρα  η  φωνή  

αυτή  και  η  δική  μας  και  των  άλλων  Δήμων ,  φαντάζομαι ,  της  

Μακεδονίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρώτα  –πρώτα  θα  ανακοινωθεί  στους  πολίτες ,  σε  όλο  το  Δήμο  Σερρών ,  

σε  όλο  τον  Νομό  Σερρών .  Θα  σταλεί  και  στην  ΠΕΔ  ότι  συμφωνούμε  με  

το  ψήφισμα  αυτό  και  από  εκεί  και  πέρα ,  η  ΠΕΔ  πιστεύω  να  τα  

προωθήσει .  Εάν  θέλετε  παράλληλα  να  τα  στείλουμε  και  κάπου  αλλού ,  

τα  στέλνουμε .  Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  δεν  ήθελα  να  κουράσω  το  σώμα ,  να  κάνω  μια  μικρή  

τοποθέτηση ,  νομίζω  λίγο  με  έχετε  προλάβει  κ .  Γρηγοριάδη .  Θεωρώ  ότι  

εάν  σταλεί  ότι  ναι ,  το  υιοθετούμε  και  το  στέλνουμε  στην  ΠΕΔ  δεν  έχει  

την  αξία  αυτή  που  θα  έπρεπε  να  έχει .  Προτείνω  να  πάει  και  στην  ΚΕΔΕ  

γιατί  εκεί  δεν  είναι  μόνο  Μακεδόνες ,  είναι  και  άλλοι  που  ακούγοντας  
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κανείς  την  τηλεόραση  ακούμε  διάφορα .  Ακούσαμε  μέχρι  και  ότι  το  

θέμα  της  Μακεδονίας  δεν  είναι  εθνικό .  Ακούσαμε  και  τέτοια  

πράγματα .  Εμείς  όμως  που  πονάμε  αυτή  την  γη ,  Μακεδόνες ,  που  ζούμε  

εδώ  πέρα ,  έχουμε  λίγο  διαφορετική  άποψη .   

Γι '  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  έλεγα  ότι  πέραν  της  ΠΕΔ  που  το  

υιοθετούμε ,  να  φύγει  και  προς  την  Κεντρική  και  προς  το  Γραφείο  

Πρωθυπουργού .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  κανένα  πρόβλημα .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  Εξωτερικών .  Συγνώμη .  Εξωτερικών…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  είναι  αυτονόητο  αυτό .  Να  σας  πω  γιατί  δεν  είναι  

αυτονόητο .  Να  σας  πω  γιατί .  Ακούμε  διάφορα ,  τρελά  πράγματα  για  την  

Μακεδονία .  Δηλαδή ,  λες  και  κάποιοι  ζουν  σε  άλλο  κόσμο .  Εμείς…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  η  ΚΕΔΕ  και  η  ΠΕΔ  θα  τα  στείλουν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  λιγάκι .  Πάνω  σε  αυτό  το  θέμα…. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχω  τον  λόγο ,  δεν  τελείωσα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κανονικά  δεν  έχω  πέντε  λεπτά ;  Λοιπόν ,  εγώ  νομίζω  ότι  πρέπει  να  

πάει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνο ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρέπει  να  φανεί  η  αντίδρασή  μας  και  νομίζω  κάτι  ανάλογο  θα  κάνουν  

και  οι  άλλοι  δήμοι .  Μπορεί  να  έκανε  η  Π .Ε .Δ . ,  καλά  έκανε ,  

συμφωνούμε ,  αλλά  είναι  διαφορετικό  πράγμα  να  πει  και  ο  Δήμος  

Σερρών  και  ο  Δήμος  Πέλλας  και  ο  Δήμος  Κοζάνης  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .  Είναι  πολύ  διαφορετικό  και  λαμβάνεται  πολύ  σοβαρά  υπόψη .   

 Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .  Δεν  ξέρω  εάν  συμφωνεί  το  σώμα ,  εάν  

το  υιοθετεί  να  πάει  έτσι .  Νομίζω  ο   κ .  Γρηγοριάδης  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  στον  κ .  Στεργίου  σαν  εκπρόσωπο  της  ΠΕΔΕ  για  μια  

τοποθέτηση .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το  ψήφισμα  αυτό  και  όλα  τα  ψηφίσματα  από  την  Περιφερειακή  Ένωση  

πάνε  σε  όλους  τους  δήμους  και  στην  Περιφέρεια  και  στον  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  

στο  Υπουργείο ,  παντού .  Εμείς  τώρα  επειδή  συμφωνούμε ,  εάν  τελικά  
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καταλήξουμε  και  συμφωνήσουμε  στο  ίδιο  το  κείμενο ,  θα  βάλουμε  και  

Δήμο  Σερρών  και  θα  το  στείλουμε  παντού .  Κοινοποίηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  διαφωνώ  με  το  

κείμενο  της  Π .Ε .Δ . .  Μπορεί  να  παραξενέψει  κάποιους  η  άποψή  μου  

αυτή ,  αλλά  θα  είμαι  απόλυτος  με  αυτά  που  θα  πω .   

 Ιστορικά  αυτό  το  μόρφωμα  δημιουργήθηκε  μετά  τον  2ο  

Παγκόσμιο  Πόλεμο .  Το  αστικό  κράτος  της  χώρας  μετά  την  λήξη  του  

Εμφυλίου  πολέμου  δεν  έκανε  τίποτα  να  αντιδράσει  σε  αυτή  την  

ονομασία  σε  πρώιμο  χρόνο .  Γιατί ;  Γιατί  ήταν  στρατηγική  επιλογή  για  

τα  γεωπολιτικά  συμφέροντα  των  Αμερικάνων  κυρίως  και  του  ΝΑΤΟ ,  

να  υπάρχει  αυτό  το  μόρφωμα ,  να  μην  έρθουν  σε  σύγκρουση  με  τον  

Τίτο ,  γιατί  ο  Τίτο  εκείνο  το  διάστημα  είχε  διαφωνήσει  με  τον  Στάλιν  

και  τους  βόλευε  μια  τέτοια  κατάσταση .   

 Οι  κυβερνήσεις  οι   Ελληνικές  μετά  τον  Εμφύλιο  Πόλεμο ,  

δυστυχώς ,  αντί  να  δουν  το  εθνικό  συμφέρον  πρόταξαν  τα  γεωπολιτικά  

συμφέροντα  των  συμμάχων .  Δεν  αντέδρασαν  στον  χρόνο  που  έπρεπε .  

Αυτή  είναι  η  μια  θέση  μου .  

 Μεταγενέστερα  μέχρι  τώρα  ακόμα  και  μετά  το  ΄92, που  πάρθηκε  

η  μεγάλη  απόφαση  να  μην  συμμετέχει  το  όνομα  είτε  συνθετικό  είτε  

οτιδήποτε ,  παράγωγο  του  ονόματος ,  θέλω  να  θυμίσω  το  Fyrom τι  λέει ;  

Πρώην  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας .  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  

Μακεδονίας .  Τότε  δεν  αντιδράσαμε  ούτε  και  τότε .   

 Ερχόμαστε  στο  2008,  βγαίνει  η  απόφαση  των  κομμάτων  το  2007 

που  συμφωνούμε  σε  ένα  σύνθετο  με  γεωγραφικό  προσδιορισμό  όνομα .  
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Το  μόνο  κόμμα  που  διαφώνησε  το  2007 σε  αυτή  την  εθνική  γραμμή  

ήταν  το  ΛΑΟΣ .  Ήταν  το  ΛΑΟΣ .  Όλα  τα  άλλα  κόμματα  συμφωνήσανε .  

 Αυτή  η  συμφωνία ,  εάν  δηλαδή  τότε  στο  Βουκουρέστι  

αποδέχονταν  αυτοί  το  Βόρεια  Μακεδονία ,  δεν  θα  είχε  λυθεί  το  θέμα ;  

Δεν  θα  είναι   λυθεί ;  Γιατί  ακούστηκε  και  η  άποψη  ότι  έκανε  μπλόφα  ο  

Καραμανλής  στο  Βουκουρέστι .  Μπλόφα  εγώ  ξέρω  ότι  κάνουν  στην  

πόκα .  Στην  πολιτική  δεν  κάνεις  μπλόφα .  Στην  πολιτικό  που  λες  το  

εννοείς .  Γιατί ;  Διαφοροποιούνται  και  τώρα  κάποιοι .   

 Ερχόμαστε  τώρα  και  λέμε  ότι  να  επανέλθουμε  στο  ΄92. Στην  

πολιτική  δεν  πας  μπρος  –πίσω .  Από  την  στιγμή  που  έγινε  η  πρόταση  

του  ΄08, εκείνο  πρέπει  να  έχεις  ως  αφετηρία .  Εγώ  δεν  ισχυρίζομαι  ότι  

το  δίκαιο  είναι  με  το  μέρος  τους ,  αλλά  επιτέλους  αυτό  το  θέμα  πρέπει  

να  λυθεί .   

Πρέπει  να  λυθεί  γιατί ;  Αυτή  την  στιγμή  γεωπολιτικά  υπάρχει  μια  

σταθερότητα  στην  περιοχή ,  μετά  την  επέμβαση  των  ΝΑΤΟικών  και  

Ευρωπαϊκών  Δυνάμεων  που  διέλυσαν  την  Γιουγκοσλαβία .  Αλλά  η  

Τουρκία  με  το  πρόσχημα  του  Ισλάμ  προσπαθεί  να  δημιουργήσει  ένα  

τόξο  ισλαμικό  στα  βόρεια  σύνορά  μας .  Ξεκινάει  από  την  

Νοτιοανατολική  Βουλγαρία ,  διακόπτεται  στα  βόρεια  σύνορά  μας ,  γιατί  

εδώ  υπάρχει  η  Μητρόπολη  του  Άνω  Νευροκοπίου ,  ο  ορθόδοξη  

μητρόπολη  που  παίζει  τεράστιο  ρόλο ,  βρήκε  κάποιους  πυρήνες  στην  

χώρα  των  Σκοπίων ,  βρίσκει  κάποιους  πυρήνες  και  βρήκε  ανοικτό  

έδαφος  στην  Αλβανία .   

 Ο  αλυτρωτισμός  της  Αλβανίας   είναι  πολύ  επικίνδυνος  σε  σχέση  

με  αυτά  που  λένε  οι  Σκοπιανοί  μέχρι  τα  τώρα .   

 Άρα  εάν  δεν  λύσουμε  τώρα  το  θέμα ,  θα  εδραιωθεί  η  παρουσία  

της  Τουρκίας  στο  μόρφωμα  αυτό  και  τότε  τι  θα  γίνει ;  Θα  κάνουμε  
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δηλαδή  το  ίδιο  λάθος .  Χαρίσαμε  τους  Πομάκους ,  ελληνικής  φυλής  

κιόλας  φυλή ,  τους  χαρίσαμε  στους  Τούρκους  γιατί  δεν  τους  

αντιμετωπίσαμε  εθνικά  ως  έπρεπε  σε  πρώιμο  στάδιο ,  μην  κάνουμε  το  

ίδιο  λάθος  ως  χώρα  πλέον  και  για  το  κρατίδιο  των  Σκοπίων .   

 Η  δική  μου  άποψη  είναι  ότι  ναι ,  πρέπει  να  πάμε  σε  έναν  τίμιο  

συμβιβασμό  για  να  μην  διαιωνίζεται  αυτή  η  κατάσταση .   

Αυτή  την  στιγμή  οι  επενδύσεις  της  χώρας  μας  στα  Σκόπια  υπερβαίνουν  

το  1,5 δισεκατομμύριο  ευρώ .  Αυτούς  δεν  τους  υπολογίζουμε ;  Ο  μισός  

τουρισμός  στην  βόρεια  Ελλάδα  είναι  από  τα  κράτη  αυτά .  Δεν  μας  

συμφέρει  εμάς  αναστάτωση  στην  περιοχή .  Αυτή  την  στιγμή  είμαστε  η  

ισχυρότερη  δύναμη .  Ως  χώρα  λέω .  Είμαστε  η  ισχυρότερη  δύναμη .  

Έχουμε  το  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν  της  χώρας  μας  είναι  190 

δισεκατομμύρια  ακόμα  και  σε  περίοδο  κρίσης  και  όλες  αυτές  οι  χώρες  

των  Βαλκανίων  έχουν  150 δισεκατομμύρια  εθνικό  προϊόν .  Άρα  είμαστε  

η  ισχυρή  χώρα  της  περιοχής .  Πρέπει  να  διατηρήσουμε  αυτή  την  θέση .  

Εγώ  θα  διαβάσω  μια  παράγραφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  σύντομα ,  κ .  Χασαπίδη .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι .  Επειδή  φαντάζομαι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επειδή  δεν  θα  υπάρχει  δευτερολογία ,  λέει  ότι  σε  αυτό  το  

μεταβαλλόμενο  γεωπολιτικό  πεδίο ,  όλες  οι  ζωντανές  δυνάμεις  του  

ελληνισμού  οφείλουν  να  διαφυλάξουν  και  να  ενισχύσουν  την  θέση  της  
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Ελλάδος .  Κλειδί  μπορεί  να  αποδειχθεί  ένας  έντιμος  συμβιβασμός  με  τα  

Σκόπια  σήμερα ,  όχι  αύριο .  Αύριο  μπορεί  να  είναι  αργά .   

 Ξέρετε  ποιος  τα  γράφει  αυτά ;  Τα  γράφει  ο  Νικόλαος  ο  Μέρτσος .  

Δεν  είναι  Αριστερός ,  δεν  είναι  Κομμουνιστής ,  τα  γράφει ,  είναι  ο  

πατριάρχης  της  Δεξιάς  δημοσιογραφίας  στην  Βόρεια  Ελλά  και  όχι  

μόνο .  Σε  όλη  την  Ελλάδα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  σας  πω ,  εγώ  θα  ήθελα  αυτό  να  βγει  φωτοτυπίες  και  να  μοιραστεί  σε  

όλους  τους  συναδέλφους .  Το  διάβασα  τυχαία  χθες  σε  μια  τοπική  

εφημερίδα  στην  ‘Πρόοδο’ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε ,  ο  Μέρτσος  δεν  είναι  Αριστερός  και  έχει  τιμηθεί  από  πολλούς  

φορείς  και  από  όλες ,  σχεδόν ,  τις  Μητροπόλεις  της  Βορείου  Ελλάδος  

για  την  προσφορά  του  στο  θέμα  της  Μακεδονίας .  Ο  Μέρτσος .  Αυτός  τα  

γράφει  και  η  επιστροφή  στον  ρεαλισμό  δεν  είναι  κακό  πράγμα ,  εάν  

θέλουμε  να  διαφυλάξουμε  τον  κυριαρχία  μας  στην  περιοχή .  Να  μην  

πατήσει  πόδι  ο  Τούρκος  στην  περιοχή .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  τα  είπα  αυτά  γιατί  πιστεύω  ότι  ακόμα  και  το  συλλαλητήριο  από  

κάποιους  θα  καπηλευτεί .  Τα  διάβασα  αυτά  για  να  σας  πω  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  κύριε  Χασαπίδη  και  παράκληση ,  συντομεύετε  σας  

παρακαλώ .  Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Με  όλο  τον  σεβασμό  που  έχω  απέναντι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχα  προτείνει  να  ανοίξει  κατάλογος  για  τοποθετήσεις .  Εάν  θέλετε  να  

πάρετε  τον  λόγο  καμία  αντίρρηση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Με  όλο  τον  σεβασμό  που  τρέφω  προς  τον  Κώστα  θέλω  να  πω  ότι  

διαφωνώ  μαζί  του  και  για  την  ανάλυση  που  έκανε  όσον  αφορά  την  

Τουρκία  και  πόσο  επηρεάζουν  τα  πράγματα  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιοι  τα  κινητά  σας ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν  είναι  έτσι  τα  πράγματα  στο  κράτος  των  Σκοπίων .  Δεν  είναι  έτσι  τα  

πράγματα .  εκεί  είναι  περίπου  2 εκατομμύρια  άνθρωποι ,  περίπου  

δηλαδή ,  1.900 τόσο ,  από  τους  οποίους  περίπου  1 εκατομμύριο  είναι  

Αλβανοί  και  αυτοί  τελικά  επιβάλουν  μια  κατάσταση  εκεί  πέρα  και  την  

ξέρετε  τι  επιβάλουν .  Δεν  έχει  κανένα  νόημα  εκεί  πέρα  να  συζητάμε  για  

τουρκικό  τόξο .  Δεν  υπάρχει  τέτοιο  πράγμα .   

 Υπάρχει  όμως  πρόβλημα  για  την  δημιουργία  μας  Μεγάλης  

Αλβανίας ,  μαζί  με  το  Κόσσοβο ,  ένα  κομμάτι  από  τα  Σκόπια  και  την  
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Αλβανία ,  η  οποία  θα  βάλει  και  ζήτημα  Τσάμηδων  και  τα  λοιπά .  Έτσι  

υπάρχει  η  ανάλυση  εκεί  πέρα  στον  τόπο  και  δεν  υπάρχει  το  ζήτημα  της  

Τουρκίας .   

 Τώρα  γιατί  μπήκε  το  ζήτημα  των  Σκοπίων  τώρα ;  Μπήκε  γιατί  

μετά  από  δέκα  χρόνια  θα  γίνει  η  σύνοδος  του  ΝΑΤΟ  το  καλοκαίρι  και  

θα  ζητήσει  να  μπει  ξανά  πάλι  για  να  μπει  μέσα  στο  ΝΑΤΟ ,  όπου  

είχαμε  βάλει  εμείς  βέτο .  Αυτή  είναι  η  ιστορία .  Δεν  την  ανακίνησε  

κανείς ,  την  ανακινούν  οι  ίδιοι  οι  Αμερικανοί  με  τους  συμμάχους ,  γιατί  

θέλουν  τελικά  το  κράτος  των  Σκοπίων  να  υπάρχει  εκεί  πέρα .   

 Εμείς  και  σε  μια  διαπραγμάτευση  δεν  στηρίζεσαι .  Όταν  κάνεις  

μια  διαπραγμάτευση  βάζεις  ορισμένους  όρους ,  δεν  τους  αποδέχεται ,  

ξεκινάνε  οι  διαπραγματεύσεις  από  το  μηδέν .  Και  το  ξέρετε  καλά  αυτά ,  

δεν  υπογράφτηκε  τίποτα .   

 Για  μας  το  ζήτημα  της  Μακεδονίας  είναι  σημαντικότατα .  

Σημαντικότατο  όχι  γιατί  έχουν  κάποιο  ιστορικό  έρεισμα  οι  άνθρωποι  

αυτοί  εκεί  αλλά  είναι  σημαντικότατο  γιατί  συνορεύουμε  μαζί  και  το  

έχουμε  πει  επανειλημμένως  ότι  εάν  για  μας  δεν  είναι  πρόβλημα  εάν  οι  

Γάλλοι  ή  οι  Άγγλοι  ή  οποιοιδήποτε  βγάλουν  ξανά  Μακεδονία  μια  πόλη .  

Μάλιστα  θα  χαρούμε .  Υπάρχει  τεράστιο  ζήτημα  και  το  ξέρετε  

ανέκαθεν  εδώ  πέρα ,  μέσα  από  τα  ιστορικά  γεγονότα  και  την  Συνθήκη  

της  Λοζάνης ,  υπάρχει  τεράστιο  πρόβλημα  και  το  ξέρετε .  Πραγματικά  

ξέρουμε  και  το  ρόλο  έπαιξε  ο  Τίτο  και  τι  ρόλο  παίξανε  όλοι  αυτοί  εκεί  

μέσα .   

 Όμως  δεν  μπορούμε  να  επιτρέψουμε  εμείς ,  τουλάχιστον  και  γι '  

αυτό  εμάς  είναι  μεγάλο  το  ζήτημά  τους ,  να  αναγνωρίσουμε  εμείς .  Δεν  

πάει  να  τους  αναγνωρίσει  όλος  ο  κόσμος ,  ζητάνε  την  αναγνώρισή  μας .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

25

Εμείς  σταθερά  δεν  θα  αναγνωρίσουμε  με  αυτόν  τον  όρο .  Τελεία  και  

παύλα .  Δεν  θέλουμε  να  πάμε  σε  άλλες  ιστορίες .  

 Δεύτερο .  Όσον  αφορά  για  το  ζήτημα  των  συλλαλητηρίων ,  έχω  

εκφραστεί ,  ξέρω  τι  γίνεται  με  τα  συλλαλητήρια ,  ξέρω  ότι  πολλοί  

θέλουν  να  κάνουν  πολιτικές  καριέρες .  Από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  ζήτημα  

του  καθένα  από  εμάς  εάν  θα  μεταβεί  στο  συλλαλητήριο  ή  δεν  θα  πάει .  

Ξέρω  τι  πρόκειται  να  γίνει .  Δεν  θέλω  σε  καμία  περίπτωση  κάποιοι  εις  

βάρος  του  λαού ,  εις  βάρος  των  εθνικών  θεμάτων  να  κάνουν  πολιτική  

καριέρα .  

 Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Αναστασιάδη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  ζήτησαν  να  τοποθετηθούν  κύριε  Φωτιάδη .  Είναι  ένα  θέμα  

ευαίσθητο ,  δεν  μπορώ  να  αρνηθώ  στους  συναδέλφους  να  

τοποθετηθούν .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τοποθετηθεί  και  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  άμα  τοποθετηθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλει  να  τοποθετηθεί ,  να  του  αφαιρέσω  το  δικαίωμα  αυτό ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνήσαμε  εάν  υπάρξουν  από  την  πλευρά  των  συναδέλφων  

τοποθετήσεις ,  να  τοποθετηθούν .  Δεν  μπορώ  να  το  αρνηθώ  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  ποιο  είναι  το  πρόβλημά  σας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  εσείς  αρνηθήκατε ,  είπατε  ότι  συμφωνείτε  με  το  κείμενο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνώ  αλλά  μπήκαν  θέματα  εδώ  πέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  κάνω ;  Μπορώ  να  κάνω  διαφορετικά ;  Μπορώ  να  τους  αφαιρέσω  

το  δικαίωμα  να  διατυπώσουν  την  άποψή  τους ;  Σας  παρακαλώ ,  θα  είχε  

τελειώσει… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ακούσουμε  και  τον  κ .  Αναστασιάδη  και  εάν  θέλετε  μπορώ  να  σας  

δώσω  και  τον  λόγο .  Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  ονόματα  όμως .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχουν  άλλα  ονόματα .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  άνοιγε  κατάλογος  ομιλητών  θα  μπορούσα  να  

απαντήσω  στον  κ .  Χασαπίδη  δίνοντάς  μου  χρόνο  μιας  ώρας  και  δεν  θα  

έφτανε .  Γιατί  θα  μπορούσα  να  μιλήσω  από  θέση  για  όλα  αυτά .  Όμως  

είπα  ότι  θα  θέσω  ρητορικό  ερώτημα .   

 Με  βάση  την  λογική  του  συμβιβασμού  φτάσαμε  στην  Συνθήκη  

της  Μαδρίτης  και  στην  συνέχεια  είχαμε  το  κάζους  μπέλι  με  την  

Τουρκία .  Με  βάση  την  Συνθήκη  τώρα  έχουμε  το  δικαίωμα  να  

υποτάξουμε  το  εθνικό  συμφέρον  σε  πολιτική  ή  οικονομική  

σκοπιμότητα  και  να  ανεχθούμε  αδιαμαρτύρητα  τον  σφετερισμό  αυτού   

που  λέγεται  ελληνισμός  και  Ελλάδα  και  Μακεδονία  ελληνική ;   

 Αυτό  είναι ,  τίποτα  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θέλετε  να  τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θεωρώ  ότι  εφόσον  υπάρχει  εθνική  γραμμή ,  

κόκκινη  γραμμή  να  το  πω ,  από  το  2008 και  γίνεται  μια  προσπάθεια  

εθνικής  συνεννόησης  αυτά  τα  θέματα  δεν  είναι  τώρα  για  να  κάνουμε  

αναζητήσεις  και  τοποθετήσεις  ιστορικής  αλήθειας .  Είναι  ο  τάδε ,  ο  

δείνα  και  εγώ  να  πω  ότι  ο  Μίκης  Θεοδωράκης  μίλησε  σήμερα .  Να  

τελειώνουμε .  Υπάρχουν  πιο  συγκεκριμένοι ,  πιο  αρμόδιοι  και  καλό  

είναι  η  χώρα  να  πάει  συντεταγμένα .  Αυτή  είναι  η  άποψη  της  

παράταξής  μας .   

 Το  θέμα  είναι  τεράστιο  και  πράγματι  η  γεω-στρατηγική  εδώ  

σταθερότητα  στην  Βαλκανική  μας  ενδιαφέρει  όλους  και  όλοι  
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γνωρίζουμε .  Τώρα  να  μην  καταναλωνόμαστε ,  έχουμε  και  άλλα  θέματα .  

Συμφωνούμε  με  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Θέλετε  τον  λόγο  κ .  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Προσωπικά  θα  μιλήσω ,  όχι  μόνο  ως  Διάβαση  Πεζών .  Εγώ  συμφωνώ  

απόλυτα ,  τουλάχιστον  με  τις  αρχικές  εκτιμήσεις  του  κ .  Χασαπίδη .  Η  

χώρα  μας  έχει  ιστορικά  ευθύνες  όπως  δημιουργήθηκε  η  κατάσταση .  

Εγώ  πιστεύω  ότι  δεν  υπάρχει  άλλος  δρόμος  πέρα  από  τον  συμβιβασμό  

και  αυτό  αντιλαμβάνεται  όλος  ο  πλανήτης .  Αυτό .  Τα  άλλα  περί  τόξου ,  

εντάξει  είναι  ανοικτά .   

 Επίσης ,  ήθελα  να  δηλώσω  ότι  είμαι  προσωπικά  αντίθετος  με  το  

συλλαλητήριο ,  γιατί  όπως  είναι  γνωστό  καραδοκούν  διάφοροι  φασίστες  

και  ακροδεξιοί  να  καπηλευτούν  την  εν  λόγω  εκδήλωση .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψήφιση  όσον  αφορά  το  ψήφισμα  της  ΠΕΔ  Κεντρικής  

Μακεδονίας .  Εάν  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  παρών .  Θα  ήθελα ,  βέβαια ,  μισή  ώρα  για  να  το  αιτιολογήσω  αλλά  

ας  μείνω  εδώ ,  να  μην  το  τραβήξουμε  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  ψηφοφορία  έχουμε ,  σας  παρακαλώ .  Δεν  επιτρέπεται  

κατά  την  διάρκεια  της  ψηφοφορίας  τώρα  να  τοποθετηθούμε  ούτε  

διάλογο  ανοίγουμε .  Κυρία  Γεωργούλα ;  Κύριε  Φωτιάδη ;  Όλοι  

συμφωνείτε ;  Οι  υπόλοιποι ;   

 Το  επόμενο  θέμα… 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  45/2018 )  

…………………………  

 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό  που  συμπλήρωσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  μπει ;  Αυτό  που  ζήτησα ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Βεβαίως .  

 Υπάρχει  ένα  δεύτερο  θέμα  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος .   

 Κατόπιν  αιτήματος  της  εταιρείας   . .  και  αφορά  το  θέμα :  Έγκριση  

αιτήματος  έκδοσης  άδειας  κατάτμησης  έκτασης  δασικού  χαρακτήρα  

από  την  Διεύθυνση  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης  Δασών  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκης .   

 Συμφωνείτε  να  συζητηθεί  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Συναίνεση  στο  αίτημα  έκδοσης  άδειας  κατάτμησης  έκτασης  
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 δασικού  χαρακτήρα  από  την  Δ /νση  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης   

Δασών  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκης .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  τυπικό  

είναι  το  θέμα .  Απλά  εμείς  ερχόμαστε  να  εγκρίνουμε ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  κατάτμηση ,  η  οποία  όμως  δεν  θα  γίνει  από  

τον  Δήμο ,  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  αλλά  όπως  λέει  εδώ  από  την  

Διεύθυνση  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης  Δασών  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκη .   

 Δεν  ξέρω  εάν  έχετε ,  έχετε  την  εισήγηση ;  Είναι  τρία  κομμάτια .  

Υπάρχει  νομοθεσία  ότι  μέσα  σε  δασική  έκταση  μπορούν  να  

αναπτυχθούν  ή  να  κατασκευαστούν  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας ,  

υπάρχει  αυτό  σύμφωνα  με  το  άρθρο ,  εάν  το  διαβάσατε ,  άρα  εμείς  

καλούμαστε  να  συμφωνήσουμε ,  να  δώσουμε  την  συγκατάθεσή  μας  για  

να  γίνει  η  κατάτμηση  από  την  Διεύθυνση  Συντονισμού  και  

Επιθεώρησης  Δασών  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –

Θράκη .  

 Αυτό  είναι  το  θέμα  μας ,  τυπικό .  Εάν  θέλετε  περισσότερα ,  

υπάρχει  εδώ  ο  κ .  Παπαδίκης ,  ο  οποίος  μπορεί  να  σας  ενημερώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  ερώτηση  κύριε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ιδιωτικό  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  στον  Πρόεδρο  απευθυνθείτε ,  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δικό  το  θέμα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  συμβαίνει ;  Δεν  κατάλαβα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρανόηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θέλω  να  διευκρινίσετε ,  θα  υπάρχει  όφελος  από  

αυτή  την  εγκατάσταση  στον  Δήμο  από  τα  κέρδη  αυτής  της  

εγκατάστασης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  έχει  σχέση .   

Κος    :  

Συγνώμη  ένα  λεπτό .  Οφέλη ,  καταρχήν  ευχαριστώ  που  βάλατε  το  θέμα  

εκτός  ημερήσιας .  Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  όλο  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είναι  πολύ  επείγον  για  την  …Στρυμόνα  η  

συγκεκριμένη  απόφαση ,  γιατί  το  κατασκευαστικό  της  χρονοδιάγραμμα  

είναι  σε  πίεση ,  πρέπει  να  υλοποιήσει  το  50% του  έργου  μέχρι  τον  Μάιο  

που  μας  έρχεται ,  οπότε  ευχαριστώ  για  δεύτερη  φορά  που  συζητείται  το  

θέμα  και  θα  παρθεί  αυτή  η  απόφαση .   

 Τα  περίφημα  οφέλη  από  τα  ΑΠΕ  είναι  πολλαπλά  τα  οφέλη .  Είναι  

περιβαλλοντικά  είναι  οικονομικά  και  για  την  τοπική  κοινωνία ,  είναι  

κατασκευαστικά  οφέλη  άνθρωποι  που  θα  δουλέψουν  εκεί  και  τα  λοιπά ,  

αλλά  ως  προς  τον  Δήμο  Σερρών  είναι  το  περίφημο  3% από  τα  

ακαθάριστα ,  τέλος  πάντων ,   της  παραγωγής ,  τα  οποία  θα  έρχονται  κάθε  

μήνα  στο  τέτοιο .   

 Πέρα  από  αυτό  υπάρχει  ένα  σεβασμό  μίσθωμα  200 ευρώ  ανά  

στρέμμα  πληρωμένο  από  το  2006 μέχρι  και  τώρα ,  πάνω  από  40 

χιλιάρικα  προς  τον  Δήμο  Σερρών .   Οφέλη  θα  έχει  η  ευρύτερη  κοινωνία  

και  ο  Δήμος  Σερρών  που  θα  έχει  ένα  ωραιότατο  έργο  να  περηφανεύεται  

γι '  αυτό  στα  όριά  του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι ;  υπάρχουν  τοποθετήσεις  ή  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία ;   

Ορίστε  κύριε .  Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  Τοποθέτηση .  Υπάρχουν  άλλοι ;  

Ορίστε  κύριε ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

33

Όσον  αφορά  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  για  το  τυπικό  του  ζητήματος  δεν  

έχω  ένα  ζήτημα .  Απλά  επειδή  όταν  πρωτο-κουβεντιάστηκε  στον  Δήμο  

η  παράταξή  μου  δεν  είχε  αντιπροσώπευση  από  ότι  είδα  στις  

εισηγήσεις ,  ήθελα  να  πω  το  εξής :  από  θέση  αρχής  ότι  έχει  να  κάνει  σε  

σχέση  με  στρατηγικούς  τομείς  της  οικονομίας  μιας  χώρας ,  

παραδείγματος  χάρη  ενέργεια ,  μεταφορές  και  τα  λοιπά ,  είμαστε  

αντίθετοι  στην  ιδιωτική  πρωτοβουλία ,  γιατί  πιστεύουμε  ότι  πρέπει   οι  

τομείς  οι  συγκεκριμένοι  να  είναι  κάτω  από  κρατικό  έλεγχο .   

 Με  αυτή  την  έννοια  και  μόνο  από  θέση  αρχής  θα  ψηφίσω  όχι .  Δεν  

έχω  κάτι  με  το  τυπικό  του  ζητήματος .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ωραία .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  46/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ενημέρωση  επί  των  αποτελεσμάτων  της  καταγραφής  του  

 δικτύου  φωτισμού  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

34

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  παρίσταται  και  η  

κυρία  Βαρναλίδου ,  από  το  Τμήμα  των  Ηλεκτρομηχανολογικών  

Εφαρμογών .  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Κυρία  Βαρναλίδου ,  εάν  θέλετε  

ελάτε  κοντά  σε  κάποιο  μικρόφωνο  μήπως  χρειαστεί  να  απαντήσετε  σε  

κάτι .   

 Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  καταρχήν  σήμερα  γίνεται  ενημέρωση  τι  έκανε  η  

Δημοτική  Αρχή  επάνω  στο  θέμα :  Αντικατάσταση  του  οδοφωτισμού  με  

λαμπτήρες  λεντ .   

 Επαναλαμβάνω ,  είναι  μια  ενημέρωση  και  εδώ  θα  τεθούν  

προβληματισμοί  προτάσεις  και  οτιδήποτε  άλλο  θέλει  ο  κάθε  

συνάδελφος .   

 Όπως  γνωρίζετε  έγινε  μια  αποτύπωση  του  υφιστάμενου  

οδοφωτισμού  που  στην  αποτύπωση  αυτή  έχει  καταγράψει ,  ψηφιακή  

αποτύπωση ,  περίπου  13.000 φωτιστικά .   

 Η  μελέτη  που  έχει  κάνει  δεν  μπορούσε  ο  Δήμος  για  να  αλλάξει  

όλα  τα  φωτιστικά  σώματα ,  χρειαζόταν  ένα  τεράστιο  ποσό  και  

επικεντρώθηκε  στα  ενεργοβόρα  μόνο  φωτιστικά .  Υπάρχουν  τα  

ενεργοβόρα  και  υπάρχουν  τα  φωτιστικά  οικονομίας .   Δηλαδή  μια  

διαφορά  εδώ  τα  ενεργοβόρα  έχουν  150,  250 και  400 βατ ,  ενώ  τα  

οικονομίας  είναι  23 βατ .  Καταλαβαίνετε  δηλαδή  15 φορές  

περισσότερα .    



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

35

 Άρα  λοιπόν ,  η  αντικατάσταση  στην  μελέτη  έχει  γίνει  αυτών  των  

ενεργοβόρων  που  είναι  5.645 σώματα .  Περίπου  το  1/3 δηλαδή  από  όλο  

τον  οδοφωτισμό .   

 Εδώ  έχει  γίνει  ένας  καταμερισμός ,  για  την  πόλη  των  Σερρών ,  για  

τις  δημοτικές  ενότητες ,  δηλαδή  Λευκώνα  και  μάλιστα  τις  πρωτεύουσες  

των  δήμων  των  Καποδιστριακών ,  Μητρούσι ,  Λευκώνα  και  τα  λοιπά ,  

Σκούταρι  και  στα  χωριά  έχει  γίνει  ένας  καταμερισμός .   

 Θέλω  να  σας  πω  το  εξής :  από  αυτή  την  μελέτη ,  από  αυτή  την  

καταγραφή  και  την  μελέτη ,  η  οποία  έχει  γίνει ,  ο  Δήμος  Σερρών  θα  έχει  

οφέλη  320.288 ευρώ .  Θα  έχει  ωφέλεια  τον  χρόνο .   

 Σήμερα  για  τα  ενεργοβόρα  αυτά  πληρώνει  7.007,  που  είναι  645 

περίπου ,  τώρα  σας  τα  λέω  2 με  3 χιλιάδες  εάν  πέφτω  έξω ,  645 είναι  

από  την  κατανάλωση  που  πληρώνουμε  στην  Δ .Ε .Η .  και  60 χιλιάδες  

περίπου ,  61.000 είναι  που  δίνουμε  κάθε  χρόνο  για  την  συντήρηση  των  

φωτιστικών  αυτών .   

 Με  την  αντικατάσταση  αυτή  θα  πάρουμε  καταρχήν  ένα  δάνειο .  

Αυτό  το  δάνειο  θα  αποπληρώνεται  από  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  

και  τα  υπόλοιπα  που  θα  δίνει  στην  Δ .Ε .Η .  θα  είμαστε  περίπου  στο  ίδιο  

ποσό  και  θα  έχουμε  10,000 περίπου  το  όφελος  θα  είναι  για  τον  Δήμο .  

Το  ετήσιο  10.000.  

 Αυτά  βέβαια  χωρίς  έκπτωση .  Αυτό  γίνεται  με  το  100%. Εάν  γίνει  

μια  έκπτωση  των  20 και  30%, τότε  το  οικονομικό  όφελος  θα  είναι  

μεγαλύτερο .   

 Θέλω  να  σας  πω  όμως  μερικά  πράγματα  τα  οποία  είναι  

σημαντικά .  Ότι  το  δάνειο  σύμφωνα  με  το  ΚΑΠΕ ,  με  τις  οδηγίες  του  

ΚΑΠΕ ,  θα  είναι  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  
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μπορεί  να  είναι  από  10 έως  15 χρόνια .  Αυτές  είναι  οι  τελευταίες  

πληροφορίες .  Από  10 έως  15 χρόνια .   

 Η  μελέτη ,  όταν  προχωρήσει ,  θα  πρέπει  να ,  καταρχήν  θα  

εξεταστεί  η  μελέτη  από  το  ΚΑΠΕ .  Για  να  πάρουμε  το  δάνειο ,  για  να  

δανειοδοτηθεί  θα  πρέπει  η  μελέτη  αυτή  να  εγκριθεί  από  το  ΚΑΠΕ ,  

επιλαμβάνω .   

 Επίσης ,  θα  γίνει  ενδελεχής  έλεγχος  από  το  ΚΑΠΕ  και  μετά  θα  

δώσει  την  έγκριση  να  προχωρήσουμε  στην  προκήρυξη  της  διακήρυξης  

ή  όχι .   

 Η  εγγύηση  των  φωτιστικών ,  αυτά  όλα  είναι  από  τον  Πρόεδρο  του  

ΚΑΠΕ ,  η  εγγύηση  των  φωτιστικών  θα  είναι ,  αυτοί  δίνουν ,  καταρχήν  12 

χρόνια .  Δηλαδή  με  την  αλλαγή  των  ενεργοβόρων  δίνουν  12 χρόνια  και  

λέει  λοιπόν  εδώ ,  μας  λέει  το  ΚΑΠΕ  ότι  η  εγγύηση  θα  πρέπει  να  

βαρύνει  τον  ανάδοχο  και  δυο  χρόνια ,  εφόσον  τελειώσουν  τα  12 χρόνια  

εγγύησης  που  δίνουν .  Δηλαδή  άλλα  δυο  χρόνια  δίνει ,  θα  πρέπει  να  

λειτουργούν  τα  φωτιστικά .   

 Δώδεκα  χρόνια  δίνουν  διάρκεια  και  το  ΚΑΠΕ  λέει  ότι  θα  πρέπει  

η  εγγύηση  να  είναι  συν  δυο  χρόνια .  

 Επίσης ,  ο  ανάδοχος  θα  πληρώνεται  μετά  από  έλεγχο .  Το  ΚΑΠΕ  

θα  κάνει  έλεγχο  κάθε  φορά  και  μετά  θα  πληρώνεται  ο  ανάδοχος  από  τα  

λεφτά  τα  οποία  θα  πάρουμε ,  από  το  δάνειο  θα  παίρνει  τα  λεφτά  εφόσον  

ελέγχεται  από  Επιτροπή  του  ΚΑΠΕ  και  είναι  εντάξει ,  τότε  λοιπόν  θα  

παίρνει  τα  λεφτά  του  ο  ανάδοχος .  

 Αυτές  είναι  οι  ασφαλιστικές  δικλείδες .  Επαναλαμβάνω ,  σας  κάνω  

μια  ενημέρωση  τι  έκανε  η  Δημοτική  Αρχή ,  οι  επαφές  που  είχε  και  τα  

λοιπά  και  ποια  είναι  τα  σενάρια  όλα .   
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 Τώρα ,  ποια  είναι  τα  οφέλη ;  Ποια  είναι  τα  οφέλη  από  αυτή  εδώ  

την  αντικατάσταση ;  Γιατί  θα  μου  πείτε ,  γιατί  να  κάνουμε  αυτή  την  

αντικατάσταση ;  Καταρχήν  κάνουμε  μια  αντικατάσταση  χωρίς  να  

πληρώσουμε  τίποτα ,  κάνουμε  μια  ανακαίνιση ,  μια  αναβάθμιση .  

Κάνουμε  μια  ανακαίνιση  του  σπιτιού  μας  χωρίς  να  δώσουμε  δραχμή .  

Γίνεται  μια  αναβάθμιση  του  οδοφωτισμού .   

 Θα  υπάρχει  μια  ομοιομορφία  στον  οδοφωτισμό ,  θα  υπάρχει  

λειτουργικό  όφελος ,  οικονομικό  όφελος  θα  υπάρχει ,  περιβαλλοντικά  

οφέλη  θα  υπάρχουν ,  ενεργειακή  μείωση  και  αυτό  είναι  ένα  όφελος  του  

κράτους ,  διότι  λιγότερος  λιγνίτης ,  άρα  λιγότερη  εκπομπή  διοξειδίου  

του  άνθρακος .  Πολλαπλά  είναι  τα  οφέλη  και  οικονομικό  όφελος  θα  

έχει  ανάλογα  λοιπόν  με  την  έκπτωση  που  θα  έχουμε  και  επίσης ,  το  

προσωπικό  μας  δεν  θα  ασχολείται  με  τις  περίπου  6.000,  με  τα  6.000 

φωτιστικά  που  βάζουν  το  αμάξι ,  βάζουν  ώρες  δουλειάς ,  βάζουν  

πετρέλαια ,  βάζουν ,  βάζουν .  

 Δηλαδή ,  εάν  μαζέψουμε  τα  οφέλη  σε  οικονομική  διάσταση  είναι  

περισσότερα  από  ότι  μας  λέει  ο  σύμβουλος  αυτή  την  στιγμή .   

 Εγώ  αυτά  έχω  να  σας  πω .  Εάν  θέλετε  περισσότερο  τεχνοκρατικά  

έχουμε  και  την  κυρία  Βαρναλίδου .  Και  εγώ  μπορώ  να  σας  απαντήσω  

αλλά  η  πιο  ειδική  είναι  η  κυρία  Βαρναλίδου ,  εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  

επιμέρους  πράγματα .   Εγώ  σας  είπα  την  πολιτική  διάσταση  και  την  

ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ίσως  να  μου  έχει  διαφύγει  αλλά  δεν  είδαμε  πουθενά  να  γίνεται  μια  

παρουσίαση  των  χρημάτων ,  των  εσόδων  μας  από  την  Δ .Ε .Η .  που  

αφορούν  στον  φωτισμό ,  διότι  από  την  Δ .Ε .Η .  εισπράττουμε  

καθαριότητα  κοινοχρήστων  και  φωτισμό .  Και  είχαμε  ζητήσει  εμείς ,  

όταν  πρωτοήρθε  το  θέμα ,  πέρυσι  νομίζω  για  το  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  είχαμε  

ζητήσει  να  γίνει  ο  διαχωρισμός ,  να  δούμε  πόσα  χρήματα  εισπράττουμε ,  

κατά  πρώτον ,  μέσω  Δ .Ε .Η .  για  τον  φωτισμό .   

 Το  δεύτερο  στοιχείο  που  θα  έπρεπε  κανείς  να  αναζητήσει  είναι ,  

τι  πληρώνουμε ;  Να  δούμε  εκεί  πως  είναι  τα  πράγματα ;  Αυτό  κ .  

Αντιδήμαρχε  νομίζω  μας  το  χρωστάτε  ως  απάντηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  πόσο  πληρώνουμε  σας  το  είπα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  είπα  ακριβώς  πόσα  είναι  τα  μεγέθη .  Το  σημείωσα  αυτό  που  

λέτε  το  πόσο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ολοκληρώσει ;  Συγνώμη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  εδώ  τώρα  αυτά  τα  μεγέθη ,  κύριε  εισηγητά ,  που  μας  

παρουσιάσατε ,  διότι  από  την  εισήγηση  μιλούμε  για  ενημέρωση ,  μιλάτε  

για  την  πρόταση  την  οποία  βάζετε ,  όχι  για  το  σύνολο  των  φωτιστικών ,  

γι '  αυτά  που  επιλέξατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  υπολείπονται  άλλα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  είναι  μαζί  13.500.  Αλλά  αυτά  εδώ ,  κύριε  Φωτιάδη ,  είναι  με  250 

βατ ,  ενώ  τα  άλλα  είναι  οικονομίας  είναι  23 βατ .  Άρα  λοιπόν  μιλάμε  ότι  

αντικαθιστούμε  αυτά  που  έχουν  15 φορές  περισσότερη  κατανάλωση .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  αυτό  έγινε  αντιληπτό .  Προφανώς  για  να  μπουν  κάποια  στιγμή  

μεγάλες  λάμπες  κάπου ,  κάτι  υπηρέτησαν .  Θα  το  δούμε  αυτό .   

 Μια  άλλη  εύλογη  απορία ,  ερώτηση  που  έρχεται  στον  νου  όλων  

είναι ,  εάν  κάποιος  Δήμος  προχώρησε  και  έχουμε  αποτελέσματα  από  

εκεί ;  Διότι  το  ΚΑΠΕ  μας  βάζει  κάποια  θέματα .  

 Επίσης  εκεί  στην  πληρωμή  μέσω  παρέμβασης  ΚΑΠΕ  και  ως  προς  

την  εγγύηση  ίσως  θα  έπρεπε  να  μας  το  κάνετε  πιο  συγκεκριμένο ,  κύριε  

εισηγητά ,  πώς  δηλαδή  θα  γίνει  η  πληρωμή ;  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  

βάθος  12+2; Γιατί  λέτε ,   όπως  το  διατυπώσατε ,  είπατε  για  12 +2.  Να  

μας  το  διευκρινίσετε .  Η  πληρωμή .   

 Αυτά  προς  στιγμήν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  δάνειο ,  η  μελέτη  που  έχει  γίνει  από  τον  σύμβουλο  είναι  για  δέκα  

χρόνια .  Για  δέκα  χρόνια  είναι .  Έρχεται  όμως  το  ΚΑΠΕ  και  λέει  ότι  

μπορείτε ,  λέει ,  να  πάρετε ,  δηλαδή  το  δάνειο  να  το  κάνετε  μέχρι  15 

χρόνια .  Η  μελέτη  έχει  γίνει  για  δέκα  χρόνια .  Δηλαδή  αυτά  τα  μεγέθη  

που  έχουμε  στους  πίνακες  είναι  για  δέκα  χρόνια .   

 Τώρα  έρχεται  το  ΚΑΠΕ  και  λέει  ότι  μπορείτε  μέχρι  15 χρόνια  να  

πάρετε  το  δάνειο ,  λένε  λοιπόν  ότι  ο  σύμβουλος ,  οι  λάμπες  λέντ  έχουν  
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διάρκεια  12 χρόνια  και  έρχεται  το  ΚΑΠΕ  και  λέει  ότι  η  εγγύηση  δεν  θα  

πρέπει  να  είναι  μόνο  μέχρι  12 χρόνια  αλλά  συν  δυο  χρόνια .  Λέει  για  

την  εγγύηση  των  φωτιστικών .   

 Όσον  αφορά ,  δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα  σε  αυτό  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  συνδέσατε  με  την  αποπληρωμή…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  είπα  ότι  η  μελέτη  έχει  γίνει  για  δέκα  χρόνια .  Για  δέκα  χρόνια  έχει  

γίνει  η  μελέτη .  Τα  νούμερα  αυτά ,  τα  μεγέθη  είναι  για  δέκα  χρόνια .  Για  

δέκα  χρόνια  έχει  γίνει .  Είναι  ξεχωριστά  κομμάτια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  συν  δυο  χρόνια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι  αλλά  η  διάρκεια  των  φωτιστικών  που  μας  λέει  εδώ  είναι  δώδεκα  

χρόνια  και  λέει  τώρα  το  ΚΑΠΕ  ότι  σας  λένε  εσάς  ότι  είναι  δώδεκα  

χρόνια ,  συν  δυο  χρόνια  πρέπει  να  είναι  η  εγγύηση .  Άλλο  το  ένα  και  

άλλο  το  άλλο .  Δηλαδή  είναι  ξεχωριστά  θέματα .   

 Πάμε  παρακάτω .  Όσον  αφορά  εάν  άλλοι  δήμοι  έχουν  

προχωρήσει .  Και  βεβαίως  έχουν  προχωρήσει .  Ο  κ .  Δήμαρχος  δεν  ξέρω  

εάν  θέλει  να  μιλήσει .  Είχε  ο  ίδιος  τηλεφωνική  επαφή  με  Δημάρχους ,  

νομίζω  ότι  Δήμαρχε  επειδή  εσείς  μιλήσατε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Δήμος  και  όποιος  θέλει  μπορεί  να  δώσω  το  τηλέφωνο  του  Δημάρχου  

για  να  επικοινωνήσει   του  συνόλου  των  λαμπτήρων ,  δεν  θυμάμαι  καλά  

εάν  αντικατέστησε  όλους  ή  ένα  μέρος ,  τέλος  πάντων ,  είναι  ο  Δήμος  

Μαλεβιζίου  στην  Κρήτη ,  ο  οποίος  ξεκίνησε  πριν  από  τρία  χρόνια ,  
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όμως  με  Τζέσικα  το  έκανε .  Πάλι  με  δανεισμό  είναι ,  το  ίδιο  πράγμα  

είναι  σχεδόν .   

 Επειδή  είχαμε  κάποιους  προβληματισμούς  και  εμείς  και  το  

ψάχναμε ,  όσο  γίνεται  καλύτερα  για  να  μην  υπάρχουν  κενά ,  και  λέγαμε ,  

δηλαδή  ο  προβληματισμός  μας  ποιος  ήταν ;  Τα  περιβαλλοντικά  οφέλη  

είναι  αδιαμφισβήτητα .  Δεν  το  συζητάμε .  Περιβαλλοντικά  οφέλη ,  το  ότι  

θα  κερδίσουμε  εργατοώρες  λόγω  του  ότι  δεν  θα  χαλάνε  οι  λάμπες  και  

τα  λοιπά .   

 Τώρα  το  οικονομικό  όφελος .   320 χιλιάρικα  θα  είναι  το  

οικονομικό  όφελος  από  την  εξοικονόμηση  ενέργειας .  Με  αυτά  τα  

λεφτά  θα  αποπληρώνουμε  το  δάνειο .  Δηλαδή  από  το  ταμείο  του  Δήμου  

δεν  θα  παίρνουμε  ούτε  ένα  ευρώ .  αντιθέτως  με  αυτό  το  σενάριο  και  

χωρίς  έκπτωση  με  σταθερό  επιτόκιο  θα  μας  περισσεύουν  και  10.000 

ευρώ  τον  χρόνο .   

 Εάν  έχουμε  μια  έκπτωση  που  θα  την  έχουμε ,  10%, θα  προστεθούν  

άλλες  30.000 ευρώ .  Εάν  είναι  20% άλλες  60.000 ευρώ .   

 Και  επειδή  εγώ  πραγματικά  και  όλοι  μας  θα  θέλαμε  να  είχαμε  

ακόμα  περισσότερα ,  μεγαλύτερο  περίσσευμα  όσον  αφορά  το  

οικονομικό  όφελος ,  πήρα  τηλέφωνο  τον  συνάδελφο ,  επειδή  μου  έλεγε  

ότι  προχωράει  αυτό  το  θέμα ,  έχουν  τελειώσει  και  μου  είπε  τα  εξής :  ότι  

είναι  πάρα  πολύ  ευχαριστημένος  και  την  ερώτηση  που  του  έκανα  

αμέσως  είναι  και  οικονομικό  όφελος ;   Μου  λέει  ότι  για  όνομα  του  

Θεού ,  οικονομικό  όφελος  δεν  υπάρχει .  τα  κάνουμε  τζάμπα .  Και  μου  

λέει  έτσι ,  μου  έφερε  ένα  παράδειγμα ,  αυτό  που  το  είπε  και  ο  κ .  

Γκότσης ,  είναι  σαν  να  ανακαινίζεις  το  σπίτι  σου  τζάμπα .   

 Λοιπόν ,  δεν  υπάρχει  οικονομικό  όφελος ,  όμως  τα  περιβαλλοντικά  

οφέλη  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλα .  Έχουμε  την  αναβάθμιση  του  
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οδοφωτισμού  και  είναι  ευχαριστημένοι  και  όλοι  οι  πολίτες .  Υπάρχει  

αναβάθμιση  του  οδοφωτισμού ,  δηλαδή  ομοιομορφία  στο  οδόστρωμα  με  

σωστό  και  ενιαίο  χρώμα ,  λειτουργικό  όφελος ,  σταματάνε  τα  

λειτουργικά  προβλήματα ,  δεν  θα  χαλάνε  οι  λάμπες  κάθε  λίγο  και  για  

λίγες  περιπτώσεις  που  θα  χαλάνε  οι  λάμπες  υπάρχει  στοκ  ασφάλειας  

στην  προμήθεια .   

 Το  οικονομικό  όφελος  σας  το  είπα  ανάλογα  με  την  έκπτωση .  

Περιβαλλοντικά  οφέλη  μείωση  της  φωτορύπανσης ,  μείωση  εκπομπών  

διοξειδίου  του  άνθρακος  και  η  ενεργειακή  μείωση  που  είναι  υπέρ  του  

κράτους .   

 Όποιος  θέλει  μπορώ  να  δώσω  το  τηλέφωνο  του  Δημάρχου  

Μαλεβιζίου  για  να  τον  πάρει  και  να  ρωτήσει  ότι  θέλει  επιπλέον .  

Υπάρχουν  όμως  και  άλλοι  δήμοι  που  βρίσκονται  στα  στάδια  της  

διαδικασίας ,  όπως  εμείς .  Είναι  ο  Δήμος  Θάσου ,  ο  Δήμος  Έδεσσας .  Δεν  

θυμάμαι  να  σας  πω  και  άλλους  δήμους ,  αλλά  όλοι  οι  δήμοι  σχεδόν  

κάνουν  αυτές  τις  διαδικασίες  προκειμένου  να  αντικαταστήσουν  τις  

λάμπες  λεντ  και  να  επωφεληθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  θα  απαντήσετε  στο  ερώτημα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  πάλι  την  ερώτηση  που  κάνατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  όσον  αφορά  το  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Την  δυνατότητα  να  συγκρίνουμε .  Ξέρουμε  τι  πληρώνουμε ,  το  θέμα  

είναι ,  τι  εισπράττουμε  από  τους  δημότες  μας  μέσω  Δ .Ε .Η .  γι '  αυτό  την  

παροχή ;   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πολύ  καλή  ερώτηση .  Η  ετήσια  κατανάλωση  ηλεκτρικού  ρεύματος  στον  

Δήμο  Σερρών  είναι  γύρω  στο  1.100.000 ευρώ  που  αφορά  καταναλώσεις  

από  δημόσιες  λάμπες  φωτισμού  και  καταναλώσεις  από  δημοτικά  

κτίρια .  Το  σύνολό  τους  είναι  γύρω  στο  1.100.000 ετησίως .   Από  αυτά  

κοντά  στις  700.000 ευρώ  είναι  η  κατανάλωση  ρεύματος  στους  

δημόσιους  λαμπτήρες  και  τα  υπόλοιπα  είναι  κατανάλωση  ρεύματος  που  

αφορά  τα  κτήρια .   

 Η  εισπραξιμότητα ,  η  πραγματική  εισπραξιμότητα  της  Διεύθυνσης  

Καθαριότητας  έχει  φτάσει  γύρω  στο  74% περίπου ,  75 περίπου  με  

αυξητικές  τάσεις  το  τελευταίο  έτος ,  τα  οποία  στοιχεία  ακόμα  δεν  τα  

έχω  στην  διάθεσή  μου  για  το  ΄17.  

 Η  διαβεβαίωση  του  Λογιστηρίου  είναι  ότι  έχουμε  αύξηση  των  

εσόδων  μας .  Από  εκεί  και  μετά  εμείς  εκτιμούμε  ότι  αυτό  το  ποσό  

μπορεί  να  δίνεται  στο  δάνειο  σαν  δόση  επειδή  ακριβώς  τα  ίδια  

χρήματα  δίνουμε  και  στην  Δ .Ε .Η . .  

 Αυτό  τώρα  πάλι  πώς  θα  δοθεί ;  Εμείς  μπορούμε  να  ζητήσουμε ,  

φερ’  ειπείν  ο  Δήμος  Σερρών  αύριο  να  δανειστούμε  βάση  του  ποσού  της  

μελέτης  που  θα  υπάρξει ,  ναι  αλλά  το  δάνειο  που  θα  πάρουμε  θα  είναι  

το  δάνειο  το  ποσό  που  θα  συμβασιοποιηθεί .  Δεν  θα  πάρουμε  

περισσότερα  χρήματα  και  θα  τα  κρατήσουμε  και  θα  δώσουμε  λιγότερα  

στην  αγορά  των  λεντ .   

 Δηλαδή ,  το  ποσό  που  θα  συμβασιοποιηθεί  μετά  τον  διαγωνισμό ,  

αυτό  το  ποσό  θα  μας  χορηγήσει  και  η  τράπεζα ,  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  στην  ουσία .  Οπότε  μιλάμε  για  ένα  ποσό  

το  οποίο  θα  πέσει  αρκετά  από  το  προϋπολογισμένο  ποσό .   
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 Τώρα  από  την  στιγμή  που  θα  αντικατασταθούν  τα  ενεργοβόρα  

σώματα ,  φωτιστικά  σώματα  πάντα  μιλάω ,  θα  έχουμε  μεγαλύτερη  

μείωση  της  κατανάλωσης  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  σημαίνει  ότι  

θα  πληρώνουμε  λιγότερα  στην  Δ .Ε .Η .  για  ΦΟΠ  και  αντί  να  τα  

πληρώνουμε  στην  Δ .Ε .Η .  θα  τα  πληρώνουμε  στην  αξία  του  δανείου .  

  

 Οπότε  μας  γίνεται  η  αντικατάσταση  των  λαμπτήρων  δωρεάν  και  

θα  περισσέψει  και  ένα  μικρό  ποσό  για  τον  Δήμο  Σερρών  βάσει  της  

μελέτης  της  Τεχνικής  Διεύθυνσης .   

 Δεν  ξέρω  εάν  σας  έχω  καλύψει .  Εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση  

οικονομικής… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  δεν  με  καλύψατε .  Εσείς  μιλάτε  και  συγκρίνετε  τα  

χρήματα  που  πληρώνουμε .  Εγώ  σας  λέω ,  πόσα  εισπράττουμε ;  Και  

αφορούν ,  όπως  ξέρετε ,  από  τα  χρήματα  που  κάθε  δημότης  πληρώνει  

μέσω  Δ .Ε .Η . ,  πόσα  εισπράττουμε ;  Δεν  σας  ζήτησα  ποσοστό .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Σας  είπα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσο  είναι  το  ποσό  που  τελικά  εισπράττουμε ;  Είναι  700.000; Είναι  

800.000; Πόσες  είναι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο  προϋπολογισμός  μας  είναι  γύρω  στα  5 εκατομμύρια  ευρώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  να  εισπράξουμε .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εισπράττουμε .  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  μαζί  όμως .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Οι  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  είναι  η  δαπάνη  του  δημόσιου  φωτισμού  

και  η  αποκομιδή  και  διαχείριση  των  απορριμμάτων .  Γι '  αυτά  τα  δυο  

πράγματα  πληρώνει  ο  δημότης  μας  μέσα  από  την  Δ .Ε .Η . .  Το  σύνολο  

των  εισπραχθέντων… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  σύνολο  των  εισπραχθέντων  ετησίως  είναι  περί  τα  5 εκατομμύρια  

ευρώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είχαμε  πει  όμως ,  κ .  Χράπα  και  κ .  Πρόεδρε  νομίζω  ότι  έχω  την  

δυνατότητα ,  είχαμε  πει  ότι  αυτά  θα  τα  μοιράσουμε ,  γιατί  δεν  μπορεί  να  

είναι  μαζί .  Άλλα  είναι ,  παλαιότερα  στους  παλαιούς  δήμους  τα  είχαμε  

μοιρασμένα .  Είχαμε  δυο  κωδικούς .  Λέγαμε  ότι  τόσα  είναι  για  την  

Δ .Ε .Η .  και  ξέραμε  ότι  τόσα  εισπράξαμε  για  να  μπορούμε  να  

κουβεντιάζουμε  πιο  συγκεκριμένα .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  μοιρασμένα .  Κανονικά  μοιρασμένα  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα  είναι  δεν  ξέρουμε .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κάθε  μήνα  μοιράζονται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ξέρουμε  πόσο  είναι .  Ίσως  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε  αυτά  τα  στοιχεία  υπάρχουν ,  δεν  είναι  όμως  δυνατόν  αυτή  την  

στιγμή  ακριβώς  να  σας  τα  δώσουμε .  Μπορούμε  όμως  να  σας  τα  

δώσουμε  για  το  ΄17 τι  έχουμε  πληρώσει  για  κατανάλωση  ΦΟΠ  και  τι  

έχουμε  πληρώσει  για  κατανάλωση  κτηρίων .  Είναι  εύκολο  αυτό  για  μας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  να  τα  αφαιρέσουμε  από  τα  συνολικά  έσοδα  μέσω  Δ .Ε .Η .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .  Ζητήσατε  τον  λόγο ;  Θα  σας  τον  δώσω  

αμέσως  μετά .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  μια  διευκρίνηση  γιατί  μέσα  στην  εισήγηση  δεν  

διευκρινίζεται ,  εκτός  και  εάν  θεωρείται  αυτονόητο .   

 Καταρχάς  κάνουν  διάκριση  μεταξύ  φωτιστικού  σώματος  και  

λαμπτήρα .  Αυτά  τα  φωτιστικά  σώματα  είναι  κολώνες  καινούργιες  ή  θα  

τοποθετηθούν  στο  υπάρχον  δίκτυο  ιστών ,  πυλώνων  της  Δ .Ε .Η . :   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  οι  στύλοι  δεν  αλλάζουν .  Αλλάζει  το  φωτιστικό  σώμα .  Το  

καπέλο .  Είναι  μια  ειδική  συγκεκριμένη  τεχνολογία  που  το  καπέλο  αυτό  

που  λέμε  είναι  με  λαμπτήρες  μέσα  πολλούς .  Ας  το  πει  η  κυρία  

Βαρναλίδου .   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Και  ένα  δεύτερο  ερώτημα ,  επειδή  δεν  γνωρίζω ,  εμείς ,  ο  Δήμος  Σερρών  

πληρώνει  στην  Δ .Ε .Η .  για  το  γεγονός  ότι  χρησιμοποιεί  αυτές  τις  

κολώνες ;  Πληρώνει  χρήματα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ξέρουμε  πόσα ;  Έχετε  κάποια  μήπως  εκτίμηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Βαρναλίδου  μπορείτε  να  απαντήσετε ;  Ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο  

κοντά ,  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ο  Δήμος  Σερρών  χρησιμοποιεί  τις  κολώνες  της  Δ .Ε .Η .  για  τον  φωτισμό  

της  πόλης ,  των  περιοχών .  Ο  Δήμος  Σερρών  πληρώνει  χρήματα ;   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Όχι  δεν  πληρώνει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάθε  κολώνα  που  βάζει  την  πληρώνει .  Την  πληρώνει .  Κάθε  κολώνα .  

Μια  επέκταση  που  θέλει  να  κάνει ,  παραδείγματος  χάρη  λέει  ότι  να  

κάνουμε  επέκταση ,  εδώ  που  περνάνε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

πληρώνεται .   Στέλνει  η  υπηρεσία ,  το  τμήμα  στέλνει  στην  Δ .Ε .Η .  ότι  

πόσα  λεφτά  θέλετε  για  να  βάλετε  ένα  στύλο  εκεί  και  τα  λοιπά  και  μας  

στέλνουν  τον  λογαριασμό .  2.000,  2.500,  ανάλογα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Απλώς  αυτά  περνάνε  όλα  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  και  δεν  φαίνονται  εδώ .  Όλα  αυτά  περνάνε  από  την  Οικονομική  

Επιτροπή  γι '  αυτό  και  δεν  φαίνονται  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κ .  Γιαννακίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  από  εδώ  περνάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη  αυτό  λίγο  για  να  το  κατανοήσω .  Δηλαδή  εμείς  πληρώνουμε  

την  κάθε  κολώνα  άπαξ ,  μια  φορά  το  κόστος  της .  Από  εκεί  και  πέρα  δεν  

πληρώνουμε  κάτι  του  τύπου  ότι  ενοικίαση ,  ας  πούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  από  το  θέμα  λίγο  μπερδεύτηκα  στην  αρχή .  

Κάποια  θέματα  από  τον  Δήμαρχο  ξεδιαλύνανε  στον  μυαλό  μου ,  νόμιζα  

ότι  έχουμε  παρουσίαση  την  μελέτης  σε  ότι  αφορά  την  καταγραφή  των  

στύλων .  Βλέπω  ότι  προχωρούμε  και  σε  ένα  βήμα  περισσότερο  σε  ότι  

αφορά  την  μελέτη  για  την  αποκατάσταση .   
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 Δυο  πράγματα  κ .  Αντιδήμαρχε ,  κ .  εισηγητά  είδα .  Πρώτο  

αντιλήφθηκα  ή  δεν  ξέρω ,  ότι  θα  εκχωρήσουμε  την  συντήρηση  στην  

όποια  εταιρεία  αναλάβει  δηλαδή  για  να  μας  τοποθετήσει ;  Και  

δεύτερον ,  στους  5.000 στύλους  υπάρχει ,  επειδή  προχωρήσατε  αρκετά ,  

εγώ  δεν  είχα  τέτοια  στοιχεία ,  είχα  μόνο  για  την  καταγραφή ,  υπάρχει  

ένα  ελάχιστο  κόστος  με  ποιο  πρέπει  να  ξεκινήσουμε ;  Δηλαδή  υπάρχει  

πρόταση  από  τον  σύμβουλο  τον  τεχνικό  που  ανέλαβε  για  την  

καταγραφή  ότι  τόσα  χρήματα  είναι  για  κάθε  φωτιστικό ;   

 Δεύτερον ,  τα  12 χρόνια  που  λέτε ,  εάν  καούν  πιο  μπροστά  τι  

γίνεται ;  Συν  δυο ,  τα  αλλάζει  ο  ίδιος ;  Και  γιατί  πρέπει  να  τα  

παρακολουθεί  ο  ίδιος ;   Ποια  είναι  η  δέσμευση  δηλαδή ;  Εάν  μπορεί  

πενήντα  φωτιστικά  από  αυτά  που  θα  αλλάξει  να  μην  καίνε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τις  οδηγίες  σας  τις  διάβασα  μια  –μια  είναι  από  το  ΚΑΠΕ  που  λέει  ότι  

ο  έλεγχος  από  ΚΑΠΕ  των  τευχών  δημοπράτησης ,  εγγύηση  φωτιστικών  

δυο  χρόνια  μετά  την  αποπληρωμή  του  δανείου .  Για  την  πληρωμή  του  

αναδόχου  γίνεται  έλεγχος  από  ΚΑΠΕ  της  ποιότητας  και  της  απόδοσής  

τους  με  εργαστηριακούς  ελέγχους .   

 Δηλαδή ,  ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  σύμφωνα  με  το  ΚΑΠΕ  για  

να  μας  δώσει  και  την  άδεια  για  να  προχωρήσουμε .  Όλα  αυτά  τα  

αναλαμβάνει ,  βέβαια  θα  έρθουν  στην  προκήρυξη  όταν  θα  έρθει  εδώ  θα  

έρθουν  όλα  αλλά  όλα  αυτά  τα  αναλαμβάνει .   

 Βεβαίως ,  τις  ίδιες  ανησυχίες  που  έχεις  εσύ  Σάκη  τις  έχω  και  εγώ ,  

τις  έχει  και  ο  Δήμαρχος ,  τις  έχουμε  όλοι .  Δηλαδή ,  δεν  μπορεί  δηλαδή  

να  καεί  μια  λάμπα  και  να  πούμε  εμείς  αμάν  το  πως  θα  την  αλλάξουμε  

και  τα  λοιπά .  Θα  είναι  υπεύθυνος ,  από  ότι  μας  λέει  στο  ΚΑΠΕ  για  όλο  

το  διάστημα  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα ,  κύριε  Μοσχολιέ  ακούγεστε  πολύ  όμως ,  δεν  γίνεται  αυτή  

η  δουλειά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πόσα  είναι  τα  χρήματα  στο  σύνολο  για  την  αλλαγή  των  5.000;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  κοιτάξτε  να  δείτε .  Σήμερα  να  το  ξαναπώ ,  σήμερα  για  τα  

συμβατικά  αυτά  σώματα  πληρώνουμε  707.000 τον  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανάλωση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατανάλωση .  Στην  Δ .Ε .Η . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατανάλωση  και  συντήρηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  συντήρηση .  61.000 βάζουμε  και  την  συντήρηση .  Με  την  αλλαγή  

δόσεις   συν  Δ .Ε .Η . ,  το  νούμερο  αυτό ,  δόσεις  συν  Δ .Ε .Η .  θα  είναι  

696.134.  Δηλαδή  εάν  αφαιρέσουμε  θα  έχουμε  τις  10.901 κέρδος .  

Όφελος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι  να  συμπληρώσει  ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  με  δυο  λόγια  θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  το  

ΚΑΠΕ  είναι  ο  φύλακας  άγγελος  αυτής  της  επένδυσης  για  όλους  τους  

δήμους .  Έρχεται  το  ΚΑΠΕ  και  ελέγχει  την  μελέτη .  Αυτή  η  μελέτη  που  

έγινε  τώρα  θα  πάει  και  στο  ΚΑΠΕ .  Το  ΚΑΠΕ  μπορεί  να  μην  την  

εγκρίνει ,  να  πει  ότι  δεν  συμφωνώ .  Υπάρχουν  λάθη  ή  μπορεί  να  την  
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εγκρίνει .   Σας  λέω  ότι  είναι  ο  φύλακας  άγγελος .  Θα  ελέγξει  τα  τεύχη  

δημοπράτησης  για  να  διασφαλίσει  τους  δήμους .  Την  αποπληρωμή  του  

αναδόχου .  Ο  ανάδοχος  δεν  θα  πληρώνεται  εάν  η  ποιότητα  των  

φωτιστικών  σωμάτων  δεν  είναι  αυτή  που  πρέπει  και  φυσικά  και  την  

εγγύηση .  Όλα  αυτά  θα  τα  κάνει  το  ΚΑΠΕ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε  δεν  θα  πληρώνεται ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  γίνονται  εργαστηριακοί  έλεγχοι .  Θα  μας  τα  πει  τώρα  και  η  κυρία  

Βαρναλίδου ,  εάν  η  ποιότητα  των  φωτιστικών  σωμάτων  από  τους  

εργαστηριακούς  ελέγχους  που  θα  κάνει  προκύπτει  ότι  δεν  είναι  αυτή  

που  πρέπει ,  δεν  θα  πληρώνεται  ο  ανάδοχος .  Έτσι  δεν  είναι  κυρία  

Βαρναλίδου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  για  ένα  λεπτό .  Μπορούμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  πούμε  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Βαρναλίδου  ελάτε  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  για  να  ακούγεστε ,  

γιατί  δεν  ακούγεστε  από  εκεί  που  κάθεστε .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  δεν  είναι  βαριά  μαθηματικά ,  είναι  απλή  νομίζω  προσέγγιση ,  θα  

βρούμε  έναν  εργολάβο ,  ο  οποίος  θα  μας  αντικαταστήσει  τα  φωτιστικά  

σώματα ,  τα  οποία  είναι  στεγανά ,  δεν  έχουμε  αντικατάσταση  

λαμπτήρων  και  αυτά  επειδή  έχουν  από  τον  κατασκευαστεί  εγγύηση  

λειτουργίας  σε  ώρες  που  εάν  το  απλώσουμε  είναι  10,  12,  14 χρόνια ,  θα  

τον  πληρώσουμε  λοιπόν  τον  ανάδοχο  με  την  ολοκλήρωση  της  

αντικατάστασης  και  αυτός  θα  έχει  την  υποχρέωση  βάσει  της  
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εγγυητικής  και  της  σύμβασης  που  θα  υπογράψουμε ,  εάν  καίγονται  

κάποια  φωτιστικά  να  τα  αντικαθιστά .  Σωστά ;  

 Νομίζω  έτσι  δεν  είναι ;  Άρα  λοιπόν  το  να  τον  πληρώνουμε ,  να  

μην  τον  πληρώνουμε  δεν  το  κατάλαβα .   Θα  τον  πληρώσουμε  με  την  

ολοκλήρωση  της  τοποθέτησης .  Και  εάν  κάποια  φωτιστικά  καίγονται ,  

δεν  έχουμε  λαμπτήρες ,  είναι  κομπλέ  αυτά .  Έτσι  δεν  είναι ;  Θα  μας  

αντικαθιστά  το  φωτιστικό  που  κάηκε .  Αυτό  δεν  είναι ;   

 Τα  λεφτά  λοιπόν  θα  τα  πάρει   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Συν  την  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  30% από  την  σύμβαση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  αυτό  είναι  από  την  εγγύηση .  Σαφέστατα .   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Καλής  λειτουργίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  όμως  εμείς  θα  τον  πληρώσουμε  με  την  ολοκλήρωση  του  έργου .   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Από  ότι  είδα  τώρα ,  επειδή  βγήκαν  πρόσφατα ,  αυτές  τις  μέρες ,  χθες ,  

προχθές  πήραμε  στα  χέρια  μας  τις  επικαιροποιημένες  επικηρύξεις  του  

ΚΑΠΕ ,  αποπληρώνεται  μετά  από  έλεγχο  που  γίνεται  επιβεβαίωση  της  

εξοικονόμησης  συν  εργαστηριακούς  ελέγχους   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  δηλαδή  αυτό ;  Μετά  από   έξι  μήνες  λειτουργίας ;   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Τώρα  αυτό   πραγματικά ,  γιατί  χθες  τα  πήραμε  στα  χέρια  μας  και  

σήμερα  δεν  μπορέσαμε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τέλος  πάντων .  

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Αλλά  η  φιλολογία  είναι ,  από  ότι  είδα ,  γιατί  είναι  διαφορετικά  από  τα  

προηγούμενα  τεύχη  που  είχε  το  ίδιο  το  ΚΑΠΕ ,  είναι  δέκα  χρόνια  έχει  

την  συντήρηση ,  επισκευές ,  αντικαταστάσεις  εξοπλισμού ,  30% επί  της  

συμβατικής  αξίας  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  που  πάει  για  12 χρόνια .  

Αυτό ,  τουλάχιστον  είδαμε  τώρα  στα  νέα  τεύχη  του  ΚΑΠ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  προηγείται  ο  κ .  Καρπουχτσής ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  

Κύριε  Καρπουχτσή  κάτι  έχετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  ερώτηση  που  μου  προξενήθηκε  λίγο  από  την  ροή  της  κουβέντας .   

Καταρχάς ,  προφανώς  η  αντικατάσταση  είναι  ότι  πιο  σημαντικό .  Όντως  

ο  Δήμος  Μαλεβιζίου  το  έχει  κάνει  με  την  Τζέσικα  φυσικά  με  άλλους  

όρους ,  όπου  εκεί  πληρωνόταν  ο  προμηθευτής  απευθείας  από  τον  Δήμο  

χωρίς  μεσολαβητή .   

 Εγώ  από  ότι  κατάλαβα  είναι  ότι  το  θέμα  είναι  απλή  ενημέρωση ,  

ότι  αυτή  είναι  η  πρόταση .  Για  να  καταλάβω ,  σήμερα  αποφασίζουμε  ότι  

όντως  πάμε  και  με  αυτή  την  πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  αποφασίζουμε .  Ενημέρωση  είναι .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Θα  έρθει  κάποια  άλλη  φορά  το  θέμα  που  θα  λέει  ότι  πάμε  με  αυτή  την  

πρόταση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  έρθει  θέμα  για  να  κάνουμε  

πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  στις  τράπεζες  για  να  μας  δώσουν  

το  καλύτερο  επιτόκιο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εννοώ  εάν  κλείσαμε  με  τον  συγκεκριμένο  αριθμό  φωτιστικών  και  με  

αυτό  τον  προϋπολογισμό  ή  θα  διαλέξουμε  και  κάποιο  εναλλακτικό  

συνέριο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  αυτό ,  με  αυτό  το  σενάριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κυρία  Βαρναλίδου  ποια  η  διαφορά  δηλαδή  της  ροής  της  

χρηματοδότησης  αυτού  του  έργου  σε  σχέση  με  την  πρόοδο  των  

εργασιών ;  Υπάρχει  καμία  διαφορά ;  Και  στα  άλλα  έργα  ο  εργολάβος  

δεν  πληρώνεται  ανάλογα  με  τις  εργασίες  που  κάνει ;  Εκτελεί  εργασίες ,  

κάνει  λογαριασμό ,  πληρώνεται .  Εδώ  υπάρχει  καμία  διαφορά ;   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Απλά  η  διαφορά  εδώ  είναι  ότι  για  δέκα  χρόνια  και  μετά  για  άλλα  δυο ,  

δώδεκα ,  έχει  … 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  εγγύηση ,  εντάξει .  Οι  άλλοι  εργολάβοι  έχουν  15 μήνες .   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  
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15 ένα  έργο .  Σε  μια  άλλη  απλή  προμήθεια  ο  προμηθευτής  με  την  

προμήθεια  πληρώνεται ,  φεύγει  και  υπάρχει  αυτό  και  τελείωσε .  Η  

εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το  να  λέμε  ότι  το  ΚΑΠΕ  έχει  θεϊκή  υπόσταση ;  Ότι  θα  ελέγχει  και  θα  

είναι  όλα  εντάξει ;  Δηλαδή  στα  άλλα  έργα  που  έχουμε  εδώ  του  

επιβλέποντες  μηχανικούς  αυτοί  δεν  είναι  άξιοι  να  διασφαλίσουν  την  

πρόοδο  της  σύμβασης  και  την  εκτέλεση  του  έργου ;  Από  εκεί  δηλαδή  

ποιος  θα  έρθει ;  Δεν  θα  έρθει  κάποιος  υπάλληλος ;  Τι  διαφορά ;   

 Εμείς  δηλαδή  εδώ  σαν  δήμος  δεν  έχουμε  στελέχη  που  

εξασφαλίζουν  την  ίδια  ακριβώς  σιγουριά  που  εξασφαλίζουν  … 

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Δεν  έχουμε  όμως  υποδομές  για  να  γίνουν  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  

όλα  αυτά  που  φυσικά  έχει  στην  διάθεσή  του  το  ΚΑΠΕ .  Αυτό  είναι .  Και  

το  ΚΑΠΕ  λειτουργεί  ως  τεχνικός  σύμβουλος  του  Ταμείου  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα  δεν  υπάρχει  καμία  διαφορά  με  τα  έργα ,  μόνο ,  ας  πούμε ,  μπορούμε  

να  το  συγκρίνουμε  με  τις  προμήθειες  που .  Και  πάλει  έχει  ευθύνη  ο  

προμηθευτής .  Τέλος  πάντων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  μια  ερώτηση  ακόμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  να  το  κλείνουμε .  Σύντομα  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Ήθελα  να  ρωτήσω  την  κυρία  Βαρναλίδου ,  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα ,  

επειδή  είδα  στην  οικονομοτεχνική  μελέτη  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  

κόστους  είναι  τα  φωτιστικά  σώματα ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  στα  

υπάρχοντα  φωτιστικά  σώματα  να  αλλάξουμε  μόνο  λαμπτήρες ;  Εάν  

υπάρχει  συμβατότητα .  Εάν  το  έχετε  διερευνήσει .  Εάν  σε  άλλους  

δήμους  έχουν  κάνει  κάτι  ανάλογο ;   

Κα  ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ:  

Δεν  γίνεται  με  την  έννοια  ότι  δεν  έχει  την  απόδοση  το  λεντ  στο  

υφιστάμενο  φωτιστικό  και  έχουμε  δει ,  δηλαδή  και  στην  πράξη  τώρα  

που  έχουμε  πάρει .  Δηλαδή  δεν  μπορεί  να  κουμπώσει ,  για  παράδειγμα ,  

ένα  λεντ  που  θα  πρέπει  να  έχει  κάποια  βατ  συγκεκριμένα  για  να  έχει  

την  ενεργειακή  απόδοση  που  είχε  το  προηγούμενο  φωτιστικό  που  πάμε  

να  αλλάξουμε  και  πολλές  φορές  ίσως  να  αναγκαστούμε  να  βάλουμε  

κάτι  μικρότερο .  Γι '  αυτό  πάει  αντικατάσταση  ολόκληρου  το  

φωτιστικού .  Για  να  λειτουργήσει  καλύτερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Χράπας .  Ο  κ .  

Μυστακίδης .  Ζήτησε  κάποιος  άλλος  τον  λόγο ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε  γενικές  γραμμές  εμείς  δεν  είμαστε  αντίθετοι  με  αυτή  την  στόχευση  

γιατί  όντως  υπάρχουν  και  οικονομικά  οφέλη  και  ενεργειακά  οφέλη ,  

απλά  θεωρούμε  ότι  το  ζητούμενο  είναι  πάντα  ο  ποιοτικός  φωτισμός  και  

θεωρούμε  ότι  θα  έπρεπε  αντίστοιχα  να  υπάρχει  και  μια  άλλη  μελέτη  

που  αφορά  την  ποιότητα  του  φωτισμού ,  γιατί   ένα  πρόβλημα  που ,  

τουλάχιστον  οι  ελληνικές  πόλεις  αντιμετωπίζουν  είναι  ότι  ο  
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σχεδιασμός  φωτισμούς  των  πόλεων  έχει  γίνει  πολλές  φορές ,  με  άναρχο  

τρόπο .   

Εννοώ  δηλαδή ,  ότι  σε  άλλα  σημεία  υπάρχει  υπερβολικός  

φωτισμός ,  που  δεν  χρειάζεται  στην  πραγματικότητα ,  άρα  και  

κατανάλωση  ενέργειας  και  σπατάλη  χρημάτων .  Σε  άλλα  σημεία  ο  

φωτισμός  είναι  ελλιπής .  Σε  άλλα  σημεία  το  φως  είναι  πολύ  ψηλά ,  όπως  

στις  βιοκλιματικές  κάποιοι  κάτοικοι  εκεί  ενοχλούνται ,  σε  άλλες  

περιπτώσεις  είναι  πολύ  χαμηλά ,  εννοώ  ότι  πρέπει  να  προηγηθεί  να  

συνδυαστεί  και  με  μια  αντίστοιχη  μελέτη ,  γιατί  το  ζητούμενο  είναι  

τελικά  να  βελτιώσουμε  και  τον  φωτισμό  της  πόλης .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  την  αρχή  της  θητείας  μας  στην  συντήρηση  καθαριότητας  το  πρώτο  

μέλημά  μας  ήταν  η  μείωση  και  η  περιστολή  των  δαπανών  όσον  αφορά  

την  ανταποδοτικότητα .  Τα  ανταποδοτικά  χρήματα  που  εισπράττουμε  

μέσα  από  την  Δ .Ε .Η . .  

 Ξεκινήσαμε  στην  μείωση  των  δαπανών  για  ανταλλακτικά .  

Κόψαμε  ανταλλακτικά  για  αναλώσιμα .  Μετακινήσαμε  προσωπικό ,  το  

οποίο  αμειβόταν  από  τα  ανταποδοτικά ,  ενώ  δεν  υπηρετούσε  εκεί .  έγινε  

ένα  μεγάλο  ξεκαθάρισμα ,  ένα  μεγάλο  νοικοκυριό .  Ήταν  στα  

ανταποδοτικά  60% μέσα ,  μείον  δηλαδή  η  καθαριότητα ,  που  σημαίνει  

ότι  ξόδευε  περισσότερα  από  όσα  εισέπραττε .   Αυτά  όλα  μέχρι  το  ΄10 

πάντα  μιλάμε ,  έτσι ;   

 Ξεκαθάρισαν  όλα  αυτά .  Σήμερα  έχουμε ,  όχι  σήμερα ,  εδώ  και  

χρόνια  έχουμε  έναν  ισοσκελισμένο  προϋπολογισμό ,  εισπράττουμε ,  

δαπανούμε .  Δεν  εισπράττουμε ,  δεν  δαπανούμε .  Απλά  πράγματα .   
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 Ξεκαθάρισαν  τα  οικονομικά  μας ,  μπήκαμε  σε  μια  πάρα  πολύ  

καλή  σειρά  και  μας  έμεινε  ένα  μεγάλο  αγκάθι  η  κατανάλωση  του  

ρεύματος .  Ένα  μεγάλο  ποσό  που  πληρώνουμε  από  τα  ανταποδοτικά  

κάθε  έτος .  Υπέρογκο  ποσό .   

 Υπάρχουν  κοινότητες  που  πληρώνουν  μέσα  από  την  Δ .Ε .Η .  το  

δημοτικό  τέλος  ετησίως  γύρω  στις  9.000 ευρώ ,  το  οποίο  αφορά  

κατανάλωση  ρεύματος ,  δημόσιου  ρεύματος  ΦΟΠ ,  στην  αποκομιδή  και  

διαχείριση  απορριμμάτων .  Αυτά  τα  χωριά  όμως  καταναλώνουν  17 και  

18.000 ευρώ  μόνο  ρεύμα  ετησίως  ενώ  πληρώνουν  κάτω  από  10 το  

δημοτικό  τέλος .  Έχουμε  μεγάλα  τέτοια  προβλήματα .  

 Παρόλα  αυτά  δεν  αλλάξαμε  ούτε  τιμολόγιο  ούτε  μειώσαμε  κάτι .  

Προς  το  παρόν  καλύπτονται  αυτά  τα  ποσά  σε  αυτές  τις  Κοινότητες  από  

άλλους  δήμους ,  κυρίως  από  την  Κοινότητα  των  Σερρών  και  με  αυτό  

τον  τρόπο  που  έχουμε  σήμερα  αυτή  την  εισήγηση  από  την  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  όλοι  αυτοί  οι  ενεργοβόροι  λαμπτήρες  θα  αντικατασταθούν  

και  επιτέλους  θα  πέσουν  πολύ  πιο  κάτω ,  το  κόστος  μας  θα  πέσει  πολύ  

πιο  κάτω ,  όσον  αφορά  την  κατανάλωση  του  ρεύματος ,  που  είναι  ένα  

ποσό  πραγματικά  είναι  μεγάλο  ποσό  και  είναι ,  δηλαδή  τζάμπα  το  

πληρώνουμε ,  είναι   πολλά  τα  λεφτά .  Να  πληρώναμε  τα  μισά  να  λέγαμε  

εντάξει .  Εάν  είναι  ένα  εκατομμύριο  εκατό  είναι  πάρα  πολλά  χρήματα .   

 Με  αυτό  να  τον  τρόπο  και  με  αυτή  την  δαπάνη  που  θα  κάνουμε  

μέσω  αυτό  που  του  προγράμματος ,  μέσω  αυτού  του  δανείου ,  λύνουμε  

και  το  τελευταίο  με  μεγάλο  πρόβλημα  που  έχει  αυτή  την  στιγμή  η  

ανταποδοτικότητα .   

Μπαίνουμε  σε  μια  πολύ  καλή  σειρά ,  επιτέλους ,  ολοκληρώνοντας  

μέσα  στην  επόμενη  δεκαετία  ούτε  θα  χρησιμοποιούνται  οι  

ηλεκτρολόγοι  για  αυτές  τις  λάμπες  εξοικονόμησης  λεντ ,  γιατί  δεν  θα  
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χρειάζεται  ούτε  συντήρηση  ούτε  αντικατάσταση ,  τίποτα  από  αυτά ,  δεν  

θα  δαπανούμε  τόσα  πολλά  χρήματα  και  για  τα  οχήματα ,  τα  οποία  

κινούνται  για  να  μετακινηθούν  σε  όλο  τον   Δήμο  Σερρών  για  την  

αντικατάσταση  των  λαμπτήρων ,  θα  έχουμε  και  μείωση  της  

κατανάλωσης  ρεύματος  εξοικονόμησης  ενέργειας ,  συν  ότι  κάνουμε  και  

ένα  μεγάλο  καλό  στο  περιβάλλον  του  Δήμου  μας ;  

 Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  είναι  κάτι  πολύ  καλό ,  το  συζητήσαμε  εδώ  

και  έξι  μήνες  περίπου ,  εάν  θυμάμαι  καλά  το  συζητάμε ,  είχαμε  και  

εμείς  τις  απορίες  μας  και  τις  αντιθέσεις  μας  σε  κάποια  θέματα ,  

λυθήκανε  και  έχω  πειστεί  εγώ  προσωπικά  ότι  κάτι  καλό  και  ωφέλιμο  

για  τον  Δήμο .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χαρίτος  έχε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  πω  κάτι  και  να  λύσω  μια  απορία  του  κ .  Μοσχολιού .  Εγώ  

στην  σύσκεψη  που  έγινε  η  κυρία  Βαρναλίδου  με  έπεισε  γι '  αυτό  το  

οποίο  πρόκειται  να  γίνει  και  μάλιστα  είπα ,  ότι  το  δάνειο  θα  έπρεπε  να  

είναι  όχι  3.200,  που  είναι ,  εάν  θυμάμαι  καλά  το  νούμερο ,  θα  έπρεπε  να  

είναι  4.600,  γιατί  από  εκεί  ξεκίνησε  και  αντί  να  αλλάξουμε  5.000,  δεν  

θυμάμαι  ακριβώς  τα  νούμερα ,  να  πάμε  στα  8.000,  διότι  είναι  μεγάλη  

υπόθεση  να  σου  δώσουν  κάτι  τζάμπα ,  ανανεώνεις  ένα  μαγαζί ,  με  

συγχωρείτε  για  την  έκφραση  τζάμπα ,  το  ανακαινίζεις  και  στο  κάτω  –

κάτω  και  σε  δώδεκα  χρόνια  να  αλλάξουν  από  λεντ  και  να  γίνουν  μεντ ,  

δεν  ξέρω  θα  είναι  οι  καινούργιες  οι  λάμπες  μετά  από  δώδεκα  χρόνια ,  

ξανά  πας  πάλι  σε  δάνειο .  Δεν  σου  κοστίζει  τίποτα .   Απλώς  τότε  ήταν  
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να  δώσουμε  και  25.000.  Κάθε  χρόνο  δηλαδή  θα  μπαίναμε  μέσα ,  να  το  

πω  λαϊκά ,  25.000.  

 Εγώ   σε  αυτό  είμαι  θετικός ,  απλώς  η  Δημοτική  Αρχή  κατέληξε  

στα  3.200,  εάν  θυμάμαι  καλά  και  στις  5.000 λαμπτήρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  περισσότερο  να  καταθέσω  προβληματισμό  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έναν  προβληματισμό  ο   οποίος  έρχεται  από  την  

εφαρμογή  μιας  καινούργιας  τεχνολογίας  η  οποία  είναι  γνωστή  όμως  

πολλά  χρόνια .   Μπορώ  να  πω  ότι  μείναμε  αρκετά  πίσω  σε  θέματα  

εφαρμογής  τέτοιας  τεχνολογίας  από  τους  φορείς  τοπικής  

αυτοδιοίκησης .   

 Ενδεικτικά  αναφέρω  το  ΄13 εντάχθηκε  σε  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα ,  

μπορεί  να  το  ξέρει  ο  κ .  Καρπουχτσής ,  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας  για  εφαρμογή  τεχνολογίας ,  της  νέας  τεχνολογίας  

φωτιστικών  σε  όλους  τους  κόμβους  της  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας .  Εντάχθηκε  σε  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα .   

 Θέλω  να  πω  γι '  αυτό  εδώ  ότι  έρχεται  με  ένα  μεγάλο  ποσό ,  το  

οποίο  ναι  μεν  θα  αποπληρώνεται  από  το  κέρδος  και  αυτός  είναι  

περισσότερο  ο  προβληματισμός  μου ,  ότι  το  δάνειο  αυτό  σε  σχέση  με  

την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας ,  σε  πέντε  χρόνια  η  τεχνολογία  εξελίσσεται  

για  όσους  ξέρουν  και  όσους  έχουν  σχέση ,  εξελίσσεται  ραγδαία  και  

ίσως  αυτό  το  κόστος  που  είναι  σήμερα  είναι  πέντε  χρόνια  να  έχει  

αλλάξει  πάρα  πολύ  σε  βάθος .   

 Άρα  η  αποπληρωμή  σε  δέκα  έτη  σε  βάθος  είναι  για  μένα  πολύ  

μεγάλο ,  θα  μπορούσε  να  γίνει  σε  πιο  σύντομο  χρονικό  διάστημα  για  να  
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προλάβουμε  την  εξέλιξη ,  την  εφαρμογή  της  νέας  εξέλιξης  των  ήδη  

φωτιστικών .   

 Θα  προτιμούσα  και  θα  ήταν  μια  καλύτερη  πολιτική .  Θα  είχαμε  

έναν  επί  δανεισμό ,  ένα  παραγωγικό  έργο ,  ένα  τύπου  φωτοβολταϊκό  

πάρκο  σετ  τέτοιες  εκτάσεις  που  έχουμε  πράγματα  τα  οποία  δεν  ξέρω  

για  ποιο  λόγο  δεν  απασχόλησαν  ή  δεν  έγιναν ,  αλλά  ο  προβληματισμός  

που  καταθέτω  είναι  περισσότερο  ότι  στα  12 χρόνια  της  αποπληρωμής  

επειδή  θα  είναι  επί  της  αρχικής  τεχνολογίας ,  μετά  από  5 χρόνια  αυτή  η  

τεχνολογία  δεν  θα  υπάρχει .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Μυστακίδης .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κλείσει  το  θέμα  της  ενημέρωσης ,  νομίζω .  Προχωρούμε  στο  

επόμενο  θέμα .   

 

 (ΠΡΑΚΤ .  1/1/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  
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 υποχρέωσης  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  πείτε  δυο  λόγια  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  τις  υποχρεώσεις  ανατροπής  και  αποδέσμευσης  των  

αποφάσεων .  Είναι  αυτά  που  αφορούν  ότι  δεσμεύσεις  είχαμε  το  

προηγούμενο  έτος  και  δεν  έχουν  γίνει  γιατί  έχουμε  πάρει  αποφάσεις  

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τις  θεωρούμε ,  τις  ψηφίζουμε  δηλαδή  

ότι  θα  γίνουν  αυτό  το  έτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γίνονται  κάθε  χρόνο  αυτά ,  οπότε… 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συγκρότηση  Δευτεροβάθμιας  Επιτροπής  παρακολούθησης  και  

 παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221  
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του  Ν .  4412/2016, όλων  των  Δ /νσεων  και  των  

Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  .Τ .Υ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση  στο  θέμα ;   Κύριε  Χαρίτο  δυο  

κουβέντες .  Την  εισήγηση .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  συγκροτείται  η  Β /θμια  Επιτροπή  η  οποία  θα  αποτελείται  από  

τον  κ .  Μαυρομάτη  Ιπποκράτη ,  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Σουλιώτη ,  τον  κ .  

Μυγδάλη  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Μυλωνά  και  τον  κ .  Κιζάκη  

Θεολόγο ,  ο  οποίος  είναι  στο  Προμηθειών  κάτω  με  αναπληρώτρια  την  

κυρία  Μουρατίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ναι  κ .  Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  από  που  

προέκυψε  αυτή  η  ανάγκη  πρώτον ,  να  συσταθεί  αυτή  η  Επιτροπή ;  

Υπήρχαν  τυχόν  αρνήσεις ;  Ποιοι  λόγοι  υπήρχαν ;  Διότι  υπάρχει  

Επιτροπή  Παραλαβής .  Πρώτη  ερώτηση .   

 Δεύτερη  ερώτηση  είναι  ότι  βλέπουμε  ότι  η  πρότασή  σας  είναι  για  

δυο  ΠΕ ,  έναν  ΠΕ ,  έναν  ΤΕ  και  έναν  ΔΕ .   Εφόσον  κάνετε  μια  

Επιτροπή  Β /θμια  και  θα  μας  πείτε  και  τους  λόγους ,  για  ποιο  λόγο  δεν  

έχετε  μέσα  όλους  τους  Διευθυντές  και  να  γίνει  μια  κλήρωση  αντί  

ορισμού ,  οπότε  δεν  θα  υπάρχει  κανένα  θέμα  όσον  αφορά  την  σύνθεσή  

της ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

64

Για  το  δεύτερο  σκέλος  ο  κ .  Κιζάκης  είναι  στην  Αποθήκη .  Είναι  

προϊστάμενος  στην  Αποθήκη .  Λοιπόν ,  για  να  είναι  αυτός  και  ο  

μοναδικός  λόγος  που  τον  βάλαμε  εδώ .  Για  κανέναν  άλλο  λόγο .  Δεν  

υπήρχε  κανένας  άλλος  λόγος .   

 Προέκυψαν  μερικά  θέματα .  Ποια  είναι  τα  θέματα  που  

προκύψαμε ;  Το  2017 κατά  τον  μήνα  Δεκέμβριο ,  η  Επιτροπή  η  οποία  

υπήρχε  λόγω  του  ότι  για  πολλούς  διαφόρους  λόγους  που  δεν  ξέρω  εάν  

μπορώ  να  τους  παραθέσω  εδώ ,  δεν  παρέλαβε  ορισμένα  υλικά  τα  οποία  

υπήρχαν .   

 Δηλαδή  λόγω  του  ότι  δεν  ενημερώθηκαν  νωρίς ,  λόγω  του  ότι  ο  

προμηθευτές  έρχεται  πιο  μπροστά ,  λόγω  του  ότι  γίνονται  ορισμένες  

εργασίες  και  το  γνωρίζετε  πολύ  καλά ,  ιδίως  σε  αμάξια ,  δηλαδή  

περνάμε  τα  λάστιχα  και  εκείνη  την  ημέρα  δεν  μπορεί  η  Επιτροπή .  Δεν  

παρέλαβαν  τις  εργασίες  οι  οποίες  έγιναν  και  αυτός  είναι  ο  λόγος ,  

αυτές  όλες  μείνανε  για  τον  καινούργιο  τον  χρόνο .  Είναι  γύρω  στις  30,  

στις  35,  δεν  θυμάμαι  τώρα  ακριβώς  το  νούμερο  και  είναι  αυτός  ο  

λόγος ,  σύμφωνα  με  τον  νόμο  μπορούμε  να  βάλουμε  Β /θμια  Επιτροπή ,  η  

οποία  δεν  αποτελείται  από  μέλη  της  προηγούμενης  Επιτροπής .  Είναι  

τελείως  ξεχωριστά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυο  λόγια .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  κύριε  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

65

Μου  προξενεί  εντύπωση ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  το  ότι  επί  περίπου  5,5 

χρόνια  ο  νομοθέτης  έδινε  την  δυνατότητα  μόνο  να  γίνει ,  να  συσταθούν  

οι  Επιτροπές  δια  κληρώσεως ,  πράγμα  το  οποίο  σε  πολλές  των  

περιπτώσεων  θα  συνέβαιναν  αυτά  που  λέγατε .   

 Όμως  επειδή  είμαι  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  με  αυτή  

την  Δημοτική  Αρχή  από  το  ΄11, δεν  συνέβη  ποτέ  αυτό .  Δεν  υπήρξε  

ποτέ  καμία  άρνηση  στο  θέμα  που  ήταν  με  κληρώσεις .  Άρα  λοιπόν ,  για  

να  πάμε  να  συστήσουμε  μια  Β /θμια  Επιτροπή  και  μάλιστα  από  

οριζόμενους ,  ορισθέντες  υπαλλήλους ,  διότι  μετά  άλλαξε  η  νομοθεσία  

και  μας   έδινε  την  δυνατότητα ,  να  μπορούμε  και  κλήρωση  και  ορισμό .   

 Εγώ  ήμουνα  σύμφωνος  και  η  παράταξή  μου ,  να  ορίσουμε  

υπαλλήλους ,  οι  οποίοι  θα  διευκολύνουν  την  λειτουργία  της  υπηρεσίας .   

 Μου  προξενεί  μεγάλη  εντύπωση  το  ότι  δηλαδή  κάναμε  μια  Β /θμια  

Επιτροπή ,  η  οποία  σε  τυχόν  που  δεν  θα  υπογράφουν  οι  άλλοι  θα  

υπογράφουν  αυτοί ;  Δηλαδή  εδώ  δημιουργούνται  μερικά  ερωτηματικά ,  

στα  οποία  τα  ερωτηματικά  αυτά  για  μένα  θα  είχαν  λυθεί  εάν  στην  

συγκεκριμένη  Επιτροπή  την  συστήναμε  με  διευθυντάς ,  με  όλο  το  

υψηλό  δυναμικό  που  έχουμε  ή  με  ΠΕ ,  διοίκηση  δια  κληρώσεως .   

Έτσι  μου  αφήνει  μερικά  ερωτηματικά  όσον  αφορά  τον  λόγο  για  τον  

οποίο  έρχεται  αυτή  να  συσταθεί  ως  Β /θμιο  όργανο ,  γιατί  ο  νομοθέτης  

λέει  μόνο  απλώς  ότι  μπορεί  να  συσταθεί  Β /θμια  Επιτροπή ,  τίποτα  άλλο  

δεν  λέει .   

Η  εντύπωσή  μου  είναι  που  μου  προξενεί  σας  είπα  ότι  τόσα  χρόνια  δεν  

δημιουργήθηκε  κανένα  θέμα  που  ήταν  δια  κληρώσεως .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Απλώς  κ .  Χρυσανθίδη  ξέρετε  ότι  όταν  δημιουργείται  ένα  θέμα  θα  

πρέπει  να  υπάρχει  και  κάποιος  για  να  το  λύσει .  Τώρα  γιατί  

δημιουργήθηκε  το  θέμα ,  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Ομόφωνα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 του  έργου:  Παρεμβάσεις  σε  δημοτικά  κτήρια  και  κοινόχρηστους   

χώρους  στην  Τ .Κ .  Μητρουσίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών   

(άρθρο  1 του  Π .Δ .  270/11-31981 ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  του  θέματος ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Ορισμός  Δημοτικών  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καθορισμού   

τιμήματος  εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  ακινήτων   

της  παρ .  5 του  άρθρου  186 του  Ν .  3463/2006. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  την  εισήγηση  ένα  λεπτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  για  το  πέμπτο  θέμα ,  κύριε  Χαρίτο  μπορείτε  να  ανακοινώσετε  

τα  ονόματα ;  Για  να  περάσουν  και  στα  πρακτικά  μέσα  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πρόεδρος  είναι  ο  Δήμαρχος  Σερρών  κ .  Πέτρος  Αγγελίδης .  Ως  μέλη  ο  κ .  

Γκότσης ,  Αντιδήμαρχος  Έργων ,  ο  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  τακτικά  μέλη  

και  αναπληρωματικά ,  Χαρίτος  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  επόμενο  θέμα  στο  έκτο ,  κ .  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε ;  Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το  άλλο  θέμα  παιδιά  είναι  ορισμός  δυο  δημοτικών  συμβούλων  και  έναν  

που  τον  ορίζει  ο  Δήμαρχος  μηχανικό  από  την  υπηρεσία  μας .  Αφορά  την  

Επιτροπή  Καθορισμού  Τιμήματος   Εκποιούμενων  Δημοτικών  Εκτάσεων  

Ανταλλαγή  και  τα  λοιπά  από  ρυμοτομούμενες  εκτάσεις .  Ο  ένας  είναι  

που  είμαι  και  στο  τμήμα ,  εγώ ,  ο  υποφαινόμενος  και  ένας  από  την  

αντιπολίτευση  για  να  είμαστε  έτσι  διαπαραταξιακή  η  Επιτροπή .   

 Πρόεδρε  ένας  από  την  αντιπολίτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσα  θα  είναι  τα  μέλη ;  Δυο  θα  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  θα  είναι  και  δυο  αναπληρωματικά .  Τον  μηχανικό  θα  τον  ορίσει  ο  

Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Στα  τακτικά  μέλη  ποια  θα  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  είμαι  εγώ  που  είμαι  καθ’  ύλην  αρμόδιος  στο  θέμα  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναπληρωτή  με  ποιον  θα  είστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χαρίτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τον  κ .  Χαρίτο .  Εσείς   και  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  αναπληρωτής  του  κ .  Γκότση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  ο  αναπληρωτής .  Και  από  την  πλευρά  της  

αντιπολίτευσης ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γάτσιος .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μισό  λεπτό .  Δέχεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  αναπληρωματικός  του  κ .  Γάτσιου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  εσάς ,  κ .  Μηλίδη ,  δεν  ξέρω .  Εσείς  θα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναπληρωματικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  με  έναν  αναπληρωματικό .  Θέλουμε  και  έναν  

αναπληρωματικό  χρειαζόμαστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ποιος ;  Μοσχολιός ;  Και  Μοσχολιός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Μοσχολιός .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  έβδομο .  

 

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση  οικονομικής  ενίσχυσης  συμπολίτισσάς   

μας  λόγω  πυρκαγιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης .  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Είναι  ότι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Τροποποίηση  της  αριθμ .  694/2017 Α .  .Σ .  του  Δήμου  Σερρών ,   

ως  προς  την  ειδικότητα  που  θα  προηγείται  και  εν  ελλείψει   

αυτής  η  επόμενη  που  θα  ακολουθεί  μέχρι  την  
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εξάντληση  ή  την  επιλογή  των  εκπαιδευτικών  βαθμίδων ,   

για  την  πρόσληψη  

διαμεσολαβητή  ενός  (1)  ατόμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Την  εισήγηση  ήδη  την  κάνατε .  Δηλαδή  είναι  η  τροποποίηση  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  το  οποίο  έγινε  στις  27 Σεπτεμβρίου ,  είχε  παρθεί  η  

απόφαση  και  ήταν  για  τον  διαμεσολαβητή .  Για  τους  ΡΟΜΑ .  Μετά  από  

επικοινωνία  με  το  Α .Σ .Ε .Π .  προσδιορίστηκε  η  ειδικότητα ,  δηλαδή  είναι  

ΠΕ  και  θα  πηγαίνουν  προς  τα  κάτω .   

 Δεν  έχω  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Υπάρχουν  

ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .  

τοποθέτηση ;  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Αυτό  το  οποίο  έχετε  στην  εισήγησή  σας  είναι  ότι  έχει  σχέση  με  την  

βαθμίδα  εκπαίδευσης  ιδρύματος .  Η  βαθμίδα  εκπαίδευσης  ιδρύματος  

όντως  είναι  ΠΕ ,  ΤΕ  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Όμως  το  έργο  το  οποίο  

καλούνται  και  είμαι  βέβαιος  πως  το  πρόγραμμα  δεν  λειτουργεί  σε  αυτή  

την  λογική ,  θέλει  ειδικότητα .  Ειδικότητα  αλλά  η  ειδικότητα  όμως  σ  

αυτές  τις  περιπτώσεις  κινείται  σε  δυο  εκπαιδευτικά  ιδρύματα .  Είναι ,  

σε  δυο  εκπαιδευτικές  βαθμίδες .  ΠΕ  και  ΤΕ .   
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 Επειδή  ακριβώς  η  εισήγησή  σας ,  κατά  την  άποψή  μου  την  

ταπεινή ,  δεν  είναι  λύνει  το  πρόβλημα  και  θα  έχουμε  σίγουρα  στο  

μέλλον  πάλι  εμπλοκή ,  κρίνω  πως  είναι  πιο  φρόνιμο  να  πείτε  ότι  

κοινωνικό  λειτουργό .  Εάν  δεν  υπάρχει  ΠΕ ,  να  πάει  ΤΕ  γιατί  υπάρχουν  

και  κοινωνικοί  λειτουργοί  ΤΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Η  εισήγηση ,  κύριε  Δήμαρχε  αναφέρεται  μονάχα  στην  

βαθμίδα  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  και  όχι  στην  ειδικότητα .  Εδώ  μιλάει  

για  ειδικότητα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  διαμεσολαβητής  τι  θέλουμε  να  είναι ;  Πρέπει  να  έχει  ειδικότητα  ή  θα  

πρέπει  να  δούμε  μόνο  την  βαθμίδα  εκπαίδευσης ;   Είναι  ερωτήματα  τα  

οποία  δημιουργούνται  από  την  εισήγηση  αλλά  και  το  πως  είναι  το  όλο  

θέμα ,  κ .  Χαρίτο  διατυπωμένο .   

 Θα  ήθελα  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  διευκρινήσεις ,  για  να  

μπορέσουμε  να  κινηθούμε ,  κατά  την  άποψή  μου ,  προς  την  σωστή  

κατεύθυνση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βασικά  αυτό  είναι  θέμα  του  Α .Σ .Ε .Π . .  Ρωτήσαμε  και  σε  άλλους  

δήμους ,  για  παράδειγμα  της  Νίκαιας  είχε  αυτό  που  είπατε .  Δώσανε  

μόνο  εμείς  θέλουμε  ΠΕ  ή  ΤΕ .  Και  τους  έγινε  αποδεκτό .  Και  δεν  

θυμάμαι  και  σε  άλλους  δυο  δήμους  που  ρωτήσαμε  και  έγινε  αποδεκτό .  

Εμείς  βάλαμε ,  στείλαμε  το  χαρτί  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  
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Α .Σ .Ε .Π .  και  το  Α .Σ .Ε .Π .  επικοινώνησε  με  μας  και  είπε  να  κάνουμε  

αυτό  το  πράγμα .  Κατά  ειδικότητα .  Η  ειδικότητα  είναι  όταν  είναι  

μόνιμοι  υπάλληλοι ,  ειδάλλως  θα  πήγαινε  κατά  κλάδο .    

Αυτή  είναι  η  διευκρίνηση  που  μου  κάνανε  εμένα ,  οπότε  αναγκαστικά  

είναι  από  το  Α .Σ .Ε .Π . .  δεν  είναι  δηλαδή  θέμα  του  Δήμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου  επιτρέπετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  για  να  προχωρήσουμε ,  στην  τοποθέτησή  σας .  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχω  ολοκληρώσει .  Δεν  είναι  θέμα  δικό  μας ,  είναι  του  Α .Σ .Ε .Π . .  μας  

έστειλε  το   Α .Σ .Ε .Π .  αυτό  το  πράγμα ,  δεν  είναι  δικό  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  τοποθετήσεις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   στο  προηγούμενο  συμβούλιο  όταν  συζητήθηκε  το  

θέμα  αυτό  μας  έφαγε  πολύ  ώρα .  Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  πότε  ήταν ,  πριν  καιρό .  Μας  έφαγε  πολύ  ώρα  και  επέμενε  ο  

κ .  Δήμαρχος  ότι  πρέπει  να  μπουν  έτσι ,  όπως  είχατε  διατυπώσει  την  

απόφασή  σας  εσείς  σε  εκείνο  το  συμβούλιο .   

 Εμείς  διατυπώσαμε  αυτή  την  άποψη  και  είναι  καταγεγραμμένη ,  

την  οποία  λέει  και  ο  Α .Σ .Ε .Π .  και  δεν  νομίζω  να  μην  ήξερε  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  ο  οποίος  είναι  τόσα  χρόνια  στην  Δήμο  Σερρών  ότι  πρέπει  
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να  γίνει  με  αυτό  τον  τρόπο .  Αλλά  για  μας  αποδείχθηκε  ότι  άλλους  

σκοπούς  θέλαμε  να  υπηρετήσουμε .   

 Τελικά ,  όχι  μόνο  εμείς  επειδή  το  γράψαμε  στην  απόφαση  για  την  

ύλη  του  Α .Σ .Ε .Π . ,  αλλά  και  πολίτες  για  να  ξέρετε  ενδιαφερθήκανε  και  

υπάρχουν  και   ΡΟΜΑ  οι  οποίοι  έχουν  και  μεταπτυχιακά  εάν  θέλετε  να  

ξέρετε  να  το  γνωρίζετε .   

 Όσον  αφορά  την  άποψή  μας  σχετικά  με  την  ειδικότητα  που  

ανέφερε  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  είναι  σωστή  η  διατύπωση  του  Α .Σ .Ε .Π . ,  

είναι  διαμεσολαβητής  η  ειδικότητα ,  δεν  χρειάζεται .  Όμως  θέλω  να  

τονίσω  ότι  δεν  πρέπει  να  ταλαιπωρείται  το  σώμα  όταν  στα  αυτονόητα  

επιμένουμε  γιατί  στο  πίσω  μέρος  του  μυαλού  μας  έχουμε  να  κάνουμε  

άλλα  πράγματα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Διαβάζω  την  απόφαση  της  27η ς  Σεπτεμβρίου .   

 Εγκρίνει  την  πρόσληψη ,  αποφασίζει  κατά  πλειοψηφία .  Εγκρίνει  

την  πρόσληψη  διαμεσολαβητή  ενός  ατόμου  ειδικότητας  ΠΕ ,  ΤΕ ,  ΔΕ ,  

ΥΕ  με  σύνδεση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  ένα  

έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  

παράτασης  έως  την  λήξη  του  προγράμματος  των  ΡΟΜΑ  και  τα  λοιπά .   

Με  κριτήρια ,  όπως  αυτά  ορίζονται  από  το  Α .Σ .Ε .Π . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  διαζευκτικά  λέει .  Είναι  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  όλοι  μαζί .  Κύριε  Χρυσανθίδη  στην  δευτερολογία  σας  

μπορείτε  να  τοποθετηθείτε .  Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Θέλω  να  πω  ότι  εγώ ,  τουλάχιστον ,  έτσι  όπως  το  διαβάζω  με  τα  φτωχά  

ελληνικά  που  ξέρω ,  είναι  σε  έναν  κουβά  βάλαμε  όλες  τις  ειδικότητες  

και  το  Α .Σ .Ε .Π .  πρέπει  να  αποφασίσει  και  αποφάσισε  το  Α .Σ .Ε .Π .  ότι  

θα  πρέπει  να  πηγαίνουν  κατά  σειρά .   

 Σας  είπα  ότι  πάρτε  τηλέφωνο  και  σε  άλλους  δήμους .  Εκεί  βάλανε  

ΠΕ  και  ΤΕ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Αναστασιάδη ,  ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  εντάξει  δεν  μπορούν  να  δημιουργηθούν  εντυπώσεις  με  αυτά  

που  λέγονται  ότι  δήθεν  στο  πίσω  μέρος  του  μυαλού  και  τα  λοιπά .  Εάν  

υπήρχαν  τέτοιες  σκοπιμότητες  δεν  θα  πηγαίναμε  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  και  

βάλαμε  όλες  τις  ειδικότητες  μέσα .  Τις  εκπαιδευτικές  βαθμίδες  ΠΕ ,  ΤΕ ,  

ΔΕ  και  τα  λοιπά .   

 Έρχεται  το  Α .Σ .Ε .Π .  τώρα  και  λέει  ότι  να  τα  βάλετε  με  την  

σειρά .  Δεν  κάναμε  αυτό .  Ναι ,  το  είχε  πει  ο  κ .  Χρυσανθίδης  τότε ,  

κακώς  δεν  το  βάλαμε .  Δικαιώθηκε ,  μπράβο .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  

σενάρια  να  προσπαθούμε  να  δημιουργούμε  εντυπώσεις  νομίζω  δεν  

στέκουν  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Χαρίτο  απευθύνομαι  και  σε  σας ,  35 χρόνια  μέσα  

στα  σχολεία  ήμουνα  και  έχουμε  εδώ  και  εκπαιδευτικούς ,  επιμένω  πάλι  
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για  να  μην  υπάρχει  μπλοκάρισμα  και  θα  ήθελα  να  το  προσέξουμε .  

Άλλο  είναι  η  ειδικότητα ,  άλλο  είναι  η  βαθμίδα  εκπαίδευσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Λοιπόν ,  επειδή  εδώ  το  έργο  το  οποίο  θα  κληθεί  ο  

διαμεσολαβητής  να  κάνει  έχει  άμεση  σχέση  με  μια  συγκεκριμένη  

γνώση ,  έτσι  όπως  θα  το  διατυπώσουμε  και  μάλιστα  θα  πρέπει  να  είναι  

πρώτα  ΠΕ  μετά  ΤΕ  και  μετά  ΔΕ  και  μετά  ΥΕ ,  μπορεί  να  βρεθεί  λόγου  

χάρη  ένας  μαθηματικός ,  ο  οποίος  δεν  έχει  κοινωνιολογική  γνώση ,  δεν  

έχει  ασχοληθεί  ποτέ  με  την  ανθρωπολογία  της  κοινωνίας  και  αντί  να  

παραχθεί  έργο  θα  έχουμε  ένα  αποτελέσματα  το  οποίο  δεν  θα  είναι  

σύμφωνο  με  τον  στόχο .  Γι '  αυτό  επιμένω .   

 Η  πρότασή  μας  είναι  σαφής .  Πρώτα  πάνε  οι  ΠΕ ,  μετά  οι  ΤΕ   και  

στην  συνέχεια  πάνε  τα  άλλα  εφόσον  δεν  καλυφθεί  η  προηγούμενη  

θέση .  Όμως  εφιστώ  την  προσοχή  σε  αυτό  που  είπα  το  προηγούμενο ,  

άλλο  είναι  η  ειδικότητα  και  άλλο  είναι  η  βαθμίδα  εκπαίδευσης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  δεν  σας  καλύπτει  το  γεγονός  ότι  όλες  αυτές  οι  

αποφάσεις  όλο  το  πακέτο… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε  με  να  σας  απαντήσω .  Όλο  αυτό  το  πακέτο  πήγε  στο  Α .Σ .Ε .Π . .  

Τα  εξέτασαν  όλα .  Αυτό  που  έστειλαν  να  το  διευκρινίσουμε  είναι  να  τα  

βάλουμε  με  την  σειρά .  ΠΕ ,  ΤΕ .  Τώρα  τι  άλλο  να  λέμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  το  οποίο  θα  πω  και  ίσως  από  τις  λίγες  ή  η  

μοναδική  φορά  το  έχω  ακούσει  και  τιμά  τον  κ .  Αγγελίδη  με  την  

τοποθέτησή  του  και  έτσι  μπορεί  να  πάει  μπροστά  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  όταν  πραγματικά  κάνουμε  ένα  λάθος ,  το  αναγνωρίζουμε  

και  τον  τιμά  ιδιαίτερα  αυτό  το  οποίο  είπε ,  όμως  όσον  αφορά  το  

λεκτικό  ότι  εάν  είχαμε  κάτι  άλλο  στο  μυαλό  μας  να  αποφύγουμε  τον  

Α .Σ .Ε .Π . ,  όχι ,  ο  Α .Σ .Ε .Π .  είναι  μονόδρομος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορούμε  να  βάλουμε  διάφορα  άλλα  φωτογραφικά  και  αυτό  εδώ ,  τότε  

που  είπαμε  εμείς  ΠΕ ,  ΤΕ  και  τα  λοιπά ,  το  λέγατε  εσείς  και  εγώ ,  εάν  

πάρετε  την  απομαγνητοφώνηση  θα  δείτε  τι  λέω .  Μα  το  θεωρούμε  

αυτονόητο  ότι  έτσι  θα  είναι .  Το  είπα  εγώ .  Απλώς  δεν  το  πήραμε  σαν  

απόφαση .  Εντάξει ,  ωραία ,  δικαιώθηκε  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  τι  να  πούμε  

τώρα ;  Τι  να  συζητάμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  κλείσουμε ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Συμφωνούμε  ομόφωνα  για  την  

τροποποίηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  5ο  Διακρατικό  

Εργαστήριο  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  MAPS. 

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγη  ησυχία  όμως ,  εάν  είναι  δυνατόν .  Ο  κ .  Καρπουχτσής  

έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  ουσιαστικά  πρόκειται  για  το  πρόγραμμα  στο  οποίο  είμαστε  

ενταγμένοι  το  MAPS και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχαμε  

αποφασίσει  για  την  αύξηση  προϋπολογισμού  και  τις  νέες  δράσεις .   

 Εδώ  πέρα  σήμερα  ζητάμε  την  έγκριση  συμμετοχής  των  

εκπροσώπων  του  Δήμου  στις  εργασίες  του  5ο υ  Διακρατικού  

Εργαστηρίου  που  θα  γίνει  στο  Logford 13 και  14 Φεβρουαρίου  του  

΄18.  

 Σε  αυτό  μπορούν  να  συμμετέχουν  δυο  εκπρόσωποι  του  Δήμου  και  

δυο  εκπρόσωποι  της  τοπικής  ομάδας  στήριξης .  Οι  τελευταίοι  θα  

προκύψουν  από  τις  εργασίες  της  9η ς  συνάντησης ,  η  οποία  προβλέπεται  

να  γίνει  μέσα  στον  Ιανουάριο .   

 Το  δεύτερο  σκέλος  αφορά  την  ανάθεση  υπηρεσιών  επιπλέον  

τεχνικής  υποστήριξης  του  Δήμου  Σερρών  στην  λειτουργία  της  τοπικής  

ομάδας  στήριξης  και  στην  σύνταξη  του  ολοκληρωμένου  σχεδίου  
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δράσης  στο  πλαίσιο  των  δυο  διακρατικών  εργαστηρίων  στο  South 

Ambeli t ,  το  πρώτο  έχει  γίνει  και  το  επόμενο  που  θα  γίνει  στις  Σέρρες  

στην  εταιρεία  Eurotech,  η  οποία  είναι  ο  κύριος  ανάδοχος  του  έργου  

σήμερα  που  μιλάμε ,  έναντι  του  ποσού  των  4.500 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου  Φ .Π .Α .  βάσει  του  άρθρου  7  της  σύμβασης  που  

έχουμε  ήδη  υπογράψει  με  τον  Δήμο  Σερρών  και  επιτρέπει  στο  50% της  

σύμβασης  που  έχουμε  επέκταση  των  δραστηριοτήτων .  

 Τρίτον ,  την  ανάθεση  των  υπηρεσιών :   

Διοργάνωση  τελικής  συνάντηση  στις  Σέρρες  τον  Μάιο  και  

δημιουργία  βίντεο  σχετικού  με  τα  αποτελέσματα  του  MAPS συνολικού  

προϋπολογισμού  6.301 ευρώ .  4.800 και  1.500 αντίστοιχα ,  η  οποία  

ανάθεση  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1184412 με  

πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  στην  Διαύγεια  και  στο  σάιτ  του  

Δήμου  για  τουλάχιστον  15 μέρες  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  

οικονομικότερη  προσφορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  8/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού   

δικαίου  ορισμένου   χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την   

αντιμετώπισηεποχικών  αναγκών  του  τμήματος  Πρασίνου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταλαβαίνω  την  ανάγκη .  Πώς  θα  γίνει  επιλογή ;  Μπορεί  να  έρθουν  

εκατό ,  ποιους  θα  διαλέξουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Δούκα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Εδώ  δεν  υπάρχει  Α .Σ .Ε .Π . .  Με  απόφαση  Δημάρχου  είναι .  Δεν  υπάρχει  

Α .Σ .Ε .Π . .  Που  να  έχουν  εμπειρία .  Με  αυτούς  που  ήδη  συνεργάζονται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   Ομόφωνα  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για  το   

έτος  2018 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  12ο:  

Εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών  για  υπογραφή  συμβολαίου   

μεταβίβασης  λόγω  δωρεάς  από  τον  Δήμο  Σερρών  στην  ΔΕΥΑΣ   

του  αριθμ .  1514 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

εκτάσεως  8.130 τ .μ .  προς  υλοποίηση  και  εκτέλεση  της  αριθμ .  

307/1994 αποφάσεως  του  Δημ .  Συμβουλίου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  11/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Απολογισμός  δράσεων  του  τμήματος  Τουρισμού  έτους  2017.  

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

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  εάν  και  είχα  ετοιμάσει  παρουσίαση  να  την  δούμε  στις  

οθόνες ,  τελικά  δεν  κατέστη  δυνατόν  λόγω  τεχνικών  προβλημάτων .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  τον  απολογισμό  τον  έχετε  πάρει  όλοι ,  τον  

έχετε  διαβάσει ,  θα  πω  εν  τάχει  αυτά  που  κάναμε ,  τις  δράσεις   

 Συνεχίσαμε  το  πρόγραμμα  τουριστικής  προβολής  του  ΄17.  

Μέσα  σε  αυτό  ήταν :  

Πρώτον .  Η  δημιουργία  φυλλαδίου ,  το  οποίο  είναι  αυτό ,  

θρησκευτικού  τουρισμού  σε  έξι  γλώσσες .   

Όπως  γνωρίζετε  μετά  τον  Καλλικράτη  η  Νομαρχία ,  η  

Περιφερειακή  Ενότητα  δεν  έχει  πλέον  το  υλικό  που  είχε  κάποτε  και  

διένεμε  σε  εκθέσεις  και  σε  επισκέπτες ,  οπότε  οι  περισσότεροι  από  τον  

Νομό  έρχονται  σε  μας  και  ζητούν  είτε  σακούλες  είτε  χάρτες  είτε  

φυλλάδια ,  οπότε  πρέπει  να  είμαστε  έτοιμοι  και  να  τους  δίνουμε  για  να  

εξυπηρετούμε  αυτούς  και  έτσι  εξυπηρετούμε  όλο   τον  Νομό .   

 Συμμετοχή  σε  εκθέσεις .  

 Όπως  έχουμε  ξαναπεί  συμμετέχουμε  σε  συγκεκριμένες  εκθέσεις  

που  είναι  χώρες  στόχους  και  έχουμε  επισκέπτες  από  αυτές  τις  χώρες  

αλλά  κυρίως ,  ειδικά  των  Βαλκανίων  έρχονται  εδώ  και  19 με  20 χρόνια  

στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  είναι  οι  καλύτεροι  πελάτες  μας .   

Στην  συνέχεια ,  εκτός  από  το  εξωτερικό  πηγαίνουμε  σε  εκθέσεις  

του  εσωτερικού ,  στην  Θεσσαλονίκη  και  στην  Αθήνα .  Στην  

Θεσσαλονίκη  είναι  στην  Διεθνή  Έκθεση  με  την  οποία  έχουμε  ένα  πάρα  
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πολύ  καλό  περίπτερο  κάθε  χρόνο .  Πάμε  στην  Filoxenia που  είναι  η  

μεγαλύτερη  και  καλύτερη  έκθεση  τουρισμού  στην  Ελλάδα .   

 Επίσης ,  συμμετέχουμε  και  σε  δυο  εκθέσεις  στην  Αθήνα  που  

οφείλουμε  να  συμμετέχουμε  στο  λεκανοπέδιο ,  έστω  και  όταν  δεν  

συμμετέχει  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  κακώς  για  μένα ,  ο  

Δήμος  Σερρών  είναι  παρών  στην  Greek Tourism  2017 και  σε  μια  άλλη  

έκθεση ,  Greek Show 2017. Είναι  καινούργιες  εκθέσεις  και  

προσπαθούμε  και  εκεί  να  γνωρίζουμε  κόσμο  αλλά  κυρίως  να  μας  

γνωρίσει  ο  κόσμος  ποιοι  είμαστε ,  που  είμαστε  και  τι  προσφέρουμε .  

Τώρα  να  μην  ξεχάσω  να  επισημάνω  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

Σερρών ,  ο  οποίος  είναι  ένας  μεγάλος  πόλος  έλξης ,  ένα  πολύ  μεγάλο  

έργο ,  το  οποίο  είναι  το  μοναδικό  της  Ελλάδος  και  των  Βαλκανίων .   

Έτσι  λοιπόν ,  με  μεγάλα  γεγονότα  και  με  μεγάλη  προβολή  και  με  

την  πορεία  που  έχει  τα  τελευταία  χρόνια  με  όλες  τις  διοικήσεις  των  

τελευταίων  ετών ,  πάει  πάρα  πολύ  καλά  αλλά  εμείς  δεν  μένουμε  εκεί ,  

συνεχίζουμε  και  φέτος ,  την  προηγούμενη  χρονιά ,  συγνώμη  είχαμε  

συμμετοχή  σε  τρεις  εκθέσεις ,  πράγμα  πρωτόγνωρο .  Στην  Διεθνή  

Έκθεση  Θεσσαλονίκης  ως  Αυτοκινητοδρόμιο ,  στην  Auto Festival ,  τον  

Απρίλιο  του  ΄17 και  στην  Moto Show τον  Μάιο  του  ΄17. Δηλαδή  μια  

έκθεση  που  αφορούσε  το  αυτοκίνητο  και  μια  έκθεση  που  αφορούσε  την  

μοτοσυκλέτα .  Όλα  αυτά  έγιναν  στις  εγκαταστάσεις  της  ΔΕΘ .   

Προβολή  στον  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  τύπο .   

Στον  έντυπο  τύπο  είχαμε  καταχώρηση  στο  περιοδικό  της  

Filoxenia,  το  οποίο  ήταν  στην  αγγλική  και  βουλγαρική  γλώσσα  και  

διανεμήθηκε  και  σε  άλλα  κράτη ,  πράγμα  που  είναι  προς  όφελός  μας .   

Εδώ  θέλω  να  πω  και  κάτι  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών  και  

τον  Δήμαρχο .  
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Ότι  αντιμετωπίζω  πρόβλημα  στο  να  διαφημιστούμε ,  στο  να  

κάνουμε  μια  καταχώρηση  σε  περιοδικά  αξίας  300 ευρώ  από  το  

Λογιστήριο  με  δεδομένο   ότι  εδώ  παίρνουμε  την  απόφαση  εμείς ,  μας  

την  εγκρίνει  την  απόφαση  η  Περιφέρεια ,  μας  την  εγκρίνει  ο  ΕΟΤ  και  οι  

υπάλληλοι  κάποια  στιγμή  δεν  μου  δίνουν  ανάληψη  δαπάνης  για  300 

ευρώ .  

 Δεν  μπορώ  να  το  καταλάβω  και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  θα   

υπάρξει  αυτό  το  τροχοπέδη  και  στην  συνέχεια .   

 Παράλληλα ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο  είχε  δυο  καταχωρήσεις  στο  

περιοδικό  Auto Trip,  το  οποίο  το  ξέρετε  όλοι  με  χιλιάδες  τεύχη  

κυκλοφορίας  και  στο  περιοδικό  της  Astra Airl ines,  πράγμα  που  όλοι  οι  

ταξιδιώτες  αυτής  της  εταιρείας  διαβάζουν  το  περιοδικό  όταν  κάθονται  

στο  αεροπλάνο  και  πηγαίνουν  στον  προορισμό  τους .   

 Συμμετέχουμε ,  όπως  ξέρουμε ,  στο  Δίκτυο  Εκλεκτών  Ελληνικών  

Γεύσεων .  Είχαμε  συνάντηση .  Σκοπό  μας  είναι  να  προβληθούμε ,  να  

προβάλουμε  την  γαστρονομία  και  τον  τουρισμό  μας  σε  όλη  την  Ελλάδα  

και  όχι  μόνο .   

 Έχουμε  καταθέσει  ως  Δίκτυο  πρόταση  σε  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα .  

Περιμένουμε  να  πάρουμε  χρήματα  ο  κάθε  ένας  Δήμος  που  συμμετέχει  

και  κάθε  Επιμελητήριο ,  για  να  κάνει  δράσεις  προώθησης  

γαστρονομίας .   

 Συμμετείχαμε  στο  9ο  International  Meeting Of Tourism στην  

Φιλιππούπολη .  Διεθνή  συνάντηση .  Όπως  γνωρίζουμε  το  ΄19 η  

Φιλιππούπολη  είναι  πολιτιστική  πρωτεύουσα  της  Ευρώπης .  Εκεί  τα  

τελευταία  χρόνια  γίνεται  μια  μεγάλη  προσπάθεια  προβολής  τους  αλλά  

και  προβολής  από  την  δική  μας  πλευρά .  Συμμετείχαν  τα  κράτη  

Αλγερία ,  Αυστρία ,  Βουλγαρία ,  Ελλάδα ,  Ουγγαρία ,  Ινδία ,  Ιταλία ,  
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Μάλτα ,  Μαρόκο ,  Μαυροβούνιο ,  Νεπάλ ,  Ρουμανία ,  Ρωσία ,  Σερβία ,  

Σλοβενία ,  Σλοβακία ,  Τουρκία ,  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  Σκόπια .  Εκεί  

κάναμε  συναντήσεις  με  όλους  αυτούς .  Όλοι  αυτοί  μάθανε  κάτι  

παραπάνω  για  την  Ελλάδα  και  ιδίως  για  την  περιοχή  μας  και  για  τις  

Σέρρες .   

 Το  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  για  πέμπτη  συνεχή  χρονιά .   

 Εδώ  οφείλω  να  πω  ότι  όταν  ξεκινήσαμε  αυτή  την  προσπάθεια  ως  

Δήμος  δεν  υπήρχε  καμία  έκθεση  στο   Νομό  που  να  προβάλει  την  

γαστρονομία .  Καμία  μα  καμία .   

Εδώ  οφείλω  να  σας  ενημερώσω  γιατί  είστε  πάντα  θετικοί  και  

ψηφίζετε  ότι  θέλει  το  Τμήμα  Τουρισμού  και  σας  ευχαριστώ ,  η  βοήθεια  

που  παρέχεται  από  τους  μπουγατσοποιούς  δεν  μου  αρέσει .  Δεν  

επαρκεί .  Περιμένω  το  καινούργιο  ΔΣ  να  ξανά  μιλήσουμε ,  να  ξανά  

θέσουμε  την  όλη  προσπάθεια  σε  μια  άλλη  βάση .  Θέλω  να  έχουν  πιο  

ενεργή  συμμετοχή  για  να  γίνει  κάτι  πιο  μεγάλο .   

Εμείς  είμαστε  στην  διάθεσή  τους  αλλά  θέλουμε  και  την  βοήθεια  

αυτών ,  γιατί  κυρίως  γίνεται  γι '  αυτούς  και  για  τα  άλλα  τοπικά  

προϊόντα .   

Πάμε  σε  ένα  άλλο  γεγονός ,  το  οποίο  τα  τελευταία  τρία  χρόνια  

δημιουργούμε  Φεστιβάλ  Πολιτισμού ,  Τέχνης  και  Παιδείας  στις  Σέρρες .   

Όπως  ξέρετε  τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  έρθει  χιλιάδες  

διανυκτερεύσεις  από  παιδιά  κάποιων  χωρών ,  κυρίως  της  πρώην  

Ανατολικής  Ευρώπης .  Είναι  μια  μεγάλη  και  σοβαρή  κίνηση  που  

κάνουμε .  Είχαμε  το  ΄17 τρία  Φεστιβάλ  στην  πόλη  μας .  το  τρίτο  

Φεστιβάλ  Πολιτισμού ,  ‘Η  ελιά  της  Ειρήνης’ ,  10 και  11 Ιουνίου ,  το  2ο  

Διεθνές  Φόρουμ  Πολιτισμού  Παιδείας  και  Τέχνης  ‘Άρωμα  Ελλάδας’  

τον  Ιούνιο  και  ο  Μουσικός  Μαραθώνιος  τον  Νοέμβριο  του  ΄17. 
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Εδώ  οφείλω  να  πω  ότι  έχουμε  ως  οργάνωση  ένα  πρόβλημα  και  

δεν  ευθύνεται  κανείς .  Εκ  των  προτέρων  το  λέω .   

Ευτυχώς  τα  ‘Αστέρια’ ,  το  μεγάλο  αυτό  θέατρο  είναι  σχεδόν  

γεμάτο  πάντα .  Και  όταν  αποφασίσουμε  να  φέρουμε  τα  παιδιά  από  το  

εξωτερικό ,  δημιουργείται  ένα  πρόβλημα  και  δεν  μπορούμε  να  βρούμε  

μέρες  για  να  μπορούμε  να  κάνουμε  αυτά  τα  event τα  μεγάλα .  

Είμαι  σε  συνεχή  συνεργασία  και  άριστη  συνεργασία  έχω  με  τον  

Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  συνεργαζόμαστε ,  όπου  μπορεί  βοηθάει  ο  

άνθρωπος ,  όπου  δεν  μπορεί  σηκώνει  τα  χέρια  όπως  τα  σηκώνουμε  και  

εμείς .   

Θέλω  να  είστε  ενήμεροι ,  γιατί ;  Έχουμε  σκοπό  τώρα  το  καλοκαίρι  

είναι  προγραμματισμένο  21 με  23  Ιουνίου  να  φέρουμε  πάνω  από  200 

καλλιτέχνες  στην  πόλη  μας .  Είναι  περίπου  χίλιες  διανυκτερεύσεις .  Θα  

δούμε  με  τον  Πρόεδρο  πως  μπορούμε  και  εάν  μπορούμε  να  βοηθηθούμε  

για  να  μπορέσουμε  να  οργανώσουμε  στο  θέατρο  αυτή  την  μεγάλη  

διοργάνωση .   

Ξέρουμε  ότι  είναι  η  αίθουσα  γεμάτη  πάντα ,  υπάρχει  καλή  

διάθεση  από  τον  Πρόεδρο ,  από  την  διοίκηση ,  από  όλους  σας  πιστεύω  

και  θα  περάσουν  και  αυτά  τα  προβλήματα ,  ειδάλλως ,  όπως  έχει  γίνει ,  

τις  ημέρες  που  ο  TAP είχε  γεμάτα  τα  ξενοδοχεία  μας ,  αναγκαστήκαμε  

να  πάμε  τέτοιου  είδους  εκδηλώσεις  σε  άλλες  πόλεις ,  πράγμα  που  δεν  

το  θέλουμε .  Εννοείται  αλλά  οι  κλίνες  είναι  συγκεκριμένες  και  το  

θέατρο  είναι  μοναδικό ,  το  οποίο  θέλουμε  και  εμείς ,  θέλουμε  όλοι .  

Αλλά  πιστεύω  ότι  αυτή  η  προσπάθεια  που  κάνουμε  εμείς  είναι  

προσπάθεια  του  Δήμου  και  έτσι  κατευθύνεται  και  το  αίτημα  προς  τον  

Πρόεδρο  και  προς  την  διοίκηση  και  απλώς  σας  το  λέω  για  να   το  

γνωρίζετε .  
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Επαναλαμβάνω  Πρόεδρε ,  τα  έχουμε  συζητήσει  μαζί ,  έχουμε  άριστη  

συνεργασία ,  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα ,  απλώς  πρέπει  να  το  

αναφέρουμε  γιατί  είναι  απολογισμός .   

Το  ΄17 διεκδικήσαμε  χρηματοδότηση  από  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα ,  

υποβάλλαμε  την  πρόταση ,  στρατηγική  ολοκλήρωσης  βιώσιμης  αστικής  

ανάπλασης ,  πήραμε  πάρα  πολλά  χρήματα  ως  Δήμος ,  ως  Τουρισμός  

είναι  περίπου  100.000 για  να  κάνουμε  διάφορες  δράσεις .   

Εν  τάχει  θα  σας  πω  είναι  Εφαρμογές  και  Σήμανση  Τουριστικών  

Τοποσήμων  και  Μνημείων  και  δεύτερη ,  Ενέργεια  Προσέλκυσης  

Επισκεπτών  με  διάφορες  άλλες  δράσεις .   

Για  όλα  αυτά  θα  γίνουν  διαγωνισμοί ,  δεν  υπάρχει  κανένα  

πρόβλημα .  Μακάρι  να  έρχονται  χρήματα  και  με  διαφάνεια  να  τα  

διανέμουμε  και  να  κάνουμε  την  δουλειά  που  θέλουμε .   

Αυτό  που  δεν  γνωρίζετε ,  δεν  σας  το  είχα  στείλει ,  μου  φαίνεται  

μαζί  με  τον  απολογισμό ,  είναι  ότι  το  ΄17 προβληθήκαμε  σε  δυο  κράτη  

στις  κρατικές  τηλεοράσεις .  Κάναμε  στην  σέρβικη  κρατική  τηλεόραση  

δυο  εκπομπές  η  κάθε  μια  από  27 λεπτά ,  διαφημίστηκε ,  προβλήθηκε  ο  

δήμος  Σερρών ,  η  πόλη  των  Σερρών  και  η  λίμνη  Κερκίνη .  Ήταν  

συγκεκριμένη  εκπομπή .  Από  δυο  εκπομπές  από  27 λεπτά .  

Στην  πολωνική  κρατική  τηλεόραση ,  όπου  εκεί  προβάλαμε  τον  

Δήμο  Σερρών ,  την  πόλη  των  Σερρών  την  Ιερά  Μονή  Τιμίου  

Προδρόμου ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  το  εμπορικό  κέντρο  της  πόλης ,  τα  

μαγαζιά ,  τα  καταστήματα ,  την  παραδοσιακή  μπουγάτσα ,  την  

γαστρονομία  της  περιοχής  μας  και  ότι  άλλο  μπόρεσε  να  χωρέσει  στην  

εκπομπή .   
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Την  δεύτερη  την  έκανε  ο  Σερραίος  ο  Βαφείδης  που  είναι  

δημοφιλής  σεφ  στην  Πολωνία  και  κάνει  και  εκπομπή  σε  κρατικό  

κανάλι .   

Στην  πρώτη  στην  σέρβικη  κρατική  τηλεόραση  συμμετείχα  εγώ  

και  στα  δυο  τα  προγράμματα .   

Νομίζω  κάποιος  εδώ  την  έχει  δει  την  εκπομπή ,  να  μας  πει  τις  

εντυπώσεις  του ,  γιατί  με  κάποιους  έχω  συνομιλήσει .   

Προχωράω  και  λέω  ότι  το  ΄17 κάναμε  αδελφοποίηση  με  τον  Δήμο  

Αγίας  Νάπας  της  Κύπρου  και  ξεκινήσαμε  την  διαδικασία  

αδελφοποίησης  με  τον  μητροπολιτικό  Δήμο  τον  Νις  της  Σερβίας .   

Έχουν  πάρει  και  αυτοί  ήδη  την  απόφαση  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  το  θέμα  βρίσκεται  στο  υπουργείο  τους  και  δεν  θα  αργήσει  

να  παρθεί  και  εκεί  η  απόφαση .   

Φτάσαμε  στο  δια  ταύτα  της  όλης  υπόθεσης ,  γιατί  νομίζω  κατ’  εμέ  

ότι  κάνουμε  σοβαρή  προσπάθεια  με  την  συνδρομή  και  την  

συμπαράσταση  όλων  σας   οι  διανυκτερεύσεις  των  ξενοδοχείων  έχουν  

φτάσει  στο  σημείο  που  ήταν  το  ΄10 και  θα  σας  αναφέρω  συγκεκριμένα  

νούμερα .  Για  παράδειγμα ,  το  2010 το  σύνολο  Ελλήνων  που  

διανυκτέρευσαν  στην  πόλη  μας  ήταν  141.283 επισκέπτες .  

Διανυκτερεύσεις .  141.283 το  ΄10. Τώρα  που  μιλάμε ,  αφού  είχαμε  μια  

κατηφόρα ,  ξανά  σηκωθήκαμε  και  έχουμε  141.190.  είμαστε  σχεδόν  στα  

ίδια  με  το  ΄10.  

Όσον  αφορά  τους  αλλοδαπούς ,  γιατί  κάνουμε  ιδιαίτερη  

προσπάθεια ,  το  ΄10 ήταν  13.877.  Αλλοδαποί  επιλαμβάνω ,  13.877.  Το  

΄11 που  αναλάβαμε  ήταν  13.315.  το  ΄16 είναι  35.921.   

Λυπάμαι  που  δεν  μπόρεσα  να  σας  τα  δείξω  αυτά ,  ήθελα  να  σας  τα  

δείξω ,  τα  έχω  κάνει  και  σε  πίνακες ,  δεν  σημαίνει ,  επαναλαμβάνω  και  
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το  λέω  για  πολλοστή  φορά ,  ότι  όλα  αυτά  είναι  γιατί  εμείς  είμαστε  οι  

καλύτεροι  και  κάνουμε  την  προσπάθεια .  

Εμείς  πήραμε  το  νήμα  από  τους  προηγούμενους  και  το  πήγαμε  

πολύ  παραπέρα .  Σε  αυτό  συμβάλλουν  όλοι  και  συνέβαλαν  στο  

παρελθόν  και  συμβάλλουν  όλοι  οι  φορείς  που  ασχολούνται  με  τον  

τουρισμό .  Αυτό  όμως  που  είναι  αδιαμφισβήτητο  είναι  ο  Δήμος  Σερρών  

κάνει  μια  σοβαρή  προσπάθεια  και  γι '  αυτό  και  έχουμε  καλό  

αποτέλεσμα  ως  Νομός .   

Επαναλαμβάνω ,  είναι  συλλογική  προσπάθεια  με  όλους  τους  

φορείς  αλλά  εμείς  κάνουμε  την  δική  μας  προσπάθεια  να  πάμε  το  νήμα  

ακόμη  περισσότερο .   

Όλο  το  πρόγραμμα  αυτό  που  προανέφερα ,  τα  Φεστιβάλ ,  οι  

εκτυπώσεις ,  οι  εκθέσεις ,  τα  meetings και  αυτά ,  κόστισαν  στον  Δήμο  

Σερρών  20.000 ευρώ  μόνο .   

Τέλος  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  συνεργαζόμαστε  με  όλους  τους  

φορείς  του  Νομού  Σερρών  και  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  

προκειμένου  να  επιτευχθεί  το  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα  για  τον  

τόπο  μας .   

Το  τμήμα  Τουρισμού  εργάζεται  μεθοδικά  με  την  δική  σας  

συμπαράσταση  και  την  ψήφος  σας  σε  ότι  κάνουμε .  Το  θετικό  

αποτέλεσμα  της  συνεχόμενης  αυτής  προσπάθειας  είναι  εμφανές  και  

έχει  καταγραφεί  και  οι  επαγγελματίες  του  Νομού  και  του  Δήμου  το  

γνωρίζουν  καλά .   

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Εάν  έχετε  ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης ,  κύριε  Μηλίδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Ο  κ .  Στεργίου  και  ο  
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κ .  Τερζής .  Υπάρχει  άλλος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Και  ο  Πρόεδρος  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  εάν  και  εφόσον  χρειαστεί .   

 Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  τα  άλλα  θέματα  είναι  συνυφασμένα  με  το  

συγκεκριμένο  θέμα ,  έχουν  αρκετά  κοινά  και  θεωρώ ,  βέβαια  και  τα  δυο  

θέματα  που  ακολουθούν  θα  έπρεπε  να  είναι  σε  ένα ,  ακούσαμε  την  

τοποθέτηση ,  τον  απολογισμό  του  εντεταλμένου  συμβούλου  του  κ .  

Γρηγοριάδη ,  ο  οποίος  έχει  μια  εμπειρία  στα  θέματα  του  τουρισμού  και  

δεν  θα  ακυρώσουμε ,  σε  καμία  περίπτωση  αυτά  τα  οποία ,  σε  αυτά  τα  

οποία  αναφέρθηκε ,  όπως  επίσης  θα  ψηφίσουμε  και  τα  παρακάτω  

θέματα ,  που  είναι  και  τα  τρία  δηλαδή  που  αφορούν  το  θέμα  του  

τουρισμού  ως  παράταξη .   

 Όμως  επειδή  ο  τουρισμός  είναι  πολύ  σημαντικό  κομμάτι ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  με  ένα  μονοπρόσωπο  όργανο ,  χωρίς  να  υπάρχει  

υπηρεσιακή  υποστήριξη ,  χωρίς  να  υπάρχουν  τα  ανάλογα  κονδύλια ,  

διότι  με  20.000,  όπως  αναφερθήκατε ,  δεν  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  

προβάλουμε  και  να  φέρουμε  το  αποτέλεσμα  το  οποίο  θέλουμε  στον  

Δήμο  μας ,  μοιράζοντας  κάποια  φυλλάδια  σε  εκθέσεις  και  

συμμετέχοντας  σε  εκθέσεις .  Αυτό  το  οποίο  θα  πρέπει  να  δούμε  και  να  

δείτε ,  θα  πρέπει  να  είναι  και  ο  εσωτερικός  τουρισμός ,  από  τον  οποίο  

μπορούμε  να  έχουμε  πάρα  πολλά  οφέλη ,  εφόσον ,  βέβαια ,  στελεχωθεί  

το  τμήμα  σας ,  γιατί  αναφερθήκατε  σε  τμήμα .   

 Εγώ  δεν  ξέρω  στον  Δήμο  εάν  υπάρχει  τμήμα .  Το  τμήμα  σημαίνει  

ότι  έχει  και  προσωπικό ,  έχει  και  προϊστάμενο ,  εάν  είναι  Διεύθυνση  

έχει  και  προϊστάμενο ,  εάν  είναι  τμήμα ,  Διεύθυνση  με  Διευθυντής ,  με  

γραμματεία .  Εγώ  ξέρω  ότι  είναι  ένας  κύριος  Γρηγοριάδης ,  ο  οποίος  
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συνεχώς  ασχολείται  με  το  κομμάτι  αυτό  και  προσπαθεί  να  βοηθήσει  

τον  Δήμο  όσον  αφορά  την  προσέλευση  τουριστών  με  αυτά  όλα  που  

αναφέρατε .   

 Καταρχήν  και  έχουμε  συζητήσει  και  μαζί  το  ποσό  είναι ,  νομίζω ,  

με  20.000 δεν  μπορούμε  να  πετύχουμε  και  να  φέρουμε  αποτελέσματα ,  

τα  οποία  θέλουμε ,  διότι  δαπανούμε  και  σημαντικά  ποσά  είναι  επίσης  

ένα  σημαντικό  ποσό  είναι  και  τα  έξοδα ,  τα  οποία  καταβάλλονται  με  το  

να  συμμετέχετε  σε  όλες  τις  εκθέσεις  αυτές  και  στο  πρόσωπό  σας ,  τα  

οποία  επιβαρύνουν  και  τον  Δήμο ,  βέβαια ,  αυτά .   

 Εγώ  θα  αναφερθώ  σε  ένα  απλό  παράδειγμα  που  ανέφερα  για  τον  

εσωτερικό  τουρισμό .  Εάν  θέλετε  κάποια  στιγμή  να  γίνει  και  μια  

συνάντηση ,  ώστε  να  γίνει  ανταλλαγή  απόψεων  σε  κάποια  θέματα  επ’  

ωφελεία  του  Δήμου  μας  για  να  έχουμε  έτσι  ένα  αποτελέσματα  το  οποίο  

το  αποτέλεσμα  του  τουρισμού  είναι  μακροχρόνιο .  Σε  καμία  των  

περιπτώσεων  δεν  περιμένουμε  αποτελέσματα  σε  ένα  χρόνο  μέσα .   

 Το  λέω  αυτό  για  να  ενημερώσω  τους  συναδέλφους ,  δεν  ξέρω  εάν  

το  έχετε  αντιληφθεί ,  ένα  απλό  παράδειγμα ,  μπορώ  να  σας  αναφέρω  

πολλά  αλλά  ένα  απλό ,  το  ξενοδοχείο  το  Μακεδονία  Παλλάς  το  έχει  

αναλάβει  ο  Πρόεδρος  του  ΠΑΟΚ  ο  Ιβάν  Σαββίδης .  Είδα  εκεί  ότι  

διοργανώνει  εκδρομές  εσωτερικές  μονοήμερες ,  διήμερες ,  τριήμερες  και  

είδα  μονοήμερη  εκδρομή  στον  λόφο  Καστά .  Γιατί  σας  το  λέω  αυτό ;  

Δηλαδή  μεταφέρει  τους  τουρίστες  από  το  ξενοδοχείο ,  τους  πηγαίνει  

εκεί ,  μένουν  στο  ξενοδοχείο ,  τρώνε  στην  Θεσσαλονίκη ,  κινούνται  στην  

Θεσσαλονίκη  και  τα  λοιπά .  

 Άρα  λοιπόν ,  μπορούμε  να  κινηθούμε  σε  τέτοια  επίπεδα  και  με  

τους  άλλους  δήμους  και  μπορούμε  να  πετύχουμε  γρήγορα  

αποτελέσματα  για  να  έχει  μεγάλα  οφέλη  ο  Νομός .  
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 Εμείς ,  επαναλαμβάνω ,  δεν  ακυρώνουμε  την  προσπάθειά  σας ,  δεν  

ακυρώνουμε  την  τεχνογνωσία  σας ,  γιατί  πραγματικά  και  προσωπικά  

σας  ξέρω  πόσο  αγωνίζεστε ,  αλλά  νομίζω  ότι  ένα  πλάνο  λειτουργίας  για  

τον  Τουρισμό  σε  μια  συνάντηση  ανθρώπων  που  γνωρίζουν  και  

ενδιαφέρονται ,  θα  φέρουν  καλύτερα  αποτελέσματα  για  τον  Δήμο  μας .  

 Εμείς ,  όπως  σας  προείπα ,  θα  ψηφίσουμε  και  τα  τρία  θέματα  αλλά  

θα  πρέπει  και  ο  Δήμος ,  η  Δημοτική  Αρχή  να  δώσει  μεγαλύτερα  

κονδύλια  στο  κομμάτι  αυτό  και  ειδικά  την  εποχή  αυτή  την  οποία  την  

έχουμε  μεγάλη  ανάγκη  από  την  προσέλευση  τουριστικών .   

 Είδατε  λοιπόν  με  μια  εταιρεία  που  έχει  έρθει  στις  Σέρρες  τι  

ακριβώς  έγινε  αυτό  το  διάστημα .   

Άρα  λοιπόν ,  θέλει  όλοι  να  ενδιαφερθούμε  πολύ  περισσότερο .  Εμείς  θα  

είμαστε  αρωγοί  στην  προσπάθεια  αυτή  που  θέλετε  να  κάνετε ,  αρκεί  και  

ο  Δήμος  να  καταβάλει  μεγαλύτερα  κονδύλια  και  να  υπάρξει  ένα  πλάνο  

δράσης  μακροχρόνιο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  τονίσω  αυτό  το  οποίο  είναι  και  αυτονόητο ,  υποθέτω ,  από  

όλους ,  ότι  η  επένδυση  στον  τουρισμό  είναι  επένδυση  στο  μέλλον .  Είναι  

βέβαιο  ότι  η  προστιθέμενη  αξία  θα  φανεί  την  μεθεπόμενη  μέρα ,  όχι  την  

αμέσως  επόμενη .  

 Όμως  πριν  τοποθετηθώ  θα  ήθελα  να  επισημάνω  το  εξής  και  

διορθώστε  με  εάν  κάνω  λάθος .  Έχω  την  αίσθηση  πως  είναι  ο  μόνος  

τομέας ,  ο  οποίος  κάνει  απολογισμό  τέτοιου  είδους .  Εάν  υπάρχει  και  

άλλος  τομέας  που  κάνει  απολογισμό  τέτοιου  είδους  επιτρέψτε  μου  να  

τα  πάρω  πίσω ,  αλλά  αυτή  την  αίσθηση  έχω .   
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 Επανέρχομαι  λέγοντας  ότι  όλα  αυτά  τα  οποία  αναφέρονται  σε  

αυτά  τα  τρία  θέματα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχει  απόλυτη  συνάφεια  

αυτών  των  τριών  και  η  τοποθέτησή  μας ,  μάλλον ,  θα  καλύπτει  και  τα  

τρία ,  είναι  επένδυση  στο  μέλλον  και  δεν  είναι ,  δεν  θα  πρέπει  να  

τίθεται  θέμα  οικονομίας  σε  αυτό  το  που  λέγεται  τουρισμός  και  

προβολή .   

 Είναι  σίγουρο  πως  οι  20.000 για  προβολή ,  κατά  την  ταπεινή  μου  

άποψη ,  δεν  είμαι  ειδικός ,  άλλοι  είναι  ειδικοί ,  είναι  πολύ  λίγα .  Γιατί ;  

Γιατί  που  προσβλέψουμε ;  Που  στοχεύουμε ;  Στοχεύουμε  στο  να  έρθει  

κόσμος .  Το  μάρκετινγκ  τι  λέει ;  Για  να  μπορέσεις  να  προσελκύσεις  θα  

πρέπει  και  να  ξοδέψεις  και  μετά  θα  μαζέψεις  ότι  έχει  ξοδέψει .  Να  το  

πω  έτσι  απλά  λαϊκά ,  για  να  γίνομαι  και  απόλυτα  κατανοητός ,  αυτό  λέει  

η  βασική  αρχή  του  μάρκετινγκ .   

 Εδώ  όμως  θα  ήθελα  να  πω ,  κ .  Γρηγοριάδη ,  το  εξής :  υπάρχουν  

όντως  δυο  βιντεάκια  τα  οποία  είδα  που  αναφέρονται  στην  λίμνη  και  

αναφέρονται  και  στις  Σέρρες .  Και  τα  δυο  είναι  στις  σέρβικη .  Όταν  εγώ  

τα  είδα  ήταν  στην  σέρβικη  γλώσσα .   

 Ένα  ερώτημα ,  γιατί  άραγε  θα  πρέπει  να  απευθυνόμαστε  μόνο  

στους  Σέρβους ,  τώρα  και  στους  Πολωνούς  μου  είπατε  και  να  μην  

απευθυνόμαστε  και  προς  τους  Έλληνες ;  Γιατί  θα  πρέπει  να  προβάλουμε  

τις  Σέρρες ,  όχι  μονάχα  έξω  αλλά  και  σε  άλλους  Νομούς .   

 Προ  ημερών  ήμουν  στον  Βόλο  και  κουβεντιάζαμε  ακριβώς  το  

θέμα  της  προβολής  του  Δήμου  Σερρών  και  τους  είπα  ότι  μπείτε ,  σας  

παρακαλώ  στο   You Tube και  δείτε  αυτά  τα  βιντεάκια  και  εφόσον  την  

άλλη  μέρα  επικοινωνήσαμε  μου  είπαν  ότι  είναι  πάρα  πολύ  καλά  αλλά  

είναι  στην  σερβική  γλώσσα .  Δεν  θα  έπρεπε  να  είναι  στα  ελληνικά ;  Δεν  
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νομίζω  ότι  και  το  κόστος  είναι  μεγάλο .  Το  κόστος  πρέπει  να  είναι  

μηδαμινό .   

 Άρα  λοιπόν ,  εδώ  τελειώνοντας  θα  έπρεπε  να  επισημάνω  το  εξής  

και  νομίζω  ότι  εκφράζω  το  σύνολο  της  παράταξης ,  ότι  πρέπει  να  

δεχθούν  οι  πάντες  ότι  όντως  ο  τουρισμός  είναι  επένδυση  στο  μέλλον ,  

τα  χρήματα  τα  οποία  διατίθενται  για  προβολή  είναι  πολύ  λίγα ,  κύριε  

Δήμαρχε  και  θα  πρέπει  αυτό  να  το  δείτε  και  φυσικά ,  θα  πρέπει  να  

επιδιώξετε ,  εφόσον  εσείς  αυτή  την  στιγμή  έχετε  τα  ιν ία  του  Δήμου ,  να  

επιδιώξετε  και  ότι  έχει  σχέση  με  την  γραμματειακή  υποστήριξη .  

 Λέει  ο  λαός  «Ένας  κούκος  δεν  φέρνει  την  Άνοιξη». Εδώ  

βλέπουμε  ότι  ένας  κούκος  φέρνει  την  Άνοιξη  μεν  αλλά  καιρός  είναι  να  

βοηθηθεί  για  να  έρθει  λίγο  πιο  γρήγορα .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Παίρνοντας  την  αφορμή  από  την  τοποθέτηση  του  κ .  

Αναστασιάδη ,  κάνουμε  ένα  λάθος .  δεν  είναι  ένας  κούκος .  Τουρισμός  

δεν  έρχεται  μόνο  από  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  Δηλαδή  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

δεν  φέρνει ;  Το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  την  Πανεπιστημιάδα  Χορού ;  Η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;  Η  Αντιδημαρχία  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ;  Ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  τον  αθλητικό  τουρισμό ;  Έχει  ένα  τμήμα  που  συντονίζει  

τον  τουρισμό  αλλά  έχει  πολλά  πόδια  ο  τουρισμός  στις  Σέρρες .   

 Πόσες  αθλητικές  διοργανώσεις  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  φιλοξένησε  

στα  αθλητικά  κέντρα  του  Δήμου ;  Πανελλήνια  πρωταθλήματα .  Τάε  κβον  

ντο ,  πάλης ,  στίβου .  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πόσες  η  Πανεπιστημιάδα ;  Η  
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Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  την  πανελλήνια  και  μόνο  χορευτική  συνάντηση  και  ένα  

σωρό  άλλες  εκδηλώσεις .  Το  τμήμα  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού .   

Δεν  είναι  λοιπόν  μονοπρόσωπο ,  δεν  είναι  ένας  κούκος .  Συνολικά  

λειτουργεί  ο  Δήμος  στον  τομέα  του  Πολιτισμού  και  του  Αθλητισμού  

και  των  άλλων  κοινωνικών  δράσεων ,  άρα  και  του  Τουρισμού  γενικά  

και  ο  Θρησκευτικός  Τουρισμός  μέσα  με  την  πρόσφατη  εκδήλωση  που  

εντάξαμε  το  Χορωδιακό  Φεστιβάλ  Θρησκευτικής  Μουσικής .  

Να  μην  λοιπόν  λέμε  ότι  είναι  μονοπρόσωπο .  Είναι  άριστη  η  

δουλειά  που  κάνει  ο  συνάδελφος ,  εννοείται  ότι  τα  20 χιλιάρικα  τα  

επενδύει  πολλαπλάσια ,  όχι  διπλάσια  και  δεκαπλάσια  και  με  τα  

αποτελέσματα  τα  αριθμητικά  στον  απολογισμό  έχω  μείνει  έκπληκτος  

με  αυτά  που  μας  έχει  πει .  

Βέβαια ,  θα  κάνω  και  μια  πρόταση .  Δεν  έχει  ένα  θέατρο  μόνο  ο  

Δήμος  Σερρών .  υπάρχει  και  το  θερινό  θεατράκι  και  με  την  ανάπλαση  

της  Δορυλαίου  και  με  τις  επεμβάσεις  που  γίνανε  τα  τελευταία  τέσσερα ,  

πέντε ,  έξι  χρόνια  και  που  γίνονται  συνέχεια  στην  υποδομή  του  θεάτρου  

εκεί ,  θα  μπορούν  κατά  τους  μήνες  Ιούνιο  μέχρι  και  Σεπτέμβριο ,  έτσι  

όπως  έχει  η  κλιματική  αλλαγή  έχει  φτάσει  το  καλοκαίρι  μέχρι  και  

Οκτώβριο ,  θα  μπορούν  να  φιλοξενηθούν  λοιπόν ,  αγαπητέ  συνάδελφε ,  

κ .  Γρηγοριάδη  και  εκεί  δράσεις  και  να  μην  περιμένουμε  μόνο  από  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  την  πολύπαθη  πλέον  αίθουσα  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .   

Μιλάω  και  ως  αντιπρόεδρος  όπου  φιλοξενεί  σε  κάποια  στιγμή  και  

στις  3:00΄  η  ώρα  το  βράδυ  θα  βάλουμε  εκδηλώσεις  εκεί  για  να  

προλάβουμε  το  πρόγραμμα  και  τις  αργίες  και  25η  και  28η  και  όλα .   

Ας  λοιπόν ,  κοιτάξουμε  και  το  θερινό  θεατράκι  και  άλλη  μια  

πρόταση .  Ευρώπη  δεν  είναι  μόνο  από  ανατολή  και  κέντρο .  Δεν  είναι  

μόνο  Βαλκάνια .  Έχουμε  και  Δυτική  Ευρώπη .  Ας  φέρουμε  κανένα  
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γκρούπ  και  έξω  από  το  πρώην  Ανατολικό  Μπλοκ ,  που  να  μιλάνε  μόνο  

αυτό  στο  Σλαβο-Σερβο-Κροατο-Γιουγκοσλα-Βουλγαρικό  μόρφωμα .  Ας  

κοιτάξουμε  λίγο  και  από  εκεί ,  γιατί  βλέπω  τα  τελευταία  χρόνια  μόνο  

από  εκεί  χορευτικά  και  άλλα  διάφορα .   

Πρόταση  είναι ,  δεν  είναι  παρατήρηση ,  διότι  και  εκείνοι  είναι  

Ευρωπαίοι ,  έχουν  υψηλό  βιοτικό  επίπεδο  και  υψηλό  κομπόδεμα  που ,  

εάν  έρθουμε  εδώ ,  μπορεί  να  το  καταθέσουν  στην  Σερραϊκή  αγορά .   

Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κάνοντας  μια  σύντομη  αναφορά  θέλω  να  πω  ότι  ο  Νομός  Σερρών ,  γιατί  

ο  Δήμος  μας  σαν  μητροπολιτικός  δήμος  παίζει  τον  ρόλο  που  έπαιζε  

κάποτε  η  Νομαρχία  και  ηγείται  δηλαδή  στους  άλλους  περιφερειακούς  

δήμους ,  θέλω  να  πω  ότι  η  κατεύθυνση  η  οποία  είχε  δοθεί  για  τις  

Σέρρες  ήταν  αποκλειστικά  οικονομικά  με  την  γεωργία .   

 Δυστυχώς ,  τα  τελευταία  χρόνια  με  την  οικονομική  κρίση  

παρατηρήθηκε  ότι  η  γεωργία  δεν  αποδίδει  αυτά  που  απέδιδε  

παλαιότερα  και  αναγκάστηκε  δηλαδή  οι  Σερραίοι  επιχειρηματίες  να  

στραφούν  και  σε  άλλους  τομείς ,  οι  οποίοι  άλλοι  Νομοί  τους  είχαν  πάει  

πολύ  μπροστά .   

 Ένας  τέτοιος  αποδοτικός  τομέας  είναι  και  ο  Τουρισμός ,  τον  

οποίο  διάφοροι  νομοί  με  τις  φυσικές  καλλονές  που  έχουν  ή  την  ιστορία  

τους ,  τον  έχουν  προωθήσει  πάρα  πολύ .   

 Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  την  δουλειά  που  κάνει  σήμερα  το  Γραφείο  

Τουρισμού  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  νομίζω  ότι  είναι  μια  φανταστική  
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δουλειά .  Με  ένα  μπάτζετ  των  20.000 προσπαθεί  να  στήσει  κάτι  για  τον  

Νομό .   

 Βέβαια ,  δεν  λέω  ότι  δεν  υπάρχουν  και  άλλα  τμήματα  του  Δήμου  

που  συνηγορούν  στο  να  γίνεται ,  στην  κατεύθυνση  του  Τουρισμού .  Εάν  

όμως  θέλουμε  και  συνεχίζοντας  και  την  τοποθέτηση  του  κ .  

Αναστασιάδη ,  να  κάνουμε  μια  σοβαρή  επένδυση  για  το  μέλλον  αυτής  

της  πόλης  και  αυτού  του  Νομού ,  είναι  είμαστε  μητροπολιτικός  Δήμος ,  

οπωσδήποτε  πρέπει  να  δημιουργηθεί  το  Τμήμα  Τουρισμού ,  να  

υπάρχουν  και  υπάλληλοι  και  οπωσδήποτε  πρέπει  να  βρούμε  νέα  

κονδύλια  με  μεγαλώσει .  

 Με  20.000 δεν  μπορούμε  τελικά  να  είμαστε  ανταγωνιστικοί  προς  

τους  άλλους  Νομούς ,  προς  άλλες  πόλεις .  Πρέπει  να  δώσουμε  και  σαφή  

κατεύθυνση  προς  το  τμήμα  του  Τουρισμού ,  για  να  μπορέσουμε  τελικά  

αυτά  τα  οφέλη  να  τα  έχουμε  και  σε  θέσεις  εργασίας .  

 Γνωρίζετε  ότι  όσες  πόλεις  έχουν  αναπτύξει  τον  τουρισμό ,  έχουν  

κερδίσει  σε  ανθρώπινο  δυναμικό ,  σε  χρήματα  που  μπαίνουν  μέσα  και  

όχι  μόνο  από  τους  εξωτερικούς  επισκέπτες .  Ο  εσωτερικός  τουρισμός  

πρέπει  να  προβληθεί .   

 Βέβαια ,  είχαμε  και  την  ατυχία  να  μην  υπάρχει ,  ξέρετε  τι  συνέβη  

στον  Λαϊλιά ,  ξέρετε  με  το  χιονοδρομικό  κέντρο  που  ήμασταν  πρώτοι  

και  μείναμε  τελευταίοι ,  αυτές  οι  αστοχίες ,  οι  οποίες  συνέβησαν  

παλαιότερα ,  πρέπει  να  τις  δούμε .  Να  συνεργαστούμε ,  να  πάμε  

μπροστά ,  να  γίνει  πάλι  το  χιονοδρομικό  κέντρο ,  να  γίνει  πάλι  εκεί  

πέρα  πόλος  έλξης  για  τους  άλλους ,  τον  εσωτερικό  τουρισμό ,  τον  οποίο  

τον  έχουμε  ανάγκη .   

 Νομίζω  ότι  όταν  τελικά  δραστηριοποιηθούμε ,  όπως  

δραστηριοποιούμαστε  σήμερα  με  μεγαλύτερο  μπάτζετ  σωστά  
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κατευθυνόμενο ,  θα  μπορέσουμε  τελικά  και  οι  επενδύσεις  από  

Σερραίους  επιχειρηματίες  να  αυξηθούν  και  τα  ξενοδοχεία  να  γίνουν  

και  να  μπορέσουμε ,  τελικά ,  να  φέρουμε  περισσότερο  κόσμο .  

 Όσον  αφορά  για  αίθουσα ,  υπάρχει  αίθουσα  αλλά  δυστυχώς  η  

πολιτεία ,  υπάρχει  η  αίθουσα  του  Εργατικού  Κέντρου .  Δεν  έχει  

καρέκλες  που  είναι  ένα  πολύ  ωραίο  θέατρο ,  που  μπορούσε  βοηθητικά  

να  σταθεί ,  αλλά  δυστυχώς  η  πολιτεία ,  εδώ  και  χρόνια  ενώ  ανακαίνισε  

ολόκληρη  την  αίθουσα ,  κολλάει  για  40.000 και  δεν  βάζει  καρέκλες .   

 Αυτή  είναι  η  ντροπή  του  ελληνικού  κράτους  και  η  ντροπή  για  μας  

του  Σερραίους  ότι  δεν  μπορέσαμε ,  τελικά ,  να  πείσουμε  την  πολιτεία  να  

βάλει  30 χιλιάρικα  να  βάλει  καρέκλες  σε  ένα  θέατρο  και  μαζευόμαστε  

όλοι  στα  Αστέρια .   

 Εγώ   προσωπικά  ντρέπομαι  για  την  κεντρική  διοίκηση  και  

ντρέπομαι  και  για  μας ,  οι  οποίοι  δεν  κάναμε  τις  απαραίτητες  πιέσεις  

για  να  μπορέσει  τελικά  να  γίνει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  λόγια  και  από  εμένα  σχετικά  με  τα  θέματα  τουρισμού .  Συμφωνώ  

με  τους  προλαλήσαντες .  Όντως  ο  τουρισμός  στον  Δήμο  Σερρών  

καταγράφει ,  νομίζω ,  αρκετά  θετικά  τόσο  από  το  εσωτερικό  όσο  και  

από  το  εξωτερικό .   

 Να  μην  επαναλάβω  ότι  είπαν  οι  προλαλήσαντες .  Προσθέτω  ότι  

σχετικά  πάντα  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  όπου  εκπροσωπώ  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  τον  Δήμο  ως  Πρόεδρος ,  έχοντας  αντιπρόεδρο  τον  κ .  

Γρηγοριάδη ,  τον  κ .  Γάτσιο ,  ένα  7μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  το  

οποίο  πράγματι  λειτουργεί  μέχρι  σήμερα ,  τουλάχιστον ,  με  ομοψυχία ,  
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με  ομοφωνία  στις  αποφάσεις ,  πραγματικά  έχουμε  δει  τα  πράγματα  από  

την  θετική  τους  όψη .   

 Τα  βήματα  τα  οποία  έχουν  γίνει  το  ΄17, νομίζω  τιμούν  τον  Δήμο  

Σερρών  με  πολλές  δράσεις  στον   μηχανοκίνητο  αθλητισμό ,  με  πολλές  

επενδύσεις ,  ιδιαίτερα  σε  επίπεδο  ασφάλειας  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

 Φέτος  προχωράμε  στο  διαφημιστικό  κυρίως  κομμάτι ,  το  οποίο  

πράγματι  έλειψε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Δεν  

είναι   ο  χώρος ,  έχουμε  αλλάξει  ουσιαστικά  αντίληψη  ως  Διοικητικό  

Συμβούλιο .  Δεν  είναι  δυνατόν  αυτό  το  κόσμημα ,  αυτό  το  στολίδι  του  

Δήμου  Σερρών  και  της  Ελλάδας  και  των  Βαλκανίων   ακόμη ,  να  μην  το  

γνωρίζουν ,  όχι  μόνο  οι  Έλληνες  αναβάτες  και  τα  λοιπά ,  αλλά  να  μην  

το  γνωρίζουν  τα  σχολεία  μας .  Να  μην  το  γνωρίζει  το  κάθε  βαλκανικό  

κράτος ,  γιατί  όχι  και  ευρωπαϊκό ;   

 Είχαμε  την  τύχη  να  φιλοξενήσουμε  τον  τελικό  Drif t  του  

παγκοσμίου  και  Πανευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Drif t ,  έναν  αγώνα  

που  πολλά  ευρωπαϊκά  Αυτοκινητοδρόμια  θα  ήθελα  να  φιλοξενήσουν  

αλλά  δεν  τα  κατάφεραν .  Το  καταφέραμε  εμείς  ως  Αυτοκινητοδρόμιο  

Σερρών ,  όχι  μόνο  για  το  ΄17, που  μας  πέρασε ,  αλλά  επειδή  ο  πρόεδρος  

της  Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας  ενθουσιάστηκε  από  τον  τρόπο  

λειτουργίας  των  ημερών  εκείνων ,  κατοχύρωσε  και  για  το  ΄18 τον  

τελικό  Πανευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  πάλι  στις  Σέρρες ,  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών .  

 Είναι  μεγάλη  τιμή ,  είναι  μεγάλη  διαφήμιση  αυτή .  Αυτή  πράγματι ,  

εκτός  από  τα  κέρδη  τα  οποία  έφερε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  είναι  

ουκ  ολίγα  και  μπορώ  να  σας  πω  και  το  νούμερο ,  ας  πούμε ,  περίπου  

40.000 ευρώ ,  το  νούμερο  είναι  πάρα  πολύ  υψηλό ,  νομίζω  ότι  η  φετινή  
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χρονιά ,  το  ΄18 ήδη  με  τον  προγραμματισμό  τον  οποίο  έχουμε  κλείσει ,  

είμαστε  σε  ακόμη  πιο  ανεβασμένο  επίπεδο .   

 Δεν  υπάρχει  τριήμερο  ελεύθερο .  Όταν  λέω  τριήμερο  

Παρασκευοσαββατοκύριακα .  Δεν  υπάρχει .  Μέχρι  αρχές  Δεκεμβρίου  

του  ΄18 όλα  είναι  κλεισμένα  και  μάλιστα ,  ήρθαμε  σε  πολύ  δύσκολη  

θέση  να  στριμώχνουμε  από  εδώ  και  από  εκεί  τους  ενδιαφερόμενους  σε  

αυτά  τα  τριήμερα .  Με  γλυκό  τρόπο ,  βέβαια ,  τα  ξεπεράσαμε  όλα  αυτά ,  

στήθηκε  το  πρόγραμμα ,  αναρτήθηκε  το  πρόγραμμα  των  αγώνων  

αυτοκινήτου ,  μοτοσυκλέτας .  

Εκτός  αυτού ,  ένα  τελευταίο  το  οποίο  κλείσαμε ,  είναι  με  την  

μεγάλη  αυτοκινητοβιομηχανία  της  BMV για  τους  μήνες  Μάιο  και  

Ιούνιο ,  σε  καθημερινές  αυτό ,  αυτό  άλλη  μια  επιτυχία  του  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  που  οφείλω  να  σας  την  αναφέρω ,  

πραγματικά  αυξάνει  όχι  μόνο  τα  έσοδα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  τα  

οποία  επενδύονται  και  το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά ,  τα  μέλη  τα  οποία  

είναι  μέσα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  λειτουργούμε  με  μια  πλήρη  

διαφάνεια ,  δεν  υπάρχει  τίποτα  κρυπτώ ,  τα  ξέρει  ο  κ .  Γάτσιος  και  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  και  όσοι  συμμετέχουν ,  ο  κ .  Λαζαρίδης ,  οι  οποίοι  

συμμετέχουμε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  αυτό  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο ,  πραγματικά  χαιρόμαστε  που  έχει  πάρει  την  ανιούσα  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

Πιστεύω  φέτος  ότι  θα  κάνουμε  την  μεγάλη  διαφορά .  Στα  19 

χρόνια  λειτουργίας  του  πιστεύω  ότι  θα  είναι  η  καλύτερη  χρονιά  το  ΄18. 

Θεού  θέλοντος  πάντα  και  καιρού  επιτρέποντος .   

Αυτά  έχω  να  σας  πω  ως  ενημέρωση  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  

Είμαστε  σε  έναν  πάρα  πολύ  καλό  δρόμο .  Έχει  βρει ,  εάν  ολοκληρωθεί  

και  η  ανακατασκευή  της  πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου  το  καλοκαίρι  
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του  ΄18, νομίζω  πια  ότι  ξεφεύγουμε  πολύ  ψηλά  και  επειδή  ακούστηκαν  

και  κάποιες  φωνές  για  ιδιωτικοποίηση  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  γιατί  

όχι .  Τίποτα  δεν  αποκλείεται .   

Βέβαια ,  να  ξέρουν  όλοι  ότι  αυτό  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  το  οποίο  

ανήκει  σε  μεγάλο  ποσοστό  στον  Δήμο  Σερρών ,  εξυπηρετεί  τον  Δήμο  

Σερρών ,  τα  καταλύματα ,  τα  είδη  εστίασης ,  την  αγορά  μας  και  αυτός  

πρέπει  να  είναι  ο  βασικός  του  άξονας  και  η  βασική  δημιουργία  και  

ανάπτυξη  αυτού  του  χώρου .   

Ένα  άλλο ,  το  οποίο  ξέχασα  να  αναφέρω  είναι  ότι  έχουμε  

επεκταθεί  και  στην  Παιδείας  μας  την  Α /θμια  και  στην  Β /θμια .  Με  

απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  ψηφίστηκε  ομόφωνα ,  δέκα  

σχολεία  από  τον  Δήμο  Σερρών  και  όταν  λέω  Δήμο  εννοώ  και  τα  χωριά  

μας ,  μην  πάει  το  μυαλό  σας  στη  Δημοτική  Ενότητα  Σερρών ,  όλο  τον  

Δήμο  Σερρών ,  τον  Καλλικρατικό  Δήμο  Σερρών ,  σε  δέκα  σχολεία  

δίνουμε  το  ποσό  των  5.000 ευρώ ,  500 ευρώ  μάξιμουμ  κατά  σχολείο  

είτε  της  Α /θμιας  είτε  της  Β /θμιας  που  θα  ασχοληθεί  με  την  κατασκευή  

της  Formula 1.  

Υπάρχει  ένας  ετήσιος  διαγωνισμός ,  ο  οποίος  πέρυσι  χάρισε ,  όχι  

χάρισε ,  κατέκτησε  το  20ο  Δημοτικό  Σχολείο  το  πρώτο  βραβείο  και  όχι  

μόνο  ένα  πρώτο  βραβείο ,  πολλά  πρώτα  βραβεία .  Ανταγωνίστηκε  

ιδιωτικά  σχολεία  όλης  της  Ελλάδας ,  τα  οποία  είχαν  μεγάλο  μπάτζετ  

και  όμως  το  δικό  μας  20ο  Δημοτικό  κατάφερε  και  πήρε  την  πρωτιά  

στην  κατασκευή  της  Formula 1 και  όχι  μόνο .  Και  στην  ταχύτητά  της  

και  στο  κατασκευαστικό  της  κομμάτι  και  εμείς  ως  Αυτοκινητοδρόμιο  

στηρίζουμε  αυτή  την  προσπάθεια  τόσο  στην  Α /θμιας  όσο  και  στην  

Β /θμια  εκπαίδευση .   

Εκτός  αυτού ,  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  όμως  να  το  κλείσουμε  σιγά-σιγά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κάνω  και  μια  ενημέρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδιαφέροντα  τα  του  Αυτοκινητοδρομίου  αλλά  να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κλείνω  εδώ ,  ίσως  χρειαστεί  να  το  φέρω  ένα  θέμα  μοναδικό ,  ας  πούμε ,  

μέσα  στα  επόμενα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  για  να  πούμε  όλες  αυτές  τις  

δράσεις  τις  οποίες ,  νομίζω  ότι  ομόφωνα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  

Αυτοκινητοδρομίου  στηρίζει ,  ψηφίζει  και  πιστεύω  ότι  φτάσαμε  σε  ένα  

πάρα  πολύ  καλό  επίπεδο  και  συνεχίζουμε .   

 Ευχαριστώ  και  συγνώμη  για  την  φλυαρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικαιολογημένη .  Νομίζω  ότι  μας  ενδιαφέρει  όλους  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  αλλά  ο  χρόνος ,  δυστυχώς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  

αμείλικτος .   

 Κύριε  Τσαλίκογλου  θα  πάρετε  τον  λόγο ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Για  ένα  δευτερόλεπτο .  Εντάξει ,  ακούσατε  τόσα .  Λίγο .  

 Θέλω  και  εγώ  να  αποδώσω  τα  εύσημα  στον  συνάδελφο  και  να  

ενισχύσω  την  θέση  των  προηγούμενων  ομιλητών ,  ότι  όντως  πρέπει  να  

ενισχυθεί ,  κύριε  Δήμαρχε ,  το  τμήμα  του  Τουρισμού  οικονομικά .  Βλέπω  

ότι  τρία  χρόνια  που  είμαι  δημοτικός  σύμβουλος  ότι  κάθε  χρόνο  στον  

απολογισμό  όλο  και  ανεβαίνει  το  τμήμα  και  όσον  αφορά  τώρα  την  
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αίθουσα ,  επειδή  θίχθηκα  σε  αυτό  το  θέμα ,  ένας  χώρος  σε  όλο  τον  Νομό  

τον  ζητούν  οι  πάντες ,  δηλαδή  και  εμείς  έχουμε  ένα  πρόγραμμα ,  

θέλουμε  να  κάνουμε  ένα  πρόγραμμα  σαν  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  όχι  θα  έρθει  η  

Μητρόπολη ,  κερδίζει  ο  τουρισμός  όχι  ο  Δήμαρχος  και  κάπου  βλέπεις  

ότι  πάει  επτά  στα  επτά  και  υπάρχει   και  ένα  έμψυχο  δυναμικό  που  

είναι  λίγο  και  αντιμετωπίζουμε  μεγάλο  πρόγραμμα .   

Ο  κόσμος  είναι  δύσκολος ,  δεν  καταλαβαίνουν  ότι  δεν  μπορείς ,  οι  

απλοί  πολίτες  εννοώ ,   Σωματεία ,  αλλά  υπάρχει  καλή  διάθεση  και  

συνεργασία .   

Αυτά  και  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  συμφωνούμε  με  τον  απολογισμό… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  άλλα  δυο  θέματα  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  απαντήσετε ;  Στον  απολογισμό ;  Απολογηθήκατε .  Απολογισμός  

κάνατε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  δευτερολογία .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δευτερολογία  και  εγώ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  αλλά  πρέπει  να  ξεκινήσει  νέος  κύκλος  για  δευτερολογία .  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Επόμενος .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σύντομος ,  πολύ  σύντομος  θα  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  μισό  λεπτό  κ .  Χρυσανθίδη .  Υπάρχει  άλλος  ενδιαφερόμενος ;  

Και  θα  κλείσει  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Μόνο  παράκληση ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  όσο  γίνεται  πιο  σύντομα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  έπαιρνα  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  αναφέρθηκε  από  

συνάδελφος  αυτό  το  οποίο  ανέφερα  ότι ,  και  το  ανέφερα  βέβαια  προς  

θετική  κατεύθυνση ,  ότι  ένα  μονοπρόσωπο  όργανο  μόνο  του  έφερε  αυτά  

τα  αποτελέσματα ,  τα  οποία  είναι  στην  θετική  κατεύθυνση  και  αυτά .   

 Το  ότι  είναι  μονοπρόσωπο  το  επιβεβαίωσε ,  βέβαια ,  με  την  

τοποθέτησή  του  και  ο  κ .   Στεργίου ,  ο  οποίος  ορθά  ανάφερε  το  γραφείο  

Τουρισμού  πρέπει  να  στελεχωθεί  για  να  μπορεί  να  φέρει  καλύτερα  

αποτελέσματα .   

 Είναι  λοιπόν  μια  διαπίστωση ,  ότι  πρέπει  να  δημιουργηθεί  ένα  

τέτοιο  τμήμα ,  να  έχει  ο  εντεταλμένος  την  γραμματειακή  του  

υποστήριξη ,  να  έχει  τα  ανάλογα  κονδύλια  από  τον  Δήμο ,  διότι  χωρίς  

να  κονδύλια  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  τίποτα ,  θα  είναι  λίγα  αυτά  που  

θα  κάνουμε  και  μπορούμε  να  κάνουμε  πολλά  περισσότερα ,  όπως  επίσης  

θέλω  να  πω  και  αυτό  πάλι  μιλώντας  ειδικά  για  τον  συγκεκριμένο  

εντεταλμένο ,  ο  οποίος  ο  τουρισμός  έχει  μια  διαδρομή .  Η  διαδρομή  
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αυτή  δεν  ξεκίνησε  από  την  νυν  Δημοτική  Αρχή .  Και  η  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  και   πιο  προηγούμενα  οι  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  

στις  οποίες  συμμετείχε  και  αυτό  είναι  το  ευχάριστο ,  ότι  το  ίδιο  

πρόσωπο  συμμετείχε  σχεδόν  σε  όλες  αυτές  τις  διοικήσεις  και  αυτό  

νομίζω  είναι  ένα  θετικό .   

 Αυτό  το  οποίο  αναφέρθηκε ,  το  μονοπρόσωπο  όργανο  ή  αυτός  ο  

οποίος  ηγείται  του  Τουρισμού ,  αυτός  χαράζει  μαζί  με  την  παράταξή  

του  ή  δίνει  τις  εισηγήσεις  του  για  την  πολιτική  και  τις  κατευθύνσεις .  

Οι  άλλοι  φορείς  είτε  λέγεται  Αυτοκινητοδρόμιο  είτε  λέγεται  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

είτε  λέγεται  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είτε  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  ενισχυτικοί  όσον  

αφορά  τον  Τουρισμό .  Άλλο  το  ένα  και  άλλο  το  άλλο .   

 Αυτό  το  οποίο  έχει  να  ηγηθεί  ο  κ .  Γρηγοριάδης  είναι  να  χαράξει  

την  πολιτική ,  να  δώσει  τις  κατευθύνσεις  και  από  εκεί  θα  έρθουν  όλοι  

οι  άλλοι  να  ενισχύσουν .   

 Γι '  αυτό  πήρα  τον  λόγο  και  τοποθετήθηκα ,  ότι  είναι  πραγματικά  

μονοπρόσωπο .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τώρα  επειδή  είναι  γνώρισμα  της  κοινωνίας  να  κυκλοφορούμε  όλοι  με  

τα  ζωνάρια  λυμένα ,  να  είμαστε  έτοιμοι  για  καυγά  ή  να  μην  ρίξουμε  το  

γάντι  να  το  σηκώσουμε ,  ούτε  παρατήρηση  ήταν .  Ίσα  – ίσα  και  εγώ  

απέδωσα  τα  εύσημα  στον  συνάδελφο  τον  κ .  Γρηγοριάδη ,  διότι  με  

20.000 ευρώ  δεν  γίνεται  πρόγραμμα  τουριστικής  προβολής  και  

ανάπτυξης  σε  έναν  τεράστιο  Δήμο ,  ο  οποίος  επικαλύπτει  στην  ουσία  

και  όλη  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών .  πρώτον .   
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 Δεύτερον .  Εάν  όμως  141.000 κλίνες  δεν  ήρθαν  εξαιτίας  των  

ενεργειών  του  μονοπρόσωπου  αυτού  τμήματος .  Το  αφήνω  αυτό .  

 Προτάσεις .  Πρότασή  μου  είναι  είτε  τυπικά  είτε  θεσμικά  να  

οριστεί  ο  αντίστοιχος  εντεταλμένος  ή  πριν  από  οκτώ  μήνες  

αντιδήμαρχος  Τουριστικής  Ανάπτυξης   και  Προβολής  του  Δήμου ,  ο  

γενικός  συντονιστής  όλων  των  πολιτιστικών ,  αθλητικών ,  κοινωνικών  

και  άλλων  δράσεων  του  Δήμου  και  μάλιστα  με  έναν  τεχνικό  τρόπο ,  να  

αντλεί  χρήματα  από  το  Τμήμα  Αθλητισμού  –Πολιτισμού ,  από  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  να  γίνονται ,  παράδειγμα ,  

ενημερωτικά  δελτία  μηνιαία ,  δηλαδή  τι  θα  έχουμε  αυτόν  τον  μήνα  στην  

πόλη  και  στον  Δήμο ,  τι  θα  έχουμε  αυτό  το  τρίμηνο ,  τι  θα  έχουμε  αυτό  

το  εξάμηνο ,  ετήσιο  καλεντάρι ,   για  διάφορα  άλλα  διαφημιστικά  σποτ ,  

να  αντλεί ,  λοιπόν ,  από  τον  δικό  μας  τον  προϋπολογισμό ,  θα  του  

δίνουμε  εμείς  ως  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ως  τμήμα  Πολιτισμού ,  ώστε  τα  20 

χιλιάρικα  τεχνικά  να  γίνουν  30,  35,  25,  χωρίς  να  επιβαρύνεται  ο  

προϋπολογισμός  του  Δήμου  αντλώντας  πόρους  ή  χρήματα  από  άλλες  

δράσεις  και  από  άλλα  τμήματα .   

 Εάν  θέλουμε ,  λοιπόν ,  να  μιλάμε  σε  έναν  χώρο  που  είναι  ο  

ανώτερος ,  που  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  μιλάμε  πραγματικά .  

Εάν  είναι  απλά  εγώ  ως  συνάδελφος  να  του  λέω  ότι  τι  καλά .  Θέλω  να  

ακούω  προτάσεις .  Εγώ  έκανα  μια  πρόταση  και  επιμένω .  Η  τουριστική  

ανάπτυξη  του  Δήμου  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  δεν  

ήταν  αποτέλεσμα  μόνο  ενός  τμήματος  είτε  ήταν  αυτό  μονοπρόσωπο  

είτε  είχε  έναν  στρατό  υπαλλήλων .  Βοηθούμε  όλοι .   

 Προτείνω ,  λοιπόν ,  να  οριστεί ,  εάν  έχει  τον  χρόνο ,  τον  τρόπο ,  

γιατί  τώρα  δεν  είναι  και  αντιδήμαρχος ,  ως  γενικός  συντονιστής  μας  και  

να  αντλεί  πόρους  από  εμάς  για  το  καλό  του  Δήμου  μας  και  της  
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Περιφερειακής  Ενότητάς  μας .  Καμία  μομφή ,  καμία  παρατήρηση .  

Βοήθεια  προσφέρουμε  και  υποστήριξη .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε .  Κύριε  Γρηγοριάδη  τρία  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  γνωριζόμαστε  χρόνια ,  τα  έχουμε  πει  αρκετές  φορές ,  

έχετε  υπηρετήσει  αυτόν  τον  θεσμό  και  γνωρίζετε  πολλά  πράγματα .  Θα  

ξανά  βρεθούμε ,  με  ενδιαφέρουν  οι  προτάσεις  και  οι  δικές  σας  και  της  

πλευράς  του  κ .  Μηλίδη  και  όλων  σας ,  τα  έχουμε  πει ,  βλέπετε  ότι  τα  

λαμβάνω  υπόψη  όλα .  Κάθε  χρόνο  αυτό  που  λέτε ,  την  επόμενη  χρονιά  

σχεδόν  προσαρμόζομαι .   

 Κύριε  Αναστασιάδη  τα  βιντεάκια  πραγματικά  ήταν  υπέροχα .  Θα  

δω  εάν  μπορούμε  να  πάρουμε  από  την  κρατική  τηλεόραση  τα  

δικαιώματα  από  εκεί .  

 Κοιτάξτε .  Κάποιες  φορές  υπάρχουν  προτάσεις  πολλές  αλλά  

πολλές  φορές  και  από  μόνος  μου  σκέφτομαι ,  επειδή  τώρα  είναι  η  

πρώτη  φορά  που  κάποιοι  άνθρωποι  είπαν  κάτι  λέω  ότι  τί  γίνεται  

παιδιά ;  Πάμε  καλά ;  Δεν  πάμε  καλά ;  Τι  γίνεται ;  Θα  δούμε  τι  γίνεται .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  τον  κ .  Τερζή .  Πρώτον  να  αναφερθώ  σε  αυτό  

που  λέει  για  την  δυτική  Ευρώπη .  Έχεις  δίκαιο ,  αγαπητέ  Βασίλη .  Φέτος  

ήθελα  να  βάλω  την  έκθεση  του  Παρισιού ,  πρώτον  γιατί  με  προέτρεψαν  

κάποιοι  από  την  Περιφέρεια  και  δεύτερον ,  για  να  δούμε  πως  πάει  και  

τι  γίνεται  και  από  εκεί  και  τρίτο  και  σημαντικό  για  μένα ,  για  να  

κάνουμε  επαφή  με  τον  αδελφοποιημένο  Δήμο  που  έχουμε  εκεί  και  επτά  

χρόνια  δεν  ξέρουμε  ποιοι  είναι  αυτοί  οι  άνθρωποι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τον  αδελφοποιημένο  Δήμο  που  έχουμε  στην  Γαλλία .   Δεν  ξέρουν  ούτε  

ποιοι  είναι  ούτε  ποιοι  είμαστε .  Και  να  είμαι  ειλικρινής  ήθελα  να  το  

βάλω  και  φοβήθηκα ,  ειλικρινά  σας  το  λέω  ότι  μήπως  πείτε  ότι  θέλει  

βόλτα  να  κάνει ;  Γι '  αυτό  δεν  το  έβαλα .  Το  λέω  αλήθεια .  Τόσα  χρόνια  

δεν  είχαμε  και  θέλω  να  κάνουμε .  Το  θέλετε  και  εσείς  φαντάζομαι ,  

κάποιοι  στιγμή  να  ανταμώσουν  αυτοί  οι  Δήμοι  οι  αδελφοποιημένοι  για  

να  δούμε  τι  και  πως .  Να  δούμε  την  συνεργασία  μας  και  τα  λοιπά .  

 Με  τους  κοντινούς  δήμους  εδώ  έχουμε  ένα  πάρε-δώσε  καλό .  

Συνεργαζόμαστε  και  με  το  Πέτριτς  και  με  το  Βέλκοτούρνοβο  και  με  

την  Αγία  Νάπα  τώρα  που  ξεκινήσαμε  αλλά  με  τον  Δήμο  αυτόν  με  τον  

οποίο  αδελφοποιηθήκαμε  πάρα  πολύ  παλαιά ,…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω  τα  τελευταία  χρόνια  δεν  έχουμε  σχέση .  Και  σας  λέω  ειλικρινά  

ήθελα  να  το  βάλω  μέσα  πιο  πολύ  γι '  αυτό  και  να  έρθω  στον  Δήμαρχο  

και  σε  σας  και  να  πω  ότι  κύριε  Δήμαρχε ,  αυτό  και  αυτό ,  τους  είδα ,  

τους  είπα ,  τους  κάναμε ,  τους  ράναμε .  Να  τους  καλέσουμε  ή  και  

ενδεχομένως  να  πάει  μια  Επιτροπή  και  τα  λοιπά .  Να  θερμάνουμε  την  

σχέση .   

 Βασίλη  ήθελα  να  το  κάνω ,  στο  λέω  τώρα  αυτό .   

 Τώρα ,  όσο  αφορά  το  άλλο ,  αυτά  που  είπες  μάλλον  δεν  άκουσες  

την  εισήγησή  μου .  Εάν  κάποιος  άκουσε  κάτι  άλλο  να  με  διαψεύσει .  

Πριν  πω  τα  νούμερα  είπα  ότι  δεν  είναι  δική  μας  δουλειά  μόνο .  Αυτό  

ξεκίνησε  από  το  ΄94. Η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση .  Οι  άνθρωποι  να  το  
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πω  έτσι  γλαφυρά ,  μέσα  στα  χόρτα  πήγαιναν ,  άνοιγαν  μονοπάτια .  Σιγά  

–σιγά  ανοίχθηκαν  και  δρόμοι  και  καλύτεροι  δρόμοι  και  είπα  ότι  

πήραμε  το  νήμα  και  το  πάμε  παραπέρα .  Εκτός  και  εάν  δεν  το  είπα .   

Αυτά  είπα  εγώ .  Δεν  ήρθε  εδώ  να  ευλογήσω  τα  γένια  μου .  Εσείς  

πιέσατε  και  καλά  κάνατε ,  να  κάνω  απολογισμό  με  το  μοναδικό  τμήμα .  

Το  είπε  κάποιος  κύριος .  Με  τα  χαράς .  Δεν  ήρθα  να  ευλογήσω  τα  γένια  

μου .  Για  όνομα  του  Θεού .  Αυτό  είπα  εγώ .  Και  εμείς  σήμερα  είμαστε  

και  αύριο  δεν  είμαστε  στις  θέσεις  που  είμαστε .  Απλώς  να  έχει  

συνέχεια .  Κάποιος  άλλος  να  πει  ότι  βρήκαμε  έναν  πιο  καθαρό  δρόμο ,  

θα  πάμε  πιο  γρήγορα .  Αυτό  εννοώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  χρόνου  κ .  Γρηγοριάδη .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτάκι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τελειώνουμε  όμως .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κάνουμε  τις  διάφορες  αυτές  δράσεις ,  εσείς ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  τα  

λοιπά .  Μα  γι '  αυτό ,  ένας  λόγος  παραπάνω  μπήκε  σε  αυτή  την  

προγραμματικής  της  Περιφερειακής ,  για  να  μπορούμε  να  

χρηματοδοτούμε  άνετα  τέτοιες  εκδηλώσεις .  Για  να  μην  έχουμε  

κωλύματα .  Και  όποτε  χρειαστείτε  και  εσείς  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  

συμφωνείς  σε  αυτό  Βασίλη  μου ;  Έτσι  είναι  και  γι '  αυτό  και  μπήκαμε .   

 Κάποια  πανελλήνια  πρωταθλήματα  και  τα  λοιπά  μπορούμε  να  τα  

χρηματοδοτήσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  κλείστε  σας  παρακαλώ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018 

112

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όλοι  μαζί  με  κοινή  προσπάθεια  και  εγώ  χαίρομαι  που  το  επικροτούν  

όλοι ,  όχι  αυτό  που  κάνω  εγώ ,  ότι  κάνουμε  μαζί  μια  προσπάθεια  και  

έχει  αποτέλεσμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  χρόνου .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι  με  τον  απολογισμό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε .  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάλτα  και  τα  τρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  αφήστε  να  διευθύνω  παιδιά .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Συμφωνούμε  ομόφωνα  για  το  δέκατο  τρίτο  θέμα  για  τον  απολογισμό  

δράσεων  του  τμήματος  Τουρισμού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  ¨Marketing plan¨   

του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  πείτε  σύντομα  κ .  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να  προσθέσω…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

10.000,  όχι  πάρα  πολλά  κομμάτια  χάρτη  στα  αγγλικά  και  χάρτη  στα  

ελληνικά .  Όσοι  γνωρίζουν  οι  τσάντα  η  χάρτινη  και  ο  χάρτης  φεύγει  

περισσότερο  από  όλα .  

 Αυτή  την  χρονιά  θα  συνδιοργανώσουμε  με  το  ΙΕΚ  Σερρών  σε  μια  

δράση  που  λέγεται :  Φαντασία  γεύσεων  της  Σερραϊκής  γης .  Τι  κάνουν  

αυτοί  για  δεύτερη  χρονιά ,  τρίτη  χρονιά  μαζί  μας  φέτος  και  ζητούν  
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πάρα  πολύ  λίγα  χρήματα ;  Το  είδαμε  μέσα ,  τα  έχω  βάλει .  Πέρυσι ,  για  

παράδειγμα ,  ήταν  170 παιδιά  σπουδαστές  από  όλη  την  Ελλάδα ,  από  

διάφορα  δημόσια  ΙΕΚ  και  μαγειρεύουν  στις  Σέρρες  μόνο  με  σερραϊκά  

προϊόντα  και  γίνεται  μια  φοβερή  διαφήμιση .  Θα  συνδιοργανώσουμε  και  

θα  πάμε  όλοι  εκεί  να  το  γιορτάσουμε  μαζί .   

 Έβαλα  συμμετοχή  στο  Συνέδριο  Αγροτουρισμού .  Πρέπει  να  

ξέρετε  ότι  ο  Νομός  Σερρών  ίσως  πιο  ψηλά  από  όλους  τους  Νομούς  

στον  αγροτουρισμό  και  κυρίως  η  λίμνη  Κερκίνη ,  αλλά  αυτό  δεν  

σημαίνει  ότι  δεν  αφορά  και  εμάς .  Εμείς  έχουμε  τα  περισσότερα  

καταλύματα ,  τα  μεγάλα  καταλύματα ,  όποιος  έρθει  στον  Νομό  πάντα  θα  

έρθει  στην  πρωτεύουσα ,  μας  συμφέρει  να  αναπτυχθεί  ο  αγροτουρισμός  

σε  όλες  τις  πλευρές  του  Νομού .   

 Ίσως  στηρίξουμε  και  τον  αγώνα  προσανατολισμού ,  τον  γνωστό  

Orienting.  Πέρυσι  είχε  φέρει  άτομα  από  την  Σουηδία ,  περίπου  εκατό  ή  

ογδόντα ,  δεν  θυμάμαι .  Εάν  χρειαστεί  να  στηρίξει  ο  Δήμος  Σερρών  με  

μικρά  ποσά  θα  το  κάνουμε ,  ειδάλλως  θα  στηριχθεί  από  την  

πρωτοβουλία  που  αναλάβαμε  από  αυτή  την  προγραμματική ,  που  είναι  

όλος  ο  Νομός .  Προφανώς  από  εκεί  θα  στηριχθεί  αλλά  το  λέω  εάν  

χρειαστεί  να  βοηθήσουμε  και  εμείς .   

 Αυτά  είναι .  Τα  υπόλοιπα  είναι  τα  ίδια ,  απλώς  συνεχίζουμε  την  

προσπάθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ΦΩΣ  δεν  το  είπες .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εάν  θέλετε  να  βάλουμε  την  έκθεση  που  είπαμε  για  να  κάνουμε  την  

σχέση  με  το  ΦΩΣ ,  κ .  Μηλίδη ,  την  βάζουμε  τώρα .  Δεν  έχουμε  κανένα  

πρόβλημα .  Και  κάνουμε  την  επαφή  και  ενδεχομένως  σε  ευρωπαϊκό  

πρόγραμμα  να  μπούμε  μαζί  και  ενδεχομένως  να  έρθουμε  και  πιο  κοντά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κάποτε  πολλοί  Σερραίοι  και  εγώ  θυμάμαι ,  φιλοξενήσαμε  και  παιδιά .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  ξέρω ,  το  θυμάμαι  και  εγώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  κ .  Γρηγοριάδη ,  να  ακούσουμε  τον  κ .  Μηλίδη .   

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θέλω  να  πω  ότι  κάποτε  με  το  ΦΩΣ ,  την  γαλλική ,  φιλοξενήσαμε ,  είχαμε  

ανταλλαγές  παιδιών ,  πήγαν  τα  δικά  μας ,  ήρθαν .  Είχαμε  και  τέτοιες  

διασυνδέσεις  που  ήταν  πολύ  εποικοδομητικές .  Δεν  ξέρω  τελευταία  

γιατί  ατόνησε .  Και  εσείς  διερωτηθήκατε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η  κρίση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  κρίση  τα  κάνει .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν  μας  ενδιαφέρει  περιλαμβάνουμε  και  αυτή  την  έκθεση ,  κάνουμε  την  

επαφή  και  έρχομαι  και  σας  λέω  τα  αποτελέσματα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Έχω  και  μια  πρόταση .  Δεν  ξέρω  τώρα  εάν  μπορεί  να  μπει .  Τώρα  μου  

την  θύμισε  ο  κ .  Μοσχολιός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  τα  λεφτά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  πάρα  πολύ  λίγα ,  20.000,  

πραγματικά  είναι  ασήμαντο  και  το  ξέρει  και  ο  Δήμαρχος  αυτό  ότι  είναι  

πολύ  λίγα ,  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στον  προϋπολογισμό  φέτος  έχουμε  παραπάνω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μήπως  θα  μπορούσαν  να  συμβάλουν  οι  κυρίως  ωφελούμενοι ;  Δηλαδή  

ξενοδοχεία ,  γραφεία ,  με  κάποιο  αυτό ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  άλλο  θέμα  όμως  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  έκανα  εισήγηση .  Επ’  ευκαιρία  λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι  έχετε  τον  λόγο .  Κάντε  την  πρότασή  σας   κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

…δεν  ξέρω  Παναγιώτη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 Στο  ίδιο  ποσό  που  έχω  ήδη  μέσα .  Θα  προσπαθήσουμε  να  τα  

συμπτύξουμε  να  …. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ανεβάσουμε  το  μπάτζετ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  αναμόρφωση ,  εάν  χρειαστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνετε  μια  αναμόρφωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  κύριοι .  Αφήστε  τα  λοιπόν ,  μην  μπαίνετε  σε  

λεπτομέρειες ,  σας  παρακαλώ .  Καταγράφεται  η  πρόταση  του  κ .  Μηλίδη .  

Συμφωνούμε  κύριοι  με  το  πρόγραμμα  τουριστικής  προβολής ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  13/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  τουρισμού   

στο  εξωτερικό  κατά  το  έτος  2018 .  

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

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  συμφωνήσουμε .  Δεν  χρειάζεται  να  πει  κάτι  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Για  το  δέκατο  πέμπτο ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  δέκατο  πέμπτο ,  αφού  τα  παίρνουμε  ένα  –ένα  τα  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  τότε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  θα  κάνω .  Είναι  προσωπικού  χαρακτήρα  η  τοποθέτηση .  Εάν  

αυτά  που  λέμε  όλοι  εδώ  ή  και  που  λέγονται  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  

γιατί  να  το  πω ,  εντός  εισαγωγικών   «έχει  παλαβώσει» ο  κ .  

Γρηγοριάδης ,  θα  έλεγα  ή  θα  αποκτήσει  δομή  το  τμήμα  και  προσαύξηση  

του   προϋπολογισμού .  Καθαρές  κουβέντες .  Αυτό  προτείνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα  οκτώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  κ .  Γρηγοριάδη ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  με  το  πρόγραμμα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .  

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  196/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017¨ .  

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

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Βέβαια  παρόμοιο  θέμα  πέρυσι  είχε  αποσυρθεί ,  διότι  αφορά  έναν  

προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  έχει  εκτελεστεί ,  είναι  του  ΄17. Με  αφορμή  

όμως  εγώ  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  όσον  αφορά  τις  αυξήσεις  ας  

έσοδα ,  3.000 έσοδα  που  δεν  είχαν  προϋπολογιστεί  από  τα  έσοδα  που  

παίρνουμε  από  το  κυλικείο  από  το  θερινό  θεατράκι ,  5.000 επιπλέον  

έσοδα  που  πήραμε  από  την  ιδιαιτέρως  καλή  αύξηση  που  είχαμε ,  

μάλλον ,  στα  τμήματα  γυμναστικής  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  141.000 που  μας  

ήρθε  η  χρηματοδότηση  στο  τέλος  του  έτους  από  τα  χρηματοδοτούμενα  

προγράμματα  στο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ ,  επίσης  τα  χρηματοδοτούμενα  

προγράμματα  στα  Κ .Δ .ΑΠ . ,  δεν  αποδίδανε  τα  ποσά  του  τελευταίου  

τριμήνου ,  φέτος ,  για  πρώτη  φορά ,  εξοφλήσανε  και  τον  Νοέμβριο ,  άρα  

δεν  είχαν  προϋπολογιστεί  αυτά  τα  ποσά ,  μας  ήρθαν ,  καλώς  μας  ήρθαν  

στο  τέλος  του  έτους ,  όλα  αυτά  τα  ποσά  είχαμε  μια  αύξηση  της  τάξης  

των  170.000.  

 Τώρα  να  ενημερώσω  στο  σώμα  όσον  αφορά  τις  φορολογικές  

υποχρεώσεις .  Ήδη  τα  μέλη  της  αντιπολίτευσης  που  είναι  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  γνωρίζουν  ότι  τον  Νοέμβριο  μας  έγινε  ένας  

έλεγχος  από  τον  Έφορα  που  αφορούσαν  τις  πρώην  κοινωφελείς  

επιχειρήσεις  τόσο  την  ΚΕΠΑΣ  όσο  και  την  κοινωφελή  του  

Σκουτάρεως .  

 Εμείς  γνωρίζαμε  από  τα  ισοζύγιά  τους  ότι  εκεί  δεν  έχουμε  

αποδώσει  μορφές  φόρων ,  το  20% και  το  3,6%. Ήταν  εγγεγραμμένα  στα  

ισοζύγια  αυτών  των  επιχειρήσεων  και  από  τους  ορκωτούς  λογιστές  στις  

εκθέσεις  ήταν  αποτυπωμένο ,  δεν  είχαν  περάσει  όμως  στην  καρτέλα  της  

επιχείρησής  μας  και  στο  ΑΦΜ  μας .   

 Το  άσχημο  είναι  ότι  εάν  περνούσε  ένα  ακόμη  έτος  αυτά  θα  είχαν  

διαγραφεί .  Πιθανόν  αυτό  το  γνωρίζει  πολύ  καλύτερα  από  εμάς  τη  
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Εφορία  και  φρόντισε ,  πριν  παρέλθει  το  ένα  έτος  και  διαγραφόντουσαν  

αυτά  τα  χρήματα ,  έγινε  ο  έλεγχος  και  μας  τα  περάσανε  στο  ΑΦΜ  και  

στην  καρτέλα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Είναι  47.000 από  την  ΚΕΠΑΣ ,  76.500 από  το  Σκούταρι  και  ένα  

πρόστιμο  της  τάξης  των  24.000.  147.500.  Έχει  γίνει  διακανονισμός  σε  

12 ισόποσες  δόσεις .  Ήδη  έχουμε  πληρώσει  την  πρώτη  για  να  

αποπληρωθεί  και  αυτό  το  ποσό .  

 Επαναλαμβάνω ,  το  γνωρίζαμε ,  δεν  ήταν  περασμένο  ούτε  στην  

καρτέλα  ούτε  στο  ΑΦΜ .  Είναι  για  τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  20% 

η  παρακράτηση  που  δεν  είχε  αποδοθεί  και  3,6% το  χαρτόσημο  για  

αποδείξεις  επαγγελματικής  δαπάνης  και  τίτλους  κτήσεις .  Το  περιβόητο  

μπλοκάκι .  Αυτά  είναι  οι  150.000 που  αναφέρονται  στον  κωδικό  

Φορολογικές  Υποχρεώσεις  και  η  19943 είναι  δικαστικά  έξοδα  που  

ήρθαν  στο  τελευταίο  τρίμηνο  που  έχουμε  παραστεί  σε  διάφορες  αγωγές  

που  έχουν  γίνει .  Έχει  γίνει  λοιπόν  ο  συμψηφισμός  και  έχει  περάσει  

από  το  δικό  μας  Διοικητικό  Συμβούλιο  αυτή  η  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού .  

 Όλα  αυτά  και  προς  ενημέρωση  του  σώματος  για  το  τελευταίο  που  

μας  ήρθε  μήνα  τέλη  Νοεμβρίου  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  υποχρεωνόμαστε  

να  πληρώσουμε  σε  12 δόσεις  το  ποσό  των  147.500 ευρώ .   

 Αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  πρόστιμο  είναι  οι  προσαυξήσεις  στα  47 και  76 χιλιάρικα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  

Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  διαφωνήσουμε  με  τα  όσα  λέει  η  αναμόρφωση  

διότι  την  ψήφισα  στο  συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όμως  για  να   μην  

παρασυρθεί  το  σώμα ,  σε  καμία  των  περιπτώσεων ,  είτε  θέλουμε  είτε  δεν  

θέλουμε  δεν  μπορούμε  να  την  ψηφίσουμε .  Αφορά  άλλο  οικονομικό  

έτος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  το  είπα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  οικονομικό  έτος  έχει  λήξει .  Άρα  το  σώμα  θα  ψηφίσει  μια  

αναμόρφωση  του  προηγούμενου  έτους ;  Σε  καμία  των  περιπτώσεων .  Σας  

το  λέω  με  όλη  την  καλή  διάθεση  δεν  μπορεί  να  περάσει  από  πουθενά .  

Δεν  γίνεται  αυτό  το  πράγμα .  Είναι  άλλο  οικονομικό  έτος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  επειδή  έχω  ασχοληθεί ,  επειδή  το  ψήφισα  και  εγώ  και  στις  

υπερκείμενες  αρχές  ρώτησα  ότι  μήπως  υπάρχει  κάποιος  τρόπος  για  να  

το  κάνουμε ,  δεν  υπάρχει  τρόπος .  Δεν  μπορεί .  Τώρα ,  εάν  θέλετε  να  το  

ψηφίσετε ,  ψηφίστε  το .  Εμείς  όμως  δεν  μπορούμε  να  το  ψηφίσουμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  προτείνετε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  ξέρω  τι  μπορεί  να  γίνει  αλλά  δεν  μπορώ  να  το  πω  τώρα  στα  

μικρόφωνα .  Στα  κανάλια  δεν  μπορώ  να  το  πω .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Δεν  μπορώ  να  το  πω  στα  κανάλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  θα  μας  ενημερώσει  ο  Πρόεδρος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  νομίζετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  αυτά  που  λέω  δεν  ευσταθούν ,  

ρωτήστε  όποιον  θέλετε ,  οποιονδήποτε  ρωτήστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  να  μας  απαντήσει .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Τερζή .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  θέμα  είναι  ότι  η  συγκεκριμένη  απόφαση  δεν  περνάει  από  την  

Αποκεντρωμένη  εσωτερικά  και  κλείνει  το  θέμα  το  εσωτερικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  επί  της  διαδικασίας .  Κύριε  Τερζή  μπορείτε  να  απαντήσετε ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ξεκινώντας  την  εισήγηση  σας  ενημέρωσα  γιατί  είχα  την  πληροφορία  

από  την  υπηρεσιακή ,  από  την  Διευθύντρια  την  κυρία  Ιωαννίδου  που  

μου  είπε  ότι  παρόμοιο  θέμα  επί  προεδρίας  του  κ .  Παπαβασιλείου  είχε  

αποσυρθεί ,  διότι  είχε  παρέλθει  το  οικονομικό  έτος  ΄17.  

 Εγώ  όμως  βρήκα  την  ευκαιρία  να  την  εισήγηση ,  όχι  για  να  το  

ψηφίσετε ,  προτείνω  να  το  αποσύρετε ,  για  να  σας  κάνω  την  ενημέρωση ,  
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όσον  αφορά ,  τα  έσοδα  που  είναι  πολλά .  169.000 και  το  πρόστιμο  με  τις  

οφειλές  που  μας  ήρθαν  από  τις  πρώην  κοινωφελείς  επιχειρήσεις .   

Την  εισήγηση  την  έκανα  για  να  σας  ενημερώσω .  Πρότασή  μου  είναι  να  

το  αποσύρουμε ,  μιας  και  από  ότι  φαίνεται  δεν  θα  έχουμε  και  εμείς  

πρόβλημα  ως  κοινωφελής  επιχείρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα  λεπτό  λίγο ,  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας  κάτι  θέλει  να  πει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  θέμα  αλλάζει  και  λέγεται  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επειδή  δεν  ξέρω  τώρα ,  είναι  γνωστό  αυτό  ότι  το  ΄17 είχε  έρθει  από  

μένα  θέμα  και  είπαμε  ότι  είναι  ενημέρωση  περισσότερο  επ’   αυτής  της  

αναμόρφωσης ,  η  οποία  …έγινε  κανονικά  αναμόρφωση .  Θέλω  να  πω  

πάνω  στο  κομμάτι  αυτό ,  κ .  Τερζή ,  περισσότερο  ως ,  εάν  θέλετε ,  

προτροπή ,  εάν  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  ενισχύσει  την  καταβολή  αυτών  των  

βομβών  που  σκάνε  ακανόνιστα  από  παντού  από  όλες  τις  πρώην  
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κοινωφελείς ,  δεν  μπορεί  με  εγγύηση  να  πάει  η  εύρυθμη  οικονομική  

λειτουργία  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα .   

 Είναι  μεγάλο  το  ποσό ,  ξέρουμε  τις  . .  πως  έρχονται ,  αλλά  ο  Δήμος  

Σερρών  πρέπει  να  δεσμευτεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  ένα  μέρος ,  

τουλάχιστον ,  όπως  έκανε  και  πέρυσι ,  θα  πρέπει  να  καλυφθεί  με  

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  και  μετά  να  έρθει  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  να  γίνεις  συνολική  αναμόρφωση  σε  συγκεκριμένο  

κωδικό .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  πρότασή  σας  στην  τελικά  κ .  εισηγητά ;  Η  δική  σας  

πρόταση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μα  τον  ευχαριστώ  ιδιαιτέρως .  Έχει  διατελέσει  σε  αυτή  την  θέση ,  

γνωρίζει  πολύ  καλά  τα  οικονομικά  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  την  πρόβλεψη  

που  έχουμε  για  το  μέλλον .  Ήδη  εμείς  έχουμε  πάρει  την  προφορική  εδώ  

μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  υπόσχεση  από  τον  κ .  Χαρίτο  ότι  το  

υπόλοιπο  του  προϋπολογισμού  θα  το  πάρουμε .   

 Εάν  μπορεί  να  μας  δώσει  και  έξτρα  ένα  μέρος  για  να  καλύψουμε  

αυτήν ,  θα  είναι  ευχής  έργο ,  γιατί  ήταν  κάτι  το  οποίο  δεν  το  

περιμέναμε .  Είναι  147.000.  Ένα  μέρος ,  τουλάχιστον ,  διότι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τώρα  αποσύρω  το  θέμα  και  το  μετατρέπω  σε  ενημέρωση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  αποσύρεται  το  θέμα .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  ενημέρωση .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  15/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθ .  160/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 με  θέμα:  ¨Κατάταξη  αθλητικών  εγκαταστάσεων  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

Δήμου  Σερρών  σε  ομάδες¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση  κ .  Χατζημαργαρίτη .   
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Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θέλετε  εισήγηση  ή  όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  16/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .  

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  ουσιώδη  

τροποποίηση   

των  όρων  της  διακήρυξης  και  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  

 σύμφωνα  με  την  παρ .  2α  του  άρθρου  32 του  Ν .  4412/2016 ¨  

προμήθειας  ενός  καινούριου  πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  

περονοφόρου  

μηχανήματος¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  άγονος  ο  διαγωνισμός  και  προχωρούμε  σε  διαπραγμάτευση ,  κ .  

Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήταν  άγονος  ο  διαγωνισμός ,  θα  ξανά  βγει  πάλι  για  διαπραγμάτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  17/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  διαιτησίες  και   

κριτές  αθλητικών  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  προστεθεί  κάτι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  ή  απλώς  να  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  κάνω  πρόταση .  Χωρίς  να  χρονοτριβούμε .  Επειδή  κάθε  χρόνο  

δημιουργείται  θέμα ,  συμφωνούμε  με  το  θέμα  όπως  είναι ,  αλλά  να  

προσθέσουμε  και  για  γιατρό  αγώνα .  Είναι  αίτημα  του  Ιατρικού  

Συλλόγου .  Θα  σας  πω  γιατί ;  Κάθε  φορά  που  γίνεται  αγώνας ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  το  ξέρει ,  ψάχνουμε  και  ζητιανεύουμε  να  βρούμε  

κανέναν  ελεύθερο  να  κάνουμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  γίνεται  αγώνας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  αλλά  εδώ  λέμε  ότι  παροχή  υπηρεσίας .  Τι  είδους  παροχή ;  Πώς  θα  

είναι  αυτή ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτό  είναι  οι  διαιτησίες  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αμείβονται .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  το  λέω  γιατί  πολλές  φορές  γίνομαι  δέκτης  …ποιος  είναι  

ελεύθερος ,  εάν  μπορεί  ο  τάδε  να  πάει  ή  δεν  μπορεί .  Αυτό  λέω .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παίζουν  και  ίδιοι  μέσα  γιατροί ,  γι '  αυτό .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  τώρα  σου  μεταφέρω  αίτημα .  Τώρα  τι  να  σου  πω .  Εθελοντές  και  

αυτά ,  οι  εποχές  είναι  δύσκολες  και  υπάρχουν  νέοι  γιατροί  οι  οποίοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  και  με  την  παρατήρηση  και  με  

την  πρόσθεση  του  αιτήματος  του  κ .  Μηλίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  το  ξέρω  το  θέμα  και  συμμετέχω ,  σας  λέω  ότι  

υπάρχει  γιατρός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  18/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Σχετικά  με  προμήθεια  πινάκων  ζωγραφικής .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόκειται  για  την  αγορά  δυο  πινάκων  του  γνωστού  πανελληνίως  

Σερραίου  ζωγράφου  του  Μυστακίδη  του  Παύλου ,  ο  οποίος  έκανε  μια  

έκθεση  στο  φουαγιέ  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .   Θέλουμε  να  αγοράσουμε  δυο  

πίνακες  οι  οποίοι  αξίζουν  500 ευρώ .  Για  την  αγορά  αυτών  των  δυο  

πινάκων  πριν  τους  φέρουν  εκεί  στο ,  προορίζονται  για  το  γραφείο  του  

Δημάρχου ,  γιατί  όταν  ανακαινίσαμε  την  πρώην  αίθουσα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  οι  πίνακες  που  υπήρχαν  στο  γραφείο  του  Δημάρχου  πήγαν  

στην  ανακαινισμένη  αίθουσα  και  το  γραφείο  του  Δημάρχου  δεν  είχε  

πίνακες .  Οπότε  είπαμε  να  αγοράσουμε  αυτούς  τους  δυο  πίνακες  για  

τους  βάλουμε  στο  γραφείο  Δημάρχου  αλλά  να  ενισχύσουμε  και  με  500 

ευρώ  τον  συμπολίτη  μας  τον  Μυστακίδη  τον  Παύλο ,  ο  οποίος  είναι  

πάρα  πολύ  καλός  ζωγράφος ,  δυστυχώς  αυτή  την  στιγμή  νοσηλεύεται  

στο  νοσοκομείο  Παπαγεωργίου  της  Θεσσαλονίκης .  

 Σταματήστε  παιδιά ,  τι  είναι  αυτό  το  πράγμα ;  Μα  δεν  σταματάτε  

καθόλου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν ,  μάλιστα  πριν  πω  να  τους  φέρνουν  είχα  ενημερώσει  τον  κ .  

Χαρίτο ,  τον  αντιδήμαρχο  και  λέει  ότι  δες  αυτό  μην  τυχόν  και  

κολλήσουμε  πουθενά  σε  κανένα ,  στην  γραφειοκρατία .  Με  ενημέρωσαν  

ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα  και  φέρανε  και  τους  δυο  πίνακες  στο  

γραφείο  μου  για  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  και  να  πληρωθούν .  

 Η  προϊστάμενη  του  τμήματος  Προμηθειών  ξαφνικά  μας  είπε  ότι  

δεν  μπορούμε  να  τους  αγοράσουμε .  Ότι  απαγορεύεται ,  ότι  είναι  

παράνομο .  Με  ποιο  αιτιολογικό ;  Με  ποιο  σκεπτικό  δηλαδή ;  Το  2008 

είχε  κάνει  ο  γνωστό  ζωγράφος  ο  Βαρμάλης  μια  έκθεση  και  ο  τότε  

Δήμαρχος ,  η  τότε  Δημοτική  Αρχή  πήραν  έναν  πίνακα  του  Μ .  

Αλεξάνδρου  αξίας  11.5000 ευρώ ,  που  θα  πήγαινε  στην  πινακοθήκη  που  

θα  δημιουργούνταν  και  δεν  δημιουργήθηκε  τελικά .   

 Την  αγορά  αυτή ,  την  προμήθεια  αυτή  ο  Επίτροπος  εδώ  την  

έκοψε ,  την  απέρριψε .  Κυρίως ,  εάν  διαβάσετε  φυσικά  το  αιτιολογικό ,  

μεταξύ  των  άλλων ,  κυρίως  όμως  λόγω  του  ότι  ήταν  μεγάλο  το  ποσό .  

11.500.  Κυρίως  γι '  αυτό  το  έκοψε .  Έκανε  πράξη .  Η  Δημοτική  Αρχή  η  

τότε  πήγε  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  των  Αθηνών  και  δικαιώθηκε  και  

λέει  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  ότι  καλώς  έγινε  η  δαπάνη ,  είναι  νόμιμη ,  

δεν  είναι  και  πολλά  τα  λεφτά  και  εννοείται  τότε  το  πήρανε  για  να  πάει  

στην  Πινακοθήκη ,  η  οποία  ποτέ  δεν  έγινε .   

 Τώρα ,  επειδή  εκείνη  η  απόφαση  έλεγε  ότι  πάει  ο  πίνακας  αυτός  

στην  πινακοθήκη ,  έρχεται ,  κατά  την  άποψή  μου  εσφαλμένα ,  η  

προϊστάμενη  και  λέει  ότι  μόνο  για  πινακοθήκη  μπορείς  να  πάρεις  

πίνακες .  Για  πουθενά  αλλού .   

 Αυτό  είναι  μια  εσφαλμένη  ερμηνεία  που  κάνει  εδώ .  Είναι  

σίγουρα  εσφαλμένη .  Δηλαδή ,   έστω  ότι  έχεις  Πινακοθήκη  και  

εμπλουτίζεις  την  Πινακοθήκη  σου  με  πίνακες  και  κάνει  μια  αίθουσα  
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δεξιώσεων  ή  κάνει  ή  σε  ένα  γραφείο  χρειάζονται  πίνακες ,  δεν  μπορείς  

να  αγοράσεις  πίνακα  επειδή  έχεις  Πινακοθήκη ;  Δεν  στέκει  αυτό .  Τέλος  

πάντων ,  η  ερμηνεία  της  είναι  εσφαλμένη  εκατό  τοις  εκατό .  

 Έκανε  αρνητική  εισήγηση  και  παράλληλα  έκανα  και  εγώ  την  

εισήγησή  μου .  Φυσικά  η  Αποκεντρωμένη  θα  κρίνει  εάν  είναι  νόμιμη  ή  

όχι  η  δαπάνη .  Ή  θα  το  απορρίψει  ή  θα  το  εγκρίνει .  Άποψή  μου  είναι  

ότι  θα  το  εγκρίνει ,  δεν  υπάρχει  περίπτωση ,  είναι  νόμιμη  η  δαπάνη  και  

πρέπει  δηλαδή  να  βοηθήσουμε  τον  γνωστό  αυτόν  καλλιτέχνη  που  είναι  

πάρα  πολύ  καλός ,  έχει  φοβερά  έργα ,  τα  οποία  θα  πάρουν  μεγάλη  αξία  

μετά  τον  θάνατό  του .  Το  δε  ποσό  είναι ,  τι  να  πω ,  γελοίο ,  500 ευρώ .   

 Αυτά  έχω  να  σας  πω .  Εάν  έχετε  ερωτήσεις  είμαι  στην  διάθεσή  

σας  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  κατάλαβα  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   οι  πίνακες  έχουν  παρθεί ,  έχουν  

τοποθετηθεί  στην  αίθουσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι  λέω ,  παρθήκανε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι ,  τοποθετήθηκαν .  Αυτό  δεν  σημαίνει  τίποτα  όμως .  Τους  

τοποθέτησα  αφού  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά  είμαι  βέβαιος  ότι  θα  εγκριθούν .  Μα  δεν  υπάρχει  λογική .  Έστω  

ότι  έχεις  Πινακοθήκη ,  δεν  μπορείς  να  αγοράσεις  πίνακα  για  μια  άλλη  

αίθουσα ;  Είναι  δυνατόν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Τοποθέτηση .  Έχετε  

τον  λόγο .  θέλετε  και  εσείς  κ .  Αναστασιάδη ;  Συγνώμη  κύριε .  Ωραία .  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε  καμία  των  περιπτώσεων  δεν  θα  διαφωνήσουμε .  Ουαί  και  αλίμονο  

εάν  δεν  μπορεί  ένας  Δήμαρχος  να  πάρει  για  500 ευρώ  ή  για  1.000 

κάποιες  προμήθειες  σε  πίνακες  για  το  γραφείο  του .  Το  θεωρούμε  και  

εμείς  αυτό  απαράδεκτο  και  δεν  είμαστε  και  μικρόψυχοι .  Εννοείται .  

 Το  θέμα  είναι  το  εξής  όμως  για  μας  και  δεν  πρέπει  να  μένουμε  

εκεί .  ο  υπάλληλος  έχει  την  άποψή  του .  Ο  υπάλληλος  σήμερα  φοβάται ,  

ο  κάθε  υπάλληλος ,  ερμηνεύει  το  γράμμα  του  νόμου  και  θεωρεί ,  κατά  

την  άποψή  του  ότι  δεν  έπρεπε  να  παρθούν .  Με  γεια  του  με  χαρά  του .  

Να  κάνει  την  εισήγησή  του  και  εμείς  εδώ  είμαστε ,  κ .  Αγγελίδη ,  με  

τέτοια  θέματα  να  ενισχύσουμε  αυτή  την  προμήθεια  και  πραγματικά ,  ας  

έρθει  μετά  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  ή  η  Αποκεντρωμένη  να  το  

απορρίψει .   

 Νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να  δημιουργούνται  τέτοια  θέματα  και  ο  

υπάλληλος  κάνει  την  δουλειά  του  αλλά  υπάρχει  ο  πολιτικός  
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προϊστάμενος ,  το  πολιτικό  όργανο  που  είμαστε  εμείς  μετά ,  το  οποίο  

αποφασίζουμε  και  θα  ενισχύσουμε  τέτοιες  ενέργειες .   

 Εμείς  συμφωνούμε  και  ψηφίζουμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είπα  και  εγώ  στην  υπάλληλο .  Κάνε  την  αρνητική  σου  εισήγηση  

και  τελειώσαμε ,  έληξε  το  θέμα .  Και  αυτό  έγινε .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…κύριε  Δήμαρχε  τον  υπάλληλο  για  να  μην  δημιουργούμε  μετά ,  εάν  

έχει  μια  αντίρρηση  γιατί  ο  κάθε  υπάλληλος  φοβάται  σήμερα  μην  τυχόν  

έχει  κάποια  αποτελέσματα ,  επειδή  έφερε  μια  άρνηση  και  έχουμε  εμείς ,  

είμαστε  προϊστάμενη  αρχή .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  όνομα  του  Θεού .  Έκανε  την  αρνητική  εισήγηση ,  το  έφερα  το  θέμα  

και  τελείωσε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  πιστεύω  ότι  ο  χώρος  στον  οποίο  δέχεται  ο  Δήμαρχος  και  ο  κάθε  

Δήμαρχος ,  θα  πρέπει  να  είναι  σωστός  και  να  αποπνέει  και  τον  ανάλογο  

σεβασμό .   

 Βέβαια ,  είναι  βέβαιο  πώς  δεν   θα  διαφωνήσουμε  με  την  αγορά ,  

όμως ,  κύριε  Δήμαρχε  όχι  πως  έχω  ένσταση ,  έναν  προβληματισμό  και  

μόνο .  Και  έχει  άμεση  σχέση ,  όχι  με  το  τι  είπε  ο  Ελεγκτικό ,  με  το  τι  

λέει  ο  4412.  Και  τι  λέει  αυτός ;  Ότι  οι  προμήθειες  θα  πρέπει  να  

υπηρετούν  ανάγκες  του  Δήμου .  Αυτό  είναι  ένας  προβληματισμός  και  

φυσικά  αυτός  ο  προβληματισμός ,  μακάρι  να  βγω  ψεύτης ,  θα  χαρώ  εάν  
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διαψευστώ ,  μέσα  στην  πορεία  δεν  το  δούμε  μπροστά  μας  και  να  μας  το  

απορρίψει  και  θα  είναι  κρίμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή  πήραμε  τους  πίνακες  στα  καλά  καθούμενα ;  Ανακαινίστηκε ,  

κοιτάξτε ,  ανακαινίστηκε  η  αίθουσα  του  πρώην .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λειτουργικές  ανάγκες  είναι .  Ανακαινίστηκε  η  πρώην  αίθουσα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Για  μην  αγοράσουμε  πίνακες  πήρα ,  έβγαλα  

τους  πίνακες ,  φυσικά  και  με  πρόταση  της  αρχιτεκτόνισσας  που  το  

έκανε  όλη  την  αίθουσα ,  λέω  ότι  δεν  θέλω  να  αγοράσουμε  πίνακες ,  για  

δες  από  αυτούς  που  έχουμε  τώρα  ποιοι  είναι  οι  καλύτεροι  πίνακες  και  

ποιοι  κάνουν  για  εκείνη  την  αίθουσα ;   

 Μπαίνει  στο  γραφείο  μου  και  λέει  ότι  αυτοί  όλοι  κάνουν ,  γιατί  

ήταν  ωραίοι  πίνακες .  Του  Μελίδη  οι  πίνακες  εκεί  που  ήταν  στο  

γραφείο .  Λέω  ότι  πάρτε  τους ,  να  μπουν  εκεί  για  να  μην  κάνουμε  

καινούργια  έξοδα .  Και  δυο  άλλους  πίνακες  που  ψάξαμε  από  αυτούς  

που  είχαμε  και  τους  βάλαμε  εκεί .  άδεια  το  γραφείο  του  Δημάρχου  και  

βάλαμε  δυο  πίνακες  των  500 ευρώ  και  ενισχύουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  μην  εγκριθεί .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  κάνω  μια  ερώτηση  τώρα  που  θυμηθήκαμε  για  τους  πίνακες .  Αυτός  

που  ανέφερε  ο  κ .  Δήμαρχος  για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Δούκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  11.500 που  πήρε  κάποιον  πίνακα ,  υπάρχει ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούγεστε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει ,  υπάρχει ,  βέβαια .  Πρέπει  να  υπάρχει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 11.500 στο  γραφείο  του  Αντιδημάρχου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χρόνια  είναι  εκεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  όποτε  ήρθε  λέει  ότι  τι  πίνακας  είναι  αυτός ;  Να  τον  

βγάλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  στο  γραφείο  του  Αντιδημάρχου  Οικονομικών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  επιτρέπετε  να  συνεχίσουμε ;  Κύριοι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Διαγραφή  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  20/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής   

άδειας  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  21/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορούν  τις  παλαιές  οφειλές .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  22/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Σχετικά  με  κατασκευή  ράμπας  πρόσβασης  ΑΜΕΑ  επί  της  

 πρόσοψης  του  καταστήματος  με  την  επωνυμία  ¨WIND¨ ,  

στον  πεζόδρομο  της  Κ .  Καραμανλή  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  αρνητική  εισήγηση  από  την  υπηρεσία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  με  την  αρνητική .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  διαφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καταγραφεί  του  κ .  Καρύδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Πρόεδρε  τι  ράμπα  είναι  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μεταλλική  κινητή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  σταθερή  προς  τα  έξω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  ενημερώσω .  Θέλει  Μεραρχίας  και  Κων .  Καραμανλή ,  εκεί  που  έγινε  

ο  πεζόδρομος ,  να  κτίσει  τέσσερα  μέτρα ,  πόσο  είναι ,  την  πρόσοψη  και  

τα  λοιπά ,  ράμπα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνιμη  κατασκευή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  κτίσει  είπα .  Πράγμα  το  οποίο ,  συνάδελφοι  συγνώμη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήρθε  στην  Ποιότητα  Ζωής ,  το  απορρίψαμε  και  μάλιστα  η  Vodafone  

έφερε  παλαιά  το  ίδιο  θέμα ,  το  απορρίψαμε  και  έκανε  μέσα  ράμπα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ίδια  η  άποψη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ξέρει ,  τον  έχω  ενημερώσει  τον  άνθρωπο ,  ο  Τάσος  ο  Μπουράτζης ,  

πώς  λέγεται ,  τον  έχω  ενημερώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διαφωνείς  να  μπει  η  ράμπα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  με  αυτά  που  άκουσα  εδώ  πέρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  

 προϋπολογισμού  έτους  2018 που  αφορά  το  έργο  ¨  

Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου   

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  24/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  

 επισκευή  δηλαδή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  25/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  1ης   παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  

έργου:  

 ¨Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  26/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,   

Μερετούδης ,  Χράπας  Π . ,  Δούκας  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι  είπατε ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  ενοικίασης   

μικροφωνικής  –φωτισμού  –κάλυψης  πολιτιστικών  –αθλητικών   

και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης   

η  οποία  συγχρηματοδοτήθηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  

Περιφερειακής   

Ανάπτυξης  Ψηφιακή  Σύγκλιση  και  Επιχειρηματικότητα  στην  ΠΚΜ  

του   

ΕΠ  Μακεδονία  –Θράκη .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  για  τη  σίτιση  μαθητών  του   
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Μουσικού  Σχολείου  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  3ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

 υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του   

Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Γ '   Φάση .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  30/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  4ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

 υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του   

Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Γ΄  Φάση  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  31/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  19ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Λευκώνα  και  

 των  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Α .  Βροντούς  του  δήμου  Σερρών  για  τα   

έτη  2015-2017 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  του  20ου  Λογαριασμού  της  ως  άνω  παροχής  υπηρεσίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  33/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  20ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  

Σερρών   

για  τα  έτη  2015-2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  34/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας   

Ευπρεπισμός  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών   

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  ΔΕ  

Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  35/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρων  

 των  δημοτικών  κτιρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  36/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  διερμηνείας  στο  πλαίσιο  του  έργου   

Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στην  διαχείριση  αποβλήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  37/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Επισκευές  – συντηρήσεις  – ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  

εγκαταστάσεων  

κοινόχρηστων  χώρων ,  β)  Εργασίες  βελτίωσης  του  δικτύου  

οριζόντιας  οδικής   
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σήμανσης  δια-βάσεων  και  προσβασιμότητας  του  Δήμου  Σερρών  για  

το  έτος  2014,  

 γ)  Ανακατασκευή  πεζοδρομίων  σε  τμήματα  των  οδών  Γ .  

Παπανδρέου ,  Εφόρων  και  

Δ .  Σολωμού  και  δ)  Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  από  

οπλισμένο  σκυρόδεμα  στο  κτήριο  του  2ου  Γυμνασίου  – Λυκείου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου  Επισκευές  –συντηρήσεις  –ηλεκτροδοτήσεις   

Η /Μ  εγκαταστάσεων   κοινοχρήστων  χώρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  38/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Εργασίες  βελτίωσης  του  δικτύου  οριζόντιας   

οδικής  σήμανσης  διαβάσεων  και  προσβασιμότητας  του  Δήμου  

Σερρών   

για  το  έτος  2014 
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  39/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Ανακατασκευή  πεζοδρομίων  σε  τμήματα   

των  οδών  Γ .  Παπανδρέου  Εφόρων  και  Δ .  Σολομού  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  40/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  από  

οπλισμένο  

 σκυρόδεμα  στο  κτήριο  του  2ου  Γυμνασίου  – Λυκείου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  41/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  42/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  τους  μήνες  Δεκέμβριο  2017 και  

Ιανουάριο  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  
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 στις  21 Δεκεμβρίου  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  43/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  21 έως  και  τις  23 Ιανουαρίου  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  44/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  της  συνεδρίασης ,  καλό  σας  βράδυ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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ΠΡΑΚΤ:  Ενημέρωση  επί  των  αποτελεσμάτων  της  καταγραφής  του  

δικτύου  φωτισμού   

1/1/2018 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

1-2018:  Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  

υποχρέωσης  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

2-2018:  Συγκρότηση  Δευτεροβάθμιας  Επιτροπής  παρακολούθησης  

και  παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  

άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016, όλων  των  Δ /νσεων  και  των  

Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  .Τ .Υ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

3-2018:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Παρεμβάσεις  σε  δημοτικά  κτήρια  και  

κοινόχρηστους  χώρους  στην  Τ .Κ .  Μητρουσίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

4-2018:  Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

(άρθρο  1 του  Π .  .  270/11-3-1981 ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  

2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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5-2018:  Ορισμός  Δημοτικών  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  

καθορισμού  τιμήματος  εκποιούμενων  δημοτικών  και  

κοινοτικών  ακινήτων  της  παρ .  5 του  άρθρου  186 του  Ν .  

3463/2006. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

6-2018:  Έγκριση  οικονομικής  ενίσχυσης  συμπολίτισσάς  μας  λόγω  

πυρκαγιάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

7-2018:  Τροποποίηση  της  αριθμ .  694/2017 Α .  .Σ .  του  Δήμου  

Σερρών ,  ως  προς  την  ειδικότητα  που  θα  προηγείται  και  εν  

ελλείψει  αυτής  η  επόμενη  που  θα  ακολουθεί  μέχρι  την  

εξάντληση  ή  την  επιλογή  των  εκπαιδευτικών  βαθμίδων ,  για  

την  πρόσληψη  διαμεσολαβητή  ενός  (1)  ατόμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

8-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  5ο  Διακρατικό  

Εργαστήριο  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  MAPS. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

9-2018:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  

δικαίου  ορισμένου   

χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την  αντιμετώπιση  εποχικών  

αναγκών  του  τμήματος  Πρασίνου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  
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10-2018:  Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για  το  έτος  

2018 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

11-2018:  Εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών  για  υπογραφή  

συμβολαίου  μεταβίβασης  λόγω  δωρεάς  από  τον  Δήμο  

Σερρών  στην  ΔΕΥΑΣ  του  αριθμ .  1514 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών ,  εκτάσεως  8.130 τ .μ .  προς  

υλοποίηση  και  εκτέλεση  της  αριθμ .  307/1994 αποφάσεως  

του  Δημ .  Συμβουλίου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

12-2018:  Απολογισμός  δράσεων  του  τμήματος  Τουρισμού  έτους  

2017.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

13-2018:  Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  ¨Marketing 

plan¨  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

14-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  

τουρισμού  στο  εξωτερικό  κατά  το  έτος  2018 .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  
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15-2018:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  196/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2017¨ .   

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

  

16-2018:  Έγκριση  της  υπ’  αριθ .  160/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα :  ¨Κατάταξη  αθλητικών  

εγκαταστάσεων  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  σε  ομάδες¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

17-2018:  Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  ουσιώδη  

τροποποίηση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  χωρίς  

προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  την  παρ .  2α  του  

άρθρου  32 του  Ν .  4412/2016 ¨προμήθειας  ενός  καινούριου  

πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  περονοφόρου  μηχανήματος¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

18-2018:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  διαιτησίες  και  

κριτές  αθλητικών  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

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

 

19-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  δυο  πινάκων  ζωγραφικής .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  
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20-2018:   Διαγραφή  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

21-2018:  Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

22-2018:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού    οικον .  έτους  2018 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

23-2018:  Σχετικά  με  κατασκευή  ράμπας  πρόσβασης  ΑΜΕΑ  επί  της  

πρόσοψης  του  καταστήματος  με  την  επωνυμία  ¨WIND¨ , 

στον  πεζόδρομο  της  Κ .  Καραμανλή  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

24-2018:  Τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  

προϋπολογισμού  έτους  2018 που  αφορά  το  έργο  

¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

25-2018:  Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

επισκευή  δηλαδή   δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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26-2018:  Έγκριση  1ης   παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  

του  έργου :  

¨Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

27-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  ενοικίασης  

μικροφωνικής  –φωτισμού  –κάλυψης  πολιτιστικών  –

αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  

Δήμου  Σερρών .   

 

28-2018:  Ομοίως  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  

υποστήριξης  η  οποία  συγχρηματοδοτήθηκε  από  το  

Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  Ψηφιακή  

Σύγκλιση  και  Επιχειρηματικότητα  στην  ΠΚΜ  του  ΕΠ  

Μακεδονία  –Θράκη .  

 

29-2018:  Ομοίως  υπηρεσίας  για  τη  σίτιση  μαθητών  του  Μουσικού  

Σχολείου  Δήμου  Σερρών   

 

30-2018:  Ομοίως  του  3ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  

παροχής  υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Γ '   Φάση .  
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31-2018:  Ομοίως  του  4ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  

παροχής  υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Γ΄  Φάση  

 

32-2018:  Ομοίως  του  19ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  

Ενότητας  Λευκώνα  και  των  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Α .  Βροντούς  

του  δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

33-2018:  Ομοίως  του  20ο υ  Λογαριασμού  της  ως  άνω  παροχής  

υπηρεσίας  

 

34-2018:  Ομοίως  του  20ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017  

 

35-2018:  Ομοίως  του  2ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Ευπρεπισμός  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών  

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  

ΔΕ  Σερρών .  

 

36-2018:  Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρων  των  

δημοτικών  κτιρίων  

 

37-2018:  Ομοίως  υπηρεσίας  διερμηνείας  στο  πλαίσιο  του  έργου  

Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στην  διαχείριση  αποβλήτων  
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38-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου  Επισκευές  –συντηρήσεις  –

ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων   κοινοχρήστων  

χώρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

39-2018:  Ομοίως  του  έργου :  Εργασίες  βελτίωσης  του  δικτύου  

οριζόντιας  οδικής  σήμανσης  διαβάσεων  και  

προσβασιμότητας  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2014 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

40-2018:  Ομοίως  του  έργου :  Ανακατασκευή  πεζοδρομίων  σε  τμήματα  

των  οδών  Γ .  Παπανδρέου  Εφόρων  και  Δ .  Σολομού  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

41-2018:  Ομοίως  του  έργου :  Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  από  

οπλισμένο  σκυρόδεμα  στο  κτήριο  του  2ου  Γυμνασίου  – 

Λυκείου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

42-2018:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

43-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  στις  21 

Δεκεμβρίου  2017 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

44-2018:  Ομοίως  στις  21 έως  και  τις  23 Ιανουαρίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

45-2018:  Αποδοχή  ψηφίσματος  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ  Κεντρικής  

Μακεδονίας  για  την  ονομασία   της  ΠΓΔΜ  

 

46-2018:  Συναίνεση  στο  αίτημα  έκδοσης  άδειας  κατάτμησης  έκτασης  

δασικού  χαρακτήρα   από  την  Δ /νση  Συντονισμού  και  

Επιθεώρησης  Δασών  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  

Μακεδονίας  –Θράκης .   

 

 

………………………….. 

……………. 

 

 

•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Γαλάνης  Στέργιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  2ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  7ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

του  15ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

……………………… 

…………….. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………….. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………….. 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………….. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………….. 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………….. 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………….. 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………….. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………….. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………….. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………….. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………….. 

 

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

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………….. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………….. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………….. 

 

 


