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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  1/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  23η  του  μηνός  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  1/17-01-2019 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  31,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

   

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  

της  παρ .  6 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 

 

 

…………………………….  

……………….  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87 ΤΑ)  

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  23 

Ιανουαρίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00΄ ,  με  θέματα  ημερήσιας  

διάταξης :  
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ΘΕΜΑ  1ο:  Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

άρθρου  1 του  Π .  .  270/11-3-1981 (ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  

2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  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  3ο:  Ορισμός  υπαλλήλου  υπεύθυνου  λογαριασμών  για  την  

ηλεκτρονική  καταχώρηση  και  πληρωμή  έργων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  των  έργων :  

α)  Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  στο  

Ο .Π .  341,  β)  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  

προσβασιμότητας ,  έτους  

2016  και  

 γ)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2016.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  Συνέδριο  της  

Κ .Ε .  .Ε .  από  την  23η   έως  την  24η   Ιανουαρίου  2019 στη  

Θεσσαλονίκη  και   ορισμός  εκπροσώπων  του .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  15-06-2019 έως  

31-03-2020 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  

δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας   Δήμου   Σερρών   με   

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

Μακεδονία  2014-2020¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-06-2019 έως  

31-12-2019 για  την  υλοποίηση   της   

συγχρηματοδοτούμενης   δράσης   ¨Δομές   παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  Σύμβασης  με  το  Ν .Π .  

Ιδιωτικού  Δικαίου  με  την  επωνυμία  ¨Εθνικό  Κέντρο  

Έρευνας  και  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης¨  (ΕΚΕΤΑ) ,  

εποπτευόμενο  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  Έρευνας   και   
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Θρησκευμάτων ,   για   τη   συμμετοχή   στο   Ευρωπαϊκό  

Πρόγραμμα  Wi-Fi4EU.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  έντοκης  κατάθεσης  του  χρηματικού  υπολοίπου  

του  Δήμου  Σερρών  σε  λογαριασμό  πιστωτικού  ιδρύματος .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  229/2018 απόφασης  του  

 Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  

Σερρών   με  θέμα  ¨Κατάταξη  σκοπευτηρίου  Καλών  

Δένδρων  σε   ομάδες¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  

Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΘΕΜΑ   11ο:  Απολογισμός  δράσεων  του  τμήματος  Τουρισμού  έτους  

2018.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

 Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ   12ο:  Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  

¨Marketing plan¨  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  
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ΘΕΜΑ   13ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  

τουρισμού  στο  εξωτερικό  κατά  το  έτος  2019.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .   

 Γρηγοριάδης  Π .  

  

ΘΕΜΑ  14ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  12.570,33 € για  τη  

λειτουργία  του  δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  

συντροφιάς  και  για  την  υλοποίηση  των  ενεργειών  

διαχείρισής  του ,  έτους  2018.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

από  την   οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ   16ο:   Έγκριση  τροποποίησης  του  εσωτερικού  κανονισμού  

λειτουργίας  του  Κέντρου   Κοινότητας   Δήμου   Σερρών   με   

παράρτημα   ΡΟΜΑ   στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  

¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΘΕΜΑ   17ο:  Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :  

α)  6049/20-02-2018 σύμβασης  προμήθειας  τροφίμων  για  

την  Κοινωνική  Κουζίνα ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 β)  31785/17-10-2018 σύμβασης  ασφάλισης  τροχαίου  

 υλικού  Δήμου  Σερρών ,  για  το  διάστημα  20-10-2018 έως  20-

 10-2019 και  

γ)  40148/13-12-2018 σύμβασης  προμήθειας  άλατος  

 αποχιονισμού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  

νέας  και  παράλληλη  απομάκρυνση  του  σώματος  

περιπτέρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  

δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  στην  

ιδιοκτησία  με  αρ .  20 στο  Ο .Π .  310α .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ   23ο:  Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  στην  ιδιο-    

κτησία  με  αρ .  Κτηματογράφησης  1513001, στο  Ο .Π .  

286.  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:  Έγκριση  ή  μη  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  9 

καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  25ο:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  αρ .  19 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνου .  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  

αγρών  των  Τ .Κ . :  α)  Κ .  Μητρούση ,  Προβατά ,  Βαμβακιάς  και  

Μονοκκλησιάς  και  β)  Αδελφικού ,  Αγ .  Ελένης  και  Πεπονιάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  αγροτεμαχίων  του  

αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:    Έγκριση  προσφοράς  μίσθωσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  

έκτασης  στον  Ι .Ν .  Αγ .  Νικολάου  Κουμαριάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Σχετικά  με  εφαρμογή  διατάξεων  του  άρθρου  142 του  

Ν .  4495/2017 περί  μείωσης  ποσού  εισφοράς  σε  χρήμα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  εκποίησης  υλικών  που  προέρχονται  από  τη  

διαχείριση  των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  και  

βιοαποβλήτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1) Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση ,  

2) Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  

Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς ,  

3) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  

4) υποστήριξης  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  

στην  πρόσκληση  του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  

Επιχειρηματικότητα  & Καινοτομία  με  τίτλο  ¨Ανοικτό  

Κέντρο  Εμπορίου  Πόλης  Σερρών¨ ,  
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5) για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  

Α :  Διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή /προώθηση  της  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής) ,  

6) για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  

Β :  Υποστήριξη  στη  διοργάνωση /υλοποίηση  εκδηλώσεων) ,  

7) συντήρησης  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  Άνω  

Βροντούς ,  

8) εργασιών  εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  

συντήρησης  των  μετρητικών  διατάξεων  καταγραφής  

δεδομένων ,  

9) συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018,  

10) καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

  

ΘΕΜΑ  33ο:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  

έργων :  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  

οδοποιίας  Δ .Ε .  

Ορεινής  και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  

οδοποιίας  Δ .Ε .  

Άνω  Βροντούς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  34ο:    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  

έργων :  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

Δημαρχείου  Σερρών¨ ,  

β)  1ου  ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Επέκταση  δικτύου  

πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨  και  

γ)  2ου  ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού)  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:    Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  περί  αλλαγής  

εξωτερικού  χρώματος  των  Ε .  Δ .Χ .  Αυτοκινήτων  (ΤΑΞΙ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,  

για  τον  μήνα  Ιανουάριο  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Έγκριση  τροποποίησης  του  ΟΕΥ  του  Δήμου  Σερρών   
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ΘΕΜΑ  2Ο:  Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  

ενημερωτική  εκδήλωση  URBACT ΙΙ  που  θα  γίνει  στην  

Αθήνα  στις  28 και  29/11/2018 

 

ΘΕΜΑ  3Ο:  Σχετικά  με  την  πρόταση  της  δημοτικής  συμβούλου  κα .  

Ιλανίδου  Δέσποινας  να  κυματίζει  μεσίστια  η  σημαία  του  

Δήμου  κατά  την  ημέρα  της  επικύρωσης  από  την  Ελληνική  

Βουλή  της  Συμφωνίας  των  Πρεσπών .   

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

………………………  

……………..  

1Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  σας  καλωσορίζω  στην  πρώτη  συνεδρίαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  για  το  2019.  Σας  εύχομαι  ολόψυχα  χρόνια  

πολλά ,  καλή  χρονιά ,  με  υγεία .  Καλή  δύναμη  και  καλό  κουράγιο  σε  

όσες  και  όσους  θα  συμμετάσχουν  στις  επερχόμενες  δημοτικές  εκλογές .  
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Να  είμαστε  καλά .  Το  ίδιο  εύχομαι  και  στις  Σερραίες  και  στους  

Σερραίους  εκφράζοντας ,  νομίζω ,  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Θα  ήθελα  να  συγχαρώ  και  να  ευχηθώ  ότι  καλύτερο  για  το  εγγόνι  

του  πρώην  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  κ .  Αραμπατζή .  Η  

κόρη  του  έφερε  στην  ζωή  ένα  αγοράκι .  Να  είναι  γερό ,  καλότυχο  και  

πολύχρονο .  Νομίζω  όλοι  ευχόμαστε  τα  καλύτερα ,  να  σας  ζήσει .   

 Επιπρόσθετα ,  θα  ήθελα  να  αναφέρω ,  να  εκφράσω  το  ειλικρινή  

μου  συλλυπητήρια  στο  αρχηγό  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  τον   

Στέφανο  τον  Φωτιάδη  για  την  απώλεια  του  πατέρα  του  πριν  από  λίγες  

ημέρες .  Κύριε  Φωτιάδη  νομίζω  ότι  εκφράζοντας  όλων  τα  

συναισθήματα  σας  ευχόμαστε  καλό  κουράγιο ,  καλή  δύναμη ,  να  είστε  

γερός  να  θυμόσαστε  τον  πατέρα  σας .  Τα  συλλυπητήριά  μας .   

 Επιπρόσθετα ,  μια  ακόμη  απώλεια  είχαμε  στην  αρχή  της  χρονιάς .  

Ένας  συνάδελφός  μας  ο  Βασίλειος  ο  Αγοραστός ,  ο  οποίος  διατέλεσε  

και  αντιδήμαρχος  Καθαριότητας  επί  θητείας  Δημάρχου  Ιωάννη  Βλάχου  

και  επί  σειρά  ετών  ήταν  δημοτικός  σύμβουλος  και  Πρόεδρος  στην  

ΔΕΠΚΑ ,  έφυγε  από  την  ζωή  στην  αρχή  του  έτους .   

Μάλιστα ,  υπήρξε  και  διακεκριμένος  αθλητής  και  συμμετείχε  και  

στην  διοίκηση  του  ΑΡΗ .  Τον  γνωρίζατε  πολύ  καλά ,  τιμούσε  με  την  

φιλία  του  πολλούς  εξ  ημών ,  ιδρυτής  του  καταστήματος  Αγοραστός  

Σπορ ,  από  τα  πλέον  εμβληματικά  εμπορικά  καταστήματα  της  πόλης ,  

ένας  άνθρωπος  με  πηγαίο  χιούμορ ,  ιδιαίτερα  δραστήριος .   

 Θα  ήθελα ,  σας  παρακαλώ ,  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη ,  να  

κρατήσουμε ,  συνάδελφοι ,  ενός  λεπτού  σιγή ,  για  την  απώλεια  του  

συναδέλφου .   
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ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στην  οικογένειά  του .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  μισό  λεπτό  να  μου  δώσετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Ο  κ .  Αραμπατζής  θα  ήθελε  τον  λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να  συλλυπηθώ  και  εγώ  προσωπικά  τον  κ .  Φωτιάδη .  Τα  θερμά  μου  

συλλυπητήρια  και  να  σας  ευχαριστήσω  όλους  για  τις  θερμές  ευχές  σας  

για  το  ευχάριστο  γεγονός  που  ζήσαμε  εγώ  και  η  οικογένειά  μου  με  τον  

ερχομό  ενός  καινούριου  μέλους ,  ενός  αγοριού .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ  και  εύχομαι  πάντοτε  να  έχουμε  χαρές  και  να  

είναι  καλότυχα  τα  παιδιά  μας .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όπως  με  

ενημέρωσε ,  λείπει  στην  Θεσσαλονίκη  για  την  συνάντηση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  

για  την  συνταγματική  αναθεώρηση ,  όπως  επίσης  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  

οποίος  μου  τηλεφώνησε .  Ο  κ .  Καρπουχτσής  βλέπω  ήρθε ,  γιατί  και  

αυτός  έκανε  τον  κόπο  να  μου  τηλεφωνήσει .  Τον  ευχαριστώ  πολύ .   

 Εάν  υπάρχει  κάποια  ανακοίνωση ,  κάποια  ερώτηση ;  Παρακαλώ  

τους  συναδέλφους ,  έχουν  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  θέλει  να  κάνει  μια  ερώτηση .  Είδα  και  το  χέρι  του  κ .  

Χασαπίδη .  Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη ,  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  προβλέψουμε  την  δυνατότητα  κίνησης  

συναδέλφων  στο  συνέδριο ,  έστω  για  την  αυριανή  μέρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσε ;  Δυο  μέρες  δεν  ήταν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ .  Τροποποιήθηκε ,  

αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  πρόγραμμα  λόγω  του  ακανθώδους  ζητήματος  

της  ψήφισης  στην  Βουλή  της  συμφωνίας  των  Πρεσπών .  Οι  εργασίες  

του  συνεδρίου  θα  ολοκληρωθούν  το  βράδυ  της  Τετάρτη  23η ς  

Ιανουαρίου  2019.  

 Εάν  υπάρχει  κάποιο  άλλο  ερώτημα ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  είδα  ότι  

σήκωσε .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Προς  τον  Αντιδήμαρχος  Έργων  ήθελα  να  απευθύνω  μια  παρατήρηση  

που  έκανα  στον  δρόμο  Αδριανουπόλεως .  Εκεί  αναφέρεται  ως  οδός  

Ανδριανουπόλεως .  Νομίζω  είναι  λάθος  Αντιδήμαρχε .  Η  πινακίδα  λέει  

δρόμος  Αδριανουπόλεως .  Νομίζω  το  σωστό  είναι  Αδριανουπόλεως .  

Έχει  ν .  Το  παρατήρησα  προχθές  τυχαία  που  πέρασα  από  εκεί .  Δείτε  το  

εάν  είναι .  Δεν  ξέρω  στην  ονοματοδοσία  πως  έγινε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   παρότι  λείπει  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ήθελα  να  βάλω  

ένα  ζήτημα  σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  συμμετοχή  του  Δήμου  σε  

διάφορες  εκδηλώσεις .  12 του  μηνός ,  Σάββατο  ημέρα ,  οι  Ένωση  

Εφέδρων  Αξιωματικών  Νομού  Σερρών  έκανε  μια  εκδήλωση  με  τίτλο :  Η  

Συνθήκη  των  Πρεσπών  και  οι  συνέπειές  της .  Ομιλητής  ήταν  αυτός  ο  

Καλεντερίδης ,  ένας  πράκτορας  της  ΚΥΠ ,  ο  οποίος  αυτοπροβάλλεται  

ως  συγγραφέας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  απαλειφθούν  από  τα  πρακτικά  αυτοί  

οι  χαρακτηρισμοί .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν  κατάλαβα ,  επαγγελματικά  αυτός  ήταν  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είπα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  δημιουργηθεί  κάποιο  ζήτημα…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ποια  είναι  τα  κριτήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χασαπίδη  σας  σταματώ .  Παρακαλώ  να  απαλείψετε  αυτόν  τον  

χαρακτηρισμό ,  διότι  είναι ,  έχει  αποστρατευτεί  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επαγγελματικά  αυτός  ήταν .  Ήταν  είπα  εγώ ,  δεν  είπα  ότι  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  να  είμαστε  προσεκτικοί  στους  χαρακτηριστικούς  για  όποιος  

πρόσωπο  αφορά  μια  παρέμβαση .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε ,  μην  ενοχοποιείτε  την  λέξη .  Μπορεί  να  πρόσφερε  τεράστιο  

εθνικό  έργο  ως  πράκτορας .  Εγώ  δεν  τον  ενοχοποιώ ,  εσείς  γιατί  τον  

ενοχοποιείτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  έτσι  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τίποτα .  Ήταν  πράκτορας  λέω  και  αυτοπροβάλλεται  ως  αναλυτής  και  ως  

συγγραφέας .  Αυτό  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  ερώτησή  σας  δεν  κατάλαβα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είπα ,  ποια  είναι  τα  κριτήρια ,  επειδή  είδα  στην  αφίσα  ότι  γίνεται  υπό  

την  αιγίδα  του  δήμου  Σερρών ,   λέω  ότι  ποια  είναι  τα  κριτήρια  που  ο  

Δήμος  καλύπτει  μια  τέτοια  εκδήλωση ;  Που  είχε  μια  μονομέρεια  

ουσιαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Θα  απαντηθεί  η  ερώτηση  

όταν  θα  επιστρέψει… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Λίγο  σας  παρακαλώ  εάν  έχετε  την  

καλοσύνη .  Θα  απαντηθεί  η  ερώτηση  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  και  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  γούρι  που  μας  

μοίρασε .  Να  είναι  καλά  και  ο  Πρόεδρος  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

και  όλοι  οι  εργαζόμενοι .  Τους  ευχαριστούμε  πολύ .   

 Συνεχίζουμε .  Από  ότι  είδα  είμαστε  λίγο  ζωηροί  σήμερα ,  είναι  το  

πρώτο .  Συνεχίζουμε .  Από  τι  είδα  μου  ζήτησε  τον  λόγο  και  κ .  Τερζής  

και  ο  γραμματέας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  Πρόεδρος  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  ακόμα  ερωτήσεις  –ανακοινώσεις ,  είμαστε  ακόμα  εκεί .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  να  μου  πείτε  για  να  γράψει  ο  γραμματέας  ποιος  θέλει  

να  ρωτήσει  ή  να  ανακοινώσει  κάτι .  Ευχαρίστως .  Η  κυρία  Μπιτζίδου  

θέλει  να  ερωτήσει ;  Να  ρωτήσει  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Μια  ανακοίνωση  

θέλει  να  κάνει  ο  κύριος  Τερζής  και  εσείς  θέλετε  να  κάνετε  μια  

ανακοίνωση .   

 Ας  τελειώσουμε  με  τις  ερωτήσεις .  Η  κυρία  Μπιτζίδου  η  

συνάδελφος  να  ρωτήσει .  Και  έκλεισε .  Και  η  κυρία  Ιλανίδου  θέλει  να  
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κάνει  μια  πρόταση .  Έκλεισε  αυτός  ο  κύκλος .  Παρακαλώ  κυρία  

Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Θα  ήθελα  να  θέσω  μια  ερώτηση  προς  τον  Πρόεδρο  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  τον  κ .  Τσαλίκογλου .  Γιατί  κ .  Τσαλίκογλου ,  δεν  λειτουργεί  

το  ηλεκτρονικό  εισιτήριο  στις  παραστάσεις  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ;  Γιατί  ήταν  

μια  προϋπόθεση  για  την  μειοδοτούσα  εταιρεία  που  ανέλαβε  την  

διαχείριση  της  ιστοσελίδας  και  την  οποία  σύμβαση  την  είχα  υπογράψει  

εγώ  σαν  Πρόεδρος  πρώην ;  Για  ποιο  λόγο  δεν  λειτουργεί  ενώ  ήταν  

απαραίτητη  προϋπόθεση  ο  διαχειριστής  της  ιστοσελίδας  να  εφαρμόσει  

και  το  ηλεκτρονικό  εισιτήριο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  την  κ .  Μπιτζίδου .  Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Η  εταιρεία  η  οποία  το  ανέλαβε ,  δηλαδή  δεν  είχαμε  πρόβλημα  με  την  

εταιρεία ,  είχαμε  μεγάλο  πρόβλημα  όμως  με  όλο  το  σύστημα  

γενικότερα .  Κολλούσε  πολύ  και  γίνονταν  ουρές  στο  ταμείο  και  όταν  

μια  παράσταση  ήταν  να  ξεκινήσει ,  παράδειγμα ,  20:30΄η  ώρα ,  φτάναμε  

22:00΄  η  ώρα  και  είχαμε  θέματα ,  οπότε  είπαμε  και  εμείς  ένα  βράδυ  ότι  

βάλτε  λίγο  το  χαρτί  αλλά  το  τσεκάρουμε  τώρα  γενικά  που  αλλάζουμε  

τα  συστήματα  με  το  διαδίκτυο  και  αυτά .   

 Υπάρχουν  εκεί  στο  γραφείο  του  Προέδρου  το  μηχάνημα  που  

τυπώνει  το  εισιτήριο  και  αυτά ,  υπάρχει  περίπτωση  να  ξανά  

λειτουργήσει  λόγω  του  ότι  πιο  πολύ  για  την  . .  το  κάνουμε  αυτό .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Συγνώμη ,  το  Μέγαρο  Μουσικής  λειτουργεί  με  ηλεκτρονικό  εισιτήριο  

που  έχει  το  2004 και  όχι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  σας  επιτρέψω  να  κάνετε  διάλογο  όμως .  Γίνεται  μια  ερώτηση  

και  δίνεται  απάντηση .  Ευχαριστώ  για  την  κατανόηση .   

 Στην  συνέχεια  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  για  μια  ανακοίνωση  ο  

πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  έπειτα  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Θα  σας  μοιράσουμε ,  τυπώσαμε  συλλεκτικό  επετειακό ,  είναι  μια  

ατζέντα  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών ,  η  οποία  έχει  και  το  πρόγραμμα  της  

χρονιάς .  Παίρνω  τον  λόγο  τιμητικά .  Βγήκαν  εκατό  κομμάτια  

συλλεκτικά ,  γιατί  τόσο  περίσσευαν  τα  χρήματα  από  τους  χορηγούς .  Για  

να  προλάβω  κάποιους  καλοπροαίρετους  να  πω  ότι  αυτά  όλα  τα  

τυπωτικά  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  από  όταν  αναλάβαμε  η  καινούργια  

διοίκηση  είναι  από  χορηγούς  και  με  το  πλεόνασμα  βγάλαμε  αυτά ,  τα  

οποία  ήταν  εκατό  τεμάχια ,  διοικητικό ,  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

προσωπικό  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών ,  χορηγοί  επικοινωνίας ,  αυτοί  που  

το  τύπωσαν ,  Περιφερειάρχης ,   Δήμαρχος ,  γενικά  οι  κοντινοί  

συνεργάτες .   

 Σας  το  δίνουμε ,  είναι  κάτι  εύχρηστο ,  έχει  και  ημερολόγιο ,   με  

πολύ  αγάπη .  Θα  οργανώσετε  και  την  καθημερινότητά  σας  τώρα  

προεκλογικά .   

 Ευχαριστώ .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ήθελε  να  

ανακοινώσει  κάτι .  Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καλησπέρα ,  καλή  χρονιά  σε  όλους  και  το  γούρι  που  σας  έχει  

διανεμηθεί  είναι  μια  κατασκευή  από  τα  παιδιά  που  είναι  στο  Κ .Δ .ΑΠ .  

ΜΕΑ  και  τα  παιδιά  σας  το  προσφέρουν  σήμερα  στην  αρχή  του  έτους  

και  σε  αυτή  την  πρώτη  συνεδρίαση .   

 Θα  ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  μου  επιτρέπετε  εσείς  και  το  σώμα  

να  κάνω  μια  πολύ  σύντομη  ενημέρωση ,  έναν  απολογισμό  για  την  

Πολιτεία  των  Ευχών ,  μιας  και  θεωρούσα  ότι  θα  έμπαινε  μέσα  στην  

ημερήσια  διάταξη ,  όμως  και  εσείς  και  η  γραμματέας  σας ,  μου  είπατε  

ότι  δεν  έχει  συμβεί  αυτό  ποτέ .   

 Βέβαια  μου  διαβεβαιώσατε  ότι  θα  τεθεί  ως  θέμα  από  εμένα  και  

εάν  δεν  έχει  αντίρρηση  το  σώμα ,  για  μια  πολύ  μικρή  ενημέρωση  για  

την  Πολιτεία  των  Ευχών  να  γίνει  σήμερα .  άλλωστε ,  σας  έχει  αποσταλεί  

ηλεκτρονικά  και  ο  απολογισμός  και  εάν  τον  έχετε  μελετήσει  μπορείτε  

να  κάνετε  και  οποιαδήποτε  ερώτηση  είτε  σε  έμενα  είτε  στην  

διευθύντρια  την  κυρία  Βούλα  Ιωαννίδου ,  που  έτσι  και  αλλιώς  

βρίσκεται  σήμερα  εδώ  στην  αίθουσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ευχαριστώ  για  την  εισαγωγή  που  κάνατε .  Εάν  οι  

συνάδελφοι  δεν  έχουν  αντίρρηση  ευχαρίστως ,  διαφορετικά ,  εάν  

κάποιοι  θέλουν  να  ρωτήσουν  περαιτέρω  και  θα  υπάρχει  ζήτημα  για  να  

συζητηθεί  ουσιαστικότερα ,  τότε  το  προεδρείο  αλλά  φαντάζομαι  και  

εσείς  δεν  έχουμε  κανένα  απολύτως  πρόβλημα  και  για  πρώτη  φορά ,  
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γιατί  όχι ,  για  λόγους  διαφάνειας ,  για  λόγους  δημοσιότητας  να  το  

συζητήσουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ .  Λέω  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  ζήτημα  

να  προκύψει  και  να  εισαχθεί  ως  κανονικό  θέμα  για  ενημέρωση .  Εάν  

δεν  έχετε  αντίρρηση  νομίζω  και  εσείς ,  δεν  θα  υπάρχει  πρόβλημα ,  να  το  

φέρουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  κάνετε  πληρέστερη  

ενημέρωση  και  να  γίνουν  και  ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  όμως ,  βλέπω  στα  μάτια  των  συναδέλφων ,  κ .  Χασαπίδη  

επειδή  διερμηνεύω  την  διάθεση  κάποιων  συναδέλφων ,  θέλουν  να  

ρωτήσουν ,  να  θέσουν  ζητήματα ,  προτάσεις ,  βλέπω  ότι  υπάρχει  διάθεση  

να  εισαχθεί  ως  θέμα  στην  επόμενη  συνεδρίαση ,  οπότε  και  ο  κ , .  

Πρόεδρος  ανετότερα  να  κάνει  την  εισήγησή  του ,  να  υπάρχουν  και  

ερωτήσεις  και  όλα  τα  σχετικά .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ευχαριστώ  

κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  που  θα  μπει  επίσημα  στην  ημερήσια  διάταξη  του  

επόμενου  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Θα  θέλαμε  ως  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  ως  

Διοικητικό  Συμβούλιο  να  κάναμε  μια  συνέντευξη  τύπο  με  τα  ΜΜΕ ,  

όμως  θεωρήσαμε  ότι  το  ανώτατο  όργανο  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

οπότε  και  προς  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τον  Αντιπρόεδρο ,  
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τον  κ .  Ηλία ,  αφού  γίνει  η  ενημέρωση  εδώ  μέσα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  μετά  θα  είμαι ,  τουλάχιστον  εγώ  προσωπικά ,  σε  θέση  να  

ενημερώνω  και  οποιοδήποτε  μέσο  μαζικής  ενημέρωσης .  Προηγείται  

όμως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  και  εσείς  ως  

τελευταία  τον  λόγο  για  την  πρότασή  σας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  παρακαλώ .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Η  Ελλάδα  είναι  αναστατωμένη .  Το  80% των  Ελλήνων  αυτή  την  στιγμή  

δεν  μπορούν  να  κινηθούν  από  την  . .  Συμφωνία  που  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  η  συνάδελφος  πήρε  τον  λόγο ,  θα  ήθελα  λίγο  να  

την  ακούσουμε .  Ευχαριστώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από  την  αρχή  τα  λέω .  Η  Ελλάδα  είναι  αναστατωμένη .  Οι  Έλληνες  δεν  

μπορούν  να  κοιμηθούν .  Το  80% των  Ελλήνων  είναι  αναστατωμένο  και  

στεναχωρημένο  γιατί  σε  λίγο  θα  υπογραφεί  η  Προεδρική  Συμφωνία  των  

Πρεσπών .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Εμένα  προηγουμένως  με  διακόψατε  γιατί  αναφέρθηκε  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα  λεπτό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και  αφήνετε  την  κυρία…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  τα  αντανακλαστικά  σας  ξεπερνούν  και  τα  δικά  μου .  

Το  αντιλαμβάνομαι  αυτό .  Είστε  πολύ  γρήγορος  αλλά  εδώ  δεν  είναι  ο  

διαγωνισμός  ποιος  θα  πατήσει  πρώτος  το  μπάζερ .  Η  αντίδρασή  μου  θα  

ήταν  άμεση  και  θα  έλεγα  στην  συνάδελφο ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  θα  

ήθελα  να  με  καθοδηγείτε .  Αντιλαμβάνομαι  την  αντίδρασή  σας  αλλά  

δεν  είναι  σωστή  να  με  διακόπτετε .   

Η  κυρία  συνάδελφος  θέλει  να  κάνει  μια  πρόταση .  Κυρία  Ιλανίδου  

εάν  έχετε  την  καλοσύνη  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Λίγο  ησυχία .  Σας  

παρακαλώ  κυρία  Ιλανίδου ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  απαλειφθείς  

αυτός  ο  προσδιορισμός .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θα  έλεγα ,  επειδή  εμείς  εδώ  λειτουργούμε  ενωτικά  και  στο  

ψήφισμά  μας  θα  θυμίσω ,  με  συγχωρείτε  κ .  Ιλανίδου ,  θα  θυμίσω  ότι  το  

ψήφισμα  του  καλοκαιριού  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  ΄18 έγινε  

από  τις  τρεις  παρατάξεις ,  ψηφίστηκε  κατά  πλειοψηφία ,  εκδόθηκε  κατά  
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πλειοψηφία ,  εξεδόθη ,  πλην  δυο  συναδέλφων ,  καθόλα  σεβαστή  η  άποψή  

τους ,  επομένως  λειτουργήσαμε  ενωτικά .   

Θα  ήθελα  να  αφήσουμε  την  συνάδελφο  να  εκφράσει  την  πρότασή  

της , .  Δεν  θα  ήθελα  χαρακτηρισμούς  για  να  μην  υπάρξουν  αντιδράσεις ,  

όμως  να  της  επιτρέψουμε  να  αρθρώσει  τον  λόγο  που  πρέπει  και  που  

θέλει .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

 Κυρία  Ιλανίδου  συγνώμη  για  την  διακοπή .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  προτείνω ,  όπως  όταν  υπογράφηκε  το  Σύμφωνο  στις  

Πρέσπες  και  η  σημαία  στον  Δήμο  Σερρών  κυμάτιζε  μεσίστια ,  να  

κυματίσει  πάλι  μετά  την  ψήφιση  της  Συμφωνίας  η   σημαία  στον  Δήμο  

μεσίστια ,  καθώς  και  εάν  μπορούμε  να  προτείνουμε  και  στα  σπίτια  μας  

και  τα  μαγαζιά  μας  να  βάλουμε  μεσίστιες  τις  σημαίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  συνάδελφε  το  προτείνεται  από  αύριο  που  συζητείται  το  θέμα  και  

μέχρι  να  ληφθεί  απόφαση ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  θα  ψηφιστεί .  Μπορεί  να  μην  ψηφιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέτε  ότι  αύριο  μπορεί  να  μην…. 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σε  περίπτωση  που  ψηφιστεί  να  μπει  η  σημαία  μεσίστια .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μια  διευκρινιστική  ερώτηση .  Για  σαράντα  μέρες  θα  κρατάμε  πένθος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χασαπίδη  μην  απαξιώνετε  την  πρόταση  της  συναδέλφου .  Μπορεί  

να  είναι  σεβαστές  όλες  οι  απόψεις  σε  μια  δημοκρατική  ευνομούμενη  

κοινωνία ,  θα  ήθελα  όμως  η  συνάδελφος  που  έθεσε  μια  σοβαρή  σκέψη  

της  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  είναι  το  ανώτατο  όργανο  και  

εκφράζει  όλους  τους  Σερραίους  και  τις  Σερραίες ,  να  ακουστεί  και  εάν  

θέλετε  να  τοποθετηθείτε  χωρίς  να  ειρωνεύεται  κανείς  αυτή  ή  την  άλλη  

πρόταση .   

 Και  επειδή  μειοψηφήσατε  στο  ψήφισμα  του  καλοκαιριού  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  δεν  νομίζω  να  σας  έμελψε  κανείς  ή  να  σας  

κατηγόρησε  γιατί  έχετε  μια  διαφορετική  άποψη .  Για  όνομα  του  Θεού .  

Εδώ  είμαστε  ενωμένοι  μια  γροθιά  για  το  καλό  της  πόλης  και  των  

χωριών  μας .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 Θα  ήθελα ,  εάν  κάποιος  συνάδελφος  έχει  αντίρρηση  ή  κάποια  

άλλη  τοποθέτηση ,  θέλω  βλέπω  το  χέρι  του  κ .  Γιαννακίδη  που  είναι  

αρχηγός  παράταξης ,  ο  κ .  Χασαπίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως  προς  αυτή  την  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  είναι  δυνατόν  να  πούμε  τον  κόσμο  εμείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είπε  η  συνάδελφος  για  τον  κόσμο .  Είπε  αρχικά  για  τον  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  τον  Δήμο ,  εντάξει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  θυμίσω  ότι  στο  ψήφισμα  που  εγκρίθηκε  κατά  πλειοψηφία  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  το  καλοκαίρι  του  ΄18, κατά  πλειοψηφία  

επαναλαμβάνω ,  εκεί  τέθηκε  ως  τρίτο  υπό-στοιχείο ,  πέρα  από  την  

αντίθεσή  μας  στην  Συμφωνία  των  Πρεσπών  και  την  απαίτησή  μας  να  

προχωρήσει  σε  δημοψήφισμα  η  κυβέρνηση  με  τον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας ,  ζητήσαμε  και  να  υπάρξει ,  να  είναι  μεσίστια  η  σημαία  

στο  Δημαρχείο .   

 Αυτό  λέει  η  συνάδελφος ,  έκανε  και  μια  ακόμη  ανάλυση  

περαιτέρω  αλλά  νομίζω  ότι  σε  ότι  μας  αφορά  εμάς  περί  αυτού  

πρόκειται .   

 Εάν  θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  πάρει  τον  λόγο ;  Είδα  τον  κ .  

Γιαννακίδη .  Παρακαλώ  κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  Σας  ακούμε  

με  προσοχή .  Να  αποφύγουμε  χαρακτηρισμούς  και  εντάσεις ,  το  θέμα  

μας  ενώνει  όλους ,  σας  ευχαριστώ  πολύ .   

 Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Πολύ  ήπια  ήθελα  να  πω  ότι  ανεξάρτητα  την  προσωπική  

άποψη  που  έχει  ο  καθένας  γι '  αυτό  το  θέμα ,  δεν  είναι  δυνατόν  κάθε  

φορά  που  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο   ή  οποιοσδήποτε  θεσμός  ή  φορέας  

διαφωνεί  με  μια  πολιτική  απόφαση  και  μάλιστα  μια  πολιτική  απόφαση  

μιας  δημοκρατικά  εκλεγμένης  κυβέρνησης ,  μας  αρέσει  ή  δεν  μας  

αρέσει ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  κυματίζει  η  σημαία  μεσίστια  

διαφωνώντας  με  μια  πολιτική  απόφαση ,  γιατί  εάν  πάρουμε  μια  τέτοια  

απόφαση  εδώ ,  τότε  κάθε  φορά  που  διαφωνούμε ,  όχι  με  πολιτική  

απόφαση  της  κυβέρνησης  αλλά  οποιουδήποτε  κόμματος ,  οποιαδήποτε  
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πρόταση  πολιτικού  προσώπου ,  τότε  θα  πρέπει  να  προβούμε  στην  

υποστολή  της  σημαίας .  Νομίζω  ότι  αυτό  το  πράγμα  δεν  πρέπει  να  το  

εφαρμόσουμε ,  ανεξάρτητα  την  άποψη  που  έχει  ο  καθένας .   

 Εξάλλου ,  δίνεται  ευκαιρία  στον  καθένα  θεσμικό  ρόλο  έχουμε ,  τα  

μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  μας  καλούνε  να  καταθέσουμε  τις  προτάσεις  

μας ,  τις  απόψεις  μας ,  την  διαμαρτυρία  μας .  Νομίζω  ότι  έχουμε  το  βήμα  

για  να  τοποθετηθούμε .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γιαννακίδη  για  την  κόσμια  τοποθέτησή  του .  Είδα  ότι  

σήκωσε  το  χέρι  και  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Ο  κ .  

Ραμπότας .  Με  συγχωρείτε  κ .  Ραμπότα .  Συνεχίζουμε  από  αυτή  την  

πτέρυγα .  Παρακαλώ .  Ναι ,  θα  συνεχίσω  και  με  τους  υπόλοιπους  

συναδέλφους ,  ναι .  Να  είστε  καλά .   

 Κύριε  Ραμπότα  παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Με  σοβαρότητα  να  προσεγγίζουμε  τέτοια  θέματα .  Θέλω  να  πω  ότι  

εξής ,  ότι  εδώ  είναι  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  υπάρχει  Πρόεδρος ,  είναι  

πολιτικό  όργανο  και  παρακαλώ  Πρόεδρε  με  βάση  την  εξέλιξη  των  

πραγμάτων  να  αξιολογηθεί  η  κατάσταση  και  μένει  σε  σας  εάν  κριθεί  ή  

από  το  συλλογικό  όργανο  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  εάν  κριθεί  οποιαδήποτε  άλλη  

ενέργεια  ανάλογη  με  την  εξέλιξη  του  θέματος  να  προχωρήσει  σε  μια  

σύγκλιση  ή  όχι  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έκτακτη  ή  οτιδήποτε  στο  

άμεσο  μέλλον  γίνει  κάτι  αυτό .   

 Άρα  οτιδήποτε  άλλο  νομίζω   ότι  είναι  εκ  του  περιττού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

33 

Ο  κ .  Ραμπότας  εδώ  έχει  ένα  δίκαιο .  Είμαι  βέβαιος  ότι  σήμερα  το  βράδυ  

συνεδριάζει  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  μάλιστα  ενόψει  αυτής  της  συμφωνίας ,  

οπότε  είμαι  βέβαιος  ότι  κάτι  θα  βγει  από  αυτή  την  συνεδρίαση  και  γι '  

αυτό  το  ζήτημα ,  πέρα  από  την  συνταγματική  αναθεώρηση  και  τις  

όποιες  προτάσεις  τεθούν  εκεί .   

 Συνεχίζω .  Από  αυτή  την  πτέρυγα  δεν  είναι  κανείς  άλλος .  Ο  κ .  

Ηλίας  Αναστασιάδης  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λαμβάνοντας  υπόψη  το  πρώτο  ψήφισμα  και  τις  

αποφάσεις  που  πήραμε ,  που  έχουν  άμεση  σχέση…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  δυο  ψηφίσματα  έχουν  εκδοθεί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  Σύμφωνο  με  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  ένα  δεύτερο  το  καλοκαίρι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  τι  άλλα  αποφασίσαμε .  Λαμβάνοντας  υπόψη  το  ψήφισμα  της  

Περιφέρειας  αλλά  και  το  ψήφισμα  το  οποίο  οσονούπω  θα  μας  γίνει  

γνωστό  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  νομίζω  ότι  λίγο  ως  πολύ  οι  πάντες  

ψυχανεμιζόμαστε  ποιο  θα  το  περιεχόμενό  του  και  επειδή  ακριβώς  το  

γεγονός  αυτό  καθ’  εαυτό  είναι  κορυφαίο  και  θα  ταλανίσει  όχι  μονάχα  

την  τωρινή  γενιά ,  αλλά  και  την  επόμενη  και  την  μεθεπόμενη ,  καλό  θα  

είναι  να  προβληματιστούμε  πάνω  σε  αυτό  το  οποίο  ετέθη ,  εάν  θα  

πρέπει  την  ημέρα  που  θα  ψηφιστεί  να  είναι  μεσίστια  η  σημαία .   

 Εγώ  κρίνω  ότι  θα  πρέπει  να  είναι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εσάς  για  την  σύντομη  τοποθέτηση .  Κύριε  Μηλίδη  

θέλατε  εσείς  τον  λόγο ;  Όχι .  Κάποιος  άλλος ;  Όχι .  Πάμε  στον  κ .  

Χασαπίδη .  Τον  ακούω .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  η  προσέγγιση  του  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  συνεχίσουμε  με  ήπιες  τοποθετήσεις .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Του  ζητήματος  θα  πρέπει  να  είναι  μια  προσέγγιση  νηφάλια ,  γιατί  σε  

αυτές  τις  κρίσιμες  ώρες  ο  διχασμός  δεν  ωφελεί  την  χώρα .  Το  να  

χρησιμοποιούμε  το  εθνικό  σύμβολο  με  όρους  κομματικούς ,  γιατί  στην  

Βουλή  αυτή  την  στιγμή  είναι  η  εκλεγμένη  κυβέρνηση  και  η  

αντιπολίτευση .  Υπάρχουν  δυο  κατατεθειμένες  διαφορετικές  απόψεις .  

Πώς  εμείς  διαμορφώνουμε  αυθαίρετα  την  πλειοψηφία   και  λέμε  ότι  το  

80% είναι  εναντίον ;   

 Η  Βουλή  έχει  μια  συγκεκριμένη  δομή  και  μια  συγκεκριμένη  

λειτουργία .  Είτε  μας  αρέσει  είτε  δεν  μας  αρέσει  το  δημοκρατικό  μας  

πολίτευμα  είναι  κοινοβουλευτικό .  Δεν  μπορεί  ο  καθένας  που  διαφωνεί  

με  μια  πολιτική  απόφαση  να  λέει  ότι  εγώ  θέλω  το  Α  ή  εγώ  θέλω  το  Β .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Η  άποψη  η  δική  μου  είναι  ότι  υπερβαίνουμε  ακόμα  και  

την  αρμοδιότητά  μας .  Εμείς  είμαστε  εδώ  να  επιλύουμε  τα  προβλήματα  

κυρίως  των  Σερραίων ,  να  ενώνουμε  τους  Σερραίους  πολίτες  και  να  μην  

σπέρνουμε  σπόρους  διχασμού  την  Σερραϊκή  κοινωνία .   

 Είμαι  αντίθετος  ολοφάνερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη ,  θα  σας  θυμίσω  ότι  πράγματι  όπως  το  λέτε ,  με  

εκλογές  προέκυψε  η  κυβέρνηση ,  κανείς  δεν  το  αμφισβητεί  αυτό ,  αλλά  

έχουμε  μια  κυβέρνηση ,  η  οποία  είναι  κυβέρνηση  ανοχής  για  δεύτερη  

φορά  στην  ιστορία  της  ελληνικής  δημοκρατίας .   

Αυτό  που  λέτε  για  την  πλειοψηφία  που  έχει  διαμορφωθεί ,  έχει  

αποδειχθεί  περίτρανα  και  από  όλα  τα  συλλαλητήρια  που  έχουν  γίνει  

και  στην  Αθήνα  δυο  φορές  και  στην  Θεσσαλονίκη  και  στις  κατά  τόπων  

επαρχίες ,  έχει  διαμορφωθεί  και  μέσα  από  διάφορες  μετρήσεις  που  

έχουν  γίνει ,  οπότε  θα  ήθελα  και  εσείς  από  την  πλευρά  σας ,  για  να  

κάνουμε  έναν  κόσμιο  διάλογο ,  να  μην  το  αμφισβητείται .   

 Ωστόσο ,  πράγματι  αντιλαμβάνομαι  την  τοποθέτησή  σας  περί  του  

εθνικού  συμβόλου .  Την  αντιλαμβάνομαι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ανοίξατε  διάλογο  μαζί  μου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έκανα  διάλογο  μαζί  σας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Ακούστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέσατε  ένα  θέμα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ανοίξατε  διάλογο  μαζί  μου ,  οφείλω  να  πω  μερικά  πράγματα .  Ποιος  σας  

είπε  ότι  είναι  κυβέρνηση  ανοχής ;  Ψήφο  εμπιστοσύνης  πήρε  η  

κυβέρνηση  προχθές .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  παρακαλώ .  ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  θα  είμαι  σύντομος .  Θα  συμφωνήσω  με  την  τοποθέτηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  διακόπτετε  την  τοποθέτηση  του  κ .  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  συμφωνήσω  με  την  τοποθέτηση  και  του  κ .  Γιαννακίδη  και  του  κ .  

Χασαπίδη .  Νομίζω  ότι  είναι  ένα  αρκετά  κρίσιμο  θέμα ,  το  οποίο  δεν  

έχουμε  δει  και  δεν  έχουμε  αναλύσει  αρκετά  διεξοδικά  στο  

συγκεκριμένο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ο  ρόλος  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  δεν  είναι  να  διχάζει  ούτε  να  δημιουργεί  μια  εικόνα ,  δεν  

είναι  αυτός  ο  ρόλος  της .   

Σήμερα  θα  διαφωνήσω  και  εγώ  με  το  σχόλιό  σας  ότι  πρόκειται  

για  μια  κυβέρνηση  ανοχής .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  κρατήσουμε  ήρεμα  τα  
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πνεύματα ,  να  μην  συμβάλλουμε  στον  διχασμό  και  να  δούμε  με  

νηφαλιότητα  αυτό  που  γίνεται  σήμερα  και  συντελείται .   

Ο  καθένας  μας ,  προφανώς ,  έχει  την  προσωπική  του  άποψη ,  την  

οποία  έχει  κάθε  δικαίωμα  να  την  εκφράσει  με  κάθε  τρόπο ,  αλλά  δεν  

μπορώ  να  συναινέσω  σε  μια  τέτοιου  είδους  απόφαση  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  όπως  προτάθηκε  από  την  κυρία  Ιλανίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  και  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Είδα  ότι  είχε  σηκώσει  το  χέρι  

του  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο .   

Παναγιώτης  Γρηγοριάδης .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  υπάρχει  κυβέρνηση  πλειοψηφίας .  Προσπαθούν  

την  πλειοψηφία  να  την  διαμορφώσουν  με  μπαλώματα ,  όπως  ξέρουμε .   

Το  θέμα  και  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  Αναστασιάδη ,  δεν  είναι  

απλό .  Δεν  είναι  ένα  απλό  θέμα  που  θα  το  καταπιεί  ο  κόσμος  έτσι  απλά  

όπως  νομίζουν  κάποιοι .  Κάποιοι  προσπαθούν  να  αποφύγουν  κάποια  

πράγματα ,  βλέπε  διχασμό ,  αλλά  τον  ίδιο  τον  προκαλούν  με  τις  πράξεις  

τους .  

Συμφωνώ  με  την  κυρία  Ιλανίδου  και  εάν  τυχόν  ψηφιστεί  να  μας  

καλέσετε  να  δούμε  τι  θα  πράξουμε  σε  συνεργασία  θα  πω  ή  ακούγοντας  

πλέον  και  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  εννοείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  ποια  είναι  η  θέση  σας  ακριβώς ;   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μεσίστια  την  ημέρα  της  εκλογής ,  γιατί  φοβάμαι  πως  θα  γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Της  ψήφισης .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  της  ψήφισης .  Και  από  εκεί  και  πέρα ,  θα  δούμε  τι  θα  πράξουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  ζητήσατε  τον  λόγο .  Παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  διαφωνώ  με  την  πρόταση  της  κυρίας  Ιλανίδου  καταρχήν ,  αλλά  

κρίνω  πιο  σωστό ,  επειδή  είμαστε  ένα  θεσμικό  όργανο ,  να  περιμένουμε  

αυτή  την  πρόταση  την  οποία  έκανε  ο  κ .  Ραμπότας ,  η  οποία  με  βρίσκει  

πιο  σύμφωνο .  Δηλαδή ,  αύριο  γίνεται  η  ψηφοφορία  στην  Βουλή ,  ας  

δούμε  το  αποτέλεσμα ,  ας  δούμε  την  απόφαση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  ας  

ακολουθήσουμε  και  βεβαίως ,  εάν  όχι  αύριο ,  από  μεθαύριο  και  για  όσο  

ορίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  σημαία  του  Δήμου  να  είναι  μεσίστια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πρέπει  λίγο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  μετά  από  όλη  αυτή  την  

διαλογική  συζήτηση  που  έγινε  να  μας  πείτε  επακριβώς  ποια  είναι  η  

πρόταση .  Εάν  δηλαδή ,  έτσι  όπως  διαμορφώθηκε ,  γιατί  να  μπορέσω  να  

θέσω  το  θέμα  σε  ψηφοφορία .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Την  πρότασή  μου .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Συγνώμη  Πρόεδρε ,  εδώ  ξεχνάμε  το  αυτονόητο .  Συγνώμη  που  παίρνω  

αυθαίρετα .  Στους  θεσμούς  υπάρχει  ιεραρχία .  Δεν  κάνει  ο  κάθε  θεσμός  

ότι  γουστάρει  ανάλογα  με  την  απόφαση  που  θα  πάρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  κ .  Γιαννακίδη  να  μην… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει  ιεραρχία  Πρόεδρε  στους  θεσμούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  σας  παραπέμψω  στο  ΄11, ΄12, ΄13, πως  αντιδρούσαν  οι  θεσμοί  

και  πως  συμπεριφερόντουσαν   πρόσωπα  φυσικά  ή  νομικά .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και  ποιος  σας  λέει  ότι  εγώ  συμφωνούσα  με  τον  τρόπο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αντιλαμβάνομαι .  Αλλά  επειδή  δεν  πρέπει  να  κάνω  διάλογο  μαζί  

σας… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  κάνει  ο  καθένας  ότι  θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Πρέπει  πρώτα  να  ρωτήσω  το  σώμα ,  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  εδώ  ότι  αποφασίζει  η  πλειοψηφία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Πρέπει  όμως  πρώτα  η  κυρία  Ιλανίδου  να  μου  πει  ποια  

πρόταση  έχει  τελικά ,  μετά  την  διαλογική  συζήτηση .  Εάν  θέλει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εισαχθεί  αυτό  ως  θέμα ,  μετά  από  το  
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ξεκαθάρισμα  που  έγινε  και  εάν  θα  αποφασίσει  την  όποια  πρόταση  

τελικά  μετά  από  όλη  αυτή  την  συζήτηση .    

 Κυρία  Ιλανίδου  μου  λέτε  λίγο  σας  παρακαλώ ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μια  σημείωση .  Την  προηγούμενη  φορά  έγινε  μεσίστια  η  σημαία  στον  

Δήμο  Σερρών  και  δεν  πήραμε  ούτε  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ούτε  τίποτα .  Με  πολύ  σωστή  απόφαση  του  Δημάρχου ,  τον  

οποίο  και  συγχαίρω .  

 Αυτή  την  φορά  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  εάν  το  

εγκρίνει ,  προτείνω  την  ημέρα  που  τυχόν  θα  ψηφιστεί  αυτή  η  συμφωνία ,  

να  ανεβάσουμε  την  σημαία  του  Δήμου  να  την  έχουμε  μεσίστια .  Αυτή  

είναι  η  πρότασή  μου  και  άμα  θέλετε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  και  εγώ  συμφωνώ  απόλυτα  να  περιμένουμε  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Βάσει  που  άρθρου  του  Κανονισμού  θα  γίνει  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε  την  συνάδελφο .  Για  όνομα  του  

Θεού .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  πιστεύω  ότι  θα  μας  πει  και  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  κάποιες  

οδηγίες  τι  να  κάνουμε .  Πιθανόν  να  είναι  πολύ  πιο  δυναμικές  από  αυτό  

το  πράγμα ,  μια  σημαία  μεσίστια ,  αλλά  νομίζω  δεν  είναι  κάτι  τόσο  πολύ  
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φοβερό  να  μπει  η  σημαία  μεσίστια  την  στιγμή  που  θα  ψηφιστεί  και  θα  

πάρει  το  151,  152 η  συμφωνία .  Αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  έχουμε  κάνει  ήδη  την  ενέργεια  αυτή .  Την  έχουμε  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  θέτω  το  θέμα  σε  ψηφοφορία .  Κύριοι  συνάδελφοι ,  παρακαλώ  

να  ψηφίσουμε  εάν  θα  έχουμε  μεσίστια  την  σημαία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  καταρχάς  βάσει  ποιας  διάταξης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  επιτρέπω  να  με  διακόπτετε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τι  είναι  αυτά  που  λέτε .  Εάν  είναι  δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε .  Δεν  σας  επιτρέπω  να  με  διακόπτετε  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποια  και  εάν  είναι  η  αντίδρασή  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  Πρόεδρε ,  αυτό  είναι  βαθιά  αντισυνταγματικό  και  

αντιδημοκρατικό .  Έχουμε  μια  δημοκρατικά  εκλεγμένη  κυβέρνηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούω  καθόλου .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ποιους  εκπροσωπούμε  εμείς ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  ομιλείτε  εάν  δεν  σας  δώσω  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είμαστε  μειοψηφία  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  σέβομαι  όλους  σας ,  να  με  σεβαστείτε  και  εσείς .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μα  πάτε  να  βάλετε  ψηφοφορία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  λείπατε  όταν  ψηφίσαμε  το  ψήφισμα  το  καλοκαίρι .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Λάθος  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ήσασταν  εδώ  και  διαφωνήσατε ,  σεβαστό .  Καλά  λέτε ,  ήσασταν  

εδώ .  Επομένως ,  δεν  σας  επιτρέπω  να  με  διακόπτετε  όταν  εγώ  δεν  σας  

διέκοψα  όταν  είχατε  τον  λόγο .  παρακαλώ  τους  συναδέλφους  μετά  από  

την  πρόταση  της  κυρίας  Ιλανίδου  να  τοποθετήσουμε  μεσίστια  την  

σημαία  από  την  ημέρα  ξεκινώντας  που  θα  τεθεί  σε  ψηφοφορία  το  θέμα  

αυτό  στην  ελληνική  βουλή .  Εάν  θέλουν  οι  συνάδελφοι  να  τεθεί  έτσι  ή  

όχι .   

 Ξεκινάμε .  Κύριε  Αραμπατζή ,  παρακαλώ .  Εάν  υπάρχει  άλλη  

άποψη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχουν  και  άλλες  προτάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  κ .  Ραμπότα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Υπάρχει  και  του  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  δεν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  όμως ,  γιατί  διακόπτετε ;  Άκουσα ,  το  κατάλαβα .  Ο  κ .  

Ραμπότας  με  τον  κ .  Παπαβασιλείου  συμφώνησαν  σε  μια  άλλη  

τοποθέτηση .  Υπάρχει  η  άποψη  που  εκφράστηκε  από  τον  κ .  Χασαπίδη ,  

από  τον  κ .  Γιαννακίδη  και  από  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Κατανοητό .  Θα  τις  

ψηφίσουμε  με  την  σειρά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  πάει  έτσι  Πρόεδρε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  πολύ  αλλά  δεν  πάει  έτσι .  Ο  καθένας  δηλαδή  εδώ  που  

θα  καταθέσει  μια  πρόταση  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Δεν  πάει  έτσι .  

Δηλαδή  εμείς  ποιους  εκπροσωπούμε ;  Εκπροσωπούμε  αυτή  την  στιγμή  

την  πλειοψηφία   του  ελληνικού  λαού ;  Ποιους  εκπροσωπούμε  εμείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν  τίθεται  ένα  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  έχουμε  

αποφασίσει  για  πλείστα  όσα  θέματα ,  από  επαναστάσεις  στο  εξωτερικό  
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μέχρι  όποιο  άλλο  θέμα  αφορά  ή  όχι  την  ελληνική  κοινωνία ,  όσες  φορές  

έχουμε  ψηφίσει  εδώ  εκπροσωπούμε  τον  Δήμο  και  για  τον  Δήμο  και  για  

την  σημαία  του  θέλουμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  και  έκανε  η  

συνάδελφος  μια  πρόταση .   

 Επομένως ,  παρακαλώ  ο  καθένας  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σύγκρουση  θεσμών  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  θα  σταματήσετε .  Σας  επαναφέρω  στην  τάξη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δεν  το  βλέπετε  αυτό  που  κάνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  επαναφέρω  στην  τάξη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εκ   του  ασφαλούς  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο  και  εάν  έχετε  αντίθετη  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

εκ  του  ασφαλούς  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πολεμάω  οποιονδήποτε  σας  στερεί  την  δυνατότητα  να  εκφράζετε  

την  άποψή  σας ,  όπως  τα  έχει  πει  ο  Βολτέρος ,  δεν  θα  κάνω  οτιδήποτε  

για  να  την  εκφράζετε  και  κανείς  δεν  θα  σας  σταματήσει ,  όμως  να  μου  

επιτρέψετε  να  διευθύνω  την  συζήτηση .  Κατάλαβα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αντιλαμβάνομαι  το  γεγονός  ότι  η  συνάδελφος  έθεσε  μια  πρόταση  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον  Δήμο ,  γιατί  αρνείστε  να  κληθούμε  να  

την  ψηφίσουμε ;  Αυτό  δεν  μπορώ  να  το  αντιληφθώ ,  σας  ζητώ  συγνώμη ,  

σας  παρακαλώ  να  μην  με  ξανά  διακόψετε .  Σέβομαι  την  άποψή  σας ,  

σεβαστείτε  την  δική  μου .  Ο  καθένας  θα  ψηφίσει  αυτό  που  θέλει  και  

έχει  στο  μυαλό  του .   

Είπε  η  κυρία  Ιλανίδου  μια  πρόταση ,  είπαν  κάποιοι  συνάδελφοι  

κάποια  άλλη ,  παρακαλώ  ο  καθένας  να  πει  την  άποψη  του  και  να  

ψηφίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στηρίζω  την  άποψη  του  κ .  Ραμπότα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  άποψη  του  κ .  Ραμπότα  ο  κ .  Αραμπατζής .  Κύριε  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  ίδιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  το  ίδιο .  Ο  κ .  Χράπας  του  κ .  Ραμπότα .  Κυρία  γραμματέας  

γράφετε .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης ;  Την  πρόταση  της  κυρίας  Ιλανίδου .  Του  κ .  

Ραμπότα  και  εσείς .  Κύριε  Καρπουχτσή ;  Την  τοποθέτησή  σας .  Ο  κ .  

Τερζής ;  Του  κ .  Ραμπότα .  Του  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  έκανα  μια  ερώτηση  και  απάντηση  δεν  πήρα  από  

εσάς .  Βάσει  ποιας  διάταξης  δηλαδή  έρχεται  αυτό  το  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  επιτρέπω .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  τώρα  δεν  μου  επιτρέπετε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  σας  ανακαλώ…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Βάσει  ποιας  διάταξης  έρχεται  αυτό  το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συνεχίσετε  να  με  διακόπτετε ,  ξεκίνησε  η  συνεδρίαση  και  με  έχετε  

διακόψει  δέκα  φορές .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  μην  φλυαρείς ,  πρέπει  να  διευθύνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  με  αφήνεις  να  διευθύνω  γιατί  το  κάνεις  επίτηδες .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Φλυαρείς ,  δεν  διευθύνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνεις  επίτηδες  παρεμβάσεις  για  όλα  τα  θέματα .  Σταμάτα  σε  

παρακαλώ .  Σε  ανακαλώ  στην  τάξη  δεύτερη  φορά  και  τρίτη  θα  σε  

βγάλω  έξω .  Σε  παρακαλώ  πολύ .  Σε  όλα  τα  θέματα  κάνεις  το  ίδιο .  Σε  

παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  λίγος  σεβασμός .  Παρακαλώ .  Του  κ .  Ραμπότα .  

Κύριε  Χαρίτο ;  Της  κυρίας  Ιλανίδου .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πολύ  ένα  λεπτάκι  λίγο  η  κυρία  Παγκάλου .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ;  Του  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Μοσχολιός  της  κυρίας  

Ιλανίδου .  Κύριε  Μηλίδη ;  Της  κυρίας  Ιλανίδου ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  της  

κυρίας  Ιλανίδου .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  την  άποψή  του .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  εγώ  δεν  αποδέχομαι  ως  νόμιμη  την  ψηφοφορία ,  διότι  

επικαλείστε  εδώ  την  αρχή  της  πλειοψηφίας ,  αλλά  ξέρετε  πολύ  καλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  μην  διακόπτετε .  Ψηφίζει  ο  κ .  Γιαννακίδης  και  λέει  

ότι  ψηφίζει  αρνητικά  για  τους  λόγους  που  εξηγεί .  Μην  τον  

διακόπτουμε  όμως .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω .  Εγώ  δεν  αποδέχομαι  ως  νόμιμη  αυτή  την  διαδικασία ,  

γιατί  γνωρίζετε  πολύ  καλά ,  θα  έλεγα  καλύτερα  από  εμένα  ως  νομικό  

πρόσωπο ,  ότι  η  δημοκρατία  δεν  στηρίζεται  μόνο  στην  αρχή  της  

πλειοψηφίας ,  διότι  εάν  η  πλειοψηφία  πάντα  αποφάσιζε  και  έπαιρνε  

οποιαδήποτε  παράλογη  απόφαση  θα  την  αποδεχόμασταν .  Γι '  αυτό  ο  

νομοθέτης  λέει  ότι  πέρα  από  την  πλειοψηφία  υπάρχουν  και  οι  νόμοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  τοποθετείστε .  Πείτε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό  που  κάνουμε  όμως  είναι  βαθιά  αντισυνταγματικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σεβαστό .  Ψηφίζετε  αρνητικά…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  με  ενδιαφέρει  ο  ΣΥΡΙΖΑ  και  οποιοδήποτε  άλλο  κόμμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  την  άποψη  της  κυρίας  Ιλανίδου .  Η  κυρία  Ιλανίδου  

την  άποψή  της .  Η  κυρία  Ηλιοπούλου  την  άποψη  της  κυρίας  Ιλανίδου .  Ο  

κ .  Ραμπότας  την  άποψή  του .  Κυρία  Μπιτζίδου ;  Η  κυρία  Μπιτζίδου  την  

άποψη  του  κ .  Ραμπότα .  Κύριε  Μερετούδη ;  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  την  άποψη  του  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Καδής  την  άποψη  του  κ .  

Ραμπότα .  Ο  κ .  Γκότσης ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε  τον  Δήμαρχο  εκεί ,  ο  οποίος  παρακολουθεί  το  συνέδριο ,  θα  

περιμένουμε  τι  θα  πει  η  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  θα  μας  φέρει  τις  προτάσεις  και  

ανάλογα  θα  πράξουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ίδιο  και  εγώ  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  κατάλαβα ,  το  άκουσα .  Δεν  είπε  κάτι  διαφορετικό  ο  κ .  Ραμπότας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προκύψει  αυτό  εάν  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  το  ζητήσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είμαστε  ξεχωριστά  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  σας  ακούμε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  λέμε  ότι  έχουμε  τον  κ .  Δήμαρχο  εκεί ,  ο  οποίος  παρακολουθεί  

από  το  πρωί  το  συνέδριο .  Μην  ξεχνάτε  ότι  κάθε  φορά  και  το  ψήφισμα  

που  κάνουμε  συντασσόμαστε  με  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  άρα  λοιπόν ,  ότι  

αποφασίσει  η  Κ .Ε .Δ .Ε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεστε  όμως  τώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι  αποφασίσει  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  συντασσόμαστε  με  την  πρόταση  της  

Κ .Ε .Δ .Ε .  που  μπορεί  να  υπάρξει  μια  κλιμάκωση  του  αγώνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  με  την  κυρία  Ιλανίδου  συμφωνεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  ψηφίζουμε  εμείς  οι  τρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Οι  τρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβε  και  η  κυρία  Παγκάλου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  με  διακόπτετε .  Κύριε  Δούκα  εσείς ;  Με  τον  κ .  

Ραμπότα  ο  κ .  Δούκας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  δεν  περιμένουμε  κάτι  διαφορετικό .  Το  ξέρουμε .  

Δηλαδή  είναι  ίδιες  οι  προτάσεις ,  μεσίστιες  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Πρόεδρος  μεσίστιες  και  ο  κ .  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  συμφωνεί  με  την  κυρία  Ιλανίδου .   

 Τελείωσε  το  θέμα .   

 

Σχετικά  με  την  πρόταση  της  δημοτικής  συμβούλου  κα .  Ιλανίδου  

Δέσποινας  να  κυματίζει  μεσίστια  η  σημαία  του  Δήμου  κατά  την  

ημέρα  της  επικύρωσης  από  την  Ελληνική  Βουλή  της  Συμφωνίας  των  

Πρεσπών .  

 

 (ΠΡΑΚΤ .  2/1/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε  δυο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματα .  Το  πρώτο  θέμα  τίθεται ,  

διότι  υπάρχει  προθεσμία  μέχρι  στις  31 Ιανουαρίου  του  ΄19, αγαπητοί  

συνάδελφοι .  Πρόκειται  για  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι .  Είναι  εδώ  εκτός  από  

τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  που  συμμετέχει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

είναι  εδώ  η  διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  η  κυρία  Ιωαννίδου  και  οι  

εκπρόσωποι  των  εργαζομένων .   

 Πρόκειται  για  τροποποίηση  του  ΟΕΥ ,  όπως  θα  διαβάσατε  το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  έρχεται  πλέον  στον  κεντρικό  κορμό ,  στους  δήμους  

και  φεύγει  από  τις  κοινωφελείς  επιχειρήσεις  και  γίνεται  τροποποίηση  

του  ΟΕΥ  και  του  Δήμου  Σερρών ,  όπως  και  των  άλλων  δήμων .   

 Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τον  κ .  Χαρίτο  και  εάν  χρειαστεί  και  ο  

κ .  Τερζής ,  είναι  εδώ ,  όπως  είπα  και  η  διευθύντρια  και  οι  εκπρόσωποι  

των  εργαζομένων ,  για  την  εισήγησή  του .   

 Κύριε  Χαρίτο  σας  ακούμε .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  τροποποίησης  του  ΟΕΥ  του  Δήμου  Σερρών  

 

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καταρχάς  καλή  χρονιά ,  

τα  συγχαρητήρια  για  τον  Πρόεδρο  για  τον  εγγονό ,  τα  συλλυπητήρια  

στον  κ .  Φωτιάδη  για  τον  πατέρα  του .   
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 Το  θέμα  της  σημερινής  εισήγησης  είναι  η  ένταξη  του  

προγράμματος  Βοήθεια  στο  Σπίτι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  91 του  Ν4583, 

όπως  έχει  έρθει .  Φεύγει  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  έρχεται  πλέον  στον  

Δήμο  Σερρών .   

 Χθες  συνεδρίασε  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  του  Δήμου  Σερρών ,  η  

οποία  έκανε  και  την  εισήγηση  για  την  τροποποίηση  αυτή ,  η  οποία  θα  

γίνει  στον  ΟΕΥ .   

 Υπάρχει  ο  νόμος ,  δεν  ξέρω ,  τον  έχετε  όλοι ,  έχετε  διαβάσει  περί  

τίνος  πρόκειται .  Θα  σας  πω  σε  γενικές  γραμμές  ότι  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις   του  άρθρου  91,  το  οποίο  αφορά  ένταξη  του  προγράμματος  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ ,  σε  οργανικές  μονάδες  των  ΟΤΑ  πρώτου  βαθμού  

και  στελέχωση  αυτών  με  μόνιμο  προσωπικό .    

 Οι  ΟΤΑ  πρώτου  βαθμού  που  είναι  είτε  άμεσα  είτε  μέσω  νομικών  

τους  προσώπων  έχουν  συμβληθεί  από  το  ΄11 στην  εταιρεία  ΕΕΤΑΑ  που  

είναι  η  Ελληνική  Εταιρεία  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης  ΑΕ ,  

για  την  παροχή  υπηρεσιών  του  προγράμματος  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  

απασχολούν  προσωπικό  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  του  

προγράμματος  με  ενεργές  συμβάσεις ,  οι  οποίες  ανανεώνονται  και  όπως  

και  φέτος  έχουν  παραταθεί  μέχρι  31/12/2019.  

 Σύμφωνα  λοιπόν ,  μέχρι  στις  31/1,  όπως  είπε  και  ο  Πρόεδρος ,  θα  

πρέπει  να  υποβληθούν  προς  έγκριση  στις  οικείες  στην  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση  οι  αποφάσεις  του  ΟΕΥ ,  το  πως  δηλαδή ,  θα  έρθουν  αυτοί  οι  

υπάλληλοι  στον  Δήμο  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Θα  σας  πω  μετά  ακριβώς  για  πόσους  υπαλλήλους  μιλάμε  και  

ποιες  θέσεις  καλύπτουν .   
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 Εκτός  από  αυτές  τις  οργανικές  θέσεις  που  θα  σας  διαβάσω ,  

υπάρχει  και  ένα  7% οι  οποίοι  συνιστώνται  για  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  

θέσεις  δηλαδή ,  οργανικές  θέσεις  μονίμου  προσωπικού ,  οι  οποίες  είναι  

περίπου  δυο ,  εάν  θυμάμαι  καλά .  Δυο  θέσεις .   

 Γι '  αυτό  το  πράγμα  το  οποίο  έχουμε  συζητήσει  μέχρι  τώρα  δεν  

απαιτείται  γνώμη  του  οικείου  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου .   

 Ο  συντονιστής  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  εγκρίνει  

τις  αποφάσεις  αυτές  εδώ  περί  τροποποίησης  του  ΟΕΥ  μέσα  σε  ένα  

μήνα .   

 Επίσης ,  σε  δέκα  μέρες ,  μέσα  σε  δέκα  μέρες  θα  πρέπει  να ,  οι  

ενδιαφερόμενοι  ΟΤΑ ,  ο  Δήμος ,  δηλαδή ,  Σερρών ,  θα  πρέπει  να  

υποβάλλει  αίτημα  για  την  πρόσληψη  του  τακτικού  προσωπικού .   

 Η  μισθολογική  δαπάνη  αφορά  πλέον ,  μπαίνει  στους  ΚΑΠ .  

Έρχεται  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  θα  πληρώνονται  

κατευθείαν  από  εκεί .   

 Σύμφωνα ,  λοιπόν ,  με  την  εισήγηση ,  η  οποία  έγινε  χθες ,  προς  την  

Επιτροπή ,  και  αφορά  την  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  το  νομικό  πρόσωπο  του  

Δήμου  Σερρών ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  σε  σχέση  εργασίας  ΙΔΟΧ ,  έχουμε  σε  

κατηγορία  ΤΕ  κοινωνικών  λειτουργών  αριθμός  θέσεων  1,  νοσηλευτών  

ΤΕ  1 και  ΥΕ  οικογενειακών  βοηθών  2.   

 Επίσης  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  το  έγγραφο  που  έστειλε  στις  16/1 και  μας  

ενημερώνει  τον  Δήμο  Σερρών  για  το  προσωπικό  το  οποίο  υπηρετεί  και  

έχει  συμβάσεις ,  είναι  με  σχέση  εργασίας  ΙΔΟΧ ,  έχουμε  ΠΕ  ψυχολόγοι  

2,  κοινωνιολόγοι ,  αυτά  που  σας  λέω  είναι  ΠΕ ,  κοινωνιολόγοι  1,  

κοινωνικοί  λειτουργοί  3,  νοσηλευτές  1.  
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 ΤΕ  κοινωνικοί  λειτουργοί  3,  νοσηλευτές  3.   ΔΕ  νοσοκόμοι  3.  

Οικογενειακών  βοηθών   6.  ΥΕ  οικογενειακοί  βοηθοί  6.  

 Επίσης ,  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  υπηρετεί  και  προσωπικό  ΙΔΑΧ ,  το  οποίο  

είναι  ΤΕ  νοσηλευτών  2 άτομα .  ΔΕ  οικογενειακών  βοηθών  1,  ΥΕ  

οικογενειακών  βοηθών  1.  

 Επίσης ,  με  το  7% μπορούν  να  καλυφθούν  άλλες  δυο  θέσεις  και  η  

πρόταση  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  για  ΤΕ  φυσιοθεραπευτών .   

 Η  εισήγηση ,  μετά  από  την  συγκέντρωση  που  έγινες  χθες  

αποφασίστηκε  και  η  εισήγηση  είναι  αυτή  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τροποποιηθεί  ο  ΟΕΥ  του  

Δήμου  Σερρών  ως  ακολούθως .   

1.  Να  υπάρχει  τροποποίηση  του  ΟΕΥ  του  πρώτου  μέρους  του  

άρθρου  κλπ  που  λέει  για  τμήματα  κοινωνικής  πολιτικής  και  

προγραμμάτων  με  τίτλο :  Γραφείο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ .  Είναι  

αυτές  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  που  είπαμε  από  το  άρθρο  

91 προηγουμένως ,  το  οποίο  το  έχετε  πάρει  και  

2.  Να  εγκρίνει  τις  παρακάτω  θέσεις .   

Είναι  αυτές  που  σας  είπα  προηγουμένως .  Η  μόνη  διαφορά  από  την  

συζήτηση  που  έγινε  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  αποφασίστηκε  ότι  στο  

7% αντί  των  φυσικοθεραπευτών  να  προταθούν  δυο  ΥΕ  οικογενειακοί  

βοηθοί .  Ο  λόγος  είναι .  Από  ότι  τουλάχιστον  γνωρίζω ,  είναι  ότι  οι  

φυσικοθεραπευτές  μπορούν  να  καλυφθούν  από  τα  δημόσια  ταμεία ,  ενώ  

το  δεύτερο  δεν  μπορεί  να  καλυφθεί  και  υπάρχει  μεγαλύτερη  . .  σε  αυτό  

το  θέμα .   

Αυτή  είναι  η  εισήγηση  που  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  λίγα  λόγια ,  συμπερασματικά ,  κ .  Χαρίτο ,  είναι  το  άρθρο  91 του  

Ν4583/18,  η  μόνη  διαφορά ,  πρέπει  μέχρι  τις  31/12/19 να  πάρουμε  

απόφαση ,  εξ  ου  και  ο  λόγος  που  συνάδελφοι  συμφωνήσατε  αν  το  

συζητήσουμε  και  συμφωνούμε .  Η  μόνη  διαφορά  από  την  πρόταση  που  

κάνει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  την  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  είναι  

αντί  για  δυο  φυσικοθεραπευτές ,  δυο  οικογενειακούς  βοηθούς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μιλάει  για  δυο  οικογενειακούς  βοηθούς  αντί  των  δυο  

φυσικοθεραπευτών  που  πρότεινε  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Το  κατάλαβα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θέλω  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ξέρουμε  τι  θα  συζητήσουμε .  Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  αορίστου  χρόνου  θα  πάνε  κατευθείαν  στο  δημόσιο .  Δεν  χρειάζεται .  

Οι  υπόλοιποι  θα  γίνουν  κατάλογοι  οι  οποίοι  θα  είναι  μέσω  του  

Α .Σ .Ε .Π . .  Δηλαδή ,  αυτοί  οι  οποίοι  υπηρετούν  θα  πάνε  μέσω  του  

Α .Σ .Ε .Π .  και  θα  προσληφθούν  πάλι  αλλά  αυτό  είναι  θέμα  χρόνο ,  είναι  

προκήρυξη .  Θα  προκηρυχθεί  από  τον  Α .Σ .Ε .Π .  ότι  είναι  να  γίνει .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  τελειώσει  εγώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  τελειώσατε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χαρίτο .  Θα  ήθελα  εάν  κάτι  θέλει  να  προσθέσει .  

Κύριε  Πρόεδρε  θέλετε  κάτι  να  προσθέσετε ;  Για  να  ανοίξει  ο  κύκλος  

των  ερωτήσεων ,  τοποθετήσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ  γρήγορα ,  γιατί  τα  είπε .  Για  την  ιστορία  να  αναφέρω  ότι  το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  ξεκίνησε  το  ΄98 με  την  αείμνηστη  τότε  Μαίρη  

Βρετανίδου  Ζαμπάρα  μέσα  από  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  από  το  ΚΕΚ  

του  Δήμου .  Συνεχίστε  το  2002 με  την  ΔΕΚΠΑ  και  από  το  2011 μέσω  

της  ΕΕΤΑΑ ,  της  Εθνικής  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης  Αυτοδιοίκησης  

πέρασε  είτε  στους  δήμους  Α /θμου  είτε  στα  νομικά  πρόσωπα ,  όπως  

είναι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  η  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 Η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εφαρμόζει  αυτό  το  πρόγραμμα  στον  Δήμο  Σερρών  

τόσο  στην  πόλη  των  Σερρών  όσο  στο  Σκούταρι ,  στον  Λευκώνα  και  

στον  Προβατά  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  στην  Ορεινή .   

 Η  χρηματοδότηση  γίνεται  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  πλέον ,  

ενώ  παλαιότερα  ήταν  από  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα .   

 Αυτό  που  ξέραμε  μέχρι  στιγμής  είναι  ότι  αυτό  το  πρόγραμμα  εάν  

δεν  άλλαζε  με  την  ΚΥΑ  και  με  το  ΦΕΚ  και  με  τον  νόμο ,  μέχρι  το  2020 

θα  λειτουργούσε  αυτό  το  πρόγραμμα  με  αυτή  την  δομή ,  με  αυτή  την  

σύνθεση  και  με  αυτή  την  χρηματοδότηση .   
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 Βεβαίως ,  ύστερα  από  όλα  αυτά  τα  χρόνια  έρχονται  και  

δικαιώνονται  όλοι  αυτοί  οι  υπάλληλοι  που  προσφέρουν  καθημερινά  τις  

υπηρεσίες  τους  σε  πάνω  από  800 άτομα ,  τουλάχιστον  για  τον  Δήμο  

Σερρών  που  ομιλούμε .   

 Θα  ήθελα  να  αναφέρω  ότι  η  πρόσληψη  αυτών  των  ατόμων  ή  η  

επαναπρόσληψη  θα  γίνει  με  κριτήρια  Α .Σ .Ε .Π .  δίνοντας  μια  

ενισχυμένη  μοριοδότηση ,  17 μόρια  για  κάθε  μήνα  σε  αυτούς  που  ήδη  

εργάζονται  με  ανώτατο  αριθμό  μηνών  τους  84,  ενώ  το  7%, αυτά  τα  δυο  

άτομα  που  θα  προσληφθούν  θα  προσληφθούν  σύμφωνα  με  τον  νόμο  

από  ευπαθείς  ομάδες ,  για  τις  οποίες  ευπαθείς  ομάδες  δεν  έχει  γίνει  

ακόμα  μια  επεξήγηση  τι  εννοούν  με  τον  όρο  ακριβώς  ‘ευπαθείς  

ομάδες’ .  Ποιες  συμπεριλαμβάνουν  σε  αυτόν  τον  όρο  ως  ‘ευπαθείς  

ομάδες’ ,   

 Τελειώνοντας  θα  πω  ότι  το  πιο  κατάλληλο  όργανο  για  να  κρίνει  

ποιες  είναι  οι  ανάγκες  στο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  είναι  οι  ίδιοι  οι  

εργαζόμενοι  και  τα  νομικά  πρόσωπα  που  λειτουργούν  αυτό  το  

πρόγραμμα  του  ΄11, είτε  λέγεται  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είτε  λέγεται  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Ήταν  πολύ  μεγάλη  η  κουβέντα  και  ο  μόχθος  που  κατέβαλαν  οι  

υπάλληλοι  και  η  διοίκηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  η  διευθύντρια  για  να  

δούμε  τι  μας  χρειάζεται .  Άλλωστε ,  εμείς  τα  δυο  τελευταία  χρόνια ,  

όποτε  θέλαμε  να  πάρουμε  οκταμηνίτες  στο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  

παίρναμε  φυσιοθεραπευτές  πρώτον ,  γιατί  ξέρουμε  ότι  εκεί  είναι  οι  

ανάγκες , .   

Άλλωστε ,  έχουμε  δέκα  έξι  οικιακούς  βοηθούς .  Μάλλον ,  επειδή  

είναι  γυναίκες  στο  θηλυκό  να  το  πούμε .  Γι '  αυτό  και  η  πρόταση ,  η  
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οποία  πέρασε  από  το  Τμήμα  Προσωπικού  του  Δήμου ,  αυτή ,  να  έχουμε  

δυο  φυσικοθεραπευτές ,  γιατί  ξέρουμε  τις  αυξημένες  ανάγκες ,  διότι  

έχουμε  άτομα  τετραπληγικά ,  άτομα ,  τα  οποία  είναι  κατάκοιτα ,  δεν  

μπορούν  να  μετακινηθούν  από  μόνοι  τους .   

 Οι  ανάγκες  αυτές  είναι  καθημερινές ,  δεν  είναι  για  δέκα ,  είκοσι ,  

δεκαπέντε ,  όσες  το  ταμείο  θα  τους  γράψει .  Άλλωστε ,  πολλοί  από  

αυτούς  δεν  έχουν  και  βιβλιάριο  υγείας .  Είναι  τόσο  άποροι .  Και  γι '  

αυτό  η  εισήγηση  ήταν  για  δυο  φυσικοθεραπευτές .  Βέβαια  αποφάσισε ,  

δεκτό ,  θα  συζητηθεί ,  πιστεύω  πολύ ,  γιατί  αυτό  είναι  το  σημείο ,  γιατί  

έγινε  η  αλλαγή  στην  ειδικότητα .   

 Κλείνοντας  να  πω  ότι  ο  νόμος  λέει  ότι  τα  άτομα  θα  προσληφθούν  

στις  ίδιες  θέσεις ,  ίδιες  ειδικότητες  και  στον  ίδιο  βαθμό ,  όσον  αφορά  

τους  προηγουμένους ,  τα  32 συν  4,  τα  36 άτομα .  Τα  32 θα  είναι  ΙΔΑΧ ,  

οι  4 θα  είναι  σε  προσωποπαγείς  θέσεις  και  οι  2 θα  έρθουν  και  αυτοί  ως  

ΙΔΑΧ  σύμφωνα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  καινούργιοι ,  εντελώς  καινούργιοι ,  μέσα  από  ευπαθείς  ομάδες  και  

με  μοριοδότηση .   

 Αυτά  ήθελα  απλά  να  συμπληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  θα  τοποθετηθώ  ξανά ,  όσον  αφορά  τις  ειδικότητες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  ήθελα ,  ένα  λεπτό ,  να  ανοίξει  ο  κύκλος  των  

ερωτήσεων .  Σημειώνω .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων  κ .  Πρόεδρε .  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  

βλέπω  την  κυρία  Ηλιοπούλου ,  την  κυρία  Ιλανίδου  είδα ,  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Μετά  τον  κ .  Μηλίδη  

βλέπω  τον  κ .  Χασαπίδη .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος  μετά  τον  κ .  

Χασαπίδη  ερώτηση ;  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε ,  να  συμπληρώσω  τρεις  λέξεις  που  ίσως   βοηθήσει ;  Η  

εντοπιότητα  δεν  προσμετράται  ως  κριτήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη ,  

εσείς  ζητήσατε  πρώτος  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   χθες  είχαμε  Διοικητικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  είμαστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Χθες  είχαμε  Διοικητικό  Συμβούλιο  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Για  πολύ  –

πολύ  λίγο  χρόνο  ήμουνα  εκτός ,  γιατί  δέχθηκα  ένα  τηλεφώνημα .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   αυτό  το  οποίο  σήμερα  εισηγείται  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  

δεν  οφείλατε ,  τουλάχιστον  υπό  τύπο  προβληματισμού  να  μας  
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ενημερώσετε ;  Γιατί  έχει  άμεση  σχέση  με  το  προσφερόμενο  έργο  και  τις  

υπηρεσίες  της  κοινωφελούς  επιχείρησης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον  Πρόεδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  θέλει  τον  λόγο .  Τι  θέλετε ;  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  βλέπω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  διαδικαστικό  να  ακούσω  όμως ,  γιατί  είμαστε  στις  ερωτήσεις .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  λέω  ότι  πάει  να  ξεφύγει  η  συζήτηση  με  ποια  έννοια ;  Δεν  είναι  

καθόλου  θέμα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αυτό  το  θέμα .  Είναι  απόφαση  του  

υπουργού ,  είναι  απόφαση  της  κυβέρνησης ,  της  πολιτείας ,  η  ‘Βοήθεια  

στο  Σπίτι’  να  έρθει  στον  Δήμο .  Δηλαδή ,  δεν  είναι  θέλουμε ,  δεν  

θέλουμε ,  έρχεται  στον  Δήμο .  Αυτό  συζητάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  καταλάβαμε  αυτό .  Είναι  νόμος  του  κράτους ,  το  καταλάβαμε .  

Θέλετε  να  πείτε  κάτι  άλλο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  απλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Επειδή  το  ερώτημα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .  

Θα  έπρεπε  να  ξεκινήσω  από  αυτόν .  Παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη .  Σας  

παρακαλώ  πολύ ,  γιατί  σήμερα  είμαστε  τόσο  άτακτοι ;  Σας  παρακαλώ  

πολύ ,  γιατί  σήμερα  παρεμβαίνουμε  ο  ένας  στον  άλλο ;   

 Παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  συνάδελφε ,  παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη  ερώτηση .  

Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  να  κάνει .  Τον  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαβάζοντας  την  . .  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  δημιουργείται  ένα  

πολύ  μεγάλο  ερώτημα  και  θα  ήθελα  να  προφυλάξω  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σχετικά  με  την  λήψη  της  απόφασης  αυτής .   

Η  ερώτησή  μου  έχει  να  κάνει  ως  εξής :  βλέπω  εδώ  ότι  οι  

οικογενειακοί  βοηθοί  είναι  ΔΕ  έξι ,  υπηρετούν  αυτή  την  στιγμή  ως  

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου ,  ΥΕ  οικογενειακοί  βοηθοί  έξι .  

Ερχόμαστε  μετά  στην  πρόταση  την  οποία  κάνει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στην  

οποία  λέει  ότι  οικογενειακοί  βοηθοί  ΥΕ  14.  Απαλείφει ,  δηλαδή ,  τους  

ΔΕ .   
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Ερχόμαστε  παρακάτω ,  πάλι  στις  προσωποπαγείς  θέσεις  στου  

ιδιωτικού  δικαίου ,   δηλαδή ,  αορίστου  χρόνου ,  έχουμε  ΔΕ  

οικογενειακών  βοηθών  έναν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω ,  στην  απόφαση  ομόφωνα  είναι  

οικογενειακοί  βοηθοί  δέκα  τέσσερις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέω  τα  εισηγητικά  και  τώρα  πάμε  στην  απόφαση ,  η  οποία  απόφαση  

έχει  ΥΕ  οικογενειακών  βοηθών  14 και  ΔΕ  στις  προσωποπαγείς  θέσεις  

του  αορίστου  χρόνου ,  ΔΕ  οικογενειακών  βοηθών  έναν .  

 Θέλω  να  μου  απαντήσετε ,  εάν  υπάρχει  αυτή  η  ειδικότητα  

επίσημα  από  το  Υπουργείο  ΔΕ ,  για  να  μην  βρεθείτε  στην  περίπτωση  να  

κληθεί  η  υπάλληλος  ή  ο  υπάλληλος  να  επιστρέψει  χρήματα ,  διότι  

θεωρώ  ότι  η  κατηγορία  αυτή  είναι  ΥΕ  και  δεν  υπάρχει  κατηγορία  ΔΕ  

οικογενειακών  βοηθών .   

 Αυτή  είναι  η  πρώτη  μου  ερώτηση ,  εάν  μπορείτε  να  μου  

απαντήσετε  στο  κομμάτι  αυτό .   

 Η  άλλη  ερώτησή  μου  είναι ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τους  συναδέλφους  και  τον  κ .  Χαρίτο  και  τον  κ .  Τερζή ,  είναι  

και  η  κυρία  Ιωαννίδου  εδώ  και  η  κυρία  Κηπουρού… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είπε  μια  αιτιολογία  ο  κ .  Χαρίτος ,  ότι  καλύπτονται  από  τα  ταμεία .  Δεν  

νομίζω  να  είναι  έτσι ,  γιατί  δεν  καλύπτονται .  Αλλά  αυτό  θα  το  πω  στην  

τοποθέτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Επόμενος  στον  κατάλογό  μου  είναι  η  κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Βασικά  είναι  αυτό  που  μόλις  είπε  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  μου  γεννάται  

έτσι  η  απορία  για  ποιο  λόγο  να  γίνει  αυτή  η  αλλαγή  από  τις  θέσεις  που  

προτείνει  η  υπηρεσία ,  που  σίγουρα  γνωρίζει  καλύτερα  το  αντικείμενο  

σε  οικογενειακούς  βοηθούς ;  Δηλαδή ,  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  φυσικοθεραπευτές  λέτε .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Των  φυσικοθεραπευτών .  Ναι ,  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  την  κυρία  Ηλιοπούλου .  Παρακάτω  είναι  η  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλύφθηκε   η  κυρία  Ιλανίδου .  Και  εγώ  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε  καλύφθηκα  από  τον  κ .  Αναστασιάδη  τον  Ηλία .  Η  ερώτησή  

μου  είναι ,  ακούω  από  τον  κύριο  Χρυσανθίδη  ότι  οι  προτάσεις  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Οι  προτάσεις  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  των  υπηρεσιακών  

παραγόντων ;  Γιατί  από  ότι  κατάλαβα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  δεν  

έγινε  ούτε  καν ,  για  ενημέρωση  μιλάω .  Γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά  ότι  

πρόκειται  περί  νόμου  και  ο  νόμος  εφαρμόζεται .  Δεν  μπορεί  να  είναι ,  

είναι  η  πολιτική  της  κυβέρνησης .  Έτσι  θέλει ,  έτσι  το  περνάει .  Δεν  

ξέρω ,  βέβαια ,  τι  μέλλον  θα  έχει  κατά  αυτόν  τον  τρόπο ,  γιατί  
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λειτουργούσε  πάρα  πολύ  καλά  το  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  από  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αλλά  το  ερώτημα  είναι  αυτό .   

 Αλλά  το  ερώτημα  είναι  αυτό .  Οι  προτάσεις  έγιναν  από  την  

υπηρεσία  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δεν  γνώριζε  τίποτα ;  Χθες  είχαν  

Διοικητικό  Συμβούλιο .  Επαναλαμβάνω .  Άλλο  ο  νόμος ,  άλλο .  

Προτάσεις  έγιναν .  Και  αναφέρονται  για  το  σχέδιο  πως  θα  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Τελευταίος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσουν .  Τελευταίος  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων  ο  κ .  

Χασαπίδης .  Κύριε  Χασαπίδη  είχατε  να  κάνετε  ερώτηση .  Καλυφθήκατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλύφθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  αξιοπερίεργο ,  τώρα  που  έχετε  τον  λόγο  δεν  θέλετε  να  τον  

πάρετε .  Έχετε  καλυφθεί ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επειδή  εδώ  έχουμε  και  εκπρόσωπο  από  τις  εργαζόμενες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  παρακαλώ ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Προς  τα  εκεί  θέλω  να  απευθύνω  την  ερώτηση .  Εάν  η  πρόταση  της  

Εκτελεστικής  Επιτροπής  που  κατατέθηκε  από  τον  Αντιδήμαρχο  

καλύπτει  όλους  τους  εργαζόμενους  ή  αφήνει  κάποιες  εκκρεμότητες ,  οι  
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οποίες  μπορεί  να  είναι  δυσάρεστες  για  τους  ήδη  εργαζόμενους ;  Αυτό  

θέλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Έκλεισε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  συνάδελφοι .  Θα  ήθελα  

να  παρακαλέσω  τον  κ .  Χαρίτο ,  τον  κ .  Τερζή ,  την  κυρία  Ιωαννίδου  και  

εάν  χρειαστεί  φυσικά  την  κυρία  Κηπουρού  και  την  ευχαριστώ  που   

είναι  εδώ ,  να  δοθούν  οι  απαντήσεις  στους  συναδέλφους  που  ρώτησαν .   

 Κύριε  Χαρίτο ,  θα  ξεκινήσετε  εσείς  με  τον  κ .  Τερζή ;  Είναι  εδώ  

και  η  κυρία  Ιωαννίδου  για  κάποιες  επεξηγήσεις  που  χρειάζονται .  Σας  

ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς  για  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  για  το  ΔΕ ,  υπάρχει  αυτή  η  μια  θέση  

που  είπατε .  Αυτή  την  έχουν  αφήσει  μέσα  γιατί  πέρασε  σύμφωνα  με  το  

ΠΔ164 και  πέρασε  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  και  είναι  αυτό  ο  λόγος  που  την  

αφήσανε  αυτή  την  θέση .  Αυτός  είναι  ο  λόγος ,  ειδάλλως  δεν  υπάρχει  

τέτοιο .  Αυτό  που  είπατε  έχετε  δίκαιο  αλλά  αυτή  είναι  νόμιμη ,  διότι  

πέρασε  από  το  Α .Σ .Ε .Π .  λόγω  του ,  με  το  ΠΔ ,  μάλλον ,  164 και  αυτός  

ήταν  ο  λόγος .  Δηλαδή ,  είναι  μια  νόμιμη  θέση  με  σφραγίδα  του  

κράτους .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνιμη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Νόμιμη  είπα ,  επειδή  είπε  κάτι  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Γι '  αυτό .  Πάμε  τώρα  

στο  δεύτερο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτή  την  απάντηση ,  να  τα  πάρουμε  ένα  –ένα ,  εάν  μου  επιτρέπετε .  

Λέω  για  να  μην  ξανά  γυρνάμε  πάλι  στο  ίδιο  θέμα ,  να  δοθούν  συνολικά  

απαντήσεις  γι '  αυτό  το  πρώτο  ερώτημα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απάντησα  ότι  η  θέση  αυτή  η  μια ,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  λέτε  ότι  αυτή  η  θέση…  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πήρα  τώρα  τον  κ .  Αλεξούδη ,  ο  οποίος  είναι  προσωπάρχης  και  μου  είπε  

αυτό  το  πράγμα ,  επειδή  δεν  το  ήξερα  το  θέμα .  Μου  λέει ,  το  σημείωσα  

αλλά  κάπου  το  άφησα ,  αυτή  η  θέση  ήταν  σύμφωνα  με  το  ΠΔ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  θέση ,  συγκεκριμένα  πείτε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  η  ΔΕ ,  αυτή  που  είπε  των  οικογενειακών  βοηθών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τον  να  την  πει  μόνος  του .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  ειδικότητα ,  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  έχει  δίκαιο ,  

δεν  υπάρχει  ειδικότητα  ΔΕ  οικογενειακών  βοηθών .  Υπάρχει  όμως  αυτή  

η  θέση  που  κρατήσαμε  μέσα ,  την  κρατήσαμε  διότι  αυτή  η  θέση  μπήκε  

νόμιμα  λόγω  του  ΠΔ164 και  πέρασε  μέσω  του  Α .Σ .Ε .Π . .  Δηλαδή ,  είναι  

μέσω  του  Α .Σ .Ε .Π .  η  θέση  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Γι '  αυτό  το  θέμα  λίγο  πρώτα  να  το  ολοκληρώσουμε .  Κύριε  

Τερζή  εσείς  δεν  έχετε  αντίθετη  γνώμη ;  Αυτό  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

είναι ;  Από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι ,  από  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  δεν  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Συνεχίστε .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  εκατό  τοις  εκατό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  απαντάει .  Εάν  χρειαστούν  διευκρινήσεις  εδώ  είναι ,  θα  τι  

δώσουμε .  Μην  υπάρχει  ανησυχία ,  δεν  κλείσαμε .  Παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυνατά .  Σας  παρακαλώ  δυνατά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  τώρα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  όμως  δεν  τον  ακούμε  τον  συνάδελφο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  αλλαγή  που  έγινε  για  το  7% για  τα  δυο  τα  άτομα  τα  

οποία  είναι  να  προκηρυχθούν  οι  θέσεις  και  τα  λοιπά  και  είπαμε  ενώ  η  

εισήγηση  του  προσωπικού  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήταν   για  φυσικοθεραπευτές  και  η  εισήγηση  είναι  για  οικογενειακούς  

βοηθούς ,  μέσα  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  ειπώθηκε  από  τους  

περισσότερους  ότι  υπάρχει  μεγαλύτερη  ανάγκη  εκεί  παρά  στο  άλλο  και  

εκτός  αυτού ,  παράδειγμα  στην  . .  και  εκτός  αυτού  ότι  μπορούμε  μέσω  

του  δημόσιου  ταμείου  να  πάρουμε  φυσικοθεραπευτές .  Αυτή  ήταν  η  

τέτοια  που  έγινε   εισήγηση  και  εγώ  φέρνω  αυτή  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Κύριε  Τερζή  εσείς  έχετε  να  πείτε  κάτι  περί  αυτού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  πράγμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακούω  συνέχεια ,  εισήγηση  και  εισήγηση .  Δεν  έγινε  καμία  εισήγηση .  

Γνώμη  εκφράζουν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  για  την  γνώμη  λέω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  εισηγούμαστε  κάτι  και  έχουμε  το  δικαίωμα  αυτό  και  άλλο  ότι  

εκφράζουμε  αυτή  την  άποψη  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάλαβα .  Σας  ευχαριστώ  για  την  διευκρίνιση .  Ένα  λεπτάκι  λίγο .  

Κυρία  Ιωαννίδου  εσείς  γι '  αυτό  το  κρίσιμο  θέμα  που  τέθηκε ,  για  την  

θέση  αυτή  έχετε  κάποια  διαφορετική  άποψη ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Εγώ  πρώτα  από  όλα  να  πω  και  να  τονίσω  ότι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όφειλε ,  όπως  

και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  σύμφωνα  με  τον  νόμο  να  δώσει  βεβαίωση  

υπηρετούντος  προσωπικού .  Εμείς  αυτό  δώσαμε .  Έπρεπε  να  δώσουμε  

βεβαίωση  το  προσωπικό  μας  σύμφωνα  με  τις  θέσεις ,  όπως  ακριβώς  

αυτή  την  στιγμή  εργάζονται  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  ΥΕ ,  ΔΕ ,  ΠΕ ,  ΤΕ ,  

ανεξάρτητα  εάν  στον  οργανισμό  πρέπει  να  προβλεφθούν  αλλιώς  ή  όχι .   

 Εμείς  δώσαμε  αποκλειστικά  και  μόνο  βεβαίωση  και  προσθέσαμε  

μια  παράγραφο ,  μια  πρόταση  άτυπη  δική  μας  αλλά  πιστεύω  και  

ουσιαστική ,  επειδή  τόσα  χρόνια  ζητάμε  συνέχεια  στις  προσλήψεις ,  

στον  προγραμματισμό  προσλήψεων  να  πάρουμε  την  ειδικότητα  των  

φυσικοθεραπευτών  και  επειδή  τα  τελευταία  χρόνια  δεν  μας  εγκρίνουν  

καθόλου  αυτές  τις  θέσεις ,  καθαρά  η  υπηρεσία ,  το  ίδιο  το  επιστημονικό  

προσωπικό  του  προγράμματος  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  και  το  υπόλοιπο  

προσωπικό ,  προτείνουν ,  σε  συνεργασία  μαζί  μας ,  πρότειναν  στον  Δήμο  

Σερρών  να  συσταθούν  και  οι  δυο  θέσεις ,  να  ζητηθούν  οι  δυο  θέσεις  

των  φυσικοθεραπευτών  ΤΕ .  Αυτό  και  τίποτα  άλλο .   

 Από  εκεί  και  πέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  συμφωνείτε  με  τον  κ .  Χαρίτο .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι .  Εάν  υπάρχει  κάτι  άλλο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  πρώτο  μέρος  λέω  που  τέθηκε  ως  ερώτημα ,  συμφωνείτε  με  τον  κ .  

Χαρίτο .  Το  δεύτερο  μας  το  εξηγήσατε .  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σύμφωνα  με  τις  ανάγκες .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Κηπουρού  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο .   Είναι  εκπρόσωπος  των  

Εργαζομένων  από  το  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ .  Σας  ακούμε .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Καλησπέρα  σας .  Ευχαριστώ ,  καταρχήν ,  που  μου  δίνετε  τον  λόγο .  

Νομίζω  ότι  δεν  θα  ξανά  πούμε  τα  ίδια  πράγματα .  Όντως ,  εμείς  

στείλαμε  μια  βεβαίωση  ως  οφείλαμε  και  έτσι  όπως  το  έλεγε  ο  νόμος  με  

έξι  οικογενειακούς  βοηθούς  ΥΕ  και  έξι  ΔΕ .  Αυτοί  υπηρετούν  αυτή  την  

στιγμή  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Μιλώντας  και  με  τον  Γενικό  και  με  τον  κ .  Αλεξούδη  καταλήξαμε  

και  βέβαια  αφού  μίλησα  εγώ  με  το  Υπουργείο ,  μου  διαβεβαίωσαν  ότι  

δεν  πρόκειται  να  προκηρύξουν  οικογενειακούς  βοηθούς  ΔΕ ,  γιατί  

θεωρείται ,  μάλλον  αυτή  η   βαθμίδα  δεν  υφίσταται  στους  

οικογενειακούς  βοηθούς .  Είδαν  το  Προσοντολόγιο ,  λοιπόν ,  και  έτσι  

μετατρέψανε  τις  θέσεις  στο  οργανόγραμμα  σε  ΥΕ .   

 Για  την  συνάδελφο  που  είναι  αορίστου  χρόνου  και  παραμένει  ΔΕ ,  

εγώ  έχω  μια  μικρή  αμφιβολία ,  επιτρέψτε  μου ,  γιατί  μίλησα  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο  με  την  κυρία  Ανδρεδάκη ,  η  οποία  είναι  στις  πληροφορίες  

πάνω  στην  διευκρινιστική  το  όνομά  της  και  μου  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  

καταταγεί  σαν  ΥΕ  και  ας  είναι ,  ας  εργάζεται  σαν  ΔΕ .  Της  είπα  ότι  από  

τον  Α .Σ .Ε .Π .  έχει  γίνει  αορίστου  τότε  με  τον  νόμο  του  Παυλόπουλου .  

Μου  είπε  ότι  ο  Α .Σ .Ε .Π .  δεν  κοιτάζει  την  βαθμίδα ,  δυστυχώς  και  μου  

εξέφρασε  τους  φόβους  της  ότι  κάποια  στιγμή ,  πολύ  πιθανόν ,  σε  αυτή  

την  συνάδελφο  να  ζητηθούν  χρήματα  πίσω ,  γιατί  και  γι '  αυτή  δεν  

ισχύει  το  ΔΕ .   
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 Εγώ  σας  το  αναφέρω  απλά ,  μπορείτε  αύριο  να  επικοινωνήσετε  με  

την  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  όμως ,  για  να  μπορέσει  να  λάβει  την  καλύτερη  δυνατή  

απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  η  απόφαση  που  ήρθε  εδώ ,  η  

εισήγηση  …  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Λέει  σε  προσωποπαγείς  θέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  λέει  ΥΕ  οικογενειακούς  βοηθούς  14.  Μας  προτείνετε  κάτι  άλλο ;   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Όχι .  Τόση  ώρα  μιλάω  για  την  βαθμίδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Ο  αριθμός  και  μάλιστα  να  απαντήσω  στον  κ .  Χασαπίδη ,  είναι  ακριβώς ,  

είναι  σωστός ,  προβλέπει  όλο  το  προσωπικό ,  όλες  τις  ειδικότητες ,  όλες  

σωστά  τις  βαθμίδες ,  στο  μόνο  που  υπήρχε  πρόβλημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  τους  14 να  τους  κάνουμε  13 και  να  βάλουμε  και  βαθμίδα  ΔΕ  

οικογενειακούς  βοηθούς ;   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Όχι ,  όχι .  Μιλάω  πέρα  από  τους  14,  για  την  ΙΔΑΧ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάτε  για  την  ΙΔΑΧ .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  
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Για  την  μια  θέση  ΙΔΑΧ ,  ΔΕ ,  η  οποία  όλοι  εμείς  θεωρούσαμε  ότι  θα  

πρέπει  να  καταταγεί  σαν  ΔΕ ,  αφού  είναι  από  τον  Α .Σ .Ε .Π . ,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  κ .  Δούκα .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Η  διευκρίνιση  όμως  που  έκανε  το  Υπουργείο ,  σας  το  μεταφέρω ,  σε  

μένα  έτσι  είπε ,  εάν  σε  σας  πει  κάτι  άλλο  ή  σε  σας  είπε  κάτι  άλλο  δεν  

το  γνωρίζω ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  η  πρότασή  σας  είναι  αυτή  η  θέση  να  γίνει  ΥΕ ;   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Δεν  είναι  δική  μου  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούμε  την  άποψή  σας  όμως .  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Εμένα  μου  είπε  ότι  θα  πρέπει  και  αυτή  η  συνάδελφος ,  κατά  την  άποψή  

της ,  να  καταταγεί  σαν  ΥΕ ,  για  να  μην  έχει  στο  μέλλον  πρόβλημα  και  

να  πρέπει  να  επιστρέψει  χρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  γίνουν ,  δηλαδή ,  οικογενειακοί  βοηθοί . .  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Όλοι  οι  οικογενειακοί  βοηθοί  ΥΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό ,  μπράβο .  Αυτό  ήθελα  να  ξεκαθαρίσετε  για  να  έχουμε  

αντίληψη  όλοι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  διευκρινίζω ,  δηλαδή ,  αυτά  που  είπε  η  κυρία  είπα  και  εγώ  τα  ίδια  

πράγματα .  Δηλαδή ,  στην  απάντηση  που  έδωσα  στον  κ .  Χρυσανθίδη ,  ο  

κ .  Χρυσανθίδης  έχει  δίκαιο .  Πιθανόν ,  πιθανόν  αυτά  που  είπε  και  τα  

λοιπά ,  να  μην  πληρώνεται  και ,  και  αλλά  αυτά  όμως  ο  κ .  Αλεξούδης  

ρώτησε  και  είπε  ότι  αυτή  η  θέση  κρατήθηκε  εκεί  διότι  είναι ,  μέσω  του  

Α .Σ .Ε .Π . ,  λόγω  του  Νόμου  Παυλόπουλου ,  δεν  ξέρω  ποιος  είναι  ο  

νόμος  αυτός  που  μου  ανέφερε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  παλαιός  νόμος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  συμβεί  στο  βάθος  του  χρόνου ,  

ειλικρινά…  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Συγνώμη ,  εγώ  όφειλα  να  σας  πω  ότι  η  κυρία  Παπασημακοπούλου  και  η  

κυρία  Ανδρεαδάκη  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  κατηύθυναν  έτσι .  

Εσείς  μπορείτε  να  κάνετε  αυτό  που  γνωρίζετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαν  να  λέμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  που  παρεμβαίνω ,  σαν  να  λέμε  

ΔΕ  εργατών  γενικών  καθηκόντων .  Δεν  υπάρχει  αυτή  η  ειδικότητα  είτε  

προσωποπαγής  είτε  Α .Σ .Ε .Π .  είτε  οτιδήποτε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  για  να  ολοκληρώσουμε .  Για  συνεχίστε .  Υπάρχει  μια  διχογνωμία ,  

βέβαια  από  ότι  βλέπω .  Παρακαλώ  κυρία  Κηπουρού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  το  τελευταίο  σας  σχόλιο .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτή  η  αμφιβολία ,  διότι  θα  κληθούμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  καταλαβαίνω .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  να  βρεθεί  η  υπάλληλος  αυτή ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  ο  ή  η  υπάλληλος ,  

. .  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Η .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Να  τεθεί  εκτός  εργασίας  ή  να  επιστρέφει  χρήματα ,  αυτό  θα  έπρεπε  

φέρνοντας  το   θέμα  εδώ  και  είναι  παράλειψη  όποιου  έκανε  την  

παράλειψη  …  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Μάλλον  έχει  γίνει  μια  παρανόηση .  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  στον  αριθμό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  σταματούμε  να  έχουμε  τάξη ;  Η  κυρία  Κηπουρού  θέλει  να  κάνει  

ένα  τελευταίο  σχόλιο  λόγω  το  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  το  θέμα .  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Προσπαθώ  να  σας  βοηθήσω ,  εάν  μου  το  επιτρέπετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Κηπουρού  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Δεν  τίθεται  θέμα  στον  αριθμό .  Δεκατέσσερις  οικογενειακοί  βοηθοί  ΥΕ  

είναι  πάρα  πολύ  σωστά .  Με  την  μια  αορίστου  χρόνου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ΙΔΑΧ  είναι  κυρία  Κηπουρού .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Που  μεταφέρεται  αυτόματα  χωρίς  προκήρυξη  σε  προσωποπαγή  θέση  

του  Δήμου ,  εκεί  υπάρχει  μια  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  λέτε  … να  είναι  ΥΕ ,  ο  κ .  Αλεξούδης  από  τον  Δήμο  όπως  το  

εισηγήθηκε  λέει  να  είναι  ΔΕ .  Το  ρώτησε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κατανοητό .  Τέλος .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  κάνω  και  μια  μικρή  τοποθέτηση ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  για  

τις  δυο  θέσεις  των  φυσικοθεραπευτών  και  να  σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνετε  την  τοποθέτησή  σας  όταν  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  

απαντήσεων ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  στις  ερωτήσεις  που  ετέθησαν .  
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Κύριε  Χαρίτο  έχετε  απαντήσει  σε  όλες  τις  ερωτήσεις  που  ετέθησαν ;  

Αισθάνεστε  ότι  έχετε  απαντήσει ;  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  ακόμη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  θέμα  αριθμού .  Υπάρχει  θέμα  για  την  συγκεκριμένη  θέση ,  

επαναλαμβάνω ,  να  διευκρινιστεί  και  αύριο  θα  το  διευκρινίσω ,  εάν  

ισχύει .  Εμένα  μου  είπαν  ότι  ισχύει  ο  νόμος  του  Παυλόπουλου  και  έχει  

περάσει  μέσω  Α .Σ .Ε .Π . .  Τώρα ,  εάν  είναι  νόμιμο  αυτό  ή  δεν  είναι  

νόμιμο  ή  εάν  θα  πληρωθεί ,  δεν  το  γνωρίζω .  Αύριο  το  πρωί  θα  το  

διευκρινίσω .   

Εάν  ισχύει  αυτό  το  οποίο  λέει  ο  κ .  Αλεξούδης  ο  προσωπάρχης ,  

θα  ισχύει  αυτό .  Εάν  δεν  ισχύει ,  θα  σας  πάρω  τηλέφωνο  να  το  

αλλάξουμε  και  να  το  κάνουμε  από  ΔΕ ,  ΥΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  κύριε  Χαρίτο  σας  παρακαλούμε  για  την  δέουσα  επιμέλεια ,  

αυτό  το  ένα  ζήτημα  που  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  με  ακούτε ;  Επειδή  απασχόλησε  συναδέλφους  και  από  την  

αντιπολίτευση  βλέπω  και  από  την  συμπολίτευση  αυτό  το  ζήτημα ,  σας  

παρακαλώ  με  την  δέουσα  επιμέλεια  και  αύριο  με  την  ανοχή  των  

συναδέλφων  γι '  αυτή  την  μια  θέση  την  μοναδική ,  σε  συνεργασία  με  την  

εκπρόσωπο  των  Εργαζομένων  και  την  Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

με  τον  κ .  Αλεξούδη  τον  προϊστάμενο  του  τμήματος  Προσωπικού ,  να  το  

δούμε  με  προσοχή  για  να  λάβουμε  την  καλύτερη  δυνατή  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

77 

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  θα  ξεκινήσουν  οι  τοποθετήσεις .  Ένα  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  τοποθετηθείτε  όλοι .  Ο  μόνος  που  μπορεί  να  

δώσει  απάντηση  είναι  ο  εισηγητής  και  κανείς  άλλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  θα  τοποθετηθείτε .  Θα  τοποθετηθείτε ,  μην  βιάζεστε .  Όλοι  θα  

τοποθετηθείτε ,  περιμένετε  ένα  λεπτό .   

Κύριε  γραμματέα  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ανοίγει  ο  κατάλογος  των  

τοποθετήσεων .  Παρακαλώ  συνάδελφοι  όποιος  θέλει  να  τοποθετηθεί  για  

το  θέμα ,  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη .   

 Ο  κ .  Ραμπότας .  Από  την  παράταξη  του  κυρίου  Φωτιάδη  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  ως  αγορητής .  Θέλετε  και  εσείς .  Όχι .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  

ως  αγορητής .  Σίγουρα  κυρία  Κηπουρού  εσάς  θα  σας  ακούσουμε .  

Αγορητής  από  την  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ο  

συνάδελφός  μου  ο  κ .  Γρηγοριάδης  ο  Αντιδήμαρχος .  Ο  κ .  Τερζής  θέλει ,  

ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Κανείς  άλλος .  Έκλεισε  ο  κύκλος  

των  τοποθετήσεων .  Εάν  χρειαστεί  και  η  κυρία  Ηλιοπούλου .  Κλείνει .   

 Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη  ως  αγορητή  της  παράταξης  του  κ .  

Φωτιάδη .  Κύριε  Χρυσανθίδη  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  είμαι  πολύ  σύντομος ,  καθότι  δόθηκαν  

διευκρινήσεις  για  ένα  θέμα ,  το  οποίο  θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  σοβαρό  και  

πιστεύω  ότι  αύριο  με  τις  ενέργειες  που  θα  γίνουν  μεταξύ  των  

υπηρεσιών  να  δοθεί  η  λύση ,  ώστε  οι  εργαζόμενοι  να  μην  έχουν  

προβλήματα  στο  μέλλον  και  να  μην  αδικήσουμε  κάποιους  και  

ευνοήσουμε  κάποιους ,  διότι  όπως  θα  δείτε  στην  βεβαίωση  που  έδωσε  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  υπάρχουν  κάποιοι  εργαζόμενοι  ΔΕ  οικογενειακοί  βοηθοί  

και  μετά  γίνονται  όλοι  ΥΕ  και  παραμένει  μόνο  μια  ΔΕ  οικογενειακή  

βοηθός .   

 Όμως ,  επειδή  πραγματικά  είναι  ένα  πάρα  πολύ  καλό  πρόγραμμα  

αυτό ,  το  οποίο  προσφέρει  πολύ  καλές  υπηρεσίες  στους  συμπολίτες  μας  

και  επειδή  το  πρόγραμμα  αυτό  το  υλοποιούν  άνθρωποι ,  οι  οποίοι  

γνωρίζουν  πραγματικά  τα  προβλήματα  της  κοινωνίας  του  Δήμου  μας ,  

πιστεύω  ότι  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  να  προσληφθούν  ή  να  

προβλεφθούν  οι  δυο  θέσεις  των  φυσιοθεραπευτών .   

 Επειδή  η  διαδικασία  της  τυχόν  πρόσληψης  αυτών  των  

φυσιοθεραπευτών  είναι  πεντακάθαρη ,  καθώς  δεν  υπάρχει  εντοπιότητα  

για  να  μπορεί  να  πει  κανένας  κάποιον  ότι  θέλουμε  να  ευνοήσουμε  και  

να  κάνουμε  είναι  από  ευπαθείς  ομάδες  με  κριτήρια  επιλογές  κατά  

προτεραιότητα .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  οι  συμπολίτες  μας  έχουν  μεγάλη  ανάγκη  

από  φυσιοθεραπευτές ,  το  έχω  δει  και  εγώ ,  το  έχω  αντιμετωπίσει ,  έχει  

έρθει  στα  αφτιά  μου ,  άρα  λοιπόν ,  νομίζω  καλό  είναι  όλοι  να  

συμφωνήσουμε  για  το  καλό  του  Δήμου  μας  και  το  καλό  των  

συμπολιτών  μας  να  γίνει  δεκτή  η  πρόταση  που  έκανε  και  η  εκπρόσωπος  

των  εργαζομένων  αλλά  και  η  διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ως  
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εκπρόσωπος  της  υπηρεσίας  και  να  προβλεφθούν  οι  δυο  θέσεις  των  

φυσιοθεραπευτών ,  διότι ,  όπως  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  δεν  

καλύπτονται  όλοι  οι  Σερραίοι  πολίτες  από  τα  ταμεία  και  εάν  

καλύπτονται  αυτά  τα  οποία  παρέχει  το  κράτος  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  

είναι  πολύ  μικρά  και  δεν  μπορούν  να  ανταποκριθούν .   

 Αυτή  είναι  μια  πραγματικότητα ,  γι '  αυτό  νομίζω  ότι  είναι  

επιτακτική  ανάγκη  να  προσληφθούν  και  να  προβλεφθούν  δυο  

φυσιοθεραπευτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  σύντομη  τοποθέτηση .  Στην  σειρά  είναι  ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης  από  την  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη .  Σας  ακούμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  το  θεωρήσω  σαν  να  παραβιάζω  πόρτες  ανοικτές  εάν  πω  πόσο  

αξιοπρόσεκτη  και  αξιόλογη  είναι  η  προσφορά  των  παιδιών  σε  αυτά  τα  

προγράμματα .  Δεν  θα  μείνω  εκεί .  νομίζω  ότι  όλοι  τα  καταλαβαίνουμε  

και  τα  ξέρουμε ,  αλλά  μου  κάνει  εντύπωση  το  εξής :  η  ευκολία  με  την  

οποία  καταπίπτει  ένας  εργαζόμενος  από  ΔΕ  σε  ΥΕ .   

Αυτό  θεωρείται ,  εσείς  ως  νομικός  το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά ,  

θεωρείται  βλαπτική  μεταβολή  και  από  την  στιγμή  που  θεωρείται  

βλαπτική  μεταβολή ,  πείτε  μου ,  σας  παρακαλώ ,  ρητορικό  το  ερώτημα ,  

με  ποιο  δικαίωμα  εμείς  έχουμε  το ,  που  εδράζεται  το  δικαίωμά  μας  να  

υποβιβάσουμε  εργαζόμενο  από  ΔΕ  σε  ΥΕ ;  Λαμβανομένου  υπόψη  και  

με  βάση  την  εμπειρία  που  έχω  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  γιατί  μου  έτυχαν  

και  ως  προϊστάμενος  τέτοιες ,  αυτές  εδώ  καταπίπτουν  στα  Εργατικά  

Δικαστήρια .   
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 Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  πριν  πάρουμε  την  απόφαση  να  έχουμε  αυτό  

το  νομικό  πλαίσιο ,  το  οποίο  θα  μας  προφυλάξει .  Καλά  είπε  ο  κ .  

Αλεξούδης ,  ο  οποίος  ξέρει  από  αυτά .  Συνεργαστήκαμε  κατά  το  

παρελθόν .  Καλά  είπε  ότι  μέσα  στην  ομάδα  υπάρχει  και  ένας  ΔΕ .  Εμείς  

ετσιθελικά  θα  τον  πάμε  ΥΕ ,  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  και  αυτό  ο  

καθένας  το  αντιλαμβάνεται  ότι  είναι  βλαπτική  μεταβολή  και  θα  

προσφύγει  στα  δικαστήρια  και  θα  γίνουμε  ρεζίλι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  παρέμβαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανένας  δεν  πρόκειται  να  πάει  κανέναν  υπάλληλο  από  ΔΕ  σε  ΥΕ .  

Απλώς  είπαμε  ένα  πράγμα .  Αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Αυτός  ο  

άνθρωπος  προσελήφθη  με  τον  νόμο  του  Παυλόπουλου  και  είναι ,  εμείς  

δεν  μπαίνουμε ,  δεν  εισερχόμαστε ,  απλώς  το  θέμα  είναι  μην  κάποτε  

βρεθεί  κάποιος  και  πει  ότι  αυτός  δεν  πληρώνεται .  Αυτό  είναι  το  θέμα .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ερχόμαστε  σήμερα  να  

συζητήσουμε ,  να  έχουμε  μια  εισήγηση  σχετικά  με  την  εναρμόνιση  μιας  

πολιτικής  απόφασης  της  κυβέρνησης  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  

προγράμματος  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ ,  όπως  έχει  καθοριστεί  στον  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

81 

αντίστοιχο  νόμο  και  φυσικά  σε  αυτόν  τον  νόμο  καλούνται  όλες  οι  

δομές  της  χώρας  να  εναρμονιστούν .   

 Το  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  έχει  μια  ιστορία  πολύ  καλή  σε  πείσμα  

κάποιων  που  θέλουν  να  το  έχουν  παρεξηγημένο .  Ξεκίνησε  από  το . . .είχε  

χρηματοδότηση  από  το  Ε .Σ .Π .Α . ,  χρηματοδοτήθηκε  από  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών ,  πέρασε  στην  διαχείριση  στην  ΕΕΤΑΑ  που  είναι  Εταιρεία  

Τοπικής  Ανάπτυξης ,  η  οποία  ήταν ,  δηλαδή ,  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  να  το  πω   

έτσι  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότα  με  συγχωρείτε .  Δεν  μπορώ ,  κ .  Ραμπότα ,  να  ανεχθώ  

άλλο  να  μην  ακούμε  με  προσοχή  τον  συνάδελφο .  Εάν  θέλει  κάποιος  

συνάδελφος  να  μιλήσει ,  εάν  έχει  την  ευγενή  καλοσύνη ,  να  βγει  έξω  

από  την  αίθουσα .  Σταματήστε ,  σας  παρακαλώ ,  δεν  μπορούμε  να  

ακούσουμε  τον  κ .  Ραμπότα  …  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Γράφονται  στα  πρακτικά  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  δεν  περιποιούμε  τιμή  στο  πρόσωπό  του  όταν  εκφράζει  την  άποψή  

του .  Κύριε  Ραμπότα  παρακαλώ ,  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Έτσι  και  αλλιώς  στα  πρακτικά  γράφονται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ο  καθένας  ας  ακούει  όσο  θέλει .   
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 Η  πολιτική  απόφαση  για  την  μεταφορά  του  προσωπικού  στους  

δήμους  καλείται  να  υλοποιηθεί  πάραυτα .  Και  σε  αυτό  το  κομμάτι  

υπάρχει  μια  σημαντική  παρέμβαση ,  αυτή  που  ήταν  πρώτα  στα  νομικά  

πρόσωπα  όλων  των  δήμων  μεταφέρεται  στους  ίδιους  Δήμους  και  εκεί  

θα  πηγαίνουν  πλέον  και  οι  χρηματοδοτήσεις  τους .   

 Είναι  πολύ ,  έχουν  πολύ  σημαντικό  έργο  και  δεν  λέω  τώρα  γιατί  

είναι  εδώ  οι  εκπρόσωποι  των  εργαζομένων ,  που  είχαμε  μια  πολύ  καλή  

συνεργασία  για  όσο  είχα  την  ευθύνη  της  διοίκησης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

τόσων  των  κοινωνικών  λειτουργών ,  των  ψυχολόγων ,  των  

καθαριστριών ,  τα  κοινωνικά  ζητήματα  που  για  λόγους  συντηρητισμού  

της  κοινωνίας  δεν  χρειαζόταν  να  βγαίνουν  προς  τα  έξω  και  να  τα  

μαθαίνει  ο  κόσμος ,  παρότι  αυτά  γινόταν  οι  παρεμβάσεις  με  συνεργασία  

με  τις  Διευθύνσεις  Υγείας  και  οτιδήποτε  άλλο ,  προκειμένου  το  πράγμα  

να  εξομαλύνεται  να  τακτοποιείται  και  να  αντιμετωπίζεται  με  τον  

καλύτερο  δυνατό  τρόπο .   

 Έρχεται  σήμερα  εδώ  μια  εισήγηση  με  ένα  θέμα  σημαντικό  για  το  

θέμα  του  προσωπικού  του  ενός  ατόμου ,  ήταν  γνωστό  αυτό ,  έρχεται  

αυτό ,  γίνεται  ένας  . . ,  πιστεύω  να  διευκρινιστεί  γιατί  είναι  θέμα ,  να  το  

πω  έτσι ,  διευκρινίσει  το  Υπουργείο  εάν  μπορεί  να  μεταταγεί .  Όλα  

γίνονται .  Εάν  υπάρχει  βούληση ,  γίνεται .   

Αυτό  όμως  που  δεν  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτό  επί  προσωπικού ,  

γιατί  το  έχω   ζήσει ,  είναι  ότι  εάν  θέλουμε  να  έχουμε  μια  υψηλή  

παρεχόμενη  υπηρεσία  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  και  όχι  αυτό  το  οποίο  

συζητούν  μερικοί  στα  καφενεία  ή  σε  οτιδήποτε  μικρές  κοινωνικές  

ομάδες  οτιδήποτε  λένε ,  εάν  θέλουμε  να  έχουμε  υψηλή  παρεχόμενη  

υπηρεσία  υγείας  από  πλευράς  Δήμου  είτε  αυτό  εκτελούνταν  μέσω  
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κοινωνικού  προσώπου  είτε  μέσω  του  Δήμου ,  απαιτείται  άμεσα  και  

επειδή  έχουμε  κάνει  εισηγήσεις  και  ως  Διοικητικά  Συμβούλια  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  νομίζω  ότι  τα  συνέχισε  και  ο  κ .  Τερζής  για  πρόσκληση  

φυσικοθεραπευτών  και  συγκεκριμένα  . .  δεν  κατέβηκε  από  το  μυαλό  

μας  ούτε  έχουμε  να  εξυπηρετήσουμε  κάποιον ,  γιατί  δεν  γνωρίζουμε  και  

κανέναν ,  εάν  θέλετε .   

 Είναι  άμεση  η  ανάγκη  να  προβλεφθούν  θέσεις  φυσικοθεραπευτών  

γιατί  το  έχει  ανάγκη  η  παρεχόμενη  υπηρεσία  υγείας  το  ‘Βοήθεια  στο  

Σπίτι’ .   

 Ας  ξεφύγουμε  από  αυτό .  Ας  μείνουν  δώδεκα  θέσεις  και  εάν  πάνε  

οι  θέσεις  δυο  ΤΕ  φυσικοθεραπευτών  στην  συγκεκριμένη  εισήγηση .   

 Εγώ  θα  καταψηφίσω ,  να  το  πω  έτσι  πρώτα ,  τις  δυο  θέσεις ,  την  

αύξηση  των  δυο  θέσεων  των  ΥΕ  και  να  αντικατασταθούν  με  δυο  ΤΕ  

φυσικοθεραπευτών ,  γιατί  πράγματι  υπάρχει  μεγάλη  αναγκαιότητα  πάνω  

στο  θέμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητή  η  τοποθέτησή  σας .  Κύριε  γραμματέα  ο  επόμενος  

συνάδελφος ;  Στο  τέλος  η  κυρία  Κηπουρού .  Ο  κ .  Χρήστος  Γρηγοριάδης  

ο  Αντιδήμαρχος .  Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  χρόνια  πολλά  και  από  

εμένα ,  καλή  χρονιά .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι ,  δεν  ξέρω  ίσως  άθελά  μας  άλλο  θέμα  

έχουμε  και  άλλο  θέμα  συζητάμε .  Αυτό  πιστεύω  εγώ .  Λοιπόν ,  δεν  

συζητάμε ,  καταρχήν ,  επειδή  εγώ  είμαι  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  και  

το  συζητήσαμε  το  θέμα ,  δεν  συζητάμε  για  καμία  μα  καμία  θέση  από  
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αυτές  που  υπάρχουν .  Αυτές  όπως  υπάρχουν  έτσι  έρχονται  στον  Δήμο .  

Οι  δώδεκα ,  η  μια ,  η  τριάντα  μία .  Είναι  τριάντα  δυο  θέσεις ,  όπως  

υπάρχουν  έτσι  έρχονται  στον  Δήμο .  Τελειώσαμε .   

Το  εάν  αυτή  η  μια  θέση  είναι  παράνομη  ή  νόμιμη ,  μέχρι  τώρα  

δούλευε  έτσι .  Τώρα  ξαφνικά  έγινε  παράνομη ;  Αυτό  δεν  είναι  το  θέμα  

μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σήμερα .  Σήμερα  το  θέμα  μας  είναι  να  δεχθούμε  

την  υπηρεσία  στον  Δήμο  και  μας  δίνει  ο  νόμος  το  δικαίωμα  να  

πάρουμε  ένα  επιπλέον  7% που  αντιστοιχεί  σε  δυο  θέσεις .   

Η  πρόταση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  οποία ,  όχι  η  πρόταση ,  η  γνώμη  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  να  πάρουμε  δυο  φυσικοθεραπευτές .  Ωραία ;  Είναι  η  

γνώμη  τους .  Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  μετά  από  αρκετή  ώρα  συζήτησης  

και  βάζοντας  στο  τραπέζι  τις  ανάγκες  και  τα  λοιπά ,  που  εμείς  κρίναμε  

ότι  υπάρχουν ,  αποφασίσαμε  να  πάρουμε  δυο  οικογενειακούς  βοηθούς .  

Θεωρήσαμε  ότι  εκεί  χρειάζονται  περισσότερο .  Άσχετα  με  το  εάν  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μας  είπε  ότι  πάρτε  δυο ,  η  γνώμη  μας  είναι  να  πάρουμε  δυο  

φυσικοθεραπευτές .   

Αυτό  είναι  το  θέμα  μας ,  κύριε  Πρόεδρε .  Συζητάμε  μια  ώρα  εδώ  

ένα  θέμα  σε  λάθος  κατεύθυνση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  Πρόεδρε  … 

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   οι  τριάντα  δυο  θέσεις  είναι  καθορισμένες .  Δεν  τις  

αλλάζουμε  τώρα .  Αυτές  είναι .  Αυτές  λειτουργούσαν ,  αυτές  έρχονται .  

Το  θέμα  μας  είναι  τώρα  ότι  και  να  σας  πω  και  κάτι  ακόμη ;  Ούτε  καν  

θα  συζητούμε  και  κακώς  το  συζητήσαμε  το  θέμα  των  

φυσικοθεραπευτών .  Ήταν  μια  γνώμη  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   
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Εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εμείς  αποφασίζουμε  για  τις  δυο  

θέσεις  τι  θα  πάρουμε .   

 Η  πρόταση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  είναι  να  πάρουμε  δυο  

οικογενειακούς  βοηθούς .  Αυτή  είναι  η  πρόταση .  Η  απόφαση  μάλλον  

και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  αποφασίσει  ναι  ή  όχι .   

 Σας  παρακαλώ  τώρα ,  δεν  γίνεται  να  λέμε ,  δηλαδή  μέχρι  τώρα  η  

κυρία  αυτή  η  μια  η  μοναδική  δούλευε  νόμιμα  και  τώρα  ξαφνικά  γίνεται  

παράνομη ;  Πώς  γίνεται  αυτό ;   

 Δεν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Επόμενος  ομιλητής  είναι  ο  κ .  Τερζής .  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εσείς  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επιτέλους  έχει  γίνει  το  αυτονόητο  από  το  κράτος  είτε  προεκλογικά ,  

είτε  συνδικαλιστικά  τα  καταφέρανε ,  αυτή  η  εργασιακή  ομηρία  όλων  

αυτών  των  εργαζομένων ,  τουλάχιστον  μια  δεκαετία ,  φαίνεται  ότι  

οδεύει  προς  ένα  τέλος  και  αυτοί  που  έχουν  τα  κριτήρια  και  τα  

προσόντα  και  τις  προϋποθέσεις  θα  προσληφθούν  πλέον  ως  αορίστου  

χρόνου  ή  σε  προσωποπαγείς  θέσεις .  Μιλάμε  για  36 άτομα  και  όπως  

είπα  και  πριν  ο  νόμος  το  λέει .  Στις  ίδιες  θέσεις ,  τις  ίδιες  ειδικότητες  

και  της  ίδιας  βαθμίδας .   

 Πιστεύω  και  εγώ  ότι  η  υπηρεσία  θα  πράξει  τα  ανάλογα ,  ώστε  

αυτή  η  διευκρίνιση  για  την  κυρία  ΔΕ ,  ΥΕ  θα  λυθεί ,  ώστε  και  η  ίδια  και  

εμείς  να  είμαστε  καλυμμένοι .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  χρειάζεται  να  είσαι  Πρόεδρος  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Μια  μέρα  εάν  έρθετε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  δείτε  το  ‘Βοήθεια  
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στο  Σπίτι’ ,  μια  μέρα ,  θα  καταλάβετε  την  υπηρεσία  που  προσφέρει  στην  

Σερραϊκή  κοινωνία .  Αυτό  δεν  χρειάζεται  να  το  ομολογήσω  εγώ ,  είναι  

φανερό .   

 Όμως ,  ποιος  άλλος  ξέρει  τις  ανάγκες ,  ποιος  μπαίνει  μέσα  στο  

σπίτι ;  Ποιος  σηκώνει  κατάκοιτους ;  Ποιος  καθαρίζει  ακαθαρσίες ;  Ποιος  

λούζει ;  Ποιος  κτενίζει ;  Ποιος  κάνει  τα  ψώνια ;  Ποιος  σηκώνει  χαλιά ;  

Ποιος ;  Εμείς ;  Ανάθεμά  με  εάν  πήγαμε  μια  φορά  σε  ένα  σπίτι  να  δούμε  

με  το  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  τι  γίνεται .  Αυτοί  ξέρουν  τις  ανάγκες .   

Είναι  δυνατόν  η  υπηρεσία  κάθε  χρόνο  να  ζητάει  φυσιοθεραπευτές  

και  μάλιστα ,  ζητάμε  και  γιατρό ,  αλλά  επειδή  ξέρουμε  ότι  οι  γιατροί  με  

την  πρώτη  προκήρυξη  θα  φύγουν  και  θα  μείνουμε  πάλι  χωρίς  γιατρό ,  

ζητάμε  φυσικοθεραπευτές .   

Εάν  δεν  το  ξέρει  η  υπηρεσία ,  εάν  δεν  το  ξέρουν  οι  εργαζόμενοι ,  

εάν  δεν  το  ξέρει  η  Διεύθυνση ,  δηλαδή ,  εγώ  που  στο  κυνοκομείο  έχω  

περάσει  μόνο  απέξω ,  ως  μέλος  μιας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω ,  να  επισπεύσετε  

γιατί  έχει  περάσει… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι  αλλά  πριν  τον  κ .  Γρηγοριάδη  που  μίλησε  περισσότερη  ώρα  δεν .  

Συγνώμη ,  πιο  γρήγορα .   

 Εάν ,  λοιπόν ,  εγώ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

87 

Δεν  είπα  τίποτα .  Μα  είμαι  σύντομος  πάντα  και  μιλάω  και  ως  

Πρόεδρος ,  δεν  μιλάω  ως  κάποιο  μέλος .   

 Λέω  τώρα ,  εάν  εγώ  μέλος  μιας  Εκτελεστικής  Επιτροπής  πρέπει  

να  αποφασίσω  κάτι  για  το  κυνοκομείο ,  που  έχω  περάσει  μόνο  απέξω ,  

θα  πω  ότι   ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  έκρινα ,  χωρίς  να  λάβω  

υπόψη  αυτούς  που  δουλεύουν  μέσα  στο  κυνοκομείο  και  καθημερινά  

τρώνε  εκεί  την  σάρκα  τους  με  τα  σκυλιά ;  Δηλαδή ,  εάν  είναι  δυνατόν .   

 Εννοείτε  ότι  θα  καταψηφίσω  αυτή  την  πρόταση  και  θα  ψηφίσω  

τις  δυο  θέσεις  φυσικοθεραπευτών .  Εάν  είναι  δυνατόν .  Αυτό  και  δεν  θα  

ξανά  τοποθετηθώ .   Δευτερολογία  δεν  θα  κάνω .  Για  τα  αυτονόητα  δεν  

μπορώ  να  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Είναι  ο  κ .  Χράπας  ο  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχατε  συζητήσει  τον  λόγο .  Σας  ακούμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλύφθηκα  από  τον  εισηγητή  της  παράταξης  αλλά  και  εγώ  είμαι  

εργαζόμενη  σε  παρόμοια  δομή  και  μπορώ  πραγματικά  να  καταλάβω  και  

την  πρόταση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  την  πρόταση ,  την  γνώμη  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

και  των  εργαζομένων .  Εάν  θέλουμε  πραγματικά  να  είμαστε  ωφέλιμοι  

σε  αυτές  τις  ομάδες ,  θεωρώ  απαραίτητο  να  μπουν  οι  συγκεκριμένες  

ειδικότητες .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  για  το  σύντομο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  θα  σταματήσω  εκεί  που  σταμάτησε  ο  κ .  Τερζής .  Φυσικά  και  το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  κτενίζει ,  σφουγγαρίζει ,  πλένει ,  κρεμάει  

κουβέρτες ,  κάνει  ψώνια ,  απλώνει  το  πλυντήριο ,  σηκώνει  τους  

ασθενείς ,  μπορεί  να  τους  αλλάζει  και  εσώρουχα ,  όχι  όμως  ο  

φυσικοθεραπευτής .  Δεν  τα  κάνει  αυτά  ο  φυσικοθεραπευτής .  Αυτά  τα  

κάνει  το  προσωπικό  το  κατώτερο .  Αυτοί  που  είναι  ΥΕ ,  γενικών  

καθηκόντων .  Αυτοί  τα  κάνουν  αυτά .  Δεν  τα  κάνουν  αυτά  οι  

φυσικοθεραπευτές  οι  ΠΕ  και  οι  ΤΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αφήστε  με  σας  παρακαλώ .  δεν  διέκοψα  κανέναν .   

 Πρώτα  –πρώτα  δεν  πείστηκα  από  κανέναν  για  το  πόσο  ωφέλιμοι  

και  χρήσιμοι  είναι  οι  φυσιοθεραπευτές .  Δεν  άκουσα  κάποιον  να  μου  

πει  ότι  έχω  800 ωφελούμενους ,  από  τους  800 ωφελούμενους  οι  100 

χρειάζονται  φυσιοθεραπεία  και  οι  10 δεν  έχουν  ταμείο .  Δεν  μου  το  

είπε  κανείς  αυτό .   

Για  ποιο  λόγο  εγώ  να  συμφωνήσω  στην  πρόσληψη  δυο  θέσεων  

φυσιοθεραπευτών  χωρίς  να  έχω  στοιχεία ;  Υπάρχει  λόγος ;  Μπορεί  να  

υπάρχει  ένας  νόμο  που  είναι  ανασφάλιστος  και  χρειάζεται  

φυσιοθεραπείες .  Όλοι  οι  άλλοι  με  το  βιβλιάριό  τους ,  ενδεχομένως ,  να  

κάνουν  και  δέκα  και  δεκαπέντε  φυσιοθεραπείες  τον  χρόνο .   

Μπορεί  κανένας  εμένα  να  μου  το  πει ;  Μου  το  επιβεβαίωσε  

κανένας  σήμερα  σε  αυτή  την  αίθουσα ;  Για  ποιο  λόγο  να  ψηφίσω  
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διαφορετικά  από  αυτά  που  αποφασίσαμε  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή ;  

Με  πείσατε ;  Κανείς  δεν  με  έπεισε .   

 Τώρα  το  εάν  κτενίζει  ή  εάν  κάνει  κάτι  άλλο ,  σας  είπα  ποιο  

προσωπικό  το  κάνει  αυτό .  Όχι  οι  φυσιοθεραπευτές ,  αυτοί ,  δηλαδή ,  που  

έχουμε  πραγματική  ανάγκη  σήμερα  και  τραβάνε  και  όλη  την  δουλειά  

στο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ .  Μια  πολύ  σημαντική  δουλειά ,  δεν  το  

αμφισβητεί  κανείς  αυτό .  Να  μην   πω  και  εγώ  τα  ίδια .   

 Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .  Εμμένω ,  γιατί  δεν  έχω  πειστεί .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Κύριε  Παπαβασιλείου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

εσείς  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μας  απασχόλησε  όλους  τους  θέμα ,  άλλους  λιγότερο  και  άλλους  

περισσότερο .  Για  την  οικονομία  του  χρόνου  και  για  το  δίλεπτο  το  

οποίο  μου  δίνεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  εστιάσω ,  αποκλειστικά  και  μόνο ,  

στις  δυο  θέσεις  φυσιοθεραπευτών  που  προτείνεται  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

ή  στις  δυο  θέσεις  οικιακών  βοηθών  που  προτείνει  η  Εκτελεστική  

Επιτροπή .   

 Έχω  ξεκαθαρίσει  μέσα  μου  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  

πρόσληψη  των  δυο  φυσιοθεραπευτών  και  γιατί ;  Ξέρουμε  πολύ  καλά  και  

εγώ  από  την  ιδιότητά  μου  ως  γιατρός  ότι  οι  φυσιοθεραπευτές ,  παρά  το  

γεγονός  ότι  οι  ασθενείς  αυτοί  διαθέτουν  βιβλιάρια  υγείας ,  δεν  πάνε  

στα  σπίτια .  Πρέπει  να  τους  πληρώσεις  και  το  λέω  δημόσια  και  εάν  

κάποιος  έχει  αμφιβολία  γι '  αυτό ,  μπορεί  να  ρωτήσει  κάποιους  

γνωστούς  φυσιοθεραπευτές .  Οι  άνθρωποι  δικαιολογημένα  δεν  πάνε  στα  
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σπίτια  με  τα  βιβλιάρια ,  γιατί ;  Διότι  το  κράτος  έρχεται  και  τοςυ  τα  

κόβει .  Δεν  πληρώνει  και  το  ξέρετε  και  εσείς  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ξέρω  πολύ  καλά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχουν  τα  λεγόμενο  . . .  Τους  κόβει .  Δεν  τους  συμφέρει  να  πάνε .   

Αυτό  για  μένα  είναι  το  βασικότερο  στοιχείο  και  το  ότι ,  κ .  Χράπα ,  

υπάρχουν  από  αυτούς  τους  600 ή  800 ανθρώπους  που  χρειάζονται  το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  και  δεν  το  συζητώ ,  είναι  θείο  δώρο  το  ‘Βοήθεια  

στο  Σπίτι’  και  από  οικονομική  πλευρά  και  όποιος  την  οικονομική  

άνεση  δεν  μπαίνει  σε  αυτή  την  διαδικασία .  Αυτός  ο  οποίος  είναι  

ανήμπορος  και  οικονομικά  αδύνατος  κυνηγάει  την  περίπτωση  του  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ ,  ειδάλλως  πληρώνει  και  έχει  τον  ιδιωτικό  του  

φορέα .   

Γι '  αυτούς  τους  ανήμπορους  ανθρώπους ,  συγνώμη  κ .  Γαλάνη ,  ένα  

λεπτό  ακόμη ,  ειλικρινά  είναι  απαραίτητο  και  θα  ήθελα  ειλικρινά  να  το  

ψηφίσουμε  όλοι  με  βάση  αυτά  τα  στοιχεία  στα  οποία  σας  καταθέτω .  

Δεν  θα  πάει  κανείς  άλλος  φυσιοθεραπευτής  παρά  μόνο  με  πληρωμή .   

Αυτό  θέλω  να  λάβετε  μόνο  υπόψη  και  να  το  στηρίξουμε  όλοι  

μαζί .  Το  έχω  ψαγμένο  από  πάρα  πολλές  πλευρές .  Απαραίτητοι  οι  δυο  

φυσιοθεραπευτές .  Οικιακούς  βοηθούς  έχουμε .  αυτές  τις  τριάντα  έξι  

θέσεις ,  ας  πούμε ,  οικιακών  βοηθών .  Ας  βάλουμε  γι '  αυτή  την  ποιότητα  

σε  αυτούς  τους  ανθρώπους ,  ας  πούμε ,  τους  δυο  φυσιοθεραπευτές  και  

κλείνω  εδώ .   

Η  πρότασή  μου ,  νομίζω ,  είναι  ξεκάθαρη ,  η  πρόσληψη  στις  δυο  

αυτές  θέσεις  των  δυο  φυσιοθεραπευτών .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Μπαίνουμε  στον  κύκλο  της  δευτερολογίας .  

Θα  ακούσουμε  την  κυρία  Κηπουρού .  Θέλει  κανείς  να  δευτερολογήσει  

πριν  ακούσουμε  την  κυρία  Κηπουρού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είμαστε  έτοιμοι  να  το  κλείσουμε ,  να  ακούσουμε  την  κυρία  

Κηπουρού  και  να  το  κλείσουμε ,  γιατί  έχει  περάσει  πολύ  ώρα .  Νομίζω  

ότι  κάπου  έχουμε  καταλήξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε ,  για  την  πρωτολογία  να  μιλήσει  και  η  κυρία  

Κηπουρού  και  στην  δευτερολογία  θα  γραφτούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  είστε  σύντομη .  Σας  έχουμε  καταλάβει .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Ήθελα  να  διευκρινίσω  ένα  πράγμα .  Η  πρώτη  

κατηγορία  που  οφείλει  και  αναγκάζεται  να  εξυπηρετήσει  το  ‘Βοήθεια  

στο  Σπίτι’ ,  η  πρώτη  κατηγορία  ωφελούμενων  είναι  οι  άποροι  και  

ανασφάλιστοι .  Αυτοί  οι  άνθρωποι  δεν  μπορούν ,  δεν  έχουν  ταμείο ,  δεν  

μπορούν  να  γράψουν  φυσικοθεραπείες ,  άρα  είναι  στον  αέρα .   

 Η  δεύτερη  κατηγορία  είναι  αυτή  που  πάρα  πολύ  σωστά  ανέφερε  ο  

κ .  Παπαβασιλείου  ότι  οι  φυσικοθεραπευτές  αδυνατούν ,  για  τους  

λόγους  επειδή  τους  καθυστερούν  στις  πληρωμές ,  να  πάνε  στα  σπίτια .   

 Εγώ  θα  σας  πω  ότι  εμείς  οι  εργαζόμενοι  τολμήσαμε  να  σας  πούμε  

την  άποψή  μας  και  σας  καταθέσαμε  αυτή  την  πρόταση  για  δυο  
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φυσικοθεραπευτές ,  διότι  πολλά  χρόνια  μέσα  από  τα  Διοικητικά  

Συμβούλια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κάνω  προσπάθεια  γι '  αυτές  τις  δυο  θέσεις ,  

πάντα  είχαμε  αρνητικές  λόγω  των  περιορισμών  των  προσλήψεων .  

 Τώρα ,  λοιπόν ,  θεωρήσαμε  ότι  ήρθε  η  ώρα  να  δημιουργήσουμε  και  

όλα  αυτά  τα  χρόνια  στους  δρόμους  και  στα  υπουργεία  δίναμε  αυτή  την  

μάχη ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Συνάδελφοι  μάλλον  δεν  είμαστε ,  αλλά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Όχι ,  δεν  έχω  τέτοιες  βλέψεις ,  κ .  Γαλάνη .  Όλα  αυτά  τα  χρόνια  λοιπόν ,  

οι  αγώνες  που  δίναμε  ήταν  να  μην  αφήσουμε  κανέναν  να  κάνει  το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  ένα  συνεργείο  καθαρισμού  αλλά  να  το  μετατρέψει  

σε  μια  ολοκληρωμένη  μονάδα  φροντίδας  πρωτοβάθμιας  υγείας .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν ,  προτείνουμε  τους  δυο  φυσικοθεραπευτές  και  σας  

καλώ  αύριο ,  εάν  θέλετε ,  στην  μια  οκτάμηνη  φυσικοθεραπεύτρια  που  

έχουμε  αυτή  την  στιγμή  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  την  απασχολούμε  στην  

πόλη  και  στερούμε ,  δυστυχώς ,  στον  υπόλοιπο  Δήμο ,  να  έρθετε  να  δείτε  

την  λίστα  αναμονής  που  έχει  αυτή  η  κοπέλα ,  τους  πόσους  ανθρώπους  

εξυπηρετεί  καθημερινά  για  να  μπορέσει  στο  οκτάμηνο  να  καλύπτει  

όσους  περισσότερους  ωφελούμενους  μπορεί .  Οι  οποίοι ,  βέβαια ,  το  

έχουν  μάθει  όλοι  και  η  ζήτηση  που  έχουμε  σε  καθημερινή  βάση  είναι  

τεράστια .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  
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Κυρία  την  έχετε  την  λίστα  να  μας  την  δείξετε ;  

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Αυτά  είναι  προσωπικά  δεδομένα  κ .  Καδή .  Προσωπικά  δεδομένα .  Την  

λίστα  των  ανθρώπων  που  έχουν  ανάγκη  φυσικοθεραπείας  να  σας  δείξω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Κηπουρού…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον  αριθμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπε  προσωπικά  δεδομένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  ένα  λεπτάκι ,  το  κατάλαβα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον  αριθμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  διευκρινίσει  ο  Πρόεδρος .  Κυρία  Κηπουρού  υπάρχει  ποσοστό  από  

τους  ωφελούμενους  που  είναι  άποροι  ή  είναι  ανασφάλιστοι ;  Έτσι  να  

μας  δώσετε  μια  τάξη  μεγέθους ;  Όχι  συγκεκριμένα .   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Νομίζω  ότι  ένας  άνθρωπος  στην  τρίτη  ηλικία ,  μισό  λεπτάκι .  Το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  εξυπηρετεί  ανθρώπους  τρίτης  ηλικίας  και  άτομα  

με  αναπηρία .  Ένας  άνθρωπος ,  λοιπόν ,  στην  τρίτη  ηλικία  δεν  χρειάζεται  

να  είναι  στο  κρεββάτι  για  να  είναι  τετραπληγικούς  και  να  χρειάζεται  
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φυσικοθεραπεία .  Εάν  κάνω  λάθος  διορθώστε  με  κ .  Παπαβασιλείου .   Οι  

άνθρωποι  αυτοί  πάσχουν  όλοι  από  ορθοπεδικά  προβλήματα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   διαδικαστικά  μπορώ  να  πω  κάτι ;   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Το  90% των  ανθρώπων  αυτών  χρήζουν  βοήθεια .  Φυσικά  και  το  90% 

δεν  είναι  τετραπληγικοί .  

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καδή  γιατί  παίρνετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ  πολύ ;  Κυρία  

Κηπουρού  σας  ρώτησα  κάτι ,  έχετε  να  μας  δώσετε  μια  τάξη  μεγέθους ;  

Το  αντιλαμβανόμαστε  το  θέμα ,  το  εξήγησε  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  ως  

γιατρός ,  το  ξέρει  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  για  να  μην  μακρηγορούμε… 

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Μπορεί  και  το  80 με  90% να  χρήζουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Ευχαριστώ  το  άκουσα .  Είμαστε  στην  

δευτερολογία .  Είπε  80%. Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σαν  ιατρική  γνώμη  μπορώ  να  πω  πέντε  δεύτερα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε  δεύτερα  όμως ,  θα  πάρουν  όλοι  πέντε  δεύτερα .  Πάρτε  τα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  αυτό  που  λέει  η  κυρία  Κηπουρού ,  έχει  απόλυτο  δίκαιο .  Σας  

πληροφορώ  ότι  οι  άρρωστοι  αυτοί ,  χωρίς  να  είναι  τετραπληγικοί  ή  
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παραπληγικοί ,  καταλήγουν  από  λοιμώξεις  αναπνευστικού  γιατί  δεν  

κάνουν  φυσιοθεραπεία .  Σας  το  λέω  διευκρινιστικά .   

 Πέντε  δεύτερα  ήθελα ,  αυτό  μόνο ,  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  τον  κ .  Μηλίδη  για  την  ιατρική  του  συνεισφορά  με  βάση  

την  γνώση  που  έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήθελα  τον  κ .  γραμματέα .  Εκτός  από  τον  κ .  Ραμπότα  και  τον  κ .  Ηλία  

Αναστασιάδη ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  συμφωνήσουμε  όλοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  το  κλείσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθετήθηκαν  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  συμφωνήσουμε .  Εγώ  νομίζω  ότι  ενημερωθήκαμε  

πάρα  πολύ  καλά ,  γιατί  θα  μακρηγορήσουμε  άμα  συνεχίσουμε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  βιωματικά ,  επειδή  πριν  πολύ  λίγο  καιρό  έχω  χάσει  

την  γιαγιά  μου  και  ήταν  κατάκοιτη ,  πάντα  έχω  το  έργο  από  το  

‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ .  Δεν  έχω  πάει  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  δεν  έχω  περάσει  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

96 

ποτέ  αλλά  βλέπω  πόσο  μεγάλο  έργο  γίνεται  και  όντως  για  τις  

φυσιοθεραπείες  πλήρωνε .  Δεν  υπήρχε  δηλαδή .  Βλέπω  ότι  υπάρχει  

ανάγκη  εκεί  βιωματικά ,  επειδή  το  έζησα  και  το  έβλεπα  κάθε  μέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Τσαλίκογλου .  Εάν  έχω  καταλάβει  καλά ,  φαντάζομαι  

ότι  όλοι  λίγο  ως  πολύ  έχουν  καταλήξει  ποια  είναι  η  θέση  τους .  Να  μην  

δευτερολογήσουμε ,  έχουμε  μακρηγορήσει  αρκετά .  Υπάρχει  μια  μερίδα  

συναδέλφων  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  τι  να  πούμε  άλλο ;  Ξέρω ,  δεν  χρειάζεται .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  με  

συγχωρείτε ,  υπάρχει  μια  μερίδα  συναδέλφων  που  συνηγορεί ,  ακούσαμε  

τις  απόψεις  για  να  πάρουμε  δυο  φυσικοθεραπευτές  και  υπάρχει  μια  

μερίδα  συναδέλφων ,  οι  οποίοι  θέλουν  να  πάρουμε  δυο  οικογενειακούς  

βοηθούς .  Κατανοητό .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  να  προχωρήσουμε  στην  

ψηφοφορία .  Σας  παρακαλώ  πολύ  τα  ακούσαμε  όλα .  Θα  διευκρινίσει  και  

ο  κ .  Χαρίτος  αύριο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  θέλω  να  πω .  Ο  καθένας  από  εμάς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  διευκρινίσει  και  ο  κ .  Χαρίτος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω  με  ελάχιστα  δεύτερα ,  οφείλει  να  στηρίξει  την  αναγκαιότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  κάνουμε  άλλη  μια  ώρα .  Είπα  να  προχωρήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  μια  ώρα  θα  κάνουμε .  Μα  αφού  έχουμε  καταλήξει  όλοι ,  τις  

ακούσαμε  τις  απόψεις , .  Ο  κ .  Χαρίτος  θα  διευκρινίσει  αύριο  το  θέμα  

της  μιας  και  μοναδικής  θέσης  που  προέκυψε  ως  ζήτημα .  Θα  ήθελα ,  

παρακαλώ ,  να  ψηφίσουμε .   

 Κύριε  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  πρόταση  ποια  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής ,  όπως  την  εισηγήθηκε  ο  

κ .  Χαρίτος  να  πάρουμε  δυο  φυσιοθεραπευτές  για  αυτές  τις  δυο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  ανάποδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Να  ορίστε ,  ζαλιστήκαμε .  Η  πρόταση  είναι  γι '  αυτούς  τους  

τους  δυο  επιπλέον  ανθρώπους ,  το  7%, να  πάρουμε  δυο  οικογενειακούς  

βοηθούς ,  αυτή  είναι  η  πρόταση  της  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Δεν  σταματάτε  

να  μιλάτε  όλοι  σήμερα ,  τι  έχετε  πάθει ;  Δυο  οικογενειακούς  βοηθούς .  

Αυτή  είναι  η  εισήγηση  του  κ .  Χαρίτου ,  όπως  την  ψήφισε  η  
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Εκτελεστική  Επιτροπή  και  η  δεύτερη  πρόταση  που  ακούστηκε  εδώ  στο  

τραπέζι  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  να  πάρουμε  δυο  

φυσιοθεραπευτές .   

 Παρακαλώ  κύριε  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  πρότασή  μου  είναι  για  δυο  φυσιοθεραπευτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  συμφωνείτε  με  όλα  και  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Με  δυο  φυσιοθεραπευτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  δυο  φυσιοθεραπευτές  ο  κ .  Αραμπατζής .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Με  δυο  φυσιοθεραπευτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Την  εισήγηση  της  Εκτελεστικής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  δυο  φυσιοθεραπευτές .  Εσείς  είπατε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  

Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Φυσιοθεραπευτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  όπως  είναι  η  εισήγηση  με  δυο  φυσιοθεραπευτές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  δυο  φυσιοθεραπευτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  εσείς  την  εισήγησή  σας .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την  εισήγηση  της  Εκτελεστικής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  της  Εκτελεστικής .  Κύριε  Δούκα ;  Την  εισήγησή  σας .  Ο  κ .  

Δούκας  συμμετέχει  στην  Εκτελεστική .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Τους  δυο  

φυσιοθεραπευτές .  Όλη  η  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Γιαννακίδη  

την  άποψή  σας ;  Δυο  φυσιοθεραπευτές  και  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Δυο  

φυσιοθεραπευτές  ο  κ .  Φωτιάδης  η  παράταξή  του .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  φυσιοθεραπευτές  ΤΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  7%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Αγιαννίδου ;  Έμεινε  εκεί  τώρα  το  θέμα .  Κύριε  Μερετούδη ;  Την  

πρότασή  μας .  Ο  κ .  Καδής  την  πρότασή  μας .  Ο  κ .  Γκότσης  την  πρόταση  

της  Εκτελεστικής  Επιτροπής .  Ο  κ .  Πρόεδρος  τους  δυο  

φυσικοθεραπευτές  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τους  

δυο  φυσιοθεραπευτές .  Έκλεισε  το  θέμα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  57/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  σώμα ,  όσον  αφορά  την  συζήτηση  που  

κάναμε  για  την  πρόταση  της  κυρίας  Ιλανίδου ,  με  ενημέρωσε  η  κυρία  

Παγκάλου  δημοκρατικά  και  με  βάση  την  αρχή  της  πλειοψηφίας ,  οι  

συνάδελφοι  που  ψήφισαν  υπέρ  της  πρότασης  του  κυρίου  Ραμπότα  ήταν  

14,  11 ήταν  αυτοί  που  ψήφισαν  την  πρόταση  της  κυρίας  Ιλανίδου  και  

δυο  άτομα  που  ψήφισαν  κάτι  διαφορετικό .  Τρεις .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Έκλεισε  και  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  πείτε  και  για  την  ψηφοφορία  που  έγινε  για  το  θέμα ,  νομίζω  ότι  

… 

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Είναι  όπως  το  εισηγήθηκε  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  με  την  μόνη  

διαφοροποίηση  τους  δυο  φυσικοθεραπευτές .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μοναδικό  θέμα  που  είναι  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  είναι :  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  

 ενημερωτική  εκδήλωση  URBACT ΙΙ  που  θα  γίνει  στην  

Αθήνα  στις  28 και  29/11/2018  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  συμμετάσχει  εκεί  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Εγκρίνετε  να  το  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται ,  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  να  το  συζητήσουμε .  Θέλετε  να  πείτε  

κάτι  άλλο  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Συμφωνείτε  να  πάει  ο  κ .  Καρπουχτσής ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  συμφωνείτε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  58/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  προχωράμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

 άρθρου  1 του  Π .  .  270/11-3-1981 (ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  να  είναι  ο  κ .  Γκότσης  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Χαρίτο  

και  σε  αυτή  την  Επιτροπή  συμμετείχε  από  την  αντιπολίτευση  ο  κ .  

Γάτσιος .  Συμφωνείτε  ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  αντιπολίτευση ,  συγνώμη  λίγο ,  από  την  αντιπολίτευση  ήταν  ο  

κ .  Χρυσανθίδης .  Εάν  χρειάζεται  να  αλλάξει  δεν  ξέρω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Δημοπρασιών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ένας  τακτικός  και  ένας  αναπληρωματικός  από  την  αντιπολίτευση .  Ο  κ .  

Χαρίτος  με  τον  κ .  Γκότση .  Πρώτος  ο  κ .  Γκότσης  και  αναπληρωτής  ο  κ .  

Χαρίτος .  Από  την  αντιπολίτευση  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  αναπληρωματικός  μαζί  με  μένα .  Όπως  είναι  

γραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γάτσιος-Χρυσανθίδης .  Τακτικός  ο  κ .  Γάτσιος ,  αναπληρωτής  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

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 .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  είναι  ο  κ .  Χράπας  και  με  τον   κ .  Λαζαρίδη .  Αναπληρωματικός  ο  κ .  

Λαζαρίδης .  Τακτικός  ο  κ .  Χράπας .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Είναι  και  

κάποιοι  υπάλληλοι  εδώ .  Είναι  ο  Πρόεδρος  ο  εκάστοτε  και  ένας  

μηχανικός  του  Δήμου .  Συμφωνείτε  ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  υπαλλήλου  υπεύθυνου  λογαριασμών  για  την   

ηλεκτρονική  καταχώρηση  και  πληρωμή  έργων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  κάνω  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  και  εδώ  σε  αυτό  το  θέμα  εισηγητής .  Παρακαλώ  την  

ερώτησή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  ο  νόμος  είναι  ψηφισμένος  από  τον  Ιούλιο ,  από  πέρυσι ,  μέχρι  

τότε  τι  γινόταν  και  προέκυψε  αυτό  το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  εισηγητά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Να  σας  απαντήσω ,  δεν  ξέρω  ακριβώς  να  σας  απαντήσω .  Το  θέμα  είναι  

ότι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  επειδή  σταμάτησε  να  υπογράφει  ο  Δήμαρχος ,  όπως  λέει ,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Από  την  αρχή  του  χρόνου  πρέπει  να  είναι ,  γι '  αυτό  μάλλον .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  για  την  απάντηση .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  των  

έργων:  

α)  Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  στο  Ο .Π .  

341,   

β)  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας ,  

έτους  

2016  και  

γ)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:   

Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  στο  Ο .Π .  341  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4/2019 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:  

 Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας ,  έτους  

2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:5/2019 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:   

Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  Συνέδριο  της  Κ .Ε .Δ .Ε .   

από  την  23η   έως  την  24η   Ιανουαρίου  2019 στη  Θεσσαλονίκη   

και  ορισμός  εκπροσώπων  του .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνονται  οι  διαδικασίες ,  επομένως ,  κυρία  Παγκάλου  θα  δούμε  

τα  ονόματα .  Είναι  σίγουρα  και  ο  κ .  Γάτσιος  με  τον  κ .  Δήμαρχο .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εκπρόσωπος  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  ο  κ .  Δήμαρχος  σίγουρα .  Εάν  είναι  και  

κάποιος  άλλος  συνάδελφος .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

 χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  15-06-2019 έως   

31-03-2020 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης   

δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου   Σερρών   με   παράρτημα    

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

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:8/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  
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Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου   

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-06-2019 έως   

31-12-2019 για  την  υλοποίηση   της   συγχρηματοδοτούμενης   

 δράσης   ¨Δομές   παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  Συσσιτίου ,   

Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ¨  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  Σύμβασης  με  το  Ν .Π .   

Ιδιωτικού  Δικαίου  με  την  επωνυμία  ¨Εθνικό  Κέντρο  Έρευνας   

και  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης¨  (ΕΚΕΤΑ) ,  εποπτευόμενο  από  το  
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 Υπουργείο  Παιδείας  Έρευνας   και   Θρησκευμάτων ,   για   τη    

συμμετοχή   στο   Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Wi-Fi4EU.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  έχει  έρθει  δυο  φορές  για  το  ελεύθερο  Wi-Fi.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στα  πλαίσια  του  Smart  City.  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  έντοκης  κατάθεσης  του  χρηματικού  υπολοίπου   

του  Δήμου  Σερρών  σε  λογαριασμό  πιστωτικού  ιδρύματος .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δει  την  εισήγηση ;  Εγώ  την  είδα .  Την  είδατε  και  εσείς  

συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  εισήγηση  είναι  για  την  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσετε  ότι  θέλετε .  Παρακαλώ  τον  κ .  Χαρίτο  να  απαντήσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μου  προξένησε  εντύπωση  διότι  όλα  τα  χρόνια  στο  

θέμα  αυτά  γινόταν  μια  Επιτροπή ,  η  οποία  συμμετείχε  και  υπήρχε  μια ,  

γινόταν  σωστά ,  όπως  γινόταν  όλα  τα  χρόνια .  Από  το  ΄11 μέχρι  σήμερα  

γινόταν  έτσι .  Τώρα  για  ποιο  λόγο  έγινε  αυτό  και  δεν  έγινε  η  

διαδικασία  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  απαντήσω .  Να  σας  πω  την  αλήθεια  δεν  μπορώ  να  σας  πω  την  

αλήθεια  για  ποιο  λόγο  ακριβώς  έγινε ,  απλώς  είπαμε  να  γίνει  έτσι ,  διότι  

και  η  διαφορά  ήταν  τόσο  πολύ  μεγάλη  εν  συγκρίσει .  Αυτός  ήταν  και  ο  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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λόγος ,  δεν  υπάρχει  άλλος  λόγος .  Δηλαδή ,  άμα  δείτε  τα  επιτόκιο  που  

στείλανε  είναι  τεράστια ,  είναι  διπλάσια .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  11/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  229/2018 απόφασης  του  Διοικητικού   

Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών  με  θέμα  ¨Κατάταξη  

σκοπευτηρίου  Καλών  Δένδρων  σε  ομάδες¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Απολογισμός  δράσεων  του  τμήματος  Τουρισμού  έτους  2018.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παναγιώτη  έχεις  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι .  άσχετα  παιδιά ,  έχω  τρία  θέματα .  Στο  πρώτο  θα  πω  

πέντε  πράγματα ,  στα  άλλα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ακούμε  Παναγιώτη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Και  περίμενα  να  έχει  περισσότερο  κόσμο  βασικά .   

 Εγώ  θέλω  με  λίγα  λόγια  να  σας  κάνω  έναν  απολογισμό  της  

οκταετίας .  Με  πολύ  λίγα  λόγια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  ίδιο  πράγμα  είναι .  

 Από  το  ΄11 εμείς  προσπαθήσαμε  να  οργανώσουμε  το  τμήμα  

Τουρισμού  που  δεν  υπήρχε  στον  Δήμο  Σερρών .  Πήραμε  την  σκυτάλη  

από  την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  όπου  έκανε  τότε  για  όλο  τον  Νομό .  

Στην  συνέχεια  εμείς  επωμιστήκαμε  και  αισθανθήκαμε  αυτό  το  βάρος  

που  έχει  αυτός  ο  μεγάλος  Δήμος ,  τόσο  για  τον  Δήμο  αλλά  κατά  

συνέπεια  και  για  τον  Νομό   Σερρών .  

 Προσπαθήσαμε  να  κάνουμε  κάποιους  θεσμούς  αλλά  από  τα  

πρώτα  βήματά  μας  ήταν  να  οργανώσουμε  και  να  έχουμε ,  να  

δημιουργήσουμε ,  να  τυπώσουμε  υλικό  προβολής  για  να  έχουμε  να  

δίνουμε  τόσο  στις  εκθέσεις  και  στα  σεμινάρια  και  στα  συνέδρια  αλλά  

τόσο  και  στους  επισκέπτες  του  Δήμου  μας .   

 Οι  επισκέπτες  του  Δήμου  μας ,  όπως  θα  δούμε  στο  τέλος  στους  

πίνακες  έχουμε  θεαματικά  αποτελέσματα  και  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμη  

αυτή  η  αναπαραγωγή  και  η  δημιουργία  αυτού  του  υλικού  που  έχουμε .   

 Στόχος  παραμένει ,  είπαμε ,  η  προβολή  των  τουριστικών  

προορισμών ,  η  ιστορία  μας ,  η  πολιτιστική  κληρονομιά  της  ευρύτερης  

περιοχής ,  τα  προϊόντα  και  οι  υπηρεσίες  των  Σερρών .  
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 Η  παρουσία  μας ,  κατ’   εμέ ,  χαρακτηρίζεται  έντονα  και  αυτό  

κυρίως  το  εισπράττω  όχι  τόσο  από  τον  Νομό  Σερρών  όσο  από  τους  

άλλους  όμορους  και  όχι  μόνο  δήμους .    

 Όπως  ξέρετε  το  τμήμα  Τουρισμού  του  Δήμου  Σερρών ,  το  ξέρετε  

σίγουρα ,  δεν  έχει  ωράριο .  Ωράριο  δεν  υπάρχει  σε  μας  γιατί  ούτε  η  

προβολή  έχει  ωράριο  ούτε  οι  επισκέψεις  έχουν  ωράριο .  Εμείς  

βρισκόμαστε  εδώ  για  να  πληροφορήσουμε ,  να  υποδεχθούμε  τουρίστες ,  

όπως  το  κάνουμε  και  να  ξεναγήσουμε  σε  πολλές  των  περιπτώσεων ,  

γιατί  γινόμαστε  και  ξεναγοί .   

 Συμμετέχουμε  σε  διάφορες  εκθέσεις  και  εκεί  έχουμε  έντονη  

παρουσία .  Οι  εκθέσεις  που  συμμετέχουμε  κάθε  χρόνο  είναι  πάνω  από  

δέκα  σε  εσωτερικό  και  εξωτερικό ,  πράγμα  σπάνιο  για  τους  Δήμος  της  

Κεντρικής  Μακεδονίας  και  όχι  μόνο .   

 Σε  κάποιες  εκθέσεις ,  όπως  το  λέω  συνέχεια ,  δεν  θα  σας  κουράσω ,  

συμμετέχουμε  στην  Κεντρική  Μακεδονία  και  σε  κάποιες  άλλες  

εκθέσεις  συμμετέχουμε  με  αυτόνομο  περίπτερο .  Αυτό  γίνεται  κυρίως  

για  λόγους  οικονομίας  και  δεύτερον ,  δεν  υπάρχει  λόγος  παντού  να  

έχουμε  δικό  μας  περίπτερο ,  διότι  στις  περισσότερες  εκθέσεις  είμαστε  

μόνοι  μας  και  το  περίπτερο  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  είναι  σχεδόν  

δικό  μας .  

 Πρόσφατα  στην  Αθήνα  από  τους  τριάντα  οκτώ  δήμους  ήμασταν  

μόνοι  μας  και  όλο  το  πεδίο  ήταν  δικό  μας  να  κάνουμε  τις  επαφές  μας ,  

να  έρθει  ο  κόσμος  και  τα  λοιπά .  Δεν  χρειάζεται  να  ξοδεύουμε  πολλά  

πράγματα .  Αλλά  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  επειδή  είναι  και  προεκλογική  

περίοδος  θα  σας  δώσω  δυο  αριθμούς  να  τους  ξέρετε ,  να  μην  λέμε  
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διάφορα  ότι  ξοδεύετε ,  σπαταλάτε ,  κάνετε ,  πάτε  εδώ ,  πάτε  εκεί  και  τα  

λοιπά .   

 Τα  νούμερα  που  θα  σας  δώσω  και  κρίμα  που  είστε  λίγοι ,  

επαναλαμβάνω ,  είναι  για  τις  εκθέσεις  και  εσωτερικού  και  εξωτερικού .  

Τα  χρήματα  που  ξοδεύουμε  για  την  παρουσία  μας ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  είναι  7.600 ευρώ  για  όλο  τον  χρόνο  και  3.500 για  τα  

περίπτερα ,  όπου  και  εάν  έχουμε  αυτόνομο  περίπτερο .  Δηλαδή ,  με  

11.000 έχουμε  αυτή  την  παρουσία  σε  όλες  αυτές  τις  εκθέσεις .  Και  τα  

αποτελέσματα  εμένα  με  χαροποιούν  και  θα  τα  δούμε  στο  τέλος .   

 Συμμετέχουμε  σε  εκθέσεις  σε  χώρες  στόχους  για  εμάς ,  κυρίως  

στα  Βαλκάνια .  Κυρίως  στα  Βαλκάνια  και  για  έναν  άλλο  λόγο ,  γιατί  

ενδιαφέρει  πάρα  πολύ  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Εάν  δεν  το  ξέρετε ,  που  το  

ξέρετε  και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  με  απόφαση  του  τωρινού  συμβούλιου  

και  του  προηγούμενου  είμαι  υπεύθυνος  τουριστικής  προβολής  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  συνεπώς  όπου  πηγαίνουμε  αιχμή  του  δόρατος  

είναι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  οι  μονές  και  οι  εκκλησίες ,  η  ιστορία  

και  ο  πολιτισμός  των  Σερρών .  

 Η  προβολή  μας  στο  ηλεκτρονικό  τύπο  γίνεται  μέσω  σάιτ  το  δικό  

μας ,  μέσω  σάιτ  Αυτοκινητοδρομίου  μέσω  όλων  των  άλλων  σάιτ  που  

υπάρχουν  στον  Νομό  Σερρών  αλλά  και  μέσα  από  τα  social  media.   

Προσπαθήσαμε  να  κάνουμε  διάφορους  θεσμούς  και  εδώ  θέλω  να  

ευχαριστήσω  όλους  σας  βασικά  που  όλες  τις  προτάσεις  τις  έχετε  

στηρίξει  και  στις  έχετε  υποστηρίξει  και  υπήρχαν  πάντα  οι  

εποικοδομητικές  προτάσεις ,  τόσο  τις  λάβαμε  υπόψη  για  να  μπορέσουμε  

να  προχωρήσουμε  όλοι  μαζί .   
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Ένα  από  αυτό  ήταν  που  διοργανώσαμε  για  έκτη  φορά  το  

Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και  τοπικών  προϊόντων .  Λίγο  θα  σταθώ  εδώ .   

Υπήρχε  μια  μεγάλη  δυσκολία  στην  οργάνωση  αυτή ,  γιατί  για  

πολλά  χρόνια  αυτό  το  Σωματείο  δεν  είχε  διοίκηση .  Συνεπώς ,  δεν  

μπορούσες  εύκολα  να  βρεις  μια  διοίκηση  για  να  συνδιαμορφώσεις  ένα  

πρόγραμμα  ή  να  συνεργαστείς  άριστα .  Υπήρχαν  κάποιοι  άνθρωποι ,  

κυρίως  ο  πρώην  Πρόεδρος ,  ο  οποίος  βοηθάει  κάθε  χρόνο  ο  άνθρωπος  

και  με  τα  λίγα  μέσα  που  διαθέτουμε  προσπαθούμε  να  προβάλουμε  την  

μπουγάτσα  και  τα  άλλα  τοπικά  προϊόντα .   

Γιατί  το  κάναμε  αυτό ;  Το  2013 δεν  υπήρχε  τίποτα ,  κανένα  βήμα  

που  να  μπορεί  κάποιος  να  προωθήσει  το  προϊόν  του .  Κανένα  βήμα ,  

ούτε  καν  από  άλλους  φορείς  που  είναι  αρμόδιοι .  Αργότερα  μπήκαν  και  

αυτοί  και  καλά  κάνανε ,  σε  αυτή  την  διαδικασία .   

Το  κέρδος  μας  δεν  είναι  το  εάν  έρχεται  ξένος  κόσμος  εδώ ,  έτσι  

ώστε ,  να  γευτεί ,  να  μάθει  την  μπουγάτσα .  Το  κέρδος  μας  είναι  ότι  

μέσα  από  την  τηλεόραση  και  από  τα  ραδιόφωνα  πανελλήνιας  εμβέλειας  

και  από  τα  social  media το  μαθαίνουν  όλοι  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  σε  

όλο  τον  κόσμο .  Γι '  αυτό  να  είστε  σίγουροι  και  από  τα  τηλέφωνα  που  

παίρνουμε  για  να  μιλήσουμε  σε  ραδιόφωνα  και  στις  τηλεοράσεις .   

Συνεπώς ,  είναι  κάτι  που  πρέπει  και  από  τις  επόμενες  δημοτικές  

αρχές ,  όποιες  και  να  είναι  αυτές ,  να  συνεχίσουν  κάποιους  θεσμούς  που  

δημιουργήσαμε  εμείς  και  όχι  μόνο  το  τμήμα  Τουρισμού  αλλά  γενικά  η  

Δημοτική  Αρχή  και  αυτοί  οι  θεσμοί  είναι  πάρα  πολύ  και  πολύ  

επιτυχημένοι .   

Συμμετείχαμε  στο  10ο  International  Meeting στην  Φιλιππούπολη .  

Όπως  σας   έχω  πει  και  στην  εισήγηση  εκεί  συμμετέχουν  περίπου  
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δεκαπέντε  με  είκοσι  χώρες .  Έχουμε  την  ευκαιρία  να  κάνουμε  επαφές  

με  τουριστικά  γραφεία  και  με  ανθρώπους  του  Τουρισμού .   

Τον  Αύγουστο  το  περασμένου  χρόνο  βρέθηκα  στην  Οδησσό ,  

χωρίς  βέβαια  να  έχω  την  εντολή  σας ,  χωρίς  βέβαια  να  είναι  έξοδα  του  

Δήμου .  Βρέθηκα  εκεί  να  παρακολουθήσω ,  γιατί  ήμασταν  καλεσμένοι  

σε  ένα  μεγάλο  φεστιβάλ .  Είδα  ότι  πραγματικά  άξιζε  τον  κόπο .  Εκεί  

υπήρχε  η  Κεντρική  Μακεδονία  και  ο  στόχος  και  ο  σκοπός  ήταν  

μακεδονική  κουζίνα  και  γαστρονομικές  διαδρομές  της  Κεντρικής  

Μακεδονίας  στην  Οδησσό .   Υπήρχε  μεγάλο  ενδιαφέρον  πραγματικά .  

Ήμουνα ,  χωρίς  να  το  θέλω ,  κεντρικός ,  όχι  ομιλητής ,  θα  έλεγα  τον  

χαιρετισμό  που  έκανε  από  την  Κεντρική  Μακεδονία .  Γνωρίσαμε  

κόσμο ,  μας  γνώρισαν  και  πιστεύω  ότι  έπεται  συνέχεια .   

Να  σας  θυμίσω  τον  ευρωβουλευτή  των  Πρασίνων  της  Γερμανίας ,  

τον  κ .  Μιχαήλ  Γρκάμερ  που  επισκέφτηκε  τον  Νομό  Σερρών  και  την  

Κεντρική  Μακεδονία  αλλά  με  στόχο  τις  Σέρρες ,  γιατί  ο  κύριος  αυτός ,  ο  

ευρωβουλευτής  πρωτοστατεί  στο  ποδηλατικό  κίνημα  και  έχει  μεγάλο  

ενδιαφέρον ,  έτσι  ώστε ,  οι  Σέρρες  και  η  Βόρεια  Ελλάδα  να  ενταχθεί  στο  

EuroVelo13 δηλαδή ,  είναι  ένα  ποδηλατικό  μονοπάτι ,  δρόμος  στην  

ουσία ,  να  ενταχθούμε  και  εμείς ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορούν  να  περνούν  και  

από  την  περιοχή  μας  ποδηλάτες  τουρίστες  που  ασχολούνται  με  αυτό  το  

άθλημα .   

Όπως  ξέρετε  και  τα  έχουμε  πει ,  έχουμε  ενταχθεί  σε  ένα  

πρόγραμμα  100.000,  το  οποίο  θα  υλοποιηθεί  αυτή  την  χρονιά ,  μέσω  

των  οποίων  παίρνουμε  χρήματα  ευρωπαϊκά  και  θα  κάνουμε  διάφορες  

δράσεις  που  δεν  μπορούσαμε  διαφορετικά  να  τις  κάνουμε .  
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Αυτές  οι  δράσεις  είναι :  Εφαρμογές  και  σήμανση  τουριστικών  

τοποσήμων  και  μνημείων .  Δημιουργία  διαδικτυακού  τόπου .  Φιλοξενία .  

Λογότυπα .  Και  διάφορα  άλλα .   

Μέσα  σε  αυτή  την  χρονιά  πιστεύουμε  να  υλοποιηθεί ,  όπως  θα  

είναι  και  η  φιλοξενία  ανθρώπων  του  Τουρισμού ,  Blockers,  τουριστικά  

γραφεία  από  τέσσερα  κράτη .   

Εν  τάχει ,  αδεφλοποιηθήκαμε  με  την  πόλη  Νις  της  Σερβίας .  

Έχουμε  πει  ότι  μας  συνδέουν  διάφορες  συνεργασίες  σε  πολλά  επίπεδα .  

Τουρισμό ,  γαστρονομία ,  πολιτισμό ,  παιδεία .  Θέλουμε  να  εμβαθύνουμε  

αυτή  την  σχέση .  Να  έχουμε  όφελος  και  οι  δυο  πλευρές .  

Τώρα  τελειώνοντας  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  επειδή  όλοι  

κρινόμαστε  εκ  του  αποτελέσματος  και  εμείς  δεν  φοβηθήκαμε  να  

κάνουμε  αυτό  το  άνοιγμα  και  αυτή  την  εξωστρέφεια ,  ξέροντας  ότι  

πολλοί  ίσως  θα  θελήσουν  να  πουν  διάφορα  πράγματα ,  να  

διαστρεβλώσουν  και  να  πουν  ότι  δεν  υπάρχει  αποτέλεσμα ,  να  θυμίσω  

και  να  πω  ότι  σε  αυτή  την  προσπάθεια  που  κάνουμε  δεν  την  κάνει  μόνο  

το  τμήμα  του  Τουρισμού  του  Δήμου  Σερρών .  Το  λέω  συνέχεια  για  να  

μην  υπάρχει  καμία  παρεξήγηση .  Συνεργαζόμαστε  με  την  Περιφέρεια  

Κεντρικής  Μακεδονίας ,  με  το  Επιμελητήριο ,  με  τους  φορείς  και  τις  

επιχειρήσεις  τους  Δήμου ,  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  οι  οποίοι ,  κυρίως ,  

προσελκύουν  και  αυτοί  με  τις  διάφορες  δράσεις  τουρισμό  κυρίως  από  

την  Ελλάδα .   

Το  Αυτοκινητοδρόμιο  όπως  προείπα ,  το  οποίο  είναι  αιχμή  του  

δόρατος ,  αυτό  είπα  κιόλας ,  το  οποίο  λειτουργεί  συνεχώς  και  όλα  τα  

Σαββατοκύριακα  είναι  γεμάτα  με  ποιοτικούς  αγώνες ,  είναι  μια  πηγή  

έλευσης  επισκεπτών  και  τουριστικών ,  οι  οποίοι  αφήνουν  και  αρκετά  
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χρήματα ,  διότι ,  όπως  ξέρουμε ,  είναι  ένα  ακριβό  άθλημα  και  

συνεισφέρει  πάρα  πολύ  στις  κρατήσεις  και  τις  διανυκτερεύσεις ,  στις  

αφίξεις  τουριστών .  

 Στο  τέλος  εάν  τα  είδατε  και  ήθελα  να  τα  δείτε  και  εάν  θέλετε  να  

τα  δείτε  μετά ,  σας  έχω  επισυνάψει  κάποιους  πίνακες .  Οι  πίνακες  αυτοί  

λένε  όλη  την  αλήθεια  από  το  2011 μέχρι  το  2017,  διότι  στοιχεία  του  

΄18 δεν  έχουμε  ακόμη .   

 Τι  λένε  αυτοί  οι  πίνακες ;  Εάν  τους  έχετε  μπροστά  σας  θα  δείτε  

ότι  ευτυχώς  και  είμαι  πολύ  χαρούμενος ,  σε  όλους  τους  πίνακες  έχουμε  

μια  ανοδική  πορεία .  Στις  διανυκτερεύσεις  των  ξενοδοχείων  και  

τελειώνω  και  κλείνω  με  αυτά ,  διανυκτερεύσεις  ξενοδοχείων  ημεδαπών  

και  αλλοδαπών  βλέπουμε  ότι  έχουμε  μια  σημαντική  αύξηση .  Από  τις  

160.000 περίπου  φτάσαμε  στις  232.000.   

 Πιο  αναλυτικά ,  στις  διανυκτερεύσεις  των  ημεδαπών  έχουμε  και  

εδώ  μια  αύξηση  αλλά  η  αύξηση  δεν  είναι  τεραστίων  διαστάσεων ,  γιατί ,  

όπως  γνωρίζουμε ,  τα  τελευταία  δέκα  χρόνια  οι  ίδιοι  οι  Έλληνες  δεν  

ταξιδεύουν  όπως  ταξίδευαν  παλαιότερα .  Ούτε  καν  και  οι  επιχειρήσεις ,  

οι  εμπορικοί  αντιπρόσωποι  έρχονται  επισκέπτονται  με  διανυκτέρευση  

πλέον  στην  πόλη  μας .   

 Αυτό  που  με  ενδιαφέρει  πιο  πολύ  στην  παρούσα  φάση ,  γιατί  ήταν  

ένα  στοίχημα  και  για  μας  αλλά  και  για  μένα  προσωπικά ,  ήταν  οι  

διανυκτερεύσεις  που  προέρχονται  από  τους  αλλοδαπούς ,  γιατί  κάναμε  

μια  μεγάλη  καμπάνια ,  πάντα  με  την  δική  σας  την  συνδρομή  και  την  

αγωγή ,  οφείλω  να  το  τονίσω ,  όλων  των  παρατάξεων ,  κυρίως  τα  

Βαλκάνια  και  όχι  μόνο  και  εδώ  βλέπουμε  μια  τεράστια  αύξηση ,  δεν  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

12

ξέρω  ποιος  τα  έχει  μπροστά  του  να  τα  δει ,  που  ξεκινήσαμε  από  13.000 

διανυκτερεύσεις  και  το  ΄17 είχαμε  80.660.   

 Εδώ  όμως  θα  πω  μια  μεγάλη  αλήθεια .  Οι  τελευταίες  

διανυκτερεύσεις  του  ΄17 προέρχονται  κατά  μεγάλο  βαθμό  από  τους  

εργαζομένους  του  ΤΑΠ  αυτή  την  χρονιά ,  για  να  είμαστε  ειλικρινείς .  

Όμως  ακόμη  και  να  μην  ήταν  αυτές  οι  διανυκτερεύσεις ,  εγώ  υπολογίζω  

από  τις  13.000 πήγαμε  14.900,  πήγαμε  22,  πήγαμε  25,  πήγαμε  24,  

πήγαμε  35.900,  πιστεύω  ότι  και  εάν  δεν  ήταν  οι  διανυκτερεύσεις  του  

ΤΑΠ  θα  ήμασταν  στο  40 με  45.000,  που  σημαίνει  ότι  υπερβαίνουμε  το  

300%, κ .  Αναστασιάδη ,  εάν  κάνετε  τον  λογαριασμό .  Αυτό  πραγματικά  

με  χαροποιεί  και  πρέπει  να  χαροποιεί  όλους  σας .   

 Ένα  άλλο  στοιχείο  είναι  οι  αφίξεις  που  δεν  είναι  το  ίδιο  πράγμα  

οι  αφίξεις  με  τις  διανυκτερεύσεις .  Και  εκεί  μπορώ  να  σας  πω  ότι  είναι  

ανοδικοί  όλοι  οι  δείκτες  αλλά  πάμε  πάλι  στους  αλλοδαπούς ,  εκεί  που  

ποντάραμε ,  δηλαδή ,  αυτά  τα  τελευταία  χρόνια .  Βλέπουμε  ότι  η  αύξηση  

από  το  ΄11 έως  το  ΄17 είναι  περίπου  250%. Για  μένα  είναι  μεγάλη  

αύξηση .   

Σας  ευχαριστώ  τελευταία  φορά  που  στηρίξατε  όλες  τις  προτάσεις  

αυτές  και  έλαβα  και  εγώ  υπόψη  και  η  Δημοτική  Αρχή  φυσικά  τις  

παρατηρήσεις  και  να  επαναλάβω  ότι  τα  χρήματα  που  ξοδέψαμε  είναι  

11.000 και  κάτι  για  όλες  αυτές  τις  δράσεις  τουριστικής  προβολής  που  

αφορούν  εκθέσεις ,  συνέδρια ,  διεθνή  συνέδρια  και  σεμινάρια .   

Εάν  θέλετε  κάτι  να  ρωτήσετε  πριν  κάνω  τον  επίλογο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  τον  κ .  Γρηγοριάδη ;  Ο  κ .  Γκότσης  

και  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κάποιος  άλλος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  σύντομη  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  ερώτηση  και  άλλο  τοποθέτηση .  Ο  κ .  Γκότσης  θέλει  να  ρωτήσει .  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εγώ ,  ο  συνάδελφος  ωραία  τα  λέει  αυτά  αλλά  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  

για  όλα  αυτά .  Εδώ  επίσημα   ο  Νομός  είναι  τελευταίος  της  Ελλάδας .  

Επίσημα  πλέον  είναι  τελευταίος  της  Ελλάδας .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε  άλλα  στοιχεία ,  Ηλία  έχεις  δίκαιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  ΑΕΠ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  ακαθάριστο ,  ναι ,  αλλά  εάν  υπήρχε  αυτή  η  εισροή  και  τα  λοιπά ,  

συμβάλουμε  σε  αυτό ,  θα  ανέβει  με  το  ακαθάριστο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  η  συμβολή  δεν  μπορεί  να  είναι  τόσο  μεγάλη  για  να  ανέβει  το  

ακαθάριστο  όλου  του  Νομού .  Δεν  μπορεί  να  συμβάλει  τόσο  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λίγο  εσείς ,  λίγο  το  Επιμελητήριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  βγούμε  εκτός  θέματος .  Δεν  έχει  σχέση  το  ένα  με  το  άλλο .  Το  

ΑΕΠ  με  τις  αφίξεις  και  τις  διανυκτερεύσεις ,  όχι  ότι  δεν  σχετίζεται  

οικονομικά  αλλά  δεν  μπορεί  να  το  απαντήσει ,  φαντάζομαι ,  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος .   
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σίγουρα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κάλλιστα  μπορεί  να  επηρεάσει  το  ΑΕΠ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Και  ο  

κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ως  αγορητής  της  παράταξης  του  κ .  

Φωτιάδη  έχει  τον  λόγο  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  ο  Πρόεδρος .  Ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  τοποθετηθώ  στο  συγκεκριμένο  θέμα  και  δεν  θα  χρειαστεί  να  

τοποθετηθώ  στα  δυο  επόμενα  που  έχουν  σχέση  με  τον  εντεταλμένο  

σύμβουλο  κ .  Γρηγοριάδη .   

 Όλα  αυτά  τα  χρόνια  ως  παράταξη  δεν  αρνηθήκαμε  ποτέ  

οποιαδήποτε  πρόταση  για  τον  τουρισμό  από  τον  συγκεκριμένο  

εντεταλμένο  και  πρώην  Αντιδήμαρχο .  τις  ψηφίσαμε  όλες .  Όμως  δεν  θα  

αμφισβητήσω  αυτά  τα  οποία  ειπώθηκαν  ότι  έγιναν ,  αλλά  θεωρώ  ότι  

είναι  κάπως  υπερβολικά ,  διότι  το  τελευταίο  διάστημα  είχα  και  εγώ  

κάποιες  συζητήσεις  με  κάποιους  ξενοδόχους  και  δυστυχώς  οι  

διανυκτερεύσεις  των  αλλοδαπών  είναι  ελαχιστότατες  και  αυτό  το  οποίο  

θέλουν  όλοι  και  έχουν  καρπωθεί ,  να  το  πω  έτσι  απλά ,  είναι  ο  

εσωτερικός  τουρισμός  και  ειδικά  ο  αθλητικός  τουρισμός  

συμπεριλαμβανομένου  και  του  Αυτοκινητοδρομίου  που  παίζει  ένα  

σημαντικό  ρόλο  στο  κομμάτι  αυτό .   

 Άρα  λοιπόν ,  οι  ξενοδόχοι  με  δυο  μεγάλα  ξενοδοχεία  που  μίλησα ,  

ο  τζίρος ,  να  το  πω  έτσι  απλά ,  ήταν  περισσότερο  σε  μεγάλο  βαθμό ,  σε  

μέγιστο  από  τον  εσωτερικό  τουρισμό .  Άρα  εκεί  πρέπει  να  προσέξουμε .   
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 Ψηφίσαμε  όλες  τις  δαπάνες  και  όλες  τις  δράσεις  τις  οποίες  

εισηγήθηκε  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Και  θα  ψηφίσουμε  και  το  συγκεκριμένο  

θέμα ,  τον  απολογισμό  δράσεων ,  όμως  για  πρώτη  φορά  δεν  θα  ψηφίσω  

τα  δυο  παρακάτω  θέματα  εγώ  προσωπικά ,  διότι  θεωρώ  ότι  αυτό  που  

ξεκίνησε  επί  νομαρχιακής  διοίκησης  μπορεί  μεν  να  άλλαξε  η  δομή  

αλλά  έπρεπε  να  ανδρωθεί  περισσότερο ,  να  οργανωθεί  περισσότερο  το  

τμήμα  Τουρισμού ,  να  δαπανηθούν  περισσότερα  χρήματα ,  ώστε   να  

μπορέσουμε  να  έχουμε  αποτελέσματα .   

 Δυστυχώς ,  τα  αποτελέσματα  δεν  είναι  τα  αναμενόμενα  και  δεν  

είναι  να  περιμένουμε .  Είναι  μια  οκταετία .  Δεν  είναι  ένα  και  δυο  έτη .   

 Άρα  λοιπόν ,  θεωρώ  ως  Δημοτική  Αρχή  θα  πρέπει  να  οργανώσετε  

περισσότερο  το  τμήμα  σας ,  να  κάνετε  έναν  μεγαλύτερο  

προϋπολογισμό ,  ώστε  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  περισσότερα  έσοδα  

στον  Δήμο  μας  και  να  προβληθεί  περισσότερο  γενικά  ο  Δήμος  και  όλος  

ο  Νομός .   

 Δεν  θα  τοποθετηθώ  στα  επόμενα  δυο  θέματα ,  από  τώρα  το  λέω  

ότι  δεν  θα  ψηφίσω .  Ψηφίζω  ναι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Στα  δυο  που  

ακολουθούν  θα  πω  όχι  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκα  τώρα ,  για  να  

μην  χάνουμε  χρόνο  και  ξανά  τοποθετούμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καταρχήν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  πρέπει  να  πω  ότι  εμείς  θα  ψηφίσουμε  το  

θέμα .  Όπως  δώσαμε  πάντοτε  την  ψήφο  μας  για  τα  θέματα  του  

τουρισμού ,  γιατί  πιστεύουμε  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  το  έργο ,  

αξίζουν  συγχαρητήρια  στον  κ .  Γρηγοριάδη  διότι  έκανε  πολλά  και  
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εκείνο  που  το  δίνω ,  κάνω  εύφημη  μνεία  είναι  ότι  πολλές  φορές  άκουσα  

και  τις  δικές  μας  προτάσεις  και  εισηγήσεις .  Αυτό  οφείλω  να  το  

ομολογήσω  σε  αυτή  την  αίθουσα .   

 Δεν  αμφισβητώ  τα  νούμερα  που  είπε ,  είναι  όμως  λίγο  

υπερβολικά .  Νομίζω  ότι  είναι  λίγο  υπερβολικά .  Φυσικά  στατιστικά  

δεδομένα  είναι  αλλά  άκουσα  όμως ,  κ .  Γρηγοριάδη ,  τους  προέδρους  των  

ξενοδοχειακών  συγκροτημάτων ,  όλης  της  Ελλάδος ,  όχι  μόνο  των  

Σερρών ,  που  λένε  ότι  ο  τζίρος  δεν  έχει  σχέση  πάντοτε  με  τις  αφίξεις .  

Δυστυχώς .  Άρα  θέλουμε  λίγο  πιο  ποιοτικό  τουρισμό ,  να  αφήνει  και  

κανένα  φράγκο .   

 Λέει  ότι  αυξήθηκαν ,  πήγαν  τόσα  εκατομμύρια ,  αλλά  ο  τζίρος  δεν  

αυξήθηκε .  Επομένως ,  θέλει  μια  στροφή  προς  τον  ποιοτικό  τουρισμό .   

 Θα  συμφωνήσω  με  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γκότσης  ότι  τελευταίοι  της  

Ελλάδας  μείναμε .  Δεν  αναφέρεται  στον  τουρισμό .  Μπορεί  να  είναι  

λόγο  εκτός  αλλά  έχει  συνάφεια  το  θέμα ,  έχει  συνάφεια .  Όσο  να  

επηρεάζει ,  κ .  Παπαβασιλείου  ελάχιστα ,  μπορεί  να  επηρεάσει .  Εάν  το  

δικό  μας ,  ας  πούμε ,  Αυτοκινητοδρόμιο  που  έχετε  την  τιμή  να  είστε  

Πρόεδρος ,  εάν  φέρει  κόσμο  με  διανυκτερεύσεις  που  είναι  και  με  λεφτά  

αυτοί ,  ξοδεύουν  κιόλας ,  δεν  είναι  φτωχοτουρίστες ,  να  το  πω ,  είναι  

πλούσιοι ,  νομίζω  ότι  θα  ανεβεί  ο  τζίρος  και  ακόμη  και  το  ΑΕΠ  θα  

αυξηθεί  κατά  Νομό .   

 Δεν  νοείται  αυτός  ο  ευλογημένος  Νομός  να  είναι  τόσο  πεσμένος .  

Να  είμαστε  στην  τελευταία  θέση .  Έχουμε  ευθύνη  όλοι  μας .  Όλοι  μας .  

Αυτοί  που  είμαστε  στις  διοικήσεις  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  έχουμε  

μεγάλη  ευθύνη .  Όχι  μόνο  εμείς  και  τα  Επιμελητήρια  και  τα  ξενοδοχεία  
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και  όλοι .  Έχουμε  ευθύνη .  Δεν  μπορεί  να  είμαστε  οι  τελευταίοι  με  ένα  

τέτοιο  έφορο  κάμπο  και  τόσα  άλλα  που  έχουμε  να  επιδείξουμε .   

 Άρα  λοιπόν ,  θα  μπορούσε  να  αυξηθεί  και  το  ΑΕΠ  μέσω  του  

τουρισμού .  Φυσικά  είναι  σχήμα  λόγου  να  επαναλάβω  ότι  ούτε  

Χαλκιδική  είμαστε ,  ούτε  Μύκονος  ούτε  Σαντορίνη .  Αυτό  είναι  

γεγονός .   

 Θέλω  να  πω  όμως  και  κάτι  για  να  μην  μιλήσω  και  στα  επόμενα ,  

γιατί  τα  τρία  θέματα  είναι  σχεδόν  ανάλογα  και  όπου  πάτε  τις  εκθέσεις  

θα  τις  ψηφίσουμε  και  μάλιστα  πάντοτε  προτείνουμε  να  δοθούν  λίγα  

περισσότερα  χρήματα  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  ή  να  κόψουμε  από  

κάπου  αλλού ,  να  δοθούν ,  ακόμα  και  από  χορηγούς ,  κ .  Γρηγοριάδης  και  

από  χορηγούς  μπορούμε  να  πάρουμε  χρήματα  να  πάτε  σε  εκθέσεις .  Στο  

κάτω  –κάτω  αυτοί  θα  ωφεληθούν ,  δεν  θα  ωφεληθεί  κανένας  άλλος .  

Κατά  κύριο  λόγο  αυτοί  θα  ωφεληθούν .  Έτσι  δεν  είναι ;   Άρα  λοιπόν  και  

πρέπει  και  αυτοί  να  συνδράμουν ,  διότι ,  ξέρω  εγώ  κάποια  

πολυκαταστήματα ,  ενδεχομένως ,  δεν  ξέρω ,  αλλά  μπορεί  να  υπάρχουν  

χορηγοί ,  γιατί  χρειάζεται  περισσότερο  διαφήμιση .   

 Θυμάστε  που  είχα  πει  να  δοθεί  έμφαση  και  στον  εσωτερικό  

τουρισμό .  Μην  ξεχνάνε  οι  συνάδελφοι  ότι  η  Θεσσαλονίκη  που  τώρα  

είναι  μια   ώρα  με  μια  κοντινή  διαδρομή  και  σε  λίγο  που  θα  γίνει  

λιγότερη ,  έχει  ενάμιση  εκατομμύριο  κόσμο .  Πολλοί  θα  θέλανε  που  

είναι  πάρα  πολλοί  Σερραίοι  εκεί  πέρα .  Πάρα  πολλοί  θα  θέλανε  να  

έρθουν  έστω  για  ένα  Σαββατοκύριακο  να  δουν  τα  πάτρια  εδάφη ,  να  

δουν  πως  έγιναν  οι  Σέρρες .  Νομίζω  ότι  όπου  και  να  πάει  κανείς  στην  

Θεσσαλονίκη  θα  βρει  και  έναν  Σερραίο ,  δεν  υπάρχει  περίπτωση .  Άρα  

θα  πρέπει  εκεί  να  επικεντρωθούμε .   
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 Εκείνο  το  οποίο  θα  ήθελα  να  δώσετε  ιδιαίτερη  έμφαση  είναι  τον  

αθλητικό  τουρισμό .  Με  χαρά  ακούω  και  από  τον  κ .  Παπαβασιλείου  ότι  

το  Αυτοκινητοδρόμιο  πάει  καλά ,  προχωράει  και  χαίρομαι  γι '  αυτό ,  

γιατί  είναι  και  μια  μοναδικότητα .  Όμως  έχουμε  και  άλλα  στον  

αθλητικό .  Έχουμε  τον  στίβο  που  είμαστε  πάρα  πολύ  καλοί ,  έχουμε  την  

κολύμβηση  και  εκεί  έχουμε  να  επιδείξουμε  παιδιά  τα  οποία  

πραγματικά  διαπρέπουν .  Άρα  έχουμε  και  άλλα  πράγματα  και  μπορούμε  

να  κάνουμε  και  να  φέρουμε  κόσμο .   

 Βέβαια ,  δεν  αναφέρομαι  για  το  έργο  αυτό  το  περίφημο  του  

κολυμβητηρίου  που  δεν  έγινε  στην  Ομόνοια .  Ήταν  προεκλογική  

δέσμευση ,  κ .  Παπαβασιλείου ,  δυστυχώς  οκτώ  χρόνια  δεν  έγινε .  Κάπου  

έπρεπε  να  βρούμε  κάποιον  τρόπο ,  νομίζω .  Μπορούσαμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ευρωπαικά  χρήματα .  Δεν  βρέθηκαν .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ίσως  δεν  αναζητήθηκαν  όσα  έπρεπε .  Ίσως .   

 Λοιπόν ,  εκτός  από  την  έμφαση  στον  αθλητικό  τουρισμό  εγώ  

επιμένω  και  στον  θρησκευτικό  τουρισμό ,  που  είναι  ένας  τουρισμός  ο  

οποίος  πραγματικά  μετακινείται .  Βλέπετε  λεωφορεία  ολόκληρα .  Εμείς  

όμως  ως  Δήμος ,  κ .  Γρηγοριάδη ,  σε  σας  απευθύνομαι  γιατί  εσείς  έχετε  

αναλάβει  αυτό  το  βαρύ  το  έργο ,  δεν  κάνουμε  κάτι  να  τους  

βοηθήσουμε .  Δεν  υπάρχει  πουθενά  να  σταθμεύσει  λεωφορείο  στο  

κέντρο  της  πόλης .  Το  έχω  επισημάνει  χίλιες  φορές .  Είναι  κάπου  εκεί  

στου  Γατίδη .  Εάν  πάτε  εκεί  πέρα  και  βρείτε  ελεύθερο  χώρο  να  

σταθμεύσει  λεωφορείο ,  να  έρθετε  να  μου  το  πείτε .  Να  έρθετε  να  μου  

πείτε .  Δεν  γίνεται  να  σταθμεύσει  στο  γήπεδο  πέρα  εκεί  στην  
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Δορυλαίου  και  να  έρθει  μέσα .  Δεν  έρχεται .  Λέει  ότι  φεύγουν ,  πάνε  

παρακάτω .   

 Άρα  δηλαδή ,  δεν  ξέρω  τι  τρόπος  θα  βρεθεί .  Νομίζω  ότι  

χρειάζεται  ή  αστυνόμευση  ή  δεν  ξέρω  εάν  μπορεί  να  ξανά  γίνει  εκεί  

που  ήταν  μπροστά  στην  Εθνική  Τράπεζα  που  έχει  και  εσοχή .  Τι  

πειράζει  να  γίνει ,  δηλαδή ,  εκεί  πέρα ;  Εκεί  είναι  σήμα  κατατεθέν   της  

πόλης  των  Σερρών ,  του  Δήμου  των  Σερρών .  Έχει  και  εσοχή ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   μπορούν .  Δεν  γίνεται  να  φεύγουν  τα  λεωφορεία  έτσι .  Το  έχω  

επισημάνει ,  τώρα  το  επισημαίνω  για  ακόμη  μια  φορά .   

 Εκείνο  που  είδα  στο  master  plan,  συμφωνώ  αλλά  δεν  δίνεται  

ιδιαίτερη  έμφαση  και  προσοχή  στον  άξονα  Σερρών-Αμφίπολης-  

Αλιστράτη .  Προσέξτε  την  πίτα  μας  την  τρώνε  όμοροι  νομοί .  Μην  το  

ξεχνάτε .  Η  Αμφίπολη  όμως  και  Αλιστράτη  είναι  στο  Νομό  Σερρών  και  

εμείς  ως  μητροπολιτικός  Δήμος  θα  έχουμε  αρκετά  μεγάλο  όφελος  εάν  

δώσουμε  μεγάλη  έμφαση  και  προσοχή  σε  αυτόν  τον  άξονα ,  ότι  οι  

Σέρρες  μαζί  με  τα  άλλα  που  έχουν  αναδείξει ,  εάν  δούμε  τον  Άξονα  

Κερκίνη  μέχρι  Αμφίπολη ,  το  κέντρο  θα  ήταν  πάλι  ο  Δήμος  Σερρών ,  οι  

Σέρρες .    

 Δεν  βλέπω  στο  master  plan,  νομίζω  δεν  αναφέρεται  πουθενά  από  

ότι  κατάλαβα  και  σε  κάποια  σημεία ,  κ .  Γρηγοριάδη ,  δεν  ξέρω  ποιοι  τα  

συντάσσουν ,  δείτε ,  λέτε  θρησκευτικός  τουρισμός .  Πείτε  Ιερός  Ναός  

Αγίων  Θεοδώρων .  Μητρόπολης  Σερρών .  Αυτό  είναι  μνημείο ,  δεν  είναι  

απλώς  μια  εκκλησία .  Ξέρετε  δεν  μου  άρεσε  μέσα ,  να  επισκεφτούν  

διάφορες  εκκλησίες .  Αυτό  πρέπει  να  λέμε  μέσα  στο  master  plan;  Ποιος  

τα  γράφει  αυτά ;  Ποιες  είναι  οι  διάφορες  εκκλησίες ;  Ο  Μητροπολιτικός  

Ναός  των  Αγίων  Θεοδώρων  είναι  η  διάφορη  εκκλησία ;   
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Στο  δικό  μας  πρόγραμμα  σας  παράταξη  ξέρετε  τι  ήταν ;  Να  γίνει  

κέντρο  αναφοράς  σαν  τμήμα  ΤΕΙ  και  να  γίνονται  διατριβές  και  να  

γίνονται  διπλωματικές  εργασίες .   

Δεν  θέλω  να  καταχραστώ  τον  χρόνο .  Πολλά  θα  είχα  να  πω ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  αλλά  δεν  μπορώ  να  βλέπω  σε  κείμενο  του  Δήμου ,  που  το  

υπογράφετε  εσείς ,  κ .  Γρηγοριάδη ,  να  λέει  ότι  να  επισκεφτούμε  

διάφορες  εκκλησίες .  Σαν  να  λέμε  διάφορα  μπαράκια .  Κάπως  έτσι  πάει  

αυτό .  Κάπως  έτσι  πάει .  Με  συγχωρείτε  αλλά  κάπως  έτσι  πάει .  Συγνώμη  

για  την  έκφραση .   

Όπως  επίσης  και  η  Μονή  του  Ιωάννου  του  Προδρόμου ,  η  οποία  

πόσοι  γνωρίζουν  ότι  εκεί  μέσα  είναι  ο  πρώτος  Πατριάρχης  

ενταφιασμένος ;  Πόσοι  το  ξέρουν ,  για  πείτε  μου ;  Σερραίοι  πόσοι  το  

ξέρουν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ο  πρώτος  Πατριάρχης  μετά  την  Άλωση  εννοείται .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  ναι .  Μετά  την  Άλωση  εννοώ .  Μεγάλη  μορφή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σας  λέω ,  δεν  θέλω  να  πω  ποσοστά ,  αλλά  πολύ  μεγάλο  μέρος .   

 Κλείνω  εδώ .  Αυτές  τις  δυο  επισημάνσεις .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κ .  

Γρηγοριάδη ,  τώρα  βέβαια  είναι ,  για  όποια ,  τέλος  πάντων ,   Δημοτική  

Αρχή  προκύψει  στο  μέλλον ,  εγώ  κάνω  αυτές  τις  τρεις  επισημάνσεις  

που  τις  κάνω  εδώ  και  οκτώ  χρόνια  αλλά  σήμερα  νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  

να  επικεντρωθώ  ένα  στον  αθλητικό  τουρισμό  ιδιαίτερα ,  στον  άξονα ,  
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επιμένω ,  Κερκίνη-Αμφίπολη ,  Αλιστράτη .  Είναι  κάτι  το  μοναδικό .  Ώστε  

να  έχουμε  όφελος  και  ως  Δήμος  και  ως  νομός ,  βέβαια  και  βέβαια  στον  

θρησκευτικό  τουρισμό  όπως  τον  ανέφερα ,  με  τον  τρόπο .  Μην  βάζετε  

μέσα  εκφράσεις  τέτοιες .  Δεν  συνάδουν  με  την  κουλτούρα  του  Δήμου  

μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Καλυφθήκατε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέω  ότι  ψηφίζουμε  ναι  με  τις  επισημάνσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομα  θα  πω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Λοιπόν ,  συμφωνώ  απόλυτα  με  

αυτά  τα  οποία  ελέγχθηκαν  και  δεν  θα  τα  επαναλάβω ,  όμως  θα  κάνω  

ένα  ρητορικό  ερώτημα ,  κ .  Γρηγοριάδη .  Για  να  έχουμε  την  

προστιθέμενη  αξία  όλων  αυτών  που  λέτε  εμείς ,  δεν  θέλω  να  μου  

απαντήσετε  τώρα ,  εμείς  ως  Δήμος  τι  κονδύλιο  διαθέτουμε ;   

 Δεν  είναι  δυνατόν  να  ζητάμε  πολλά  και  να  έρχεται  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  να  περιορίζει .  Είναι  σαφές  και  το  ξέρει  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  γιατί  έχει  ειδίκευση  πάνω  σε  αυτό ,  ότι  η  προστιθέμενη  

αξία  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  που  λέγεται  τουρισμός ,  δεν  είναι  άνεση .  

Μπορεί  να  έρθει  και  μετά  από  καιρό .  Ναι  αλλά  εμείς  θα  πρέπει  να  

επενδύσουμε .  Εάν  δεν  επενδύσουμε  πως  θα  γίνει ;   

 Γι '  αυτό  λοιπόν ,  σωστά  είπε  ο  κ .  Μηλίδης ,  κάθε  χρόνο  ζητάμε  

αύξηση  του  ποσού  για  να  μπορέσουμε  να  επενδύσουμε ,  έτσι  ώστε ,  η  
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προστιθέμενη  αξία ,  όχι  αύριο ,  όχι  άμεσα  αλλά  μεθαύριο  να  είναι  

μεγάλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έναν  

επίλογο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πραγματικά  εκπλήσσομαι  που  κάποιοι  αμφισβητούν  αυτά  τα  στοιχεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  λίγο  ανοίξτε .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  τόσο  αναλυτικά  που  δεν  επιδέχεται  αμφισβήτηση .  Δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στατιστικά  στοιχεία  επίσημα… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τα  αμφισβητούμε ,  προχωρήστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  εάν  και  έτσι  και  αλλιώς  και  κάποιος  ξενοδόχος  είπε  και  δεν  είπε .  

Και  να  σας  πω  ότι  λίγα  λένε  τα  στοιχεία .  Και  είμαι  σίγουρος  ότι  δεν  

είναι  η  πραγματικότητα  αυτή .  Είναι  πολύ  μεγαλύτεροι  οι  αριθμοί .  

Απλώς  δεν  μπορούν  να  καταγραφούν ,  να  καταχωρηθούν  και  τα  λοιπά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μαύρα  είναι ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  είπα  εγώ  τίποτα .  Δεν  μπορούν  να  καταγραφούν .  Έτσι  είναι  πάρα  

πολλά .  Επίσης ,  υπάρχει  μια  μεγάλη  αύξηση  ανθρώπων  που  δεν  

διαμένουν .  Που  περνάνε .  Μας  μαθαίνουν .  Πλέον  περνάνε ,  τρώνε ,  

ψωνίζουν  και  πηγαίνουν  στην  θάλασσα  ή  στην  Θεσσαλονίκη  ή  δεν  

ξέρω  και  εγώ  τι .   

 Υπάρχει  μια  άλλη  τάση  να  έρχονται  μικρά  γκρουπ .  Εγώ  τα  βλέπω  

σε  ανθρώπους  μικρά  γκρουπ .  Βαν ,  οικογένειες ,  μένουν  εδώ  μια  μέρα ,  

μένουν  στην  επιστροφή  άλλη  μια  μέρα  όταν  έρχονται  από  ψηλά  και  τα  

λοιπά .  Αυτά  όλα  πρέπει  να  τα  συνυπολογίσουμε .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  εγώ  πήρα  ένα  ρίσκο  από  την  αρχή .  Λέω  

ότι  θα  κάνουμε  αυτό ,  αυτό .  Εάν  δεν  υπήρχαν  στοιχεία  τώρα  όλοι  θα  με  

τρώγανε .  Υπάρχουν  στοιχεία  και  πάλι  κάποιοι  τα  αμφισβητούν .  Πολλές  

φορές  όμως  οφείλω  να  πω  ότι  γίνεται  προσπάθεια ,  μπορεί  τα  στοιχεία  

να  μην  έρθουν  αλλά  αυτός  που  την  έκανε  την  προσπάθεια  την  έκανε  

καλοπροαίρετα .   

 Εδώ  έχουμε  τα  στοιχεία .  Λένε  τα  στοιχεία  ότι  ο  άλλος  λέει  5% 

αύξηση  και  γίνεται  χαμός .  Εγώ  σας  λέω  ότι  σε  συνεργασία  όλων  αυτών  

αλλά  οφείλω  ως  επίσημο  όργανο  Τμήμα  Τουρισμού  να  σας  καταθέσω .  

Μην  ζητάμε  τώρα  αποτελέσματα  σαν  να  κάνουμε  μια  καμπάνια  ενός  

εκατομμυρίου .  Μπορεί  μα  περιοχή  να  έκανε  ένα  εκατομμύριο  έξοδα  

και  αν  μην  έχει  αυτά  τα  θεαματικά .  Για  τα  ποσοστά  μας .  Δεν  λέω  ότι  

αυτά  είναι  αμάν  και  τρέχουν  από  τα  μπατζάκια  μας  τα  χρήματα .  Για  

αυτά  που  είχαμε .  Για  αυτά  που  είχαμε  και  για  αυτά  που  έχουμε .   

 Δεν  μπορείτε  να  ζητάτε  τώρα  από  ένα  τμήμα  Τουρισμού  που  έχει  

έναν  άνθρωπο  να  κάνει  θαύματα .  Γιατί  μένα  αυτά  είναι  θαύματα .  Αλλά  

εντάξει ,  ξοδεύουμε  10,  15,  20.000 σε  ένα  προϋπολογισμό  50 και  
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εκατομμυρίων .  Είναι  δυνατόν  τώρα ;  Για  το  όνομα  του  Θεού .  Είναι  

πολύ  λίγα  τα  λεφτά .   

 Το  που  δεν  είναι  παραπάνω ,  δεν  ευθύνομαι  εγώ .  Όντως  μπορεί  να  

υπάρχει  δυσκολία  στην  Οικονομική  Υπηρεσία .  το  καταλαβαίνω .  Αλλά  

από  την  άλλη  εγώ  σας  πρόλαβα  και  σας  είπα  ότι  το  τμήμα  Τουρισμού  

δεν  έχει  ωράριο .  Εγώ  σας  είπα  από  την  αρχή  πριν  πείτε  οτιδήποτε  και  

έχετε  δίκαιο ,  υποδεχόμαστε ,  υπήρχε  περίπτωση  να  περιμένω  45 λεπτά  

να  έρθει  Τροχαία  από  την  Αμφίπολη  για  να  διώξει  αυτοκίνητα ,  

ξεναγούμε ,  για  να  μην  πω  ξεναγώ ,  ξεναγούμε ,  όταν  χρειάζεται .   

Έρχεται  το  ΚΑΠΗ  τάδε  και  τα  λοιπά ,  παίρνει  αυτό ,  παίρνει  

εκείνο .  Να  σας  πει  και  η  συνάδελφος  η  Σοφία  η  Μπιτζίδου .  Όλα  τα  

σχολεία ,  όλοι  οι  Σύλλογοι ,  Δικηγορικός  Σύλλογος ,  Φιλολόγων  και  τα  

λοιπά ,  σε  μας  απευθύνονται  και  καλά  κάνουν .  Ετοιμάστε  το  υλικό ,  

πάρτε  το  υλικό ,  πάνε  στην  Ευρώπη ,  διαφήμισέ  μας ,  πήγαινε  εδώ ,  

πήγαινε  εκεί  και  τα  λοιπά .   

Στο  επόμενο  συμβούλιο  θα  έχουμε  ένα  θέμα  να  εκτυπώσουμε  

κάτι  για  να  δώσουμε  σε  όλους  τους  δικηγόρους  που  θα  έρθουν  στο  

Πανελλήνιο  Δικηγορικό  Συνέδριο  εδώ  στις  Σέρρες .  Αυτά  τα  πράγματα  

κάποιοι  πρέπει  να  τα  κάνουν .  Κάποιος  πρέπει  να  τα  ετοιμάσει ,  κάποιος  

πρέπει  να  τα  κάνει  Σαββατοκύριακο ,  να  πάει  στις  Εκθέσεις  

Σαββατοκύριακο .  Κάποιος  χάνει  εργατοώρες  και  καλά  κάνει ,  γιατί  

ήθελε  και  το  κάνει .   

Δεν  είναι  τόσο  απλά  τα  πράγματα ,  ούτε  τα  αποτελέσματα  

έρχονται ,  στα  χαρίζει  κάποιος  και  λέει  ένα  μαγικό  χέρι  ότι  πάτε  στις  

Σέρρες  οι  χιλιάδες  αυτοί .  Αλλά  μακάρι  αυτή  η  προσπάθεια  να  
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συνεχιστεί ,  που  πιστεύω  να  συνεχιστεί  και  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  

με  περισσότερο  χρήματα  συμφωνώ .   

Εγώ  δεν  μπορώ  να  κάνω ,  κ .  Μηλίδη  έχετε  δίκαιο  αλλά  δεν  μπορώ  

να  κάνω  ένα  marketing plan και  να  γράφω   και  τους  άλλους  δήμους  

μέσα .  Απλώς ,  εάν  δείτε  τον  χάρτη  μας ,  που  τον  έχετε  δει ,  στον  χάρτη  

έχω  με  λεπτομέρεια  όλες  τις  περιλήψεις  των  τουριστικών  προορισμών  

όλου  του  Νομού .  Με  ρίσκο  δικό  μου .  Μπορεί  κάποιος  να  μου  έλεγε ,  

παραδείγματος  χάρη ,  ο  Δημήτρης  ότι  γιατί  βάζεις  εδώ  για  άλλον  Δήμο  

και  τα  λοιπά ;  Το  κάναμε  γιατί  είμαι  στο  πνεύμα  που  λέτε .   

Πραγματικά  χρειάζεται ,  είμαστε  το  κέντρο  του  Νομού  και  τα  

περισσότερα  από  αυτά  τα  καρπωνόμαστε  εμείς .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση  

να  έρθει  κάποιος  στην  Αλιστράτη  και  να  μην  έρθει  στις  Σέρρες .  Το  

θέμα  είναι  να  τον  κρατήσουμε  και  να  αυξήσουμε  αυτά  τα  πράγματα .   

Χρειάζονται  συνέργειες .  Συνέργειες  στον  Νομό ,  το  είπα  και  άλλη  

φορά  από  τους  φορείς  δεν  γίνονται  και  ότι  κάνουμε  και  το  ψηφίζουμε  

πρέπει  να  το  αγκαλιάζουμε  και  να  το  πιστεύουμε  πρώτα  εμείς .  Όχι  

μόνο  να  το  ψηφίζουμε .  Εμείς  οι  σαράντα ,  μετά  οι  Σύλλογοι ,  μετά  όλοι  

που  έχουν  σχέση  με  τον  τουρισμό ,  οι  ξενοδόχοι ,  οι  εστιάτορες  και  τα  

λοιπά .   

Και  κάτι  άλλο  που  είπατε ,  ακούμε  συχνά  και  κλείνω ,  ότι  ξέρετε  

τι ;  Αυξήθηκε  ο  τουρισμός  φέτος  στην  Ελλάδα  αλλά  τα  έσοδα  ήταν  

λιγότερα .  Αυτό  δεν  ισχύει  για  τις  Σέρρες .  Γιατί ;  Εμείς  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνετε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Μισό  λεπτάκι .  Τρία  θέματα  και  δεν  θα  ξανά  μιλήσω .   
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 Δεν  έχουμε  μαζικό  τουρισμό .  Στον  μαζικό  τουρισμό  πηγαίνει  μια  

μεγάλη  tour operators και  τους  πατά  στην  τιμή  και  παίρνει  

εξευτελιστικές  τιμές .  Γι '  αυτό  λέει  ο  άλλος  ότι  εγώ  ήμουνα  γεμάτος  

αλλά  φέτος  οι  τιμές  είναι  πολύ  χαμηλές  και  δεν  έκανα  έσοδα .   

 Οι  δικοί  μας  οι  ξενοδόχοι  όμως  δεν  κατεβάζουν  τιμές  ούτε  το  

καλοκαίρι ,  ούτε  τον  χειμώνα .  Έχουν  μια  στάνταρ  τιμή .  Η  αύξηση  των  

διανυκτερεύσεων  σημαίνει  ντε  φάκτο  αύξηση  του  τζίρου .  Αυτό  είναι  

δεδομένο .   

 Τώρα  εάν  οι  εστιάτορες  πουν  ότι  δεν  είχαμε  μεγάλο  τζίρο ,  εκεί  

να  το  πιστέψουμε ,  γιατί  κάποιος  που  θα  πληρώσει  έτσι  και  αλλιώς  το  

ξενοδοχείο ,  μπορεί  να  φάει  σάντουιτς .  Αυτό  μπορεί  να  το  πουν  άλλοι ,  

όχι  οι  ξενοδόχοι  όμως .  Από  τους  ξενοδόχους  δεν  το  δέχομαι  αυτό .  

Καταλάβατε  τι  εννοώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Να  ψηφίσουμε .  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  ένδεκα  μιλάω .  Ομόφωνα  ναι .  Το  ένδεκα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  13/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  ¨Marketing plan¨  

 του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  είπε  όχι .  Οι  άλλοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  κατά  πλειοψηφία .  Πλην  του  κ .  Χρυσανθίδη  όλοι  οι  υπόλοιποι ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  επειδή  είχε  ζητήσει  τον  λόγο  στο  ένδεκα ,  εάν  

θέλει  να  πει  δυο  λόγια  στο  δώδεκα .  Στο  δέκα  τρία .  Επομένως ,  το  

δώδεκα  κατά  πλειοψηφία .  Το  δεκατρία .   
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ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις   

τουρισμού  στο  εξωτερικό  κατά  το  έτος  2019.  

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

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  και  σε  αυτό  όχι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  για  τους  λόγους  που  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  και  σε  αυτό  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό .  Ερώτησή  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  και  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  πρώτα  ερώτηση ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι ,  γι '  αυτό .  Τελειώστε  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  μόνο  ο  κ .  Χασαπίδης .  Παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Γρηγοριάδη ,  καταρχάς  πρέπει  να  πω  ότι  είναι  

ο  κατάλληλος  άνθρωπος  στην  κατάλληλη  θέση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  γι '  αυτό .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  τον  ρωτήσω  όμως ,  πώς  γίνεται  η  επιλογή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  τον  σταματάτε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στο  προοίμιο .  Κύριε  Γρηγοριάδη ,  πώς  γίνεται  η  επιλογή  των  εκθέσεων  

στις  οποίες  συμμετέχουμε ;  Αυτοί  μας  προσκαλούν  ή  εμείς  διερευνούμε  

και  λέμε  ότι  θα  συμμετέχουμε  σε  αυτές  τις  συγκεκριμένες  εκθέσεις ;   

 Και  αυτό  το  λέω  γιατί ;  Είδα  στο  πρόγραμμα  ότι  συμμετέχουμε  σε  

εκθέσεις  σε  πολύ  μεγάλες  χώρες ,  αλλά  οι  οποίες  απέχουν  και  πολλά  

χιλιόμετρα  από  εμάς .  Ρωσία ,  Γερμανία ,  Ουκρανία .  Συμμετέχουμε  σε  

κάποιες  τέτοιες .  Στα  Βαλκάνια  συμμετέχουμε  στο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Να  κάνω  την  ερώτηση .  Πώς  γίνεται  η  επιλογή ;  Και  μετά  να  κάνω  την  

τοποθέτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  μικρόφωνο  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πολλές  φορές  δεχόμαστε  προσκλήσεις  και  κυρίως  και  για  μακρινά  και  

τα  λοιπά ,  τα  ξέρει  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  τα  έχει  περάσει .  Για  πολύ  

μακρινά .  Εμείς  στα  Βαλκάνια ,  εάν  αρχίσουμε  από  εκεί ,  πηγαίνουμε  για  

δυο  λόγους .  Πρώτον ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο  που  από  την  πρώτη  στιγμή  

μας  τιμούν  οι  Βαλκάνιες  χώρες .  Δεύτερον ,  είναι  κοντά ,  τρίτον ,  είναι  

ομόδοξοι  και  αυτό  μας  συμφέρει ,  μας  βολεύει ,  θέλουν  οι  άνθρωποι  να  

έρθουν  και  μέσα  στον  χάρτη  αυτόν  προσπαθούμε  και  εμείς  να  πούμε  

ότι  είμαστε  και  εμείς  εδώ  και  έχουμε  αυτά  και  αυτά .   

 Αναλυτικά  τα  δίνουμε  εκεί ,  όπως  λέει  ο  κ .  Μηλίδης  που  λείπει  

τώρα ,  αναλυτικά ,  γιατί  στο  μάρκετινγκ  το  βλέπουμε  εμείς  και  το  

στέλνουμε  και  στον  ΕΟΤ .  Δεν  το  παίρνει  ο  κόσμος  για  να  μην  έχει  την  

πληροφόρηση .   

 Αυτά  που  λέτε  εσείς  όλα  τα  έχουμε  και  πιστεύω  ότι  είμαστε  ο  

μοναδικός  Δήμος  της  Ελλάδας ,  να  μην  υπερβάλω ,  που  έχουμε  σε  οκτώ  

γλώσσες  φυλλάδια .  Ευκολότερα  κάποιος  διαβάζει  στην  γλώσσα  του  και  

κατανοεί ,  γιατί  δεν  ξέρουν  όλοι  ούτε  αγγλικά  ούτε  γερμανικά  και  τα  

λοιπά .   

 Οπότε  όπου  συμμετέχουμε  σχεδόν  έχουμε  και  όπου  μπορεί  

κάποιος  να  πάει  σχεδόν  έχουμε  κάτι  να  του  δώσουμε  στην  γλώσσα  του .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  με  την  Ουκρανία  που  λέτε  και  με  την  Ρωσία ,  

είναι  τα  ομόδοξα  κράτη .  Με  την  Ουκρανία  ανοίξαμε  τα  τελευταία  
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τέσσερα  χρόνια .  Είδατε  μέσα  ότι  δεχόμαστε  πάνω  από  200 παιδιά ,  

φιλοξενούμε  αλλά  πληρώνουν  αυτοί  και  είναι  ένα  μπάτζετ  σοβαρό .  

Διακόσια  και  παιδιά  εάν  έρθουν  τρεις ,  τέσσερις  βραδιές  εδώ  και  

κάνουν  αυτά  που  κάνουν ,  τα  φεστιβάλ  του  και  τα  λοιπά ,  αφήνουν  

χρήματα .  Αυτοί  με  την  σειρά  τους  μας  καλούν  και  στα  δικά  τους  μετά .   

 Εγώ  μέχρι  τώρα  πήγα  δυο  φορές  μόνος  μου  για  να  δω  τι  γίνεται  

και  να  παραστώ ,  να  φανώ  ότι  ήρθαμε  και  εμείς .  Για  να  ξανάρθουν  

πάλι .  Τα  έχουμε  πει  και  άλλες  φορές  αλλά  τώρα  εντάξει .  Έτσι  γίνεται  

κάπως .   

 Τώρα  εδώ  εγώ  δεν  σας  φέρνω  ποτέ  να  πάμε  στο  Los Angeles ή  να  

πάμε  στο  Μαρόκο .  Καταλάβατε ;  Δεν  είναι  το  θέμα  μας  να  πάμε  κάπου  

δεν  έχει  κανένα  όφελος .  Πρέπει  πάντα  να  εξηγήσω  και  σε  σας ,  όπως  

θέλουν  όλοι  φαντάζομαι .  Και  οι  άλλοι  εκεί  που  πάνε  έχουν  έναν  λόγο  

και  πάνε .  Και  άλλες  περιφέρειες  και  άλλα  νησιά  και  τα  λοιπά .  Αυτοί  

είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Τοποθετήσεις  βλέπω  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Ξεκινάμε .  Σας  παρακαλώ  να  είμαστε  σύντομοι  όμως .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θα  προσπαθήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσπαθήστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  συμφωνώ  με  το  σκεπτικό  σας  αλλά  στην  πράξη  

βλέπω  ότι  συμμετέχουμε  σε  τρεις  μεγάλες  εκθέσεις  και  στα  Βαλκάνια  

συμμετέχουμε  σε  δυο  μόνο .   Θέλω  να  πω  δηλαδή  … 
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στα  Βαλκάνια  πέντε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  πόλης  των  Σερρών  εάν  κερδίσει  κάτι  από  τον  τουρισμό  θα  τα  

κερδίσει  από  τις  όμορες  χώρες .  Από  Βουλγαρία ,  Σκόπια ,  Αλβανία ,  

Σερβία ,  Ρουμανία .  Εκεί  πρέπει  να  στρέψουμε  την  προσοχή  μας .  Εμείς  

και  να  συμμετέχουμε  σε  αυτές  τις  εκθέσεις ,  ο  Ρώσος  που  θα  έρθει ,  δεν  

θα  έρθει  στις  Σέρρες .  Θα  πάει  Ασπροβάτα ,  άντε  να  πάει  Χαλκιδική .  

Από  τις  Σέρρες  θα  περάσει  με  το  αεροπλάνο  από  πάνω .   

Αυτός  όμως… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει  και  οδικό  τουρισμό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτοί  όμως  οι  Βαλκάνιοι  και  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  όπως  ειπώθηκε  

πολλές  φορές ,  θα  έρθουν  και  μπορεί  να  μείνουν  από  τις  Σέρρες .  Μου  

κάνει  αρνητική  εντύπωση  ότι  στην  πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  

της  Μακεδονίας  δεν  έχει ,  δεν  συμμετέχουμε  σε  καμία  έκθεσή  τους .  

Φαντάζομαι  να  μην  είναι  κανένας… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  αξιόλογη  έκθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον  διακόπτετε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Φαντάζομαι  να  μην  είναι  κανένα  εμπάργκο  δικό  σου  ιδιωτικό  γιατί  

είσαι  καινούργιος  Μακεδονομάχος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ρωτάω  εγώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καλά  κάνει  και  ρωτάει ,  δεν  πειράζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  Παπαβασιλείου  τον  λόγο .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου  τον  λόγο ,  εάν  έχει  την  καλοσύνη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αξιέπαινη  πραγματικά  η  προσπάθεια  του  εντεταλμένου  του  κ .  

Παναγιώτη  Γρηγοριάδη ,  την  οποία  στηρίζω ,  στήριζα ,  στηρίζω  και  θα  

στηρίζω ,  ας  πούμε ,  όσο  είμαστε  στην  Δημοτική  Αρχή  αυτή .   

 Πράγματι ,  με  λίγα  κάνει  πάρα  πολλά .  Και  ως  αντιπρόεδρος  του  

Αυτοκινητοδρομίου  μας  βγάζει ,  πραγματικά ,  ασπροπρόσωπους .  

Συμμετέχουμε  στην  Έκθεση  της  Σόφιας ,  στην  Τουριστική  Έκθεση ,  

στην  οποία  θα  πάμε  μαζί ,  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  βέβαια ,  όπου  θα  

έχουμε  στημένο  περίπτερο .   

Αυτή  η  εξωστρέφεια  ξεκίνησε  με  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή ,  με  

την  δική  μου  προεδρεία ,  συγνώμη  εάν  εκφράζω  κάτι  το  εγωιστικό ,  

αλλά  αυτή  είναι  η  προσπάθεια ,  η  εξωστρέφεια .  Επειδή  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  αυτή  την  στιγμή  πατάει  γερά  στα  πόδια  του  

οικονομικά  και  έχει  πάρα  πολύ  τουρισμό ,  ο  μηχανοκίνητος  τουρισμός  

νομίζω  ότι  είναι  η  καρδιά  του  τουρισμού  στις  Σέρρες .  Πάνω  από  

80.000 κόσμος  έρχεται  στις  Σέρρες  εξαιτίας  του  μηχανοκίνητου  

αθλητισμού .   
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Πουθενά  αλλού  σε  επίπεδο  μηχανοκίνητου  αθλητισμού  υπάρχει  

και  στα  Μέγαρα  και  στην  Τρίπολη  και  στην  Κρήτη ,  πουθενά  αλλού  δεν  

πάει  τόσος  κόσμος  όσο  εδώ .  Ας  μην  αναφερθώ  στον  θεσμό  αυτόν ,  στο  

Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα ,  το  οποίο  φέτος ,  το  ΄19 θα  κάνει  θραύση  στην  

κυριολεξία  σε  όλη  την  Ευρώπη  και  σε  όλο  τον  κόσμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τρίτη  συνεχόμενη  χρονιά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  τρίτη  συνεχόμενη  χρονιά .  Στόχος  και  σκοπός  είναι  να  φέρουμε  

ξένο  κόσμο  σε  αυτή  την  πόλη  και  μπορούμε  να  το  πετύχουμε ,  όπως  

αναφέρθηκε  προηγουμένως  ο  κ .  Γρηγοριάδης  με  την  παρουσία  του  σε ,  

κυρίως  σε  Βαλκανικές  εκθέσεις .   

Φέτος  θέλω  να  πιστεύω  ότι  ως  Αυτοκινητοδρόμιο  θα  

συμμετέχουμε  στην  μεγάλη  Έκθεση  Μηχανοκίνητου  Αθλητισμού  στην  

Ιταλία ,  επειδή  έχουμε  και  σχολεία  ασφαλούς  οδήγησης  από  Ιταλία  

πλέον  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Νομίζω  ότι  αυτό  πρέπει  να  το  

αναγάγουμε  σε  πολύ  υψηλό  επίπεδο ,  έτσι  ώστε ,  Ιταλοί ,  Βούλγαροι ,  

Ρουμάνοι ,  Σέρβοι ,  έχουμε  και  τους  Σέρβους  που  έρχονται  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  πλέον  που  δεν  έρχονταν .  Δέκα  οκτώ ,  δέκα  εννέα  

χρόνια  δεν  πάτησε  Σέρβος .  Τώρα  έρχεται .  Και  Σκοπιανούς ,  γιατί  όχι ,  

εμείς  δεν  έχουμε  παρωπίδες .  Μαυροβούνιοι  έρχονται ,  Τούρκοι .  

Επίσης  ένα  άλλο  κομμάτι  του  τουρισμού ,  οι  Τούρκοι ,  

αξιοσέβαστοι  οι  Τούρκοι  στον  μηχανοκίνητο  αθλητισμό .  Πραγματικά  

αδέλφια  και  στηρίζουν  πολύ  δυνατά  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  αφήνουν  

πολύτιμα  χρήματα  στην  πόλη  και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Νομίζω  ότι  χρειάζεται  περισσότερη  στήριξη  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

οικονομική  για  να  φτάσουμε  στο  ποθητό  αποτέλεσμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  15/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη  όλοι  οι  άλλοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία ,  ναι .   Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  12.570,33 € για  τη  λειτουργία   

του  δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  και  για   

την  υλοποίηση  των  ενεργειών  διαχείρισής  του ,  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

14

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:16/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  οι  αναμορφώσεις  που  ήρθαν  στο  e-mail  σας .  Έτσι  δεν  είναι  κυρία  

Παγκάλου ;  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  κάτι  θέλει  να  πει .  Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης  στον  

κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ερώτηση  κάνω ,  γιατί  δεν  κατάλαβα  την  τρίτη  αναμόρφωση .  Δεν  μπορώ  

να  την  καταλάβω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  αυτές  που  ήρθαν ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  αυτές  που  ήρθαν  συμπληρωματικά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτές  που  ήρθαν…  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  ακουστεί  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να  γράφουν  λίγο  πιο  καθαρά ,  δεν  μπορώ  να  την  καταλάβω .  Εάν  την  

κατάλαβε  κάποιος  συνάδελφος  να  μου  το  πει  τουλάχιστον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  αναμορφώσεις  αυτές ,  οι  οποίες  ήρθαν  τώρα ,  αφορούν  επενδυτικά  

προγράμματα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τις  κατάλαβα  όλες ,  μιλάω  για  την  τρίτη  που  ήρθε  συμπληρωματικά .  

Δεν  την  κατάλαβα ,  ούτε  κωδικούς  ούτε  τίποτα .  Δεν  μπορώ  να  την  

καταλάβω  δηλαδή .  Παρότι  την  γνωρίζω  και  ασχολούμαι  με  το  

αντικείμενο  αυτό ,  δεν  την  κατάλαβα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ελάτε  να  πιούμε  καφέ  αύριο  και  να  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κατιρτζόγλου  ενημέρωσε  εμένα  και  την  κυρία  γραμματέα  ότι  ο  

εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος  θα  φέρει  δυο  αναμορφώσεις  που  θα  τις  στείλει  

με  e-mail ,  η  οποίες  θα  έχουν  σχέση ,  κυρίως ,  με  επιταγές  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση ,  που  έβαλε  κάποιες  επιφυλάξεις  μετά  την  

έγκριση  του  προϋπολογισμού .  Τάδε  έφη  ο  προϊστάμενος  του  

Λογιστηρίου  προς  εμένα  και  την  κυρία  Παγκάλου  για  την  εισήγηση  

αυτή  που  θα  έρθει  με  μορφή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  από  τον  κ .  

Χαρίτο .   

 Εμείς  αυτή  την  πληροφόρηση  είχαμε  ως  προεδρείο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει  το  θέμα  είναι ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  τώρα  ρωτάει  για  τους  

κωδικούς .  Για  τους  κωδικούς  τώρα  ακριβώς  το  πως  είναι  μέσα…  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  το  κατάλαβα .  Οι  αναμορφώσεις  αυτές  είναι  τα  επενδυτικά  

προγράμματα  και  μετά  ξεκινάνε  αυτά  τα  οποία  είναι  τα  συνεχόμενα ,  

ώστε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  σας  παρακαλούμε  και  εμείς  να  τις  δείτε  με  προσοχή  

γιατί  αυτές  έχουν  σχέση  με  τον  προϋπολογισμό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  χρειαστεί….  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  ψηφίζω  στην  πρώτη  αναμόρφωση  τις  θέσεις  εργασίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  το  μικρόφωνό  σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εξωτερικοί  συνεργάτες  96.000 ευρώ  και  αγροτικές  κοινότητες  

εξωτερικοί  συνεργάτες  61.800.  Αυτούς  του  δυο  κωδικούς  δεν  τους  

ψηφίζω .  Στα  άλλα  όλα ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  άλλοι  υπόλοιποι  συνάδελφοι ;  Όλη  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Οι  

συνάδελφοι  οι  υπόλοιποι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  οι  υπόλοιποι .  Κατά  πλειοψηφία  το  δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  δυο  κωδικούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα ,  δυο  κωδικούς .  Από  την  πρώτη  αναμόρφωση ,  τις  άλλες  

όλες  ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  όλη  την  αναμόρφωση  ναι ,  εκτός  δυο  κωδικών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εκτός  από  αυτούς  τους  δυο  κωδικούς  σε  όλα  τα  άλλα  ναι .  Το  

κατάλαβα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  αγροτικές  κοινότητες .  Πολύ  ωραία .  Προχωρούμε .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 που  αφορά  τροποποίηση  το  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  της  

Αποκεντρωμένης   (Αν  1η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  17/2019 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  (2η  Αναθ . )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  18/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  απομείωση  /ενίσχυση  ΚΑΕ  οφειλών  εξόδων   

ΠΟΕ  για  το  έτος  2019 (Αναμ .  3η  )  327  27/01/2019  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  του  εσωτερικού  κανονισμού   

λειτουργίας  του  Κέντρου   Κοινότητας   Δήμου   Σερρών   με    

παράρτημα   ΡΟΜΑ   στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης   

¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι  οι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  20/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :  

α)  6049/20-02-2018 σύμβασης  προμήθειας  τροφίμων  για  την   

Κοινωνική  Κουζίνα ,  

β)  31785/17-10-2018 σύμβασης  ασφάλισης  τροχαίου  υλικού   

Δήμου  Σερρών ,  για  το  διάστημα  20-10-2018 έως  20-10-2019 και  

γ)  40148/13-12-2018 σύμβασης  προμήθειας  άλατος  αποχιονισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης  στον  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  πρώτη  σύμβαση ,  μπορείτε  να  μου  πείτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  για  τι  

ποσό  αφορά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  μόνο  χρονική  διάρκεια .  Δεν  αφορά  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  απάντηση .  Συμφωνείτε ,  συνάδελφοι ,  για  όλα ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :  6049/20-02-2018 σύμβασης   

προμήθειας  τροφίμων  για  την  Κοινωνική  Κουζίνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  21/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :   31785/17-10-2018 

σύμβασης  ασφάλισης  τροχαίου  υλικού  Δήμου  Σερρών ,  για  το  

διάστημα  20-10-2018 έως  20-10-2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  22/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :  40148/13-12-2018 σύμβασης   

προμήθειας  άλατος  αποχιονισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  

 άδειας  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εισηγητής  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  οποίος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  24/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  25/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό   

νέας  και  παράλληλη  απομάκρυνση  του  σώματος  περιπτέρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην  οδό  Μακεδονομάχων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  οδό  Μακεδονομάχων  μας  ενημέρωσε  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Ομόφωνα  

ναι  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:26/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  Εμμανουηλίδου   

Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  εξηγήσω .  Ο  κ .  Γκότσης  δεν  θα  πρέπει  να  πάρει  μέρος  στην  

συζήτηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  το  θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

15

Δεν  θα  πάρετε  μέρος .  Δεν  χρειάζεται  να  πάρετε  μέρος  καθόλου .   

Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  δημοτική  

έκταση .  Εδώ  έχει  περάσει  αυτό  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

όμως  επειδή  ακριβώς  ο  κ .  Γκότσης  είναι  στην  Επιτροπή ,  υπήρχε  

κώλυμα  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  συμμετέχει  σε  αυτή  την  συζήτηση  

του  θέματος  αυτού .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  συμμετέχει  ούτε  είναι  ο  εισηγητής  αυτού  του  θέματος .  

Απαλείφεται  αυτό .  Θα  το  εισηγηθεί  ο  κ .  Χαρίτος .  Παρακαλώ  κ .  Χαρίτο  

να  το  εισηγηθείτε .  Έχει  περάσει  ξανά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι  ο  κ .  Χαρίτος  να  το  εισηγηθεί  και  ομόφωνα  το  

εγκρίνουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χαρίτο  και  τους  συναδέλφους .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης   

Στην   Ιδιοκτησία  με  αρ .  20 στο  Ο .Π .  310α .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  στην  ιδιοκτησία   

με  αρ .  Κτηματογράφησης  1513001, στο  Ο .Π .  286.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  ή  μη  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  9  

καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είδατε  το  θέμα ;  Έχει  περάσει  από  την  Επιτροπή  την  αρμόδια .  Λέω  

εάν  το  είδα ,  εάν  το  είδατε  σας  ρωτάω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  πει  ο  κ .  Χαρίτος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έκανε  αίτηση ,  το  ΄14 υπογράφτηκε  η  σύμβαση  του  κ .  Καμέλη  Ιωάννη  

διάρκειας  οκτώ  ετών .  Το  μίσθωμα  ήταν  600 ευρώ  τον  μήνα  και  

αναπροσαρμοζόταν  κάθε  χρόνο  με  το  77% της  μεταβολής  του  δείκτη  

τιμών  καταναλωτή .   

 Το  ΄17 με  την  472 απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  

ενέκρινε  μεταβίβαση  από  τον  κ .  Καμέλη  στην  σύζυγό  του  κυρία  Τόλη  

Δάφνη  και  το  μίσθωμα  είχε  ήδη  διαμορφωθεί  611.   

 Προσέφυγε  στην  Επιτροπή  Διακανονισμού  για  τις  εμπορικές  

μισθώσεις  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  και  με  το  υπ '  αριθμό  3 

πρακτικό  του  ΄18 πρότεινε  η  Επιτροπή  την  μείωση  του  ενοικίου  κατά  

25% από  24/10 μέχρι  την  λήξη  της  σύμβασης .   

 Η  υπηρεσία  μας  μεταβίβασε  στην  κυρία  Τσινίκα ,  η  κυρία  Τσινίκα  

στην  Νομική  Υπηρεσία ,  είπε  ότι  είναι  νόμιμο ,  οπότε  η  πρόταση  είναι  

για  να  μειωθεί  κατά  25%,  να  πάει  περίπου  στα  458,  460 ευρώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Τσινίκα  λέει  στο  τέλος  της  γνωμοδότησης ,  «Βάσει ,  λοιπόν ,  

των  ανωτέρω  εκτιμώ  ότι  η  ως  άνω  αναπροσαρμογή  είναι  δέουσα  για  

τον  Δήμο  Σερρών  και  τύχουσα  ενδεχόμενη  προσφυγή  της  αιτούσης  

στην  δικαστική  οδό  πιθανόν  να  επιφέρει  πολύ  μεγαλύτερη  της  

παρούσης  αναπροσαρμογής».  

 Είναι  γνωμοδότηση ,  οπότε  συνάδελφοι ,  εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  

προς  τον  κ .  Χαρίτο  να  απευθυνθούν ,  παρακαλώ  να  ανοίξουμε  

κατάλογο ,  αλλιώς…  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

16

Το  ίδιο  έχουμε  εφαρμόσει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ερώτηση  στον  

κ .  Χαρίτο .  Ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση ,  όχι  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  κανείς  που  να  θέλει  να  ρωτήσεις ;  Όχι .  Τοποθέτηση  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Χασαπίδης  είδα .  Δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  και  

άλλος  συνάδελφος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  αυτές ,  εγώ  τουλάχιστον  τοποθετούμαι  ότι  λέει  

η  Επιτροπή  Εμπορικών  Μισθώσεων  όλα  τα  χρόνια .  Διακανονισμού .  

Όμως ,  σήμερα  βλέπω  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  δέχεται  το  25%. Σε  

προηγούμενες  περιπτώσεις  να  είμαστε  δίκαιοι ,  γιατί  δεν  δεχθήκαμε  το  

25%; 10% δεχθήκαμε  σε  κάποιον  εδώ  πέρα  και  20.  Σήμερα  ερχόμαστε ,  

λοιπόν  να  δεχθούμε  25%. Δεν  θα  πρέπει  να  είμαστε  σε  όλους  το  ίδιο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρότεινε  40 και  δεχθήκαμε  10.  Προτείνει  25 και  δεχόμαστε  25.  

Συμφωνώ  για  το  25 εγώ ,  θα  ψηφίσω  25,  όμως  δεν  είναι  άδικο  να  

μεταχειριζόμαστε  τους  πολίτες  τους  Σερραίους  διαφορετικά ;  Για  ποιο  

λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνώ  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  ήρθε  θέμα  εδώ  και  του  βάλαμε  10%, 

αλλά  ποτέ  δεν  είναι  αργά  να  κάνουμε  μια  αρχή  και  αυτοί  οι  οποίοι  και  

σε  αυτούς  τους  οποίους  μειώσαμε  κατά  10% να  ξανά  κάνουν ,  να  πάνε  

στην  Επιτροπή  για  να  πάνε  στο  ποσοστό  που  πήρε  και  ο  σημερινός  

καταστηματάρχης .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο .  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ας  κάνουμε  μια  αρχή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  παίζει  ρόλο  το  ενοίκιο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς  δεν  παίζει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ότι  πει  η  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  όλοι  μπαίνουν  στο  πειρασμό  της  

προεκλογικής  περιόδου .  Πλειοδοτούν  ενάντια  στα  συμφέροντα  του  

Δήμου .   Σε  όλες  τις  προηγούμενες  περιπτώσεις  που  ήρθαν  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  είχα  αντίθετη  άποψη .  Καμία  μείωση .  Το  

κατάστημα  αυτό  νοικιάστηκε  το  ΄14, δηλαδή  μεσούσης  της  κρίσεως .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δεν  ήταν  κατάστημα  που  νοικιάστηκε  στις  καλές  εποχές  και  έπεσαν  τα  

εισοδήματά  του .  Νοικιάστηκε  το  ΄14 και  μεταβιβάστηκε  το  ΄14.  

Ενδεχομένως ,  εάν  πάμε  σε  αυτές  τις  μειώσεις  που  λέμε ,  να  

αδικήσουμε  έναν  που  διεκδίκησε  το  κατάστημα  αυτό  και  δεν  το  πήρε  

για  πέντε  ευρώ .  τι  θα  του  πούμε  αυτού  του  κυρίου ;  Ότι  ξέρεις  εμείς ,  

δίνουμε  τα  καταστήματά  μας  αλλά  ύστερα  και  κυρίως  σε  προεκλογικές  

περιόδους  μπορούμε  να  κάνουμε  και  25% μειώσεις ;   

Όχι .  Η  άποψή  μου  είναι  καμία  μείωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .   Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Κύριε  Πρόεδρε ,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πράγματι  στα  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  είχαν  έρθει  

περιπτώσεις ,  όπως  . .  όλα  τα  καταστήματα ,  τέλος  πάντων ,   ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσα  υπέβαλαν  αίτηση  στην  Επιτροπή  Διακανονισμού .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  η  εισήγηση  ξεκίνησε  πολλές  φορές ,  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γκότσης ,  με  

20% αλλά  εδώ  εγώ  έφερα  αυτή  την  εισήγηση ,  έδωσε  25%. Εγώ ,  

τουλάχιστον ,  προσωπικά  είμαι  ανοικτός .  Εάν  ψηφίσετε  το  10% εγώ  δεν  

έχω  κανένα  πρόβλημα  αλλά  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα  δεν  πάει  να  πει  ότι  επειδή  είναι  εισήγηση  είναι  25% 

πρέπει  να  πει  ότι  η  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  

πρέπει  να  πάει  25%. Εάν  είναι  για  να  ψηφίσουμε  ας  το  κατεβάσουμε .  

Από  εκεί  και  πέρα  ας  ακούμε  την  γνώμη  του  καθενός  και  από  εκεί  και  

πέρα….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καθόλου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καθόλου  δεν  γίνεται  να  το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  την  στιγμή  που  έχουμε  κάνει  σε  όλους  τους  υπολοίπους  θα  πρέπει  

να  κάνουμε  και  εδώ  μια  έκπτωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  ολοκλήρωσε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  ότι  βλέπω  το  10%, δεν  ξέρω ,  εάν  είναι  σωστό  εγώ  θα  προτείνω  

10%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  εσείς  ως  Αντιδήμαρχος  τα  τελευταία  δυο  χρόνια  φέρνατε  

εισηγήσεις….  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Φέρναμε  και  εισηγήσεις  με  20%.. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  τι  ψήφιζε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  από  20,  μάλλον  φώναζε  για  να  πάει  παραπάνω  και  τελικά  πήγε  στο  

10%. Υπάρχει ,  δηλαδή ,  σε  δυο  ή  τρία  καταστήματα  κάτω  από  το  

Δημαρχείο  κάναμε  με  10%. Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  ας  το  

συζητήσουμε .  Θέλετε  10%; Εγώ  δεν  έχω…  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  10%, διότι  θέλω  να  είμαι  

συνεπής  σε  αυτά  που  ψήφιζα  όλα  τα  χρόνια .  Εγώ  ψηφίζω  πάντα  το  

ποσοστό  το  οποίο  δίνει  η  Επιτροπή  των  Εμπορικών  Μισθώσεων  ή  το  

ποσοστό  το  οποίο  εισηγείται  η  Νομική  Υπηρεσία .  Άρα  και  σε  αυτή  την  

περίπτωση  εγώ  θα  ψηφίσω  το  25%. Είναι  πάγια  τακτική  μου  αυτή ,  

διότι  γνωρίζω  από  την  Επιτροπή  αυτή  πόσο  ψάχνει  τα  στοιχεία  όλα ,  

πως  λειτουργεί  και  πως  δίνει  τις  μειώσεις  αυτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ψηφίζετε  το  25.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  ψηφίζω  το  25,  όμως  τοποθετήθηκα  και  είπα  ότι  σήμερα  το  

δεχθήκαμε  πολύ  εύκολα  στην  αρχή ,  ενώ  στις  προηγούμενες  

περιπτώσεις  το  πήγαμε  10%. Ενώ  ψηφίζαμε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εγώ ,  ξέρει  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ψηφίσαμε  τότε  25%, πήγε  όμως  10%, 

οπότε  δεν  μπορώ  να  είμαι  ασυνεπής ,  μια  φορά  25 και  μια  φορά  10.  

Ψηφίζω  25%.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελε  να  πω  Δήμαρχε ,  αυτό  που  αναφέρουν  οι  συνάδελφοι  ήταν  μια  

περίπτωση  που  τη  μια  χρονιά  νοικιάστηκε  το  κατάστημα  και  την  

δεύτερη  ήρθε  με  αίτηση  μείωσης  του  μισθώματος .  Φτάσαμε  τότε  στο  

σημείο  ένα  κατάστημα  που  νοικιάστηκε  ένα  χρόνο  πριν  να  του  

μειώσουμε .  Δεν  ξέρω  οι  ανταγωνιστές  τους  εάν  μας  πήγαιναν  στα  

δικαστήρια  πως  θα  αιτιολογούσαμε  την  απόφασή  μας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λίγο  τον  λόγο .  Ένα  δευτερόλεπτο  για  να  διευκρινίσω .  

Κύριε  Χασαπίδη ,  δεν  έχουν  το  δικαίωμα ,  μετά  από  δυο  χρόνια .  Δυο  

χρόνια  είναι  ο  νόμος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  χρόνια  συμπληρωμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κατανοητό .  Κύριε  Χαρίτο  κλείνετε  και  ψηφίζουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  επαναλάβω  ότι  αυτή  την  στιγμή  η  εισήγηση ,  όπως  την  

έφερα ,  είναι  25%. Από  εκεί  και  πέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  εισήγηση  όπως  την  φέρατε  λέει  ότι  Έγκριση  ή  μη  μείωσης  

μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  9 καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  η  εισήγηση  του  κ .  Χαρίτου  από  την  υπηρεσία  λέει  

περί  μείωσης  ή  μου  του  μισθώματος  σε  ποσοστό  25%. Ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  σας  παρακαλώ  πολύ ,  μην  συζητάτε .  Να  απευθύνεστε  

στον  Πρόεδρο .   Σας  ακούμε ,  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω .  Έφερα  μια  εισήγηση  η  οποία  λέει ,  το  επαναλαμβάνω  

πάλι  να  το  καταλάβουν  όλοι ,  να  το  καταλάβω  εγώ  βασικά  για  να  μην  

παρεξηγηθώ .  Η  εισήγηση  λέει  ότι  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  τις  

εμπορικές  μισθώσεις  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  με  το  τάδε  

πρακτικό ,  το  τρίτο  του  ΄18 πρότεινε  την  μείωση  25%. Μέχρι  εδώ  πάμε  

καλά .  Την  σύμβαση .   

 Η  υπηρεσία  η  δική  μας  η  νομική  είπε  ότι  συμφωνεί .   

 Η  εισήγηση  η  δική  μου  είναι ,  όπως  και  τις  προηγούμενες  φορές  

ήταν  αυτή  η  οποία  είναι  της  Επιτροπής  Διακανονισμού  για  Εμπορικές  

Μισθώσεις  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  τις  προηγούμενες  φορές  είπα  ότι  κατέβηκε  

στο  10%. Οι  περισσότεροι  πήραν  10%. Αυτό  είπα .   

 Εάν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ψηφίσει  10% εγώ  δεν  έχω  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  άνθρωπος  είπε  25,  το  καταλάβαμε .  Μην  τον  διακόπτουμε .  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  25%,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  ψηφίζουμε .  Ήρθε  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Με  την  πρόταση  του  εισηγητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  πρόταση  του  εισηγητή .  Με  την  πρόταση  του  εισηγητή .  Κύριε  

Χράπα ;  Η  πρόταση  του  εισηγητή .   Κύριε  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Καμία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία  μείωση .  Κύριε  Χαρίτο  εσείς  την  πρόταση  της  εισήγησή  σας .  Την  

εισήγηση  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Κύριε  Δούκα ;  Την  εισήγηση .  Κύριε  

Μοσχολιέ ;  Ναι .  Κύριε  Μηλίδη ;  Την  εισήγηση .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  μας  

είπε .  Κυρία  Ιλανίδου ;  Την  εισήγηση .  Κυρία  Ηλιοπούλου  ναι .  Κυρία  

Δρίγκα ,  ναι .  Κύριε  Μερετούδη ;  Κύριε  Καδή ;  Ο  κ .  Γκότσης ;  Και  ο  

Πρόεδρος  την  εισήγηση .  Κατά  πλειοψηφία .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  30/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  αρ .  19  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Είπαμε  εδώ  ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  μια  επισήμανση  να  

κάνει  για  την  περίοδο  δημοπρασίας  των  προς  μίσθωση  αγροτεμαχίων .  

Πείτε  την  κ .  Γρηγοριάδη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  την  καταθέτει  και  στα  πρακτικά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  έρχεται  συχνά  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  τα  αγροτεμάχια  αυτά ,  όμως  εδώ  υπάρχει  κάτι  το  οποίο  

δεν  συμβαδίζει  με  τα  αγροτεμάχια .  Τι ;  Όχι  τώρα ,  εδώ  και  καιρό .  Ο  

χρόνος  στον  οποίο  γίνονται  οι  δημοπρασίες .   

 Λοιπόν ,  εγώ  τουλάχιστον  γνωρίζω  πολύ  καλά ,   ίσως  όσοι  είναι  σε  

αγροτικές  περιοχές  το  γνωρίζουν ,  ότι  η  καλλιεργητική  περίοδος  
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ξεκινάει  τον  Φεβρουάριο  και  τελειώνει  περίπου  τον  Οκτώβριο .  Λίγο  

πάνω ,  λίγο  κάτω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  τι  μας  προτείνετε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  όμως  θα  πρέπει  αυτά  τα  χωράφια  αυτός  που  θα  τα  πάρει  να  τα  

ετοιμάσει  για  την  καλλιεργητική  περίοδο ,  η  πρόταση  η  δική  μου  είναι  

οι  δημοπρασίες  όλες  να  γίνονται  από  Σεπτέμβριο  μέχρι  Ιανουάριο .  

Δηλαδή ,  αυτός  που  θα  τα  πάρει  να  προλάβει  να  τα  ετοιμάσει ,  να  τα  

σπείρει  τα  καλαμπόκια  του ,  τα  τεύτλα  του ,  το  ρύζι  του ,  την  τομάτα  του  

και  τα  λοιπά .   

 Δηλαδή ,  δεν  μπορείς  Απρίλιο ,  Μάιο  να  κάνεις  δημοπρασίες  σε  

χωράφια .  Γιατί ;  Ούτε  δήλωση  καλλιέργειας  θα  προλάβει  να  κάνει  

αυτός  ο  άνθρωπος ,  γιατί  οι  δηλώσεις  ξεκινάνε  τώρα ,  δεν  θα  έχει  

συμβόλαιο  να  κάνει  δήλωση  όπως  χρειάζεται .   

 Εγώ  προτείνω  να  συμφωνήσουμε  όλοι  μαζί  οι  δημοπρασίες  όλες  

να  γίνονται  από  Σεπτέμβριο  μέχρι  Ιανουάριο ,  έτσι  ώστε ,  να  

προλαβαίνουν  οι  αγρότες  να  ετοιμάζουν  τα  χωράφια  για  την  

καλλιεργητική  περίοδο ,  να  προλαβαίνουν  να  κάνουν  τις  δηλώσεις  τους  

και  να  μην  έχουν  κανένα  πρόβλημα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Απλώς  θέλω  να  πω  ότι  αυτή  η  εισήγηση  είναι  η  ίδια  και  της  κυρίας  

Κελεφού ,  που  είναι  στο  Προσόδων ,  η  οποία  κάνει  τους  διαγωνισμούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  

Νομικών  φαντάζομαι  ότι  θέλουν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Άρα  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Οι  δημοπρασίες  για  τα  αγροτεμάχια  όλες  θα  γίνονται  από  Σεπτέμβριο  

μέχρι  Ιανουάριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  δεν  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  λάβει  και  …. 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  μίλησα  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  μίλησα  εγώ  με  την  κυρία  

Κελεφού ,  μου  λέει  ότι  καλό  είναι  να  έχουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ότι  δέχονται  να  γίνονται  τότε  οι  δημοπρασίες ,  

γιατί ;  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Γιατί ,  ενδεχομένως ,  να  έχουμε  τον  Μάιο  

μήνα  δημοπρασία .  Αυτές  οι  δημοπρασίες  κάποτε  θα  πρέπει  να  

μεταφερθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Ο  κ .  Χράπας  θέλει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  εκεί  που  τελείωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  να  

συνεχίσω  μόνο  για  πέντε  δευτερόλεπτα .  Να  λήγουν ,  δηλαδή ,  οι  
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υφιστάμενες  τον  Οκτώβριο  που  τελειώνει  η  καλλιεργητική  περίοδος .  

Να  λήγουν  τότε  όλες .  Μπορούμε  να  κάνουμε  έναν  μαζικό  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  το  θέμα  έχει  συζητηθεί  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Αυτό  

μπορεί  να  γίνει  και  εξαρτάται  από  την  υπηρεσία .  31/8,  αλλά  πρέπει  

κάποιοι  περίοδοι  που  είναι  σε  εξέλιξη  να  μειωθούν .   Δηλαδή ,  δεν  είναι  

μια  απόφαση  ότι  το  κάνουμε  από  σήμερα .  Κάποιοι  καλλιεργούν  και  οι  

συμβάσεις  λήγουν  τον  Μάιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  και  να  δεσμεύσουμε  τώρα .  

Άλλωστε ,  θα  σας  θυμίσω  ότι  αυτοί  οι  όροι  που  λέτε… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρέπει  να  ξεκινήσει  σταδιακά  να  γίνει  αυτό  που  λέτε .  Δεν  μπορεί  να  

γίνει  άμεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  οι  όροι ,  μάλιστα  της  δημοπρασίας ,  όπως  έχει  να  

κάνει  με  την  χρονική  περίοδο  αλλά  και  με  τον  χρόνο  της  δημοπρασίας ,  

κανονίζεται  και  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Δηλαδή ,  

κυρίως  υπηρεσιακά  πηγαίνει  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  δεν  μπορούμε  

σήμερα  εμείς  να  δεσμεύσουμε  το  τμήμα  Προσόδων ,  ότι  όλοι  οι  

δημοπρασίες  θα  γίνονται  αυτή  την  περίοδο .  Και  εάν  κάποια  δεν  μπορεί  

να  γίνει  αυτή  την  περίοδο  δεν  θα  γίνει  καθόλου ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ή  θα  πρέπει  να  μεγαλώσουμε  λίγο  το  διάστημα  ή  θα  πρέπει  να  

μικρύνουμε  το  διάστημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  δεν  είμαστε  αντίθετοι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  τρόπος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  μετατεθούν  σε  αυτό  το  χρονικό  

διάστημα  από  Σεπτέμβριο  μέχρι  Ιανουάριο .  Υπάρχει  τρόπος  και  αυτός  

που  το  έχει  καλλιεργημένο  το  χωράφι  δεν  θα  φύγει  τον  Μάιο ,  θα  πάρει  

την  παραγωγή  του  και  μετά  θα  φύγει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  αυτός  ο  οποίος ,  με  συγχωρείτε  συνάδελφοι ,  ο  κ .  

Χαρίτος  είναι  αυτός  ο  οποίος  ανάλογα  με  το  τι  απόφαση  θα  πάρουμε  

σήμερα ,  ενδεχομένως ,  να  δυσκολευτεί  σε  κάποια   περίπτωση .  

Παρακαλώ  έχει  τον  λόγο  ο  ίδιος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κοιτάξτε  να  σας  πω  κάτι .  Το  θέμα  το  έχουμε  συζητήσει  με  την  κυρία  

Κελεφού ,  η  οποία  συμφωνεί  και  τουλάχιστον   με  τις  συσκέψεις  που  

είχαμε  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα ,  τα  προηγούμενα  χρόνια  οι  

αγρότες  που  έχουν  έρθει  από  διάφορα  μέρα  ήταν  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

εκεί ,  ότι  η  μετάθεση ,  δηλαδή ,  τον  Μάιο  που  λέει  και  τα  λοιπά ,  

γίνονται  μέχρι  τον  Οκτώβριο .  Απλώς  είπε  και  η  προϊσταμένη  εκείνο  

ότι  καλό  είναι  άμα  ξεκινάνε  τότε ,  τότε  είναι  το  ιδανικό .  Τότε  ξεκινάνε  

οι  καλλιέργειες ,  ξεκινάνε  τα  τέτοια ,  οπότε  κάπως  θα  πρέπει  να  το  

προσαρμόσουμε .  Είναι  θέμα  προσαρμοστικότητα .  Τελείωσε .   
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μπορούν  να  γίνουν  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  λέω  να  το  αποφασίζει ,  για  ευκολία ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  αυτό  

το  πράγμα .  Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  το  αποφασίζει  η  

Οικονομική  Επιτροπή .  Να  μην  πάρουμε  μια  γενική  απόφαση .  Είναι  

σωστότατη  η  παρατήρηση  και  του  κ .  Γρηγοριάδη  και  του  κ .  Χράπα .   

 Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  για  να  μην  δυσκολέψουμε ,  

ενδεχομένως  μια ,  δυο ,  τρείς  περιπτώσεις  και  βρεθούμε… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θέλω  πραγματικά  να  το  δούμε ,  είναι  σοβαρό  το  

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  λέμε  όχι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τόσα  χρόνια  δεν  το  είδε  κανείς ,  είναι  πολύ  σοβαρό  το  θέμα ,  γιατί  όταν  

τελειώνει  η  σύμβαση  κάποιου  τον  Ιούνιο ,  αυτός   ο  οποίος  θα  το  πάρει  

για  την  νέα  καλλιεργητική  περίοδο  δεν  μπορεί  να  το  δηλώσει ,  δεν  έχει  

συμφωνητικό .  Δεν  έχει  σύμβαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Σας  παρακαλώ  κύριε  Χαρίτο… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χαρίτος  ως  Πρόεδρος  της  Οικονομική  Επιτροπή  με  τους  άλλους  

συναδέλφους  να  το  δουν  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Συνάδελφοι  

ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  31/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  των  Τ .Κ . :  

α)  Κ .  Μητρούση ,  Προβατά ,  Βαμβακιάς  και  Μονοκκλησιάς  και  

β)  Αδελφικού ,  Αγ .  Ελένης  και  Πεπονιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

17

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  των  Τ .Κ . :   

Κ .  Μητρούση ,  Προβατά ,  Βαμβακιάς  και  Μονοκκλησιάς  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  των   

Τ .Κ . :   Αδελφικού ,  Αγ .  Ελένης  και  Πεπονιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  33/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  αγροτεμαχίων   

του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  34/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  προσφοράς  μίσθωσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  35/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  

 έκτασης  στον  Ι .Ν .  Αγ .  Νικολάου  Κουμαριάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  36/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Σχετικά  με  εφαρμογή  διατάξεων  του  άρθρου  142 του   

Ν .  4495/2017 περί  μείωσης  ποσού  εισφοράς  σε  χρήμα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βιάζομαι .  Ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις  έχουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου  και  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Παρακαλώ ,  κ .  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .  Εισηγητής  είναι  ο  κ .  

Χαρίτος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχο ,  εάν  . .  τις  προθεσμίες  και  για  ποιο  λόγο  δεν  έγιναν  αυτά  

μέσα  στις  νόμιμες  προθεσμίες ,  διότι  αλλιώς  έχουμε  θέμα ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μιλάτε  οι  Χρηματικοί  Κατάλογοι  για  ποιο  λόγο  δεν  γίνανε  στις  

προθεσμίες ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .αυτό  που  λέει  ο  νόμος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

20%. Αυτές  έχουν  ξεκινήσει ,  όπως  γνωρίζετε ,  μετά  το  ΄09, εάν  

θυμάμαι  καλά ,  από  το  τμήμα ,  είναι  με  την  Πολεοδομία  και  σύμφωνα  με  

το  καινούργιο ,  αυτό  τώρα  έχει  έρθει  γιατί  είναι  σύμφωνα  με  το  
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καινούργιο  το  έγγραφο ,  το  οποίο  είναι  3/2/18,  εάν  θυμάμαι  καλά  ή  με  

τον  4495/2017.  

 Τα  βασικό  είναι  ότι  για  αυτά  τα  οποία  έχουν  έρθει  τα  παλαιά  

πριν  το  ΄09 για  πριν  και  μετά  το  ΄09 μιλάμε  τώρα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  θέλω  να  πω .  Για  ποιο  λόγο  δεν  έγιναν .  Αυτά  ξεκινήσανε  και  ξανά  

γίνανε  πάλι  ξανά  μανά  από  την  αρχή ,  να  το  πω  έτσι  λαϊκά .  Αυτά  είναι  

τα  καινούργια  που   βγαίνουν  με  τους  ορκωτούς  που  έχουμε  βάλει  μέσα  

και  τα  λοιπά .  Είναι  γύρω  στα  300 άτομα ,  γιατί   το  τελευταίο  έκατσα  

και  το  έγγραψα  για  να  διευκρινίσουμε .  Έτσι  όπως  το  φέραμε ,  

μπορούσαμε  να  μην  το  φέρουμε  καθόλου  αυτό  το  θέμα .  Το  θέμα  αυτό  

σύμφωνα  με  τον  νόμο  βγαίνει  το  20% όχι  στους  παλαιούς ,  αυτοί  

όποιος  πλήρωσε ,  πλήρωσε  την  πάτησε .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  αυτό  είναι  γι '  αυτό   που  γίνεται ,  για  τους  

καινούργιους  οι  οποίοι  είναι  για  να  πληρώσουν  και  να  κάνουν .  Τώρα  

που  βγαίνουν ,  δηλαδή ,  οι  καινούργιες  πράξεις  εφαρμογής .  Αυτοί  είναι  

γύρω  στα  300 άτομα .  Μας  έχει  στείλει  η  Πολεοδομία  γύρω  στα  300 

άτομα ,  300,  320,  δεν  ξέρω  ακριβώς  το  νούμερο ,  οι  οποίοι  έχουν  την  

δυνατότητα  να  έχουν  έκπτωση  20%.  

Σύμφωνα  με  το  νόμο  εμείς ,  ο  ταμίας  για  κάθε  έναν  από  αυτούς  

θα  έπρεπε  να  φέρει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  λέει  ότι  ο  Χαρίτος  

δικαιούται  έκπτωση  20%, οπότε  να  το  φέρνει  όπως  τα  αχρεωστήτως  

και  να  το  φέρνει  κάθε  φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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Επειδή  ρωτήσαμε  και  άλλους  δήμους ,  το  φέρνουμε  τώρα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  την  έγκριση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  ώστε  όλα  αυτά  να  τα  στείλουμε  μέσα  στο  σύστημα  και  να  

βγουν  αυτόματα ,  αυτοί  που  δικαιούνται  να  μην  έρχονται  κάθε  φορά  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Αυτό  είναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή  δεν  είναι  η  ερώτησή  μου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ξέρω .  Η  ερώτησή  σας  για  ποιο  λόγο  καθυστερήσανε ,  σας  είπα  …  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την  ερώτησή  μου  να  την  κάνω  πιο  απλή .  Η  ερώτησή  μου  λέει  αυτά  τα  

οποία  λέτε  εσείς  έπρεπε  να  γίνουν  το  αργότερο  έξι  μηνών  από  την  

ψήφιση  του  νόμου .  Ο  νόμος ,  δηλαδή  ο  4495 του  ΄17 δημοσιεύτηκε  

3/11/2017. Άντε  κοινοποιήθηκε  τον  Απρίλιο ,  λέω  παραδείγματος  χάρη ,  

εγώ  και  έξι  μήνες  και  έχουμε  σοβαρό  θέμα .  Θα  είναι  άκυρη  η  απόφασή  

μας .  Σας  το  λέω  ότι  θα  είναι  άκυρη  η  απόφασή  μας .  Είναι  ξεκάθαρος  ο  

νόμος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δω ,  θα  συνεννοηθώ  με  το  τμήμα  διότι  οι  Χρηματικοί  Κατάλογοι ,  

το  γνωρίζετε ,  βγαίνουν  από  την  Πολεοδομία .  Σωστό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  είμαι  οφειλέτης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Δικαιούμαι  της  έκπτωσης .  Εξόφλησα .  Πλήρωσα  τρεις  μήνες .  Τον  

Οκτώβριο ,  Νοέμβριο  και  τον  Δεκέμβριο .  Δεν  δικαιούμαι  επιστροφές ,  

επειδή  δεν  εφαρμόσατε  τον  νόμο .  Γιατί ,  λοιπόν ,  δεν  εφαρμόσατε  τον  

νόμο  και  ποιος  έχει  την  ευθύνη ;  Εδώ  είναι  το  θέμα .  Και  πως  θα  

πάρουμε  μια  τέτοια  απόφαση  εμείς ;  Αφού  θα  βγει  άκυρη  η  απόφαση  

αυτή .  Είναι  ξεκάθαρο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συμφωνώ  απόλυτα ,  απλώς  θα  συνεννοηθώ  με  το  τμήμα  της  

Πολεοδομίας ,  γιατί  εάν  υπάρχει  τέτοια  περίπτωση  δηλαδή ,  ώστε  να  

μην  έχουμε  τέτοιο  πρόβλημα .  Και  από  εκεί  και  πέρα ,  αλλά  αυτή  την  

στιγμή  το  ταμείο ,  από  την  στιγμή  που  έχουν  βγει  οι  κατάλογοι  αυτοί  

εδώ  και  έρχεται  στο  ταμείο  Χρηματικός  Κατάλογος ,  από  εκεί  και  πέρα ,  

εγώ ,  δηλαδή ,  φέρνω ,  σαν  το  ταμείο  μιλάω ,  μιλάω  σαν  ταμείο ,  το  

καταλαβαίνετε  αυτό  που  λέω  φυσικά  έτσι ;  Όταν  βγαίνει  ο  Χρηματικός  

Κατάλογος  πρέπει  και  τον  Χρηματικό  Κατάλογο ,  πράξη  εφαρμογής  ή  

οτιδήποτε   είναι  της  Πολεοδομίας .  Μόλις  βγει  ο  Χρηματικός  

Κατάλογος  έρχεται .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  για  να  μην  φέρνουμε  τον  καθένα  κάθε  φορά  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ζητάω  την  έγκριση ,  ώστε  αυτοί  που  

δικαιούνται  την  έκπτωση  να  την  παίρνουν  με  την  έγκριση  την  γενική  

που  θα  πάρουμε  τώρα .  Να  μην  έρχεται  κάθε  φορά  ο  κάθε  Χαρίτος  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  αλλά  αυτό  που  λέτε  έπρεπε  να  γίνει  εντός  εξαμήνου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Θα  το  δω  αυτό  εδώ  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο ,  να  το  δείτε  και  με  προσοχή .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δω  και  θα  σας  πάρω  τηλέφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  πράγμα  θέλω  να  σας  ρωτήσω .  Για  να ,  διευκρίνηση .  Εδώ  η  

παράγραφος  2 λέει  ότι  για  πράξη  επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα  που  

έχουν  εκδοθεί  μέχρι  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος ,  η  μείωση  

εφαρμόζεται  υπολογισμένων  με  τα  ήδη  καταβληθέντα  ποσά  και  

εκδίδεται  εκ  νέου  η  πράξη  επιβολής  το  αργότερο  εντός  έξι  μηνών .  

Δηλαδή ,  αυτές  οι  πράξεις  έχουν  ήδη  εκδοθεί  εντός  έξι  μηνών  από  την  

έκδοση  του  νόμου  στην  παράγραφο  2;  Ρωτάω .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  λέει  παρακάτω  ότι  στις  περιπτώσεις  αυτές  η  προθεσμία  καταβολή  

των  οφειλών  δύναται  με  απόφαση  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  περάσει  η  ημερομηνία  θα  πρέπει  να  έρθει  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Αυτό  που  λέει  μέσα ,  αλλά  δεν  ξέρω  πότε  εκδοθήκανε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή ,  ο  συνάδελφος  σας  ρώτησε ,  είμαστε  εμείς  σε  αυτή  την  

περίπτωση  της  παραγράφου  2;  Εάν  είμαστε  θα  θέλαμε  να  το  δείτε  με  

προσοχή .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτή  την  στιγμή  δεν  ξέρω  εάν  είμαστε  και  το  πότε  

έχουν  βγει  αυτές  εδώ .  Εάν  είναι  χθεσινές  ή  εάν  είναι ,  δηλαδή ,  όπως  

είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ότι  έπρεπε  να  βγουν  κανονικά  αρχής  

γενομένης ,  μάλλον  από  το  Αύγουστο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  θα  μαλώσουμε ,  περίπου  κατά  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι…  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πιθανόν  να  έχουν  βγει  από  τότε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πράξεις  επιβολής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  ξέρω  τις  ημερομηνίες .  Δεν  τις  ξέρω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  οι  πράξεις  επιβολής ,  λέει  ο  νόμος ,  εάν  έχουν  εκδοθεί  έξι  

μηνών  από  την  δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου .  Σας  παρακαλώ  δείτε  

το  με  προσοχή ,  για  να  μην  λάβουμε  απόφαση  η  οποία  …  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  λέω ,  ότι  δεν  ξέρω  πότε  έχουν  βγει  για  να  έρθουν  στο  Ταμείο .  Δεν  

το  ξέρω  αυτή  την  στιγμή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θέλαμε  να  το  δείτε  αύριο  με  προσοχή  και  να  …  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δω  αύριο  και  θα  σε  πάρω  τηλέφωνο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  είχα  σηκώσει  το  χέρι  μου ,  δεν  ξέρω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  κουβεντιάζουμε ;  Απλώς  να  ενημερώσω  το  σώμα…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  να  ενημερώσω  το  σώμα  η  υπηρεσία  το  ήξερε .  Ενημερώθηκε  

από  υπηρεσιακούς  παράγοντες .  Ολιγώρησε  και  έχουμε  αυτό  εδώ  κύριε  

Αντιδήμαρχε .  Και  θα  έχουμε  σοβαρότατο  πρόβλημα  νομιμότητας .  

Καλά  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  είπε  ο  κ .  Χαρίτος  να  το  δει  το  θέμα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Αυτή  την  στιγμή  δεν  έχετε  καταλάβει  κάτι .  Όταν  φέρανε ,  φέρανε  τον  

νόμο .  Τον  νόμο  μπορεί  ο  κάθε  Χαρίτος  να  έρθει  μέσα  και  να  τον  

διαβάσει  τον  νόμο .  Χάρηκα  πολύ .  Πείτε  μου  για  ποιο  λόγο .  Και  έκατσα  

και  έγραψα  αυτό  το  πράγμα  εδώ .  Για  πείτε  μου  παιδιά ,  για  ποιο  λόγο  

το  φέρνουμε  αυτό  το  πράγμα  εδώ ;  Και  μου  λέει  ότι  αυτή  την  στιγμή  

έχουν  εκδοθεί ,  έχουν  εκδοθεί  από  την  Πολεοδομία  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  παρελθόν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχουν  εκδοθεί ,  πράξη  εφαρμογής .  Εμείς  στο  ταμείο  έχουμε  αυτές  εδώ  

που  μας  έρχονται  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μα  εγώ  σας  λέω  αυτό  που  έφερα  εδώ  τώρα  για  να  ψηφίσουμε .  Εγώ  τι  

θέλω  να  ψηφίσουμε ;  Όχι  εάν  είναι  νόμιμες  οι  πράξεις  και  εάν  έχουν  

γίνει  νόμιμες  οι  πράξεις .  Εγώ  αυτό  δεν  το  ξέρω  αυτή  την  στιγμή .  

Υποθέτω  ότι  είναι  όλες  νόμιμες  αυτές  που  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ‘εάν  δεν’  είναι  σχετικό  όμως .  Εγώ  αυτή  την  στιγμή  θέλω  να  

ψηφίσουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ώστε  να  μην  έρχεται  ο  καθένας  

εδώ  μέσα .  Δηλαδή ,  ο  ταμίας  να  έχει  την  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  να  λέει  ότι  Χαρίτος ,  20% δώσε  τα ,  πάρε  τα .  Εγώ  αυτό  

θέλω  αυτή  την  στιγμή .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  το  δει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  με  προσοχή ,  να  το  αποσύρουμε  και  να  

έρθει  στο  επόμενο  συμβούλιο  εάν  οι  πράξεις  επιβολής  έχουν  

επανεκδοθεί  στο  πρώτο  εξάμηνο ,  όπως  τάσσει  ο  νόμος  από  την  

δημοσίευσή  του  για  την  κάθε  μία  περίπτωση ,  για  να  είναι  σίγουροι  οι  

συνάδελφοι ,  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  την  ψηφίσει .   

 Ομόφωνα  αποσύρεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

ΠΡΑΚ .  1/1/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  εκποίησης  υλικών  που  προέρχονται  από  τη  διαχείριση  

 των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  και  βιοαποβλήτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Περιμένω .  Συνάδελφοι ,  τριακοστό  πρώτο  

θέμα .  Η  κυρία  Ιλανίδου  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  και  άλλοι  συνάδελφοι  που  θέλουν  να  ρωτήσουν ;  Να  

τοποθετηθούν ;  Παρακαλώ  εσείς  μόνο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μου  είπε  καθηγητής  από  το  4ο  Λύκειο  ότι  στο  σχολείο  τους  κάνουν  

ανακύκλωση  εδώ  και  χρόνια ,  φέρνουν  και  από  το  σπίτι  ακόμα  

εφημερίδες ,  βιβλία  και  τα  λοιπά ,  κάνουν  ανακύκλωση  μέχρι  και  

καμένα  λάδια  και  ότι  από  αυτά  τα  έσοδα  που  είχαν  συντηρούν  την  

θεατρική  τους  ομάδα ,  κάνουν  κάποιες  εκδρομές .  Δεν   ξέρω ,  πάντως  

στηρίζουν  το  σχολείο  τους  με  χρήματα  με  τα  οποία  δεν  μπορούσε  να  το  

στηρίξει  ο  Δήμος .   

 Τώρα  πέρασαν  κάποιοι  υπάλληλοι  από  την  υπηρεσία  του  κ .  

Χράπα  στην  Καθαριότητα  και  τους  ενημέρωσαν  ότι  από  εδώ  και  πέρα  

δεν  θα  δικαιούνται  πλέον  να  κάνουν  ως  σχολείο  την  ανακύκλωση  αλλά  

θα  γίνεται  μέσω  του  Δήμου .   

 Ρωτάνε  αυτοί  οι  άνθρωποι ,  εμείς  αυτά  τα  έσοδα  που  είχαμε  θα  

καρπωνόμαστε  πλέον  έσοδα ;  Τι  θα  γίνει  με  αυτό  το  ποσό ;   

 Εάν  είναι  να  τοποθετηθώ  κιόλας ,  να  τους  δίνουμε  τους  

ανθρώπους  κάτι  ανταποδοτικά .   Εάν  τυχόν  γίνει  από  εδώ .  Δηλαδή  

αυτό ,  ερώτηση  με  τοποθέτηση  μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βασικά  το  θέμα  είναι  να  μπορέσουμε  να  εκποιήσουμε  τα  υλικά  τα  

οποία  προέρχονται  από  χωριστή  συλλογή .  Σε  αυτήν  φάση  έχουμε  το  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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χαρτί  που  μας  καίει  άμεσα  που  θα  τοποθετήσουμε  χαρτί  στις  υπηρεσίες  

τις  δημόσιες  και  στα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  πολύ  σύντομα  και  την  

χωριστή  συλλογή  των  μετάλλων .   

 Από  την  στιγμή  που  θα  πάρουμε  το  ΟΚ  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  θα  μπορέσουμε  να  εκποιήσουμε ,  θέλουμε  μετά  να  

υπογράψουμε  μια  σύμβαση  με  κάποιο  ανακυκλωτή ,  ο  οποίος  θα  τα  

παραλαμβάνει  και  θα  δίνει  το  αντίτιμο  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  το  

οποίο ,  βέβαια  θα  διατίθεται ,  όπως  γνωρίζετε  και  εσείς  καθαρά  για  την  

χωριστή  συλλογή  και  την  κυκλική  οικονομία .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  αυτό  που  είπε  η  κυρία  Ιλανίδου ,  θεωρητικά  

μπορούμε  να  κάνουμε  τα  πάντα .  Ουσιαστικά  μπορούμε ,  κυρία  

Ιλανίδου ,  που  είστε  και  μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  να  

ψηφίσουμε  να  δώσουμε  ένα  ποσό  σε  κάποια  σχολεία ;  Έχουμε  το  

δικαίωμα .  Εσείς  τι  λέτε ;  Στην  Οικονομική  Επιτροπή  είστε .  Τα  

γνωρίζετε  πολύ  καλά  αυτά .  Έχουμε  το  δικαίωμα  να  το  κάνουμε ;  Να  

πάμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  να  πούμε  ότι  1.000 ευρώ  στο  4ο  

Γυμνάσιο .  Μπορούμε  να  το  κάνουμε ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  εξαιρέσουμε  σχολείο  μπορούμε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μπορούμε  να  το  κάνουμε ;  Σας  ρωτώ .  Διαδικαστικά  και  νομικά ;  Δεν  

μπορούμε .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  μπορούμε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  εξαιρέσουμε  όμως  σχολείο…  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Μπορούμε  να  πούμε  σήμερα  εμείς  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  θα  σας  

δώσουμε  ανταποδοτικά  5 χιλιάρικα  ή  3 χιλιάρικα  ή  500 ευρώ ;   Είναι  

δυνατόν  να  το  πούμε  αυτό  το  πράγμα ;   

 Σίγουρα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  ανταπόδοση .  Αυτή  η  

ανταπόδοση  όμως  θα  είναι  σε  πολύ  διαφορετική  βάση  καθιερωμένη .  

Όχι  σε  συναλλαγής ,  μου  έδωσες  πέντε ,  πάρε  τρία  κιλά .  Μου  έδωσες ,  

πάρε  πέντε  ευρώ .  δεν  είναι  αυτή  η  διαδικασία  που  θα  πρέπει  να  

λειτουργήσει  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  γενικότερα  ο  Δήμος .   

 Η  ανταπόδοση  αυτή  την  στιγμή  εξετάζεται  από  τις  υπηρεσίες  

μας ,  από  τον  κ .  Διευθυντή ,  από  τον  υπεύθυνο  του  τμήματος  

Περιβάλλοντος  και  θα  είναι  σε  μορφή  κάποιου  δώρου ,  προς  το  παρόν  

και  μάλλον  αυτό  το  δώρο  θα  είναι  από  χορηγίες ,  όχι  από  χρήματα  του  

Δήμου ,  γιατί  δεν  μπορούμε  να  το  κάνουμε  από  χρήματα  του  Δήμου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  συμπληρώσω  στην  κυρία  Ιλανίδου  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χράπας  

και  νομίζω  σε  μεγάλο  βαθμό ,  εγώ  τουλάχιστον ,  ικανοποιήθηκα ,  άρα  

λοιπόν ,  είναι  στην  σκέψη  να  βοηθήσει  με  έναν  τρόπο ,  το  οποίο  μπορεί  

το  σχολείο  που  αναπτύσσει  κάποιες  δράσεις .  Άρα  λοιπόν ,  μπορεί  να  

έρθει  σε  κάποια  συνεννόηση ,  οπότε  να  ικανοποιηθεί  και  η  θεατρική  

τους  ομάδα ,  παραδείγματος  χάρη ,  τι  έχει .   

 Να  το  δείτε  και  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  όλοι  οι  συνάδελφοι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  37/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1) Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  

2) Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  

 και  Άνω  Βροντούς ,  

3) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  

4) υποστήριξης  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην   

πρόσκληση  του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα   

& Καινοτομία  με  τίτλο  

 ¨Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Πόλης  Σερρών¨ ,  

5) για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Α:   

Διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή /προώθηση  της  λειτουργίας   

του  Κέντρου  Συμβουλευτικής) ,  

6) για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Β:   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

19

Υποστήριξη  στη  διοργάνωση /υλοποίηση  εκδηλώσεων) ,  

7) συντήρησης  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  Άνω  

Βροντούς ,  

8) εργασιών  εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρησης  

των  

 μετρητικών  διατάξεων  καταγραφής  δεδομένων ,  

9) συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018,  

10) καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,   

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  από  το  ένα  έως  το  δέκα .  

Συμφωνείτε  όλοι  οι  συνάδελφοι ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Συντήρηση  

κοινόχρηστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  38/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   Συντήρηση  

κοινόχρηστων  

 χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  39/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  κυνοκόμου  για  τις  

 ανάγκες  του  κυνοκομείου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  40/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  υποστήριξης  

υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  πρόσκληση  του  Ε .Π .  

Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα  & Καινοτομία  με  τίτλο  

¨Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Πόλης  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  41/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  δράσεις  

δημοσιότητας  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Α:  Διαφημιστικό  υλικό  για  την   

προβολή /προώθηση  της  λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  42/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  δράσεις  

δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Β:  Υποστήριξη  στη  

διοργάνωση /υλοποίηση  εκδηλώσεων)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  43/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   συντήρησης  

εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  Άνω  Βροντούς  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  44/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εργασιών  

εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρησης  των  μετρητικών  

διατάξεων  καταγραφής  δεδομένων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  45/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   συντήρηση  

παιδικών  

 χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  46/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   καθαρισμός  

ρεμάτων  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  47/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  

Ορεινής  και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Άνω  Βροντούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  

Ορεινής  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  48/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  

Άνω  Βροντούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων:  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  

 χώρων  Δημαρχείου  Σερρών¨ ,  

β)  1ου  ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Επέκταση  δικτύου   

πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨  και  

γ)  2ου  ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού)  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  και  το  τριάντα  τρία  ομόφωνα .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

Δημαρχείου  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:50/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  1ου  

ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  

Σερρών  έτους  2017¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  51/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  2ου  

ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού)  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  

έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  52/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  διαγραφής  των  κ .κ .  Σφετκοπούλου  Κλεονίκη ,  

Παπαδοπούλου  

 Θεοδώρα  κλπ   οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  53/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  κ .κ .  Σταμτσίου  Χριστίνας ,  Olympic Εμπορικές   

Επιχειρήσεις  κλπ  οφειλετών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019  

20

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  54/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  περί  αλλαγής  εξωτερικού   

χρώματος  των  Ε .  .Χ .  Αυτοκινήτων  (ΤΑΞΙ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Υπάρχει  πρόταση  να  γίνουν  λευκά  και  εξηγεί  

για  ποιο  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  ότι  εξηγεί  για  ποιο  λόγο ,  οι  Σύλλογοι  για  λόγους  οικονομίας ,  λέω  

απλά  τι  διάβασα .  Αυτή  είναι  η  εξήγηση  που  δίνουν  οι  άνθρωποι  των  

ταξί .   Ερώτηση ;  Τοποθέτηση ;  Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Γκότσης .  

Παρακαλώ  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  Θέλει  κάποιος  να  κάνει  κάποια  

ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τα  ταξί  μια  διευκρίνιση  μόνο .  Είναι  τα  ταξί  που  έχουν  έδρα  την  

πόλη ,  μόνο  τα  ταξί  της  πόλης ,  ο  Άγιος  Χριστόφορος ,  γιατί  έκανα  και  

ερώτηση ,  πήγα  τώρα  και  του  είπα  του  μπάρμπα ;  Τα  άλλα ;  Σκούταρι ;  

Όχι ,  μου  λέει  δεν  έχουν  καμία  δουλειά  αυτά ,  μόνο  όσα  είναι  στην  πόλη  

μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέρασε  και  από  εμάς ,  από  την  Ποιότητα  Ζωής ,  κυρία  Δρίγκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  τα  ταξί .  Δεν  μπορεί  να  είναι  άσπρα-κίτρινα  αλλά  μόνο  της  πόλης .  

Άσπρα ,  κάτασπρα  σαν  περιστέρια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορεί  οι  Σύλλογοι ,  δεν  κατάλαβα  τον  οικονομικό  

λόγο  που  επικαλούνται .  Νομίζω  ότι  να  αναστατώσουμε  τους  κατοίκους  

της  πόλης ,  γιατί  τα  ταξί  είναι  ένα  μέσο  μαζικής  κυκλοφορίας ,  να  

αναστατώσουμε  τους  κατοίκους  και  ανθρώπους  που  τα  χρειάζονται  που  

οι  πιο  πολλοί  είναι  σε  μεγάλη  ηλικία ,  να  διαπιστώσουν  πότε  θα  έρθει  

το  ταξί  από  κίτρινο  σε  άσπρο ,   αλλά  δεν  είναι  μόνο  αυτός  ο  λόγος .   

Έχω  την  αίσθηση ,  βοήθαμε  Ηλία  ως  μαθηματικός ,  έχω  την  

αίσθηση  ότι  στην  Φυσική  υπήρχε  ένας  όρος  που  έλεγε  ότι  το  κίτρινο  το  

χρώμα  είναι  το  χρώμα  που  διακρίνεται  ευκολότερα  …  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  έχουν  αχρωματοψία  όλοι  παππούδες ,  οπότε  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  την  αίσθηση  ότι  το  κίτρινο  χρώμα  επιλέχθηκε  σε  πρώτη  φάση  από  

όλα  τα  μέσα  δημόσιας  συγκοινωνίας  ακριβώς  γιατί  έχει  καλύτερη ,  

φαίνεται  ευκολότερα  και  έχει  πιο ,  ερεθίζει  τον  οφθαλμό  πιο  γρήγορα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  να  ψηφίσουμε .  Συμφωνείτε  όλοι…  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  λέει  όχι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  λέω  όχι ,  παρών  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Υπάρχουν  και  σε  άλλες  πόλεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  Κύπρο .  Και  στην  Κύπρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Γιατί  το  κάνουν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σου  απαντώ .  Για  να  μειώσουν  το  κόστος  μετά  την  αγορά  του  

αυτοκινήτου  για  το  βάψιμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  τα  παίρνουν  άσπρα  κατευθείαν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  πολύ  προβληματίζομαι  γι '  αυτό  το   θέμα .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  55/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  τον  μήνα  Ιανουάριο  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  15 έως  17 Ιανουαρίου  2019.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  56/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ  σε  όλους .   

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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1-2019:  Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

άρθρου  1 του  Π .  .  270/11-3-1981 (ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  

2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

2-2019:  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 .  

 

3-2019:  Ορισμός  υπαλλήλου  υπεύθυνου  λογαριασμών  για  την  

ηλεκτρονική  καταχώρηση  και  πληρωμή  έργων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

4-2019: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  

Δημοτικού  Σχολείου  στο  Ο .Π .  341  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

5-2019: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  

βελτίωση  προσβασιμότητας ,  έτους  2016   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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6-2019: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  

κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

7-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  Συνέδριο  της  

Κ .Ε .  .Ε .  

  από  την  23η   έως  την  24η   Ιανουαρίου  2019 στη  

Θεσσαλονίκη  και  

  ορισμός  εκπροσώπων  του .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

8-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  

  υπάρχοντος  προσωπικού  από  15-06-2019 έως  31-03-2020 

για  την  

  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  ¨Κέντρο  

Κοινότητας  

  Δήμου   Σερρών   με   παράρτημα   ΡΟΜΑ¨   στο   πλαίσιο   του   

Ε .Π .  

  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

9-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  
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  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-06-2019 έως  31-12-2019 

για  την  

  υλοποίηση   της   συγχρηματοδοτούμενης   δράσης   ¨Δομές   

παροχής  

  βασικών  αγαθών :  Παροχή  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  

Δήμου  

  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

10-2019:  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  Σύμβασης  με  το  Ν .Π .  

Ιδιωτικού  

  Δικαίου  με  την  επωνυμία  ¨Εθνικό  Κέντρο  Έρευνας  και  

Τεχνολογικής  

  Ανάπτυξης¨  (ΕΚΕΤΑ) ,  εποπτευόμενο  από  το  Υπουργείο  

Παιδείας  

  Έρευνας   και   Θρησκευμάτων ,   για   τη   συμμετοχή   στο   

Ευρωπαϊκό  

  Πρόγραμμα  Wi-Fi4EU.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

11-2019:  Έγκριση  έντοκης  κατάθεσης  του  χρηματικού  υπολοίπου  του  

Δήμου  

  Σερρών  σε  λογαριασμό  πιστωτικού  ιδρύματος .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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12-2019:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  229/2018 απόφασης  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών  με  

θέμα  ¨Κατάταξη  σκοπευτηρίου  Καλών  Δένδρων  σε  ομάδες¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

13-2019:  Απολογισμός  δράσεων  του  τμήματος  Τουρισμού  έτους  

2018.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

14-2019:  Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  ¨Marketing 

plan¨  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

15-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  

τουρισμού  στο  

εξωτερικό  κατά  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

  

16-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  12.570,33 € για  τη  

λειτουργία  του  δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  
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συντροφιάς  και  για  την  υλοποίηση  των  ενεργειών  

διαχείρισής  του ,  έτους  2018.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

17-2019: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2019 που  αφορά  τροποποίηση  το  σύμφωνα  με  τις  

παρατηρήσεις  της  Αποκεντρωμένης   (Αν  1η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

18-2019: Ομοίως  (2η  Αναθ . )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

19-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  απομείωση  /ενίσχυση  ΚΑΕ  οφειλών  

εξόδων  |ΠΟΕ  για  το  έτος  2019 (Αναμ .  3η  )     

 1327  27/01/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

20-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  του  εσωτερικού  κανονισμού  

λειτουργίας  του  

Κέντρου   Κοινότητας   Δήμου   Σερρών   με   παράρτημα   

ΡΟΜΑ   στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  

με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  
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21-2019:   Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :  6049/20-02-2018 

σύμβασης  προμήθειας  τροφίμων  για  την  Κοινωνική  Κουζίνα  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

22-2019:   Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :   31785/17-10-2018 

σύμβασης  ασφάλισης  τροχαίου  υλικού  Δήμου  Σερρών ,  για  

το  διάστημα  20-10-2018 έως  20-10-2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

23-2019:   Έγκριση  τροποποίησης  των  υπ’  αριθμ . :  40148/13-12-2018 

σύμβασης  προμήθειας  άλατος  αποχιονισμού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

24-2019:   Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

25-2019:  Διαγραφή  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

26-2019:  Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας  

και  παράλληλη  απομάκρυνση  του  σώματος  περιπτέρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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27-2019:  Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  

δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

28-2019:  Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  στην  ιδιοκτησία  

με  αρ .  20 στο  Ο .Π .  310α .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

29-2019:  Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  στην  ιδιοκτησία  

με  αρ .  

Κτηματογράφησης  1513001, στο  Ο .Π .  286.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

30-2019:  Έγκριση  ή  μη  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  9 

καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

31-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  αρ .  19 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

32-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  των  

Τ .Κ . :  Κ .  Μητρούση ,  Προβατά ,  Βαμβακιάς  και  

Μονοκκλησιάς   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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33-2019: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  των  

Τ .Κ . :  Αδελφικού ,  Αγ .  Ελένης  και  Πεπονιάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

34-2019:  Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  αγροτεμαχίων  του  

αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

35-2019:  Έγκριση  προσφοράς  μίσθωσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

36-2019:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  

έκτασης  στον  Ι .Ν .  Αγ .  Νικολάου  Κουμαριάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚ:   Αποσύρεται  το  θέμα :  Σχετικά  με  εφαρμογή  διατάξεων  του  

άρθρου  142 του  Ν .   

1/1/2019  4495/2017 περί  μείωσης  ποσού  εισφοράς  σε  χρήμα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

37-2019:  Έγκριση  εκποίησης  υλικών  που  προέρχονται  από  τη  

διαχείριση  των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  και  

βιοαποβλήτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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38-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

39-2019:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   Συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

40-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  κυνοκόμου  

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

41-2019:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  υποστήριξης  

υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  πρόσκληση  

του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα  & 

Καινοτομία  με  τίτλο  ¨Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Πόλης  

Σερρών¨  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

42-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  δράσεις  

δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Α :  
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Διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή /προώθηση  της  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής)  

 

43-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  δράσεις  

δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Β :  Υποστήριξη  

στη  διοργάνωση /υλοποίηση  εκδηλώσεων)  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

44-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   συντήρησης  

εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Τ .Κ .  Άνω  Βροντούς  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

45-2019:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  εργασιών  

εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρησης  των  

μετρητικών  διατάξεων  καταγραφής  δεδομένων  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

46-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  
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47-2019:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   καθαρισμός  

ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

48-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  

και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Ορεινής   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

49-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  

και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Άνω  Βροντούς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

50-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  

Δημαρχείου  Σερρών¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

51-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Επέκταση  δικτύου  

πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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52-2019:   Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

2ου  ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού)  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

53-2019:    Έγκριση  διαγραφής  των  κ .κ .  Σφετκοπούλου  Κλεονίκη ,  

Παπαδοπούλου  Θεοδώρα  κλπ   οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

54-2019:  Ομοίως  των  κ .κ .  Σταμτσίου  Χριστίνας ,  Olympic Εμπορικές  

Επιχειρήσεις  κλπ   οφειλετών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

55-2019:  Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  περί  αλλαγής  εξωτερικού  

χρώματος  των  Ε .  Δ .Χ .  Αυτοκινήτων  (ΤΑΞΙ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

56-2019: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  15 

έως  17 Ιανουαρίου  

 2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

57-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  του  ΟΕΥ  του  Δήμου  Σερρών   
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58-2019: Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  

ενημερωτική  εκδήλωση  URBACT ΙΙ  που  θα  γίνει  στην  

Αθήνα  στις  28 και  29/11/2018 

 

ΠΡΑΚ .  Σχετικά  με  την  πρόταση  της  δημοτικής  συμβούλου  κα .  

Ιλανίδου  Δέσποινας  να   

2/1/2019  κυματίζει  μεσίστια  η  σημαία  του  Δήμου  κατά  την  ημέρα  της  

επικύρωσης  από  την  Ελληνική  Βουλή  της  Συμφωνίας  των  

Πρεσπών .   

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Αγιαννίδου  Σταυρούλα ,  προσήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

κύκλου  ανακοινώσεων  -  ερωτήσεων  -  προτάσεων .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  1ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος  και  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησαν  μετά  την  

ολοκλήρωση  συζήτησης  του  1ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  
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-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  24ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  24ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  31ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ      ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………….  

 

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

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ……………….  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………….  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ      ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   ……………….  
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………….  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ      ……………….  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………….  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ……………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

 


