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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  5/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  3η  του  μηνός  

ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  

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

αριθμ .  5/28-03-2019 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  33,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  
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ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ-ΒΙΛΛΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   
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ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρών  δεν  ήταν  κανείς .  

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

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

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

 

 

…………………………….  

……………….  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

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

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  3 

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

διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Μερική  ανάκληση  αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

περί  ορισμού  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρου  στα  

διοικητικά  συμβούλια  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  

Σερρών ,  ΚΕΔΗΣ ,  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   και  ΔΗΠΕΘΕ ,  αντικατάσταση  

και  ορισμός  νέων  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρου  στα  

ως  άνω  Διοικητικά  Συμβούλια .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Αντικατάσταση  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  

Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Σερρών  (Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Sportexpo 

2019 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  τις  10 έως  τις  13 

Απριλίου  2019 στο  Διεθνές  Εκθεσιακό  και  Συνεδριακό  

Κέντρο  Θεσσαλονίκης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  κάλυψης  των  εξόδων  της  συνδιοργάνωσης  

δράσεων  στην  περιοχή  του  Λαϊλιά  Σερρών  σε  συνεργασία  

με  το  Φορέα  Διαχείρισης  ¨ΛΑΪΛΙΑΣ  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  

κοινού  τρόπου  ανάδειξης  των  ιστορικών  σημείων  

παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Ανάκληση  των  υπ '  αριθ .  141/2010 και  235/2011 αποφάσεων  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  συναίνεση  διόρθωσης ,  στο  

Ελληνικό  Κτηματολόγιο ,  των  στοιχείων  ιδιοκτήτη  για  

ακίνητο  με  ΚΑΕΚ  441211332002 (Κοινωφελής  χώρος  
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Πυροσβεστικού  Σταθμού  στην  περιοχή  πράξης  εφαρμογής  

¨ 'Εργατικές  Κατοικίες  Σταθμού¨  του  Δήμου  Σερρών) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  για  την  

προμήθεια  εξοπλισμού  και  υπηρεσίας  φύλαξης  χώρου  στο  

πλαίσιο  της  πράξης :  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  

στην  διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του  Δήμου  

μας  σε  ιδιωτικές  κατασκηνώσεις  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  επικαιροποίησης  δράσεων  ΕΚΤ  που  ανήκουν  

στις  επενδυτικές  προτεραιότητες  8i i i ,  8v και  9i  της  

Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  μισθωτή  περιπτέρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:    Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  13ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  ανάγκη  παροχής  της  γενικής  υπηρεσίας  

¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΑΡΚΙΓΚ  ΒΑΡΕΩΝ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

  

ΘΕΜΑ  15ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  ¨Προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  και  

πληροφορικής  και  φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων  για  τις  

ανάγκες  του  τμήματος  μηχανογράφησης  και  των  λοιπών  

υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  -  

υποστήριξης  συστήματος  του  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Περίφραξη  με  

συρματόπλεγμα  του  αριθμ .  333 αγροτεμαχίου  Λευκώνα  

Σερρών¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Αποκομιδή  

απορριμμάτων  .Ε  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  

2017-2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  

σχολείου  Γυμνασίου-Λυκείου  του  Δήμου  Σερρών  για  το  

σχολικό  έτος  2019-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  634/2017 Α .  .Σ .  και  

καθορισμός  ειδικού  προστίμου  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  και  

αποθήκευσης  αντικειμένων  που  έχουν  αφαιρεθεί  λόγω  

αυθαίρετης  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  εκμίσθωσης  

τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  730 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Λευκώνα  με  σκοπό  τη  λειτουργία  Αθλητικού  

Ιππικού  Ομίλου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  1170 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σκουτάρεως .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του  2ου  

ορόφου  των  8ου  και  25ου  Δημοτικών  Σχολείων  για  τη  

στέγαση  των  υπηρεσιών  της  Πρωτοβάθμιας  και  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  δωρεάν  

παραχώρησης  κατά  χρήση :   

α)  του  Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Βροντούς  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨Η  Συνάντηση¨  και  

β)  του  Δημοτικού  Σχολείου  Κουμαριάς  στον  Εκπολιτιστικό  

Σύλλογο  Κουμαριάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση  τροποποίησης  των  όρων  δόμησης  στο  χώρο  

του  Γηροκομείου ,  στο  Ο .Τ .  715 στην  Πολεοδομική  Ενότητα  

¨Άγιοι  Ανάργυροι¨  (Π .Ε .  5)  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

ΙΙ¨  με  τίτλο  ¨Κατασκευή ,  επισκευή  και  συντήρηση  

αθλητικών  εγκαταστάσεων  των  Δήμων¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ   27ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1) Για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

2) Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών ,  

3) Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως ,  

4) Ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  

κοιμητηρίων ,  

5) Τεχνική  υποστήριξη  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  

¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  

Κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ ,  

6) Δαπάνες  κατεδάφισης  αυθαίρετων  ή /και  επικίνδυνων  

κτισμάτων ,  

7) Νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018,  

8) Κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση-διαχείριση  

κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  και  

9) Τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European Decades).  

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

Δούκας  Γ . ,  Μερετούδης  .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  
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α)  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  

προσβασιμότητας ,  έτους  2016,  

β)  Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως ,  

έτους  2016  και  

γ)  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  

στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  

έργων :  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  

στοιχείων  οδικής  ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  

Σερρών¨  και  

β)  1ου  ΑΠΕ  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Σερρών  

έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΘΕΜΑ  30ο:   Απαγόρευση  στάσης  -  στάθμευσης  πλησίον  του  

σχολικού  συγκροτήματος  του  4ου  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:  Διαγραφή  οφειλέτη  από  βεβαιωτικό  κατάλογο .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  
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ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  αιρετών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

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

για  το  μήνα  Απρίλιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  και  του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  Κων /νου  κατά  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :   Έγκριση  χορήγησης  έκτακτης  επιχορήγησης  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  βελτίωση  κλειστού  γυμναστηρίου  της  

κοιλάδας  Αγίων  Αναργύρων   

 

ΘΕΜΑ  2Ο  :   Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  

στο  1ο  Forum  Κυκλικής  Οικονομίας  στην  Ελλάδα  Circular  
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Economy in Greece,  στην  Αθήνα  από  8 έως  9 Απριλίου  

2019  

 

ΘΕΜΑ  3Ο  :   Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών  για  την  

συγκρότηση  ΔΣ  του  ΝΠ  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 

ΘΕΜΑ  4Ο  :  Αντικατάσταση  Προέδρου  Δημοτικής  Επιτροπής  

Παιδείας   

 

ΘΕΜΑ  5Ο  :   Αντικατάσταση  Προέδρου  και  μέλους  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  ΠΕ  Δήμου  Σερρών  λόγω  παραίτησης .   

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

………………………  

……………..  
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5Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  εκ  μέρους  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  εκφράσω  τα  

ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  και  τα  δικά  μου  αλλά  νομίζω  η  άποψη  

αυτή ,  η  σκέψη  αυτή  είναι  σύμφωνη  και  από  όλους  σας ,  για  τον  χαμό  

του  Παναγιώτη  Σαρακινίδη ,  του  συζύγου  της  πρώην  αντιδημάρχου  της  

κυρίας  Μπιτζίδου .  Πρόκειται  για  έναν  άνθρωπο  που  τον  γνώριζα  τα  

τελευταία  18 χρόνια ,  καθηγητής ,  ένας  άνθρωπος  εξαίρετος  

οικογενειάρχης ,  πάντα  χαμογελαστός ,  κοινωνικός ,  ένας  άνθρωπος  με  

θετική  ενέργεια .  Ας  είναι  ελαφρύ  το  χώμα  που  τον  σκεπάζει .  Τα  

ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  την  κυρία  Μπιτζίδου .   

 Θα  ήθελα  να  ανακοινώσω  τα  εξής :  μου  έχει  αποσταλεί  η  εξής  

δήλωση  ανεξαρτητοποίησης  του  κυρίου  Γάτσιου  Ιωάννη .  

 Ανακοινώνω  την  δήλωση .   

 

 Κύριε  Πρόεδρε ,   

 Δια  της  παρούσης  δηλώνω  ότι  ανεξαρτητοποιούμε  από  την  

παράταξη  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερρών  για  πολιτικούς  λόγους .   

 

 Η  πρώτη  ανακοίνωση  είναι  αυτή  που  έχω  να  κάνω  στο  σώμα .  Η  

δεύτερη  ανακοίνωση  είναι  από  την  κύριο  Μερετούδη .   

Προς  τον  Δήμαρχο  του  Σερρών  κύριο  Πέτρο  Αγγελίδη  και  τον  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,   
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Για  λόγους  προσωπικούς  σας  γνωρίζω  ότι  παραιτούμαι  από  την  

θέση  του  αντιδημάρχου  Κοινωνικής  Μέριμνας ,  Υγείας ,  Παιδείας  και  

Δια   Βίου  Μάθησης ,  από  την  θέση  του  Προέδρου  της  Ενιαίας  Σχολικής  

Επιτροπής  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης ,  από  μέλους  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής ,  από  μέλος  της  δημοτικής  παράταξης  με  την  επωνυμία  

Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερρών .   

 

Επίσης ,  έχω  άλλη  μια  δήλωση  ανεξαρτητοποίησης  του   δημοτικού  

συμβούλου  κ .  Καδή  Γεωργίου .   

 

Προς  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ .  Γαλάνη  

Στέργιο .   

 

 Κύριε  Πρόεδρε ,    

Δια  της  παρούσης  δηλώνω  ότι  ανεξαρτητοποιούμε  από  την  

δημοτική  παράταξη  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερρών  για  πολιτικούς  

λόγους .   

 Ο  δημοτικός  σύμβουλος ,   

 Καδής  Γεώργιος .   

 

Επίσης  μετά  από  αυτές  τις  τρεις  ανεξαρτητοποιήσεις  έχω  και  μια  

ανακοίνωση  όπως  έχει  έρθει  ένα  πρακτικό  διαγραφής  από  την  δημοτική  

παράταξη  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων .   

 

Σέρρες  26/3/2019 

Πρακτικό  αριθμό  1 
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Κατά  την  συνεδρίαση  των  δημοτικών  συμβούλων  της  δημοτικής  

παράταξης  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων  του  Δήμου  Σερρών ,  που  

έλαβε  χώρα  την  Τρίτη  26 Μαρτίου  ΄19 και  ώρα  21:00΄ ,  στην  αίθουσα  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών  στο  δημοτικό  κατάστημα  Σερρών ,  

έπειτα  από  πρόσκληση  του  επικεφαλής  της  παράταξης  και  Δημάρχου  κ .  

Αγγελίδη  Πέτρου ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  66 τού  Ν1852/10 αποφάσισε  

μετά  από  εισήγηση  του  Δημάρχου  και  διαλογική  συζήτηση  που  

ακολούθησε ,  την  διαγραφή  από  μέλους  της  παράταξης  του  κ .  Τερζή  

Βασιλείου ,  δια  λόγους  αντιδεοντολογικής  παραταξιακής  συμπεριφοράς  

που  δεν  συνάδουν  σε  ενεργά  μέλη  παρατάξεων  και  λόγω  των  

προβλημάτων  που  δημιουργούνται  πλέον  στην  συνεργασία  του  με  την  

Δημοτική  Αρχή  μετά  την  απόφασή  του  να  κατέβει  υποψήφιος  

δημοτικός  σύμβουλος  με  άλλη  δημοτική  παράταξη  και  τον  

απαξιωτικών  δηλώσεών  του  σε  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  για  τον  

Δήμαρχο  και  της  παράταξης  δια  της  οποίας  εξελέγη .   

Οι  κάτωθι  παρόντες  υπογράφοντες  εκλεγμένοι  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  μέλη  της  Δημοτικής  Πρωτοβουλίας  Σερραίων  που  

αποφάσισαν  την  διαγραφή  του  είναι  οι  εξής :   

 

Ακολουθούν  οι  υπογραφές  των  μελών  της  Δημοτικής  

Πρωτοβουλίας  Σερραίων  .   

Το  πρακτικό  το  υπογράφει  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  

παράταξης  Πέτρος  Αγγελίδης ,  όπως  και  οι  σύμβουλοι  οι  οποίοι  

συνυπέγραψαν  το  πρακτικό .   

Αυτές  είναι  οι  ανακοινώσεις  που  είχα  να  κάνω .   

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  πρώτα  τον  κ .  Δήμαρχο ,  εάν  έχει  κάποια  

ανακοίνωση ;  Τους   συναδέλφους  εάν  έχουν  να  ανακοινώσουν  κάτι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στις  ανακοινώσεις .  Παρακαλώ  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αργά  το  μεσημέρι  της  Παρασκευής  έλαβα  ως  Πρόεδρος  της  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   

ένα  έγγραφο  από  το  5ο  Γυμνάσιο  Σερρών  για  την  οικονομική  ενίσχυση  

του  5ου  Γυμνασίου  Σερρών ,  διότι  προκρίθηκε  ανάμεσα  σε  800 και  

πλέον  θεατρικές  ομάδες  ανά  τον  κόσμο  για  να  συμμετάσχει  στο  

Θεατρικό  Φεστιβάλ  στις  Συρακούσες .    

 Και  μόνο  η  συμμετοχή  και  η  διάκριση  αυτή  αποτελεί  ένα  έπαθλο  

και  ένα  βραβείο  για  το  5ο  Γυμνάσιο  και  την  θεατρική  του  ομάδα ,  όπου  

θα  ανεβάσει  το  έργο  ‘Ελένη’  του  Ευριπίδη  σε  ένα  αρχαίο  ελληνικό  

θέατρο ,  στην  πόλη  Ακράη  των  Συρακουσών .  

 Το  αίτημα  προς  την  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   το  ψάξαμε  χθες  και  προχθές  με  

τους  υπηρεσιακούς ,  είναι  για  οικονομική  ενίσχυση  μιας  οι  δαπάνες ,   

όπως  αναλύονται  στην  δεύτερη  σελίδα  του  εγγράφου  που  μας  έστειλε  ο  

διευθυντής  του  5ου  Γυμνάσιου  ανέρχονται  περίπου  στις  8.000 ευρώ ,  εκ  

των  οποίων  οι  7.000 είναι  αεροπορικά  εισιτήρια .   

 Απλά  ανακοινώνω ,  μια  και  οι  συνθήκες  είναι  τέτοιες  και  ο  

χρόνος  και  μάλιστα ,  αφού  δεν  θα  είμαι  εγώ  από  εδώ  και  στο  εξής  

Πρόεδρος  της  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  ,  ανακοινώνω  στο  σώμα  και  στην  Δημοτική  

Αρχή  αυτό  το  έγγραφο  που  ήρθε  σε  εμάς ,  στην  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   για  την  

οικονομική  ενίσχυση ,  ώστε  η  μοναδική   ομάδα  να  εκπροσωπήσει  το  5ο  

Γυμνάσιο ,  μοναδικό  από  όλη  την  Ελλάδα  και  από  όλες  τις  σχολικές  

κοινότητες  την  Ελλάδα  σε  αυτό  το  Θεατρικό  Φεστιβάλ  και  να  ακουστεί  

αυτός  ο  αρχαίος  ελληνικός  λόγος  εκεί  στις  Συρακούσες  στον  
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αρχαιοελληνικό  αυτό  θέατρο ,  εάν  μπορούμε  να  αναλάβουμε  μέρος  των  

δαπανών  ή  όλες  τις  δαπάνες  για  την  συμμετοχή  του  Γυμνάσιου  εκεί .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήρθε  μια  αντιπροσωπεία  από  το  5ο  Γυμνάσιο .  Κάλεσα  τους  

υπηρεσιακούς  παράγοντες  για  να  δούμε  πως  μπορούμε  να  βοηθήσουμε  

οικονομικά  την  υπόθεση  αυτή .  Μας  είπαν  οι  οικονομικοί  παράγοντες  

και  ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Δήμου  αφού  το  ψάξανε  ότι  δεν  

νομιμοποιείται  τέτοια  δαπάνη  για  να  πάρει  απόφαση  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  τους  είπαμε  ότι  πάτε  στην  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   

και  επειδή  υπήρξε  ένα  ανάλογο  αίτημα  από  Δημοτικό  Σχολείο  και  για  

το  Δημοτικό  Σχολείο  είπαμε  ότι  πάτε  στην  Ε .Σ .Ε .Π .Ε . ,  μήπως  εκείνα  

ως  πιο  ευέλικτα  νομικά  πρόσωπα ,  μήπως  μπορούν  αυτοί  να  

επιχορηγήσουν .   

 Πήγαν  στην  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   και  στην  Ε .Σ .Ε .Π .Ε . ,  δεν  μπορούν  να  

επιχορηγήσουν ,  δεν  νομιμοποιείται  η  δαπάνη  ούτε  από  την  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  

ούτε  από  την  Ε .Σ .Ε .Π .Ε . .  Αυτά  τα  εξηγήσαμε  στους  εκπροσώπους  των  

σχολείων ,  τα  κατάλαβαν ,  δυστυχώς  δεν  μπορούμε .   Δεν  νομιμοποιείται  

τέτοια  δαπάνη .   

Εάν  κάποιος  έχει  να  μας  υποδείξει  τρόπο  νομιμοποίησης  της  

δαπάνης ,  μπορεί  να  μας  το  πει  είτε  τώρα  είτε  και  αύριο  και  ευχαρίστως  

να  ληφθεί  απόφαση  αλλά  το  ξεκοκκαλίσαμε  στην  κυριολεξία  το  θέμα .  

Δεν  νομιμοποιείται  τέτοια  δαπάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  θέλει  να  κάνει  κάποια  

ανακοίνωση ;  Είμαστε  στην  φάση  των  ανακοινώσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  ανοίξω  τώρα  συζήτηση ,  είμαστε  στην  φάση  των  ανακοινώσεων .     

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακοίνωση  ως  πρόταση  θα  την  ακούσω .  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  ανακοίνωση  πάνω  σε  αυτό .  Η  Επιτροπή  από  

το  5ο  Γυμνάσιο ,  η  καθηγήτρια  . .  ήρθαν  και  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  ψάξαμε  

και  εμείς  τρόπο ,  δεν  νομιμοποιούμαστε  να  δώσουμε  μια  χορηγία  

κατευθείαν ,  να  πούμε  ότι  πάρτε  δυο  με  τρεις  χιλιάδες .  Η  πολιτική  μας  

βούληση  εννοείται ,  ήταν  να  το  στηρίξουμε  γιατί  είναι  θέατρο  και  σαν  

θέατρο ,  όπως  είπες  ο  κ .  Τερζής ,  διακρίθηκε  να  εκπροσωπήσει  όλη  την  

Ελλάδα ,  όχι  μόνο  τις  Σέρρες .   

 Με  τα  πολλά  να  μην  σας  τα  πολυλογώ  και  μετά  από  συνεδρίαση  

με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρήκαμε  τρόπο .  Ο  τρόπος  είναι  να  

συνδιοργανώσουμε  παράσταση  και  τα  έσοδα ,  να  βάλουν  αυτοί  δικά  

τους  εισιτήρια  ως  Σύλλογος  Γονέων .  Είμαστε  αυτή  την  εβδομάδα  και  

την  προηγούμενη  σε  επικοινωνία ,  η  παράσταση  το  Σάββατο  που  έχουμε  

της  ερασιτεχνική  ομάδας  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  γίνεται  σε  συνεργασία  με  το  

Σύλλογό  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  5ου  Γυμνασίου ,  όπου  θα  βάλουμε  

εισιτήρια  για  να  πάρουν  τα  εισιτήρια .   
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Επίσης ,  την  άλλη  εβδομάδα  έχουμε  . .όπου  παίζουν  ομάδες  της  

Β /θμιας  εκπαίδευσης ,  αυτό  είναι  φυσικά  δωρεάν  αλλά  στην  δική  τους  

περίπτωση  θα  επιτρέψουμε  να  βάλουν  εισιτήριο .  Αυτά ,  βέβαια  

κοινοποιούνται  στα  ΜΜΕ ,  έχουμε  βγάλει  θέσεις  και  τα  λοιπά ,  οπότε  

δυο  παραστάσεις  θα  δοθούν  και  θα  πρέπει  να  τους  στηρίξουμε  όμως ,  

το  γνωστοποιώ  για  να  μπορείτε  να  το  επικοινωνήσετε  και  εσείς  οι  

υπόλοιποι  συνάδελφοι  και  πιστεύω  ότι  με  τις  δυο  παραστάσεις  θα  

καλυφθεί  πολύ  μεγάλο  μέρος  των  εσόδων .  Εάν  βγουν  οι  έξι  από  τις  

οκτώ  χιλιάδες ,  τους  έχουμε  στείλει  και  σε  κάποιους  χορηγούς ,  οπότε  

πιστεύω  ότι  είμαστε  σε  πολύ  καλή  κατεύθυνση .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Κύριε  Φωτιάδη  και  εσείς  κάτι  να  

ανακοινώσετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  βάση  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  εμείς  προτείνουμε  να  

συζητηθεί  η  δυνατότητα  χρηματοδότησης  και  θεωρούμε  ότι  μπορεί  να  

γίνει  αλλά  από  την  κατεύθυνση  του  τουρισμού .  Προτείνουμε  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  να  συνοδέψει  τα  σχολεία  και  να  υπάρξει  από  εκεί  η  

δυνατότητα  χρηματοδότησης .  Νομίζουμε  ότι  αυτό  γίνεται ,  διότι  η  

τεκμηρίωση  για  εξόδους ,  έτσι  θα  το  πω  γενικότερα ,  μπορεί  να  χωρέσει  

και  αυτή  . .  των  δυο  σχολείων .  Νομίζω  ότι  από  εκεί  μπορεί  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ψάξαμε  το  θέμα  από  όλες  τις  πλευρές .  Δεν  υπάρχει  τρόπος .  Τώρα  

αυτό  που  λέει  ο  κ .  Φωτιάδης  είναι  κάτι  αόριστο ,  εντάξει  για  

επικοινωνιακούς  λόγους  το  λέει .  Συγκεκριμένα ,  να  μας  κάνει  κάποιος  

μια  πρόταση ,  ας  έρθει  αύριο  να  μας  πει  ότι  αυτός  είναι  ο  νόμος ,  με  
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αυτόν  τον  νόμο  νομιμοποιείται  να  πάει .  Συγκεκριμένα  πράγματα ,  όχι  

αόριστα  από  εδώ  και  από  εκεί .  Συγκεκριμένα .  Ας  έρθει  και  το  

περάσαμε  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ  μου  ζητήσατε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καταρχήν ,  είναι  όχι  μόνο  αξιέπαινη ,  πάρα  πολύ  σημαντική  αυτή  

επιτυχία  του  5ου  Γυμνασίου ,  νομίζω  ότι  είναι  τιμή  για  την  πόλη  μας ,  

επομένως  σαν  Δήμος  καλό  θα  ήταν  να  μπορούσαμε  κάτι  να  κάνουμε .   

Εγώ  δέχομαι  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ότι  δεν  υπάρχει  η  

δυνατότητα .  Ξέρετε  τι  προτείνω ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Με  την  δική  σας  την  

σκέπη ,  του  Δημάρχου  των  Σερρών  και  επειδή  πρόκειται  για  σχολείο  

του  Δήμου  μας ,  να  πάρετε  εσείς  πέντε  τηλέφωνα  σε  χορηγούς ,  

προσωπικά .  Δηλαδή  να  τον  καλέσετε  εσείς  και  να  πείτε  ότι  είναι  άλλο  

να  πάει ,  εντάξει  η  Διεύθυνση  του  σχολείου ,  όλα  καλά ,  άλλο  όμως  να  

πάρει  ο  επικεφαλής  του  Δήμου  Σερρών ,  ο  Δήμαρχος ,  πέντε ,  δέκα  

χορηγούς  και  να  πει  το  ποσό .   

Είναι  πολύ  σημαντική  αυτή  η  δράση  και  νομίζω  θα  είναι  ένα  έτσι  

πρόκριμα  και  για  άλλα  σχολεία ,  άλλα  παιδιά  να  βγάλουν  την  πόλη  μας  

προς  τα  έξω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  πάνω  σε  αυτό  έχω  να  ανταπαντήσω  το  εξής :  από  τότε  που  είμαι  

Δήμαρχος ,  από  το  ΄11, ξέρετε  τι  πράγματα  έχουμε  κάνει  μέσω  

χορηγιών ;  Πάρα  πολλά .  Και  οι  χορηγοί  είναι  συγκεκριμένοι .  Κάποιοι  

συγκεκριμένοι  επιχειρηματίες  ή  μεμονωμένοι  πολίτες .   
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 Ειλικρινά ,  διστάζω  να  ξανά  πάω  σε  αυτούς  τους  ανθρώπους .  

Αυτοί  οι  άνθρωποι ,  οι  χορηγίες  μην  ξεχνάτε  σώσανε  το  ιστορικό  κτίριο  

του  Ορφέα .    Και  ο  Δήμος  χρηματοδότησε  αλλά  και  χορηγίες  μαζέψαμε  

πάνω  από  60.000 ευρώ  και  σώσαμε  ένα  κτήριο  που  κατέρρεε .  Δεν  

σημαίνει  ότι  δεν  θα  ζητήσω  χορηγίες ,  ευχαρίστως  αλλά  να  κάνω  και  

εγώ  άλλη  μια  πρόταση .  Όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  από  ένα  

κατοστάρικο  να  βάλουμε .  Πρώτος  το  βάζω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  εξαντλήσαμε  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μου  σηκώσατε  το  χέρι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί  να  μην  αφορά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  η  τάξη ,  επειδή  θα  

είναι  το  μοναδικό  σχολείο  της  Ελλάδας ,  γνώμη  μου ,  απευθείας  από  το  

Υπουργείο  χωρίς  δεύτερη  σκέψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  νομίζω  να  κρατήσουμε  την  πρόταση  του  κ .  Τσαλίκογλου ,  η  οποία  

ήδη  ξεκίνησε  να  υλοποιείται  και  να  ευχηθούμε  να  πάει  το  σχολείο  και  

να  εκπροσωπήσει  την  πόλη  μας  και  τον  Δήμο  μας .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τους  συναδέλφους  εάν  έχουν  κάποια  

ερώτηση  ή  επερώτηση  πριν  προχωρήσω  στα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

θέματα ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  μόνο .  Κύριε  Χασαπίδη  σας  ακούω .  

Παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Δυο  ερωτήσεις  έχω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Μια  απευθύνεται  προς  τον  

αντιδήμαρχο  έργων .  Διαβάσαμε  για  το  μεγάλο  έργο  των  

ασφαλτοστρώσεων  των  620.000 ευρώ .  Πώς  έγινε  η  επιλογή  των  

οικισμών  που  θα  γίνει  η  ασφαλτόστρωση ;  Για  την  πόλη  όποιο  δρόμο  

και  να  ασφαλτοστρώναμε  είναι  τόσες  πολλές  οι  ανάγκες ,  δεν  παίρνει  

καμία  αμφισβήτηση ,  όποιο  δρόμο  και  να  επιλέξουμε  θα  έχουμε  δίκαιο .   

Λέω  για  τους  οικισμούς .  Πώς  έγινε  η  επιλογή  των  οικισμών ;  

Εκτός  εάν  είναι  η  Σ .Α .Τ .Α .  που  αντιστοιχεί  στους  συγκεκριμένους  

οικισμούς  και  ήταν  απαίτηση  των  οικισμών ,  γιατί  θέλω  να  παρατηρήσω  

ότι  στην  Δημοτική  Ενότητα  Σκουτάρεως ,   είναι  σχεδόν  όλοι  οι   

οικισμοί .  Μόνο  η  Πεπονιά  λείπει .  Ενώ  στις  άλλες  Δημοτικές  Ενότητες  

δεν  υπάρχει  αυτή  η  πληθώρα  των  οικισμών  που  συμμετέχουν  στις  

ασφαλτοστρώσεις .   

Εγώ  δεν  θα  πω  για  το  χωριό  μου ,  δεν  το  έκανα  ποτέ  αλλά  η  

ανατολική  είσοδος  του  Μητρουσίου  με  τα  μεγάλα  έργα  που  έγιναν  εκεί  

της  αποχέτευσης  κυρίως ,  έχει  γίνει  η  αποκατάσταση  από  τους  

εργολάβους  που  είχαν  την  ευθύνη ,  αλλά  εκεί  οι  δρόμοι  έχουν  γίνει ,  

σαν  μπακλαβάς  είναι .  Θέλει  να  στρωθεί  τάπητας .  Ειδικά  από  την  

ανατολική  είσοδο  προς  το  κέντρο  του  οικισμού .  Εκείνο  γιατί  το  

παρακάμψαμε ;  Αυτό  ήθελα  να  πω  στον  Αντιδήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  τώρα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όταν  βγαίνει  το  τεχνικό  πρόγραμμα  κάθε  χρονιάς ,  την  προηγούμενη  

χρονιά ,  παραδείγματος  χάρη  για  το  ΄19, για  τις  ασφαλτοστρώσεις  του  

΄19, το  ΄18 μέχρι  και  τον  Ιούνιο ,  Ιούλιο ,  οι  πρόεδροι  όλοι  καταθέτουν  

τις  προτάσεις  τι  θέλουν  να  κάνουν  στην  Κοινότητά  τους .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για  την  Σ .Α .Τ .Α .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  με  φτάνει  αυτό .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εμείς  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άρα  είναι  επιλογή  των  οικισμών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επιλογή  αλλά  βάζουν  δυο  με  τρία  θέματα ,  τα  ιεραρχούν .  Λένε  ότι  

πρώτα  οι  ασφαλτοστρώσεις ,  μετά  πεζοδρόμια  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά  και  μαζεύει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  όλα  τα  αιτήματα  εκείνα ,  τα  

καταγράφει  και  ανάλογα  παίρνουμε  τηλέφωνο  και  τους  λέμε  ότι  θα  

κάνουμε  την  ασφαλτόστρωση .  Ποιους  δρόμους  θέλετε ;   

 Πάει  ο  μηχανικός ,  του  δείχνει  ο  Πρόεδρος  ότι  αυτόν  θέλω  και  

αυτόν .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πάντως ,  δείτε  την  είσοδο  του  Μητρουσίου  την  ανατολική ,  να  

μπορέσουμε  να  περιορίσουμε  κάποιο  δρόμο  στην  πόλη ,  είναι  τόσες  

πολλές  οι  ανάγκες  στην  πόλη ,  εάν  μειώσουμε  έναν  δρόμο  δεν  χάθηκε  ο  
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κόσμος ,  να  γίνει  εκείνη  η  ασφαλτόστρωση .  Είναι  πολύ  δύσκολος  

δρόμος  εκείνο  το  κομμάτι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον  αφορά  για  να  ξέρετε  οι  δρόμοι  οι  οποίοι  έχουν  επιλεχθεί ,  έχουν  

γίνει  μελέτες ,  περάσανε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εγκρίθηκαν .  Για  

να  βγάλουμε  έναν  δρόμο  και  να  κάνουμε  έναν  άλλο ,  πρέπει  να  έρθει  

ξανά ,  να  μελετηθεί ,  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  από  την  

Αποκεντρωμένη  να  εγκριθεί ,  πάει ,  έφυγε  ο  εργολάβος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εργολαβία  του  ΄19. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  ΄19 να  βάλουμε  το  θέμα  αυτό  Πρόεδρε  και  να  γίνει .  Από  το  ΄18 

δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  έχω  και  άλλη  ερώτηση  προς  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τους  τελευταίους  έξι ,  επτά ,  μπορεί  και  οκτώ  μήνες ,  έχουμε  μια  

διαφήμιση  της  επιχείρησης ,  τώρα  θα  στεναχωρήσω  και  τους  αγαπητούς  

εκπροσώπους  του  τύπου ,  έντυπου  και  ηλεκτρονικού ,  η  οποία  άρχισε  

πλέον  να  αγγίζει  τα  όρια  της  χορηγίας .  Δηλαδή  εντάξει ,  είπαμε  να  

δώσουμε  κάποια  λεφτά  να  προπαγανδίσουμε  την  ηλεκτρονική  

επικοινωνία  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  αλλά  εγώ  είχα  πει  και  τότε  στους  

προέδρους  της  επιχείρησης ,  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κάθε  δίμηνο  μοιράζει  
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λογαριασμούς  σε  όλους  τους  καταναλωτές .  Θα  μπορούσε  να  βγει  ένα  

μονοσέλιδο  έντυπο  και  να  μοιράζεται  απευθείας  στους  καταναλωτές ,  

γιατί  το  ποσό  πλησιάζει  τις  35.000 ευρώ .  Με  τριάντα  πέντε  χιλιάδες  

ευρώ  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  μπορούσε  να  κάνει  ένα  μικρό  έργο .   

 Είναι  σπατάλη ,  κατά  την  άποψή  μου  και  πρέπει  άμεσα  να  

σταματήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Πρώτο  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  τώρα ;  Γιατί  αντιλήφθηκε  ότι  θα  απαντήσετε  

στην  επόμενη  συνεδρίαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  ήθελα  να  μην  κάνουμε  συζήτηση .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  χορήγησης  έκτακτης  επιχορήγησης  στον   

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  βελτίωση  κλειστού  

γυμναστηρίου  της  κοιλάδας  Αγίων  Αναργύρων  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνάδελφοι  πρώτον ,  συμφωνείτε  να  συζητηθεί  το  θέμα  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης ;  Πρόκειται ,  εάν  είδατε ,  για  το  κατεπείγον ,  το  

FINAL 4 του  βόλεϊ .  Πρέπει  να  γίνουν  κάποιες  εργασίες .  Συνάδελφοι  

συμφωνείτε  ομόφωνα  να  το  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .άδεια  λειτουργίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την  άδεια  λειτουργίας .  Κύριε  Χαρίτο  με  τον  

κ .  Χατζημαργαρίτη .  Συνάδελφοι  συμφωνείτε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

 

Χορήγηση  έκτακτης  επιχορήγησης  50.000  

από  τον  Δήμο  προς  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  263/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών   
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στο  1ο  Forum  Κυκλικής  Οικονομίας  στην  Ελλάδα  Circular  

 Economy in Greece,  στην  Αθήνα  από  8 έως  9 Απριλίου  2019  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  μου  έστειλε  ένα  e-mail .  Θα  ήθελα  να  τον  

παρακαλέσω  για  ένα  συνέδριο  για  την  κυκλική  οικονομία  προέκυψε  

σήμερα ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  αυτή  η  πληροφορία .  Έχετε  τον  λόγο .   Η  

συμμετοχή  του  κ .  Καρπουχτσή  ως  υπευθύνου  στον  τομέα  αυτό ,  

εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  στο  Συνέδριο  για  την  1ο  Forum  

Κυκλικής  Οικονομίας  στην  Ελλάδα  Circular  Economy in Greece.   

 Συμφωνείτε ,  συνάδελφοι ,  να  το  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Κύριε  Καρπουχτσή  λίγο  να  μας  

βοηθήσετε  για  το  θέμα .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

…νομίζω  είναι  ένα  σημαντικό  συνέδριο ,  το  οποίο  γίνεται  για  πρώτη  

φορά  στην  Ελλάδα  και  δείχνει  την  τάση  και  το  ενδιαφέρον  που  υπάρχει  

και  θα  υπάρχει  από  εδώ  και  πέρα  και  θα  απασχολήσει  γενικά  πόλεις  

και  περιοχές  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε  για  την  συμμετοχή ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσουμε  κάτι ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  ερώτημα  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  αποτελέσματα  της  συνεδρίασης  αυτής  θα  μας  γνωστοποιηθούν ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ότι  παρουσιαστεί  και  εγώ  θα  μπορέσω  να  σας  κάνω  μια  εισήγηση  αλλά  

φυσικά  θα  είναι  και  διαθέσιμα  στο  σύνολο  των  μελών  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρπουχτσή  και  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Ο  κ .  Ραμπότας  

παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Στις  14 Απριλίου  γίνεται  μια  ημερίδα  πολύ  σημαντική  για  το  ίδιο  θέμα  

… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  γνωρίζω ,  ξέρω  και  τους  … 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  το  ίδιο  θέμα ,  έχει  διαφορετικές  θεματικές  ενότητες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Καρύδα  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  ή  ήταν  απλά  η  θέση  σας ;  

Συνάδελφοι ,  εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα ,  ο  οποίος  διαφωνεί ,  οι  άλλοι  

όλοι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  επομένως .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  264/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πηγαίνουμε  στα  επόμενα  θέματα .  Έχουμε  το  πρώτο  για  τις  

αντικαταστάσεις .   

 

 

Θέμα  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αντικατάσταση  νέων  μελών  τακτικών  και  αναπληρωματικών  

 για  την  συγκρότηση  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  του   

νομικού  προσώπου  με  την  επωνυμία  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

33 

Μετά  από  ανεξαρτητοποίηση  των  κυριών  Καδή  και  Μερετούδη ,  για  μεν  

τον  κ .  Καδή  προτείνεται  η  κυρία  Αγιαννίδου  Σταυρούλα  αναπληρωτής  

του  Αντιπροέδρου  του  κ .  Αβραμίδη  και  ο  κ .  Κυρτάσογλου  σε  

αντικατάσταση  του  κ .  Μερετούδη  ως  αναπληρωματικό  μέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αβραμίδη  δεν  έχουμε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Λαζαρίδη .  Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .  Επαναλαμβάνω ,  η  κυρία  Αγιαννίδου  στην  θέση  του  κ .  Καδή  και  ο  

κ .  Κυρτάσογλου  στην  θέση  του  κ .  Μερετούδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  265/2019 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα  έπρεπε  να  σας  ρωτήσω  εάν  συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  Συμφωνείτε  φαντάζομαι .  Και  ψηφίζετε  για  

την  αντικατάσταση .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει ,  ας  λέγονται  όλα .  Επόμενο  θέμα .   

 

Θέμα  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αντικατάσταση  του  Προέδρου  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  εκτός  ημερήσιας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κ .  Χαρίτο ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  αντικατάσταση  του  Προέδρου  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  

του  κ .  Βασιλείου  Τερζή ,  προτείνεται  η  κυρία  Αγγιανίδου-  Αρβανίτη  

Σταυρούλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  266/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελευταίο  θέμα  προ  ημερήσιας  διάταξης .   

 

Θέμα  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αντικατάσταση  του  Προέδρου  και  τους  μέλους  της  Ενιαίας  

 Σχολικής  Επιτροπής  Α /θμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου   

Σερρών  λόγω  αίτησης  παραίτησης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  εκτός  ημερήσιας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Παρακαλώ  κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  αντικατάσταση  του  κυρίου  Μερετούδη ,  προτείνεται  ο  κ .  

Κυρτάσογλου  ως  Πρόεδρος .  Και  σε  αντικατάσταση  του  κ .  Καδή  

προτείνεται  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  267/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Εδώ  να  επισημάνω ,  συνάδελφοι  

και  για  τις  ανεξαρτητοποιήσεις  αλλά  και  για  την  διαγραφή ,  πρέπει  να  

ελέγχεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ως  όργανο  η  εγκυρότητά  τους  ή  

μη .  Με  πάγια  νομολογία  του  ΣτΕ  αλλά  από  τις  εγκυκλίους  του  

υπουργείου  δεν  συζητείται  το  θέμα  αυτό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

όπως  βλέπετε ,  συζητούμε  απλά  μόνο  τις  αντικαταστάσεις .   

 Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Μερική  ανάκληση  αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,   

περί  ορισμού  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρου  στα  διοικητικά  

 συμβούλια  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  Σερρών ,  ΚΕΔΗΣ ,  

 Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   και  ΔΗΠΕΘΕ ,  αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών ,   

προέδρων  και  αντιπροέδρου  στα  ως  άνω  Διοικητικά  Συμβούλια .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Σε  αντικατάσταση ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Πρόεδρος  είναι  πάλι  

αντικατάσταση .  Σε  αντικατάσταση  του  Προέδρου  της  ΔΣ  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  του  κ .  Τερζή ,  προτείνεται  ο  κ .  Καρπουχτσής  

Κωνσταντίνος .   

 Ως  Πρόεδρος  του  ΔΣ  της  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   σε  αντικατάσταση  του  κ .  

Τερζή  προτείνεται  επίσης  ο  κ .  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος .   

 Ως  Αντιπρόεδρος  και  μέλος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  πρώτο  θέμα .  Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Πρέπει  να  γίνεται  ανάγνωση  και  

για  τα  τρία  νομικά  πρόσωπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Για  το  πρώτο ,  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ;  

Όχι  ερωτήσεις .  Τοποθετήσεις ;  Υπάρχει  κάποια  τοποθέτηση ;  

Ψηφοφορία .  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τοποθετήσεις  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Γενικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  τώρα ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στο  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  παρακαλώ  ψηφοφορία .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι .  Εάν  κάποιος  διαφωνεί  παρακαλώ  να  το  πει .  

Συμφωνείτε  όλοι  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  209/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε ,  κ .  Χαρίτο ,  για  την  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στην  θέση  του  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  γι '  αυτό  το  θέμα ;  

Τοποθετήσεις ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εγώ  θα  κάνω  στο  τέλος  μια .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  τέλος .  Τοποθέτηση  έτσι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Όταν  θα  πάμε  στο  τρίτο  νομικό  πρόσωπο  θα  σας  δώσω  

τον  λόγο  ευχαρίστως .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι  όλοι ;  Συμφωνούν  οι  

συνάδελφοι .  Ναι .  Ομόφωνα  ναι  κυρία  Παγκάλου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  209/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  στο  τελευταίο  θέμα  που  είναι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προτείνεται  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Όχι .  Τοποθετήσεις .  Κάντε  την  τοποθέτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ψηφίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ας  ψηφίσουμε .  Συμφωνείτε  όλοι  οι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  θα  ψηφίσουμε  και  μετά  θα  γίνει  η  τοποθέτηση ;  Δεν  έχει  

καμία  τάξη  αυτό  διαδικαστικά .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο  και  μην  παρεμβαίνετε  εάν  δεν  σας  δώσω  τον  λόγο ,  

σας  παρακαλώ  πολύ .  Ερώτηση  θέλετε  να  κάνετε ;  Εσείς  θέλετε  να  

τελειώστε  γρήγορα  και  μετά  κάνετε  παρεμβάσεις  για  τα  διαδικαστικά .  

Για  πείτε  μου ;  Ερώτηση  έχει  να  κάνει  κανείς ;  Δεν  έχετε  τον  λόγο ,  μην  

τον  πάρετε .  Ερώτηση  έχει  να  κάνει  κανείς ;  Σας  βλέπω .  Καμία  

ερώτηση .  Τοποθετήσεις  παρακαλώ .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  τελείωσε  η  ψηφοφορία  Πρόεδρε ;  Σας  ρωτώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  δίνω  τον  λόγο .  Δεν  σας  δίνω  τον  λόγο .  Κλείστε  το  μικρόφωνό  

σας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτή  την  αυθαιρεσία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  δίνω  τον  λόγο .  Σας  επαναφέρω  στην  τάξη  πρώτη  φορά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτές  τις  απειλές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  επαναφέρω  στην  τάξη .  Κλείστε  το  μικρόφωνό  σας .   Να  μην  

γραφτεί  στα  πρακτικά  αυτό  που  ακούστηκε .  Έχει  τον  λόγο  ο  κ .  Τερζής ,  

μου  ζήτησε  τον  λόγο ,  ο  κ .  Μυστακίδης  και  ο  κ .  Ραμπότας .  Υπάρχει  

κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Και  εγώ  εάν  χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  το  θέμα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για  το  θέμα  το  πρώτο ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Είμαστε  στο  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  για  όλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  όλο  είναι  το  θέμα  αλλά  είμαστε  στο  τρίτο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  όμως  είναι  παγκόσμια  πρωτοτυπία ,  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  έδωσα  τον  λόγο  στον  κ .  Τερζή ,  μου  ζήτησε  να  καταθέσει  την  

άποψή  του  στο  τέλος .  Παρακαλώ  είμαστε  στο  τρίτο  νομικό  πρόσωπο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καταρχάς  νομίζω  ότι  ο  αγαπητός  κ .  Χασαπίδης  έχει  δίκαιο ,  διότι  δεν  

θα  είχε  λόγο  να  τοποθετηθώ  αφού  είχε  γίνει  η  ψηφοφορία .  Τέλος  

πάντων ,   εσείς  είστε  ο  Πρόεδρος ,  εσείς  ορίζετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

42 

Καλά ,  κ .  Τερζή ,  εσείς  δεν  μου  ζητήσατε  να  μιλήσετε  στο  τελευταίο  

νομικό  πρόσωπο ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  αλλά  πριν  την  ψηφοφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ολοκληρώσαμε  την  ψηφοφορία  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Σας  παρακαλώ  

πολύ  μπείτε  στο  προκείμενο ,  τι  θέλετε  να  πείτε .  Σας  ακούμε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  τοποθετηθώ  και  να  πω  ότι  οι  δικές  μου  οι  αντιστάσεις  

που  έρχονται  ύστερα  από  διαγραφή  μου  από  την  παράταξη  και  όχι  από  

δική  μου  παραίτηση ,  όπως  έγινε  με  τα  άλλα  μέλη  που  ήταν  ως  τώρα .  

Θα  ήθελα  να  θυμίσω  σε  όλους  ότι  στις  31/8 ενώπιον  Θεού  και  

ανθρώπων  ήμασταν  εδώ .  τότε  ορκιστήκαμε  να  είμαστε  πιστοί  στην  

πατρίδα ,  να  υπακούμε  στο  σύνταγμα  και  στους  νόμους  και  να  

εκπληρώνουμε  τίμια  και  ευσυνείδητα  τα  καθήκοντά  μας .  

 Αυτή ,  λοιπόν ,  ήταν  η  ορκωμοσία ,  που  η  ορκωμοσία  σε  όλους  μας  

γνωρίζουμε  αποτελεί  μια  εσωτερική  φύσης  πράξη  και  αυτή  από  μόνη  

της  είναι  μια  ηθική  δέσμευση .  Άρα  όποιος  δεν  δώσει  όρκο  ή  όποιος  

δεν  τον  τηρήσει ,  εκπίπτει ,  κατευθείαν  τόσο  από  τα  αξιώματά  του  όσο  

και  από  την  ιδιότητά  του .   

 Ευτυχώς  ως  τώρα  δεν  ακούστηκε  από  κανέναν  συνάδελφό  μου  

και  από  την  Δημοτική  Αρχή  ότι  εγώ  δεν  εκπλήρωσα  τίμια  και  

ευσυνείδητα  τα  καθήκοντά  μου ,  πιστός  δε  προς  την  πατρίδα ,  που  στην  

προκειμένη  περίπτωση  είναι  ο  σερραϊκός  λαός  και  ο  Δήμος  μας  και  

φυσικά  τηρώντας  το  σύνταγμα  και  τους  νόμους  του  κράτους .   

 Βέβαια ,  εκείνη  την  ημέρα  ως  πρωτάρης  δεν  ήξερα  ότι  θα  έπρεπε  

να  ορκιστώ  και  σε  μια  παραταξιακή  πειθαρχία ,  που  νομίζω  και  αυτή  
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την  είχα  πλην  μιας  μου  απόφασης ,  στις  ερχόμενες  εκλογές  και  όχι  

σήμερα  και  όχι  μέχρι  31/8,  να  ταχθώ  στο  πλευρό  ενός  άλλου  

επικεφαλής ,  ενός  άλλου  υποψηφίου .   

 Γνωρίζω  ότι  πλέον  στις  μέρες  μας  η  κοινωνία  αποκτά  ένα  φίλτρο  

και  καταλαβαίνει  ότι  δεν  είμαστε  όλοι  ίδιοι  ή  τουλάχιστον  

καταλαβαίνει  ότι  κάποιοι  δεν  θέλουμε  να  είμαστε  όλοι  ίδιοι .  Άσχετα  

εάν  κάποιοι  θεωρούν  ότι  μπορούν  να  μας  κάνουν  όλους  ίδιους .   

 Πιστεύω  ότι  αυτό  το  φίλτρο  σιγά  –σιγά  θα  αρχίσει  να  υπάρχει  

και  μάλιστα ,  ήδη  ξέρω  ότι  ο  Κλεισθένης  μας  υποχρεώνει  όλους  να  

μιλάμε  για  συναίνεση ,  για  συνεργασία ,  για  συμμετοχή  στα  κοινά  

εξωπαραταξιακή ,   αφήνοντας  τα  χρώματα  και  τα  κόμματα  και  ο  νόμος  

θα  μας  υποχρεώσει  αλλού  θέλοντος  και  Θεού  επιτρέποντος  από  1η  

Σεπτεμβρίου  και  μετά ,  μιας  και  είναι  δεδομένο ,  δεν  ξέρω  εδώ  αλλά  

στις  περισσότερες  περιπτώσεις  των  δήμων  ανά  την  Ελλάδα  δεν  θα  

υπάρχει  πλειοψηφία  και  τότε  εκεί  θα  είναι  εκ  του  νόμου  αυτή  η  

συνεργασία .   

 Θα  ήθελα  να  ξέρω  λοιπόν ,  το  ΄21 ένας  Αντιδήμαρχος  που  ανήκει  

σε  μια  άλλη  παράταξη ,  σε  μια  διαφορετική  από  αυτή  που  επικεφαλής  

και  της  Δημοτικής  Αρχής ,  εάν  θα  πρέπει  να  παραιτηθεί ,  διότι  θα  ασκεί  

τα  καθήκοντά  του  είτε  ερωτευμένος  για  την  καρέκλα  του  είτε  προς  

άγραν  ψήφων ,  όπως  ειπώθηκε  και  δηλώθηκε  και  γράφτηκε .   

 Θεωρώ  λοιπόν  και  δηλώνω  τίμια ,  όπως  ορκίστηκα  εκείνη  την  

ημέρα  ότι  ήμουνα  πιστός  εδώ  και  . .προς  όφελος  των  Σερραίων  

πολιτών ,  για  μένα  αυτές  οι  δέκα  οκτώ  υπογραφές  της  παράταξής  μου  

είναι  παράσημα  για  αυτή  μου  την  πορεία  εδώ  και  ίσως  είναι  και  μυαλό  

που  έχω  βάλει  ως  πολίτης  και  όχι  ως  πολιτικός ,  διότι  το  είπα  πολλές  
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φορές  ότι  αποτάσσομαι  αυτής  της  επιγραφής  δίπλα  στο  όνομά  μου ,  

ευτυχώς  έως  τώρα .   

 Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω ,  λοιπόν ,  όλους  σας ,  για  τις  ομόφωνες  

αποφάσεις  για  κάθε  τι  που  έφερνα  εδώ ,  που  φέρναμε  και  οι  τρεις ,  εγώ  

ως  ο  Πρόεδρος  των  επιτροπών  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  να  ευχαριστήσω  και  τον  

Δήμαρχο  που  νομίζω  στα  καθήκοντά  μου  ήμουνα  ιδιαιτέρως  

αποτελεσματικός  και  άλλωστε  και  ο  ίδιος  δεν  παρέλειπε  ποτέ  να  με  

συγχαρεί .  Να  ευχαριστήσω  πάρα  πολλούς  από  εσάς .   

Δεν  θα  ξεχάσω  όρθιο  τον  κ .  Παπαβασιλείου  για  μια  καυτή  

πατάτα  για  όλους  τους  προέδρους  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  που  έδωσε  τα  εύσημα  

για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

Νομίζω  λοιπόν  ότι  θα  συνεχίσω  μέχρι  31/8 να  βοηθώ  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή ,  άσχετα  εάν  έχω  

διαγραφεί ,  για  το  καλό  των  Σερραίων  πολιτών  και  από  εκεί  και  πέρα ,  

για  να  έχουμε  όλοι  μας ,  όσοι  βρεθούμε  ή  βρεθείτε  εδώ ,  να  υπακούσετε  

σε  αυτόν  τον  όρκο ,  πιστοί  στην  πατρίδα  και  . .τίμια  και  υπακούοντας  το  

σύνταγμα  και  τους  νόμους .   

Αποδέχομαι ,  λοιπόν ,  εγώ  και  την  διαγραφή  και  φυσικά  χαίρομαι  

που  στις  δυο  θέσεις  είναι  ένα  πολύ  αγαπητός  μου  φίλος  και  

συνεργάτης ,  ο  Κώστας  ο  Καρπουχτσής  και  στην  άλλη  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης .  Βλέπετε  κάθομαι  ανάμεσά  τους .  Θα  ήθελα ,  λοιπόν ,  

αυτή  την  φωτογραφία  να  την  έχω  ως  ενθύμιο  για  να  ξέρω  ποιοι  με  

διαδέχθηκαν  και  να  ξέρουν  και  οι  δυο  τους  ότι  εκεί  που  πάνε  δεν  έχουν  

να  αντιμετωπίσουν  κανένα  πρόβλημα .  Κανένα  πρόβλημα  διότι  και  η  

ΓΕ .Σ .Ε .Δ .Ε .   και  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  δυο  επιχειρήσεις  πάρα  πολύ  

οργανωμένες  και  το  οφείλουν  κυρίως  στους  υπηρεσιακούς  υπαλλήλους .   

Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω  συνεχίζοντας  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Τερζής ,  ότι  οι  θέσεις  

αυτές  ευθύνης ,  δηλαδή  είτε  η  θέση  του  Προέδρου  είτε  η  θέση  ενός  

αντιδημάρχου ,  απονέμονται  από  τον  άρχοντα ,  από  τον  Δήμαρχο  αυτού  

του  τόπου ,  διότι  θεωρεί  ότι  το  πρόσωπο  το  οποίο  επέλεξε  είναι  ικανό  

να  ανταποκριθεί  στα  καθήκοντά  του .   

 Όπως  ακριβώς  συνέβη  και  στην  περίπτωση  του  κ .  Τερζή ,  ο  

οποίος  δεν  νομίζω  ότι  υστέρησε  πουθενά ,  δεν  έχει  κάνει  τίποτα  το  

μεμπτό ,  όσον  αφορά  την  διαχείριση  του  πόστου  το  οποίο  του  δόθηκε   

και  επομένως  δεν  μπορώ  να  καταλάβω ,  γιατί  πρέπει  να  παυθεί ,  επειδή  

έχει  μια  διαφορετική  παραταξιακή  τοποθέτηση .   

 Τελικά  μας  ενδιαφέρει  να  προάγεται  η  κοινωνία  μέσω  αυτής  της  

προσπάθειας  ή  μας  ενδιαφέρει  να  έχουμε  κάποιους  ανθρώπους ,  οι  

οποίοι  θα  είναι  υποχείριά  μας ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Ο  κύριος  . .  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  σχόλιο  τοποθέτηση  επάνω  σε  αυτό .  θέλω  να  πω  το  εξής :  εγώ  

βλέπω  την  υπόθεση  από  την  άλλη  πλευρά  του  νομίσματος  πολιτικά .  

Υπάρχουν  μέλη  και  το  λέω  αυτό  γιατί ;  Γιατί  ο  κ .  Τερζής  

αντικαθίσταται  γιατί  υποψήφιος  πηγαίνει  με  άλλο  συνδυασμό ,  ως  

Πρόεδρος  κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου  με  την  πλειοψηφούσα  

παράταξη ,  υπάρχουν  όμως  και  προτάσεις  που  έγιναν ,  προτάσεις  του  

Δημάρχου  σε  πρόσωπα  ως  ιδιώτες  που  συμμετέχουν  στα  Διοικητικά  
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Συμβούλια  των  νομικών  προσώπων  του  Δήμου ,  οι  οποίοι  θα   είναι  

υποψήφιοι  με  άλλους  συνδυασμούς .  Γιατί  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά ;  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  συμπεριφορά  του  κ .  Τερζή ,  

πολλοί ,  μάλλον ,   δημοτικοί  σύμβουλοι  έχουν  αποστασιοποιηθεί  από  

την  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων  και  θα  οδεύσουν  προς  άλλες  

παρατάξεις  και  μάλιστα ,  προς  τιμήν  τους ,  παραιτήθηκαν  από  τις  θέσεις  

ευθύνης  που  είχαν .   

Ο  κ .  Τερζής  παρότι  του  ζητήθηκε  από  τον  Δήμαρχο  να  

παραιτηθεί ,  αρνήθηκε  να  παραιτηθεί .  Μάλιστα ,  την  άποψη ,  την  εκδοχή  

του  Δημάρχου ,  γιατί  παραμένει  στην  θέση  του ,  την  σχολίασε .  Οπότε  

δεν  θα  συμφωνήσω  με  την  άποψη  του  Δημάρχου  γιατί  παραμένει  ο  

Βασίλης  ο  Τερζής  στην  θέση  του  αλλά  την  εκδοχή  την  δική  του  δεν  

μας  είπε ,  γιατί  ήθελε  να  παραμείνει .    

Αυτά  τα  περί  πατρίδας  μου  θυμίζουν  λίγο  πατριδοκαπηλία .  

Συναισθηματικά  πάει  να  μας  επηρεάσει .  Έπρεπε  να  παραιτηθεί .  Είναι  

όρος  δημοκρατίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ  δεν  δέχομαι  λογοκρισία  στον  λόγο  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…δεν  αρμόζει  σε  συναδέλφους  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  ήθελα  μια  

άλλη  έκφραση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχουν  ακουστεί  χειρότερα  Πρόεδρε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  την  αποσύρετε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  εδώ  μέσα  είναι  ένα  όργανο  δημοκρατίας ,  είναι  ο  

Δήμαρχος  και  είναι  οι  συνεργάτες  του .  Εάν  έπρεπε  κάποιος  να  

ανεξαρτητοποιηθεί  ή  να  παραιτηθεί  ή  να  κάνει ,  ήταν  ο  Χασαπίδης .  Δεν  

το  έκανε ,  γιατί  τίμησα  και  την  ψήφο  των  συνδημοτών  μου ,  τίμηση  και  

την  παράταξη  με  την  οποία  εκλέχθηκα ,  τίμηση  και  τον  Δήμαρχο  που  με  

είχε  εντάξει  στον  συνδυασμό .   

 Μπορεί  να  διαφωνώ  με  τις  επιλογές  του ,  αλλά  θα  παραμείνω  ως  

το  τέλος  στην  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων .  

 Όταν  όμως  ο  Δήμαρχος  ζητεί  την  παραίτηση  κάποιου ,  τον   οποίο  

όρισε  ή  διόρισε ,  δεν   μπορεί  να  την  αρνείται .  Είναι  αντιδημοκρατικό  

πέρα  για  πέρα .  Είναι  αντιδημοκρατικό  πέρα  για  πέρα  αυτό  το  πράγμα .  

Όφειλε  να  παραιτηθεί .   

Όταν  οι  υποψήφιοι ,  οι  οποίοι  μετακινούνται ,  είναι  δικαίωμά  

τους ,  αλλά  δεν  μπορεί  να  βάλουν  το  προσωπικό  τους  όφελος  πάνω  από  

το  όφελος  του  Δήμου .  Γίνονται  επικίνδυνοι  και  το  προσωπικό  τους  

όφελος  μπορεί  να  είναι  όφελος  πολιτικό ,  οικονομικό ,  οικογενειακό  ή  

οτιδήποτε  άλλο .  Όταν  αυτοί  προτάσσουν  αυτό  το  όφελος  απέναντι  στο  

συμφέρον  του  Δήμου ,  γίνονται  επικίνδυνοι  και  νομίζω  η  κοινωνία ,  
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μίλησαν  κάποιοι  για  φίλτρα ,  νομίζω  η  κοινωνία  αυτούς  θα  τους  

ανταποδώσει  με  τον  τρόπο  που  πρέπει .  

Όταν  στις  13 του  μήνα  είχα  φέρει  προ  ημερήσιας  διάταξης  το  

θέμα  με  τον  κ .  Τερζή ,  η  αντιπολίτευση  απέναντι  είπε  ότι  αυτό  είναι  

εσωτερική  διεργασία  της  παράταξής  σας ,  δεν  αφορά  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Τώρα  που  ο  κ .  Τερζής  πήγε  απέναντι ,  μήπως  γίνεται  

πρόβλημα  της  παράταξης  της  απέναντι ;   Ας  μας  πουν .   

Θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σιγά  –σιγά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και  άλλοι  έχουν  μετακινηθεί  και  θέλω  να  πω ,  είναι  προς  τιμήν  του  κ .  

Χρυσάφη ,  ενός  νέου  υποψηφίου  Δημάρχου ,  ο  οποίος  είπε  ότι  εγώ  για  

να  εντάξω  στον  συνδυασμό  μου  κάποιον  ο  οποίος  έχει  θέση  ευθύνης  

και  είναι  στην  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων ,  πρέπει  να  

παραιτηθεί .   Απέναντι  δεν  το  είπαν  αυτό .  Γι’  αυτό  η  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην  κάνεις  προπαγάνδα .  Αυτό  δεν  το  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Και  η  αφωνία   τους  ενοχλεί  και  είναι  αντιδημοκρατική  η  αφωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν  οι  τοποθετήσεις .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  ακούμε ,  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  κάτι .  Είναι  η  πρώτη  φορά  που  μιλάω  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γνωρίζετε  όλοι  ότι  εδώ  και  πέντε  χρόνια  είμαι  

ένας  άνθρωπος  ήσυχος  και  εκτιμώ  περισσότερο  την  γνώμη ,  όχι  των  

αντιπάλων  μου ,  τέλος  πάντων ,   όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  το  

γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά .   

 Στην  Αεροπορία  μπήκα  δισήμαντος ,  και  έφυγα  δισήμαντος .  

Θίχθηκα ,  προσωπικά  θίχθηκα  από  τον  υπαινιγμό  του  κ .  Τερζή  ο  οποίος  

είπε  ότι  είναι  τιμή  του  οι  υπογραφές .  Εγώ  θεωρώ  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

κύριοι  σύμβουλοι ,  τιμή  μου  που  έβαλα  την  υπογραφή  μου  για  τον  κ .  

Τερζή ,  διότι  θα  πρέπει  να  καταλάβουν  μερικοί  και  δεν  με  ενδιαφέρει  

το  που  θα  πάει  και  τι  θα  κάνει  και  μπράβο  του ,  αλλά  είναι  ηθικό .  Πότε  

θα  πρέπει  να  εξηγήσει  κάποιος  σε  πολλούς  ότι  είναι  θέμα  ηθικό .  

Ηθικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  πρωτολογία .  Είμαστε  στην  δευτερολογία .  Θέλει  

κανείς  να  δευτερολογήσει ;  Κύριε  Τερζή  παρακαλώ .  Κάποιος  άλλος ;  

Εάν  χρειαστεί  και  ο  κ .  Χασαπίδης .  Παρακαλώ ,  κ .  Τερζή  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Νομίζω  το  να  λέω  ότι  οι  υπογραφές  είναι  παράσημα ,  είναι  τιμή  και  για  

σας  και  μάλιστα  σας  είπα  ότι  αυτά  τα  παράσημα  είναι  ένα  μάθημα  για  

μένα .  Εάν  ως  δάσκαλοί  μου ,  λοιπόν ,  σας  ονομάζω  εγώ  δασκάλους  μου ,  

διότι  έχω  λάβει  ένα  μάθημα ,  δεν  δέχεστε  αυτόν  τον  τίτλο ,  νομίζω   δεν  

έχετε  καταλάβει  τι  εννοούσα .  
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 Η  ηθική  στην  πολιτική  είναι  είτε  λάστιχο  που  το  ανοίγουμε  και  

το  τεντώνουμε  και  το  κλείνουμε  κατά  το  δοκούν ,  όπως  μας  βολεύει  

στην  περίπτωση  ή  ένα  καλό  ζυμάρι  που  το  βάζουμε  στο  καλούπι ,  όπως  

μας  βολεύει  κατά  την  περίσταση .  

 Πολύ  σωστά  είπατε  ότι  είναι  ένα  παραταξιακό  πρόβλημα  ή  

μάλλον  ένα  θέμα ,  όχι  πρόβλημα ,  το  οποίο  οφείλαμε  και  οφείλουμε  να  

το  λύσουμε  ενδοπαραταξιακά  και  όχι  μέσα  στην  αίθουσα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Αφού  η  παράταξή  μου  επέλεξε  να  με  διαγράψει ,  σε  αυτή  θα  δώσω  

τις  απαντήσεις  και  όχι  μέσα  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Όμως  να  

ξέρετε  ότι  καθαρός  και  τίμιος  δεν  είναι  αυτός  που  επλύθη ,  αλλά  είναι  

αυτός  που  δεν  ελερώθη .  Και  εγώ  προτιμώ  να  τσαλακώσω  την  εικόνα  

μου  αλλά  την  ψυχή  μου  δεν  πρόκειται  να  την  τσαλακώσω  ποτέ .   

Αυτό  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Χασαπίδης ;  Όχι .  Κύριε  Χαρίτο ;  Και  εσείς  

ολοκληρώσατε .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  αυτή  η  διαδικασία  που  

έγινε  τώρα  προβλέπεται  από  τον  νόμο .  Τι  λέει  ο  νόμος ;  Σας  δώσαμε  

και  αποφάσεις  του  ΣτΕ .  Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  εκλέγονται  από  μέσα  

από  δημοτικές  παρατάξεις ,  τις  οποίες  δημοτικές  παρατάξεις  υπάρχει  

ένας  επικεφαλής ,  το  οποίος  μετά  γίνεται  Δήμαρχος .   

 Ο  επικεφαλής  και  ο  Δήμαρχος   δεν  είναι  μόνος  του ,  είναι  με  

παράταξη .  Ο  κόσμος ,  ο  λαός  εκλέγει  την  παράταξη  με  τον  τάδε  

επικεφαλής .  Και  εν  συνεχεία  ο  επικεφαλής  προτείνει  στην  παράταξη  
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την  κατανομή  των  αξιωμάτων  πάντα  σύμφωνα  με  τον  νόμο .  Όσα  

αξιώματα  ορίζει  ο  νόμος .   

 Γι '  αυτό  έρχεται  ο  νόμος  και  λέει  ότι  εάν  κάτι  δεν  πάει  καλά  με  

κάποιο  στο  οποίο  δόθηκε  ένα  αξίωμα  και  πρέπει  να  διαγραφεί ,  η  

παράταξη  που  του  έδωσε  το  αξίωμα ,  η  παράταξη  το  έδωσε  το  αξίωμα  

μετά  από  πρόταση  του  Δημάρχου ,  η  παράταξη .  ο  Δήμαρχος  έκανε  

πρόταση ,  η  παράταξη  μπορεί  να  έλεγε  ότι  δεν  θέλουμε  τον  τάδε  

Αντιδήμαρχος ,  δεν  θέλουμε  τον  τάδε  Πρόεδρο .   Πολύ  περισσότερο  ο  

Πρόεδρος  ψηφίζεται  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Άρα  ο  δημοτικός  σύμβουλος  που  πήρε  το  αξίωμα  το  οφείλει  στην  

παράταξη  και  η  παράταξη  όταν  υπάρχει  σοβαρός  λόγος ,  που  υπήρχε ,  

έρχεται  και  λέει  ότι  εδώ  πλέον  δεν  μπορούμε  να  συνεργαστούμε  μετά  

από  αυτά  που  κάνεις  Α ,  Β ,  Γ ,  δεν  μπορούμε  να  συνεργαστούμε ,  

αποφασίζουμε  να  σε  διαγράψουμε .  Και  από  την  στιγμή  που  

διαγράφεται  από  την  παράταξη ,  αυτοδικαίως  εκπίπτει  από  όλα  τα  

αξιώματα .   

 Γι '  αυτό  εδώ  δεν  παίρνουμε  απόφαση  για  το  εάν  θα  βγει  ο  Α  ή  ο  

Β  Πρόεδρος  από  το  αξίωμά  του ,  από  την  στιγμή  που  η  παράταξη  τον  

διέγραψε ,  σύμφωνα  με  τον  νόμο  αυτοδίκαια  εκπίπτει  από  τα  αξιώματα .   

 Εδώ  τι  κάνουμε ;  Αποφασίζουμε  ποιος  θα  είναι  ο  αντικαταστάτης .  

Ομόφωνα  ψηφίστηκε  ο  αντικαταστάτης .  Ομόφωνα  ψηφίστηκε  ο  

αντικαταστάτης .   

 Άρα ,  αυτά  τώρα  περί  του  . .  του  συντάγματος  και  τα  λοιπά ,  

έρχονται  σε  αντίθεση .  Το  σύνταγμα  δεν  λέει   τέτοια  πράγματα .  δεν  

λέει  αν  μην  είμαστε  ηθικοί  και  να  μην  είμαστε  νόμιμοι .  Το  σύνταγμα  

δεν  λέει  να  είμαστε  ανήθικοι  και  παράνομοι .  Το  σύνταγμα  λέει  να  
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είμαστε  και  ηθικοί  και  νόμιμοι .  Αυτό  έπραξε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αυτή  την  στιγμή .   

 Όσον  αφορά  τώρα  ερχόμαστε  στο  συγκεκριμένο  θέμα .  Έχουμε  

έναν  δημοτικό  σύμβουλο ,  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ο  οποίος  δηλώνει  

ότι  πάει  με  άλλη  παράταξη .  Θα  κατέβει  με  άλλη  παράταξη .  Πολύ  καλά  

κάνει .  Μπράβο  του .  Να  πάει  σε  άλλη  παράταξη .  Όμως ,  μα  είναι  

δυνατόν  να  είσαι  υποψήφιος  δημοτικός  σύμβουλος  με  άλλη  παράταξη  

και  παράλληλα  να  κατέχεις  το  αξίωμα  που  σου  έδωσε  η  παράταξη  με  

την  οποία  εκλέχθηκες ;  Μα  είναι  δυνατόν  να  είσαι  υπουργός  του  

ΣΥΡΙΖΑ  και  παράλληλα  υποψήφιος  με  τον  Μητσοτάκη ;  Υπάρχει  

λογική  και  ηθική  σε  αυτό ;  Υπάρχει  κάποιος  που  μπορεί  να  υποστηρίξει  

ότι  αυτό  είναι  λογικό  και  ηθικό ;   

 Ασφαλώς  κρινόμαστε .  Ο  λαός  θα  κρίνει .  Εάν  ο  λαός ,  εάν  οι  

Σερραίοι  δημότες  ή  γενικότερα  το  ελληνικός  λαός ,  δηλαδή  και  στην  

κεντρική  πολιτική  σκηνή  έχουμε  δει  πολλά  και  σε  τοπικό  επίπεδο ,  εάν  

ο  λαός  αυτά  τα  θεωρεί  σωστά  και  θέλει  να  τα  επιβραβεύσει ,  είναι  

δικαίωμά  του ,  απλώς  δεν  θα  πρέπει  να  διαμαρτύρεται  μετά .  Να  μην  

διαμαρτύρεται .  Δικαίωμα  του  λαού  είναι   να  επιβραβεύσει  ή  να  

καταδικάσει  τέτοιες  ενέργειες .   

 Σε  αυτό  το  ερώτημα  δεν  υπήρξε  καμία  απάντηση .  Εάν  είναι  

λογικό  και  ηθικό  να  έχεις  το  αξίωμα  σε  μια  Δημοτική  Αρχή  που  σου  το  

έδωσε  μια  παράταξη  και  παράλληλα  να  είσαι  υποψήφιος  με  άλλη  

παράταξη .  

 Όσον  αφορά  δε  το  γλίστρημα  που  πήγε  να  γίνει  με  αυτό  που  είπα  

ότι  κάθισαν  κάποιοι  μέχρι  τελευταία  στιγμή ,  διότι  αυτό  δεν  ήταν  

σωστό  που  κάθισαν  μέχρι  τελευταία  στιγμή .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  

κάθεσαι  μέχρι  ένα  μήνα  ή  δυο  μήνες  πριν  από  τις  εκλογές  στο  αξίωμά  
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σου  και  στο  τέλος ,  χωρίς  καμία  τεκμηρίωση  να  λες  ότι  φεύγω .  Δεν  

είναι  έντιμο  αυτό  το  πράγμα .  

 Είπα  ότι  αυτό  γίνεται  εις  άγρα  ψήφων .  Και  κάποιοι  μάλιστα  

είπαν  ότι  μα  τότε  θα  παραιτηθούν  όλοι  όσοι  έχουν  αξιώματα  γιατί  

κάνουν  ψηφοθηρία .   

 Καταρχήν ,  κάποιοι  που  θέλησαν  να  πάνε  αλλού  παραιτήθηκαν ,  

τουλάχιστον  ως  προς  αυτό  προς  τιμήν  τους .  Ως  προς  αυτό .  Δεν  είναι  

δυνατόν  να  παραιτείσαι  ένα  με  δυο  μήνες  πριν  και  όταν  είπα  εις  άγραν  

ψήφων ,  τι  εννοώ ;   Για  να  μην  διαστρεβλώνονται  τα  πράγματα .  

 Ένας  δημοτικός  σύμβουλος  που  γίνεται  αντιδήμαρχος  ή  

Πρόεδρος  δεν  βρίσκεται  σε  πλεονεκτικότερη  θέση  από  κάποιον  

δημοτικό  σύμβουλο  που  δεν  έχει  κανένα  αξίωμα ;  Ασφαλώς  βρίσκεται .  

Όποιος  πει  το  αντίθετο  είναι  υποκρισία .  Βρίσκεται  γιατί ;  Διότι  αυτός  

που  έχει  ένα  αξίωμα ,  είτε  Αντιδήμαρχος  είτε  Πρόεδρος ,  προβάλλεται  

περισσότερο ,  επικοινωνεί  με  περισσότερο  κόσμο  και  αυτή  η  προβολή  

και  η  επικοινωνία  έχει  ως  συνέπεια  να  παίρνει  και  περισσοτέρους  

ψήφους .  Άλλωστε ,  ένας  από  τους  λόγους  που  θέλει  κάποιος  δημοτικός  

σύμβουλος  να  πάρει  ένα  αξίωμα ,  είναι  και  αυτός .   

Τι  δηλαδή ,  αυτά  τα  γλιστρήματα  για  να  δικαιολογήσουμε  αυτές  

τις  καταστάσεις ,  ο  Δήμαρχος  είπε  ότι  κάνουν  ψηφοθηρία  και  τα  λοιπά  

και  τα  λοιπά ;   

Αυτό  το  πράγμα  εννοούσα  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  πει  κανείς  

ότι  αυτή  δεν  είναι  η  πραγματικότητα .  Μα  και  γι '  αυτό  κάθονταν .  Αυτοί  

που  κάθισαν  μέχρι  πριν  από  ένα  και  δυο  μήνες  στα  αξιώματά  τους ,  γι '  

αυτό  τον  λόγο  κάθισαν .  Μόνο  γι '  αυτό  τον  λόγο .  αντιπαρέρχομαι  το  

οικονομικό .  Γι '  αυτό  δεν  είναι  έντιμο .  Ή  παραιτείσαι  κατά  την  

διάρκεια  της  θητείας .  Υπάρχουν  κάποιες  διαφορετικές  απόψεις  και  
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παραιτείσαι  ή  δεν  είναι  δυνατόν  να  ψηφίζεις  τα  πάντα ,  να  

εναρμονίζεσαι  με  την  Δημοτική  Αρχή  και  ένα  μήνα  πριν  ή  δυο  μήνες  

πριν ,  να  λες  ότι  φεύγω  χωρίς  καμία  τεκμηρίωση  είτε  για  προσωπικούς  

λόγους  είτε  δήθεν  για  πολιτικούς  λόγους  και  τα  λοιπά .   

Αυτά  είχα  να  πω  γι '  αυτό  το  θέμα ,  οι  Σερραίοι  δημότες  θα  τα  

κρίνουν ,  δικαίωμά  τους  είναι  να  τα  κρίνουν  όπως  θέλουν ,  είτε  να  τα  

επιβραβεύσουν  είτε  να  τα  καταδικάσουν  για  να  μπουν  κάποια  

πράγματα  στην  θέση  τους .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε  το  θέμα .  Ψηφοφορία  και  για  το  τελευταίο  σκέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  χωρίσαμε  σε  τρία  σκέλη .  Όλοι  οι  συνάδελφοι  ναι .  Ευχαριστώ  πολύ .  

Ομόφωνα  κυρία  Παγκάλου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  209/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  και  το  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αντικατάσταση  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  
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 Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Σερρών  (Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  αντικατάσταση  του  κυρίου  Καδή  ως  νέο  μέλος  προτείνεται  ο  κ .  

Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  210/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τους  συναδέλφους ,  επειδή  έχουμε  

επισκέπτες  από  την  Αθήνα ,  από  το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  

Ελλάδος  τον  κ .  Σταθόπουλο  και  τον  κ .  Καραμπουτζούς  να  προτάξουμε  

το  έκτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  

 Συμβούλιο  Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  κοινού  τρόπου  

ανάδειξης  

 των  ιστορικών  σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  

κατοίκων  

 των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι  να  το  προτάξουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Καλώς  ήρθατε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών .  Παρακαλώ  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  

ελάτε  πιο  κοντά  σε  κάποιο  έδρανο  και  σε  κάποιο  μικρόφωνο .   

 Κύριε  Χαρίτο  εσείς  είστε  ο  εισηγητής ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι :  Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  κοινού  

τρόπου  ανάδειξης  των  ιστορικών  σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  

Ισραηλιτών  κατοίκων  των  Σερρών .  

 Έχοντας  υπόψη  ένα  έγγραφο  το  οποίο  έχει  σταλεί  και  έχει  σταλεί  

και  σε  σας  του  Κεντρικού  Ισραηλιτικού  Συμβουλίου  Ελλάδος ,  με  το  

οποίο  μας  ζητά  να  συνεργαστούμε .  Στην  ουσία  αυτό  που  ζητάει  το  
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Συμβούλιο  είναι  να  έχουμε  μια  αρχική  επικοινωνία  για  να  δούμε  

ακριβώς  το  που  θα  καταλήξουμε  πάνω  σε  μνημεία  ή  σε  οτιδήποτε  

αφορά  και  τους  δυο .   

 Σκοπός  της  συνεργασίας  είναι  να  αναδείξουμε  τα  επισκέψιμα  

σημεία  που  θα  τονίζουν  και  θα  ενημερώνουν  το  κοινό  για  την  ιστορία  

και  την  παρουσία  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  της  πόλης .   

 Η  εισήγηση  είναι  να  εξετάσουμε  την  πρόταση .  Κύριε  Πρόεδρε ,   

είναι  να  εξεταστεί  η  πρόταση  για  συνεργασία  μεταξύ  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  Σερρών  και  του  Κεντρικού  Ισραηλιτικού  Συμβουλίου  

Ελλάδος  για  την  οργάνωση  από  κοινού  τρόπου  ανάδειξης  των  

ιστορικών  σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  

Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Χαρίτο .   Κύριε  Σταθόπουλε  ως  νομικός  σύμβουλος  

παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  ξέρω  εάν  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  

θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .  Να  ακούσουμε  τον  κ .  Σταθόπουλο  πρώτα ;  Κύριε  

Σταθόπουλε  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  σας .  Λέγομαι  Σταθόπουλος  Κωνσταντίνος ,  είμαι  

ο  νομικός  σύμβουλος  του  Κεντρικού  Ισραηλιτικού  Συμβουλίου  

Ελλάδος .  Το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδος  είναι  νομικό  

πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  από  την  σύστασή  του  και  επιμελείται  τα  

θέματα  των  εβραϊκών  υποθέσεων  συντονίζοντας  τις  δράσεις  και  τα  

ενδιαφέροντα  των  Ισραηλιτικών  Κοινοτήτων  της  Ελλάδος ,  όπου  

υπάρχουν  πια ,  τα  οποία  και  αυτά  είναι  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  

δικαίου  και  επιμελείται  επίσης  και  τα  θέματα  των  Ισραηλιτικών  
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Κοινοτήτων  που  δεν  υπάρχουν  πια  και  έχει  μια  απευθείας  ευθύνη  να  

διατηρεί  την  μνήμη  και  την  περιουσία  αυτών  των  Κοινοτήτων ,  

 Πρέπει  να  ευχαριστήσω   για  την  πρόσκληση  και  τον  κ .  Πρόεδρο  

και  τους  δημοτικούς  συμβούλους  και  τον  κ .  Δήμαρχο  που  είχαμε  επαφή  

μαζί  του  και  του  ζητήσαμε  να  μας  δεχθεί  και  να  θέσει  το  θέμα   στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  μέσω  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

και  θα  ήθελα  να  σας  πω  ποια  είναι  η  δική  μας  σκέψη .   

 Καταρχήν ,  καμία  φορά  σκέφτεσαι  ότι  γιατί  τόσο  κοντά  στις  

εκλογές  να  έρθουμε  να  σας  θέσουμε  αυτό  το  θέμα ;  Επιλέξαμε  αυτόν  

τον  χρόνο ,  γιατί  θεωρούμε  ότι  για  το  θέμα  που  έχουμε  εμείς  είναι  

σωστός  χρόνος  γιατί  είναι  ένας  χρόνος  ανεξάρτητος .   

Είσαστε  ένα  απερχόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  με  την  εμπειρία  

της  δράσης  αυτών  των  πέντε  χρόνων  και  την  πρότασή  μας ,  που  θα  σας  

αναπτύξουμε  με  λίγες  κουβέντες  για  να  συζητήσουμε  το  πως  μπορούν  

να  διατηρηθούν  οι  μνήμες  της  Εβραϊκής  Κοινότητας  στις  Σέρρες ,  που  

πρέπει  να  σας  πω  ότι  ήταν  η  δεύτερη  μεγαλύτερη  μετά  την  

Θεσσαλονίκη  που  όσοι  γνωρίζετε  ιστορικά ,  ήταν  και  είναι  ακόμα  από  

τις  μεγαλύτερες  Κοινότητες  Ελλήνων  Εβραίων  στην  Ελλάδα ,  αυτή  

λοιπόν  την  πρότασή  σας  θεωρούμε  ότι  τώρα  είναι  ο  σωστός  χρόνος  να  

την  θέσουμε ,  να  την  ακούσετε ,  να  ακούσουμε  και  εμείς  τις  πρώτες  

σκέψεις  σας ,  να  τις  επεξεργαστείτε  και  εσείς  κατ’  ιδίαν ,  όπως  

συνηθίζουμε  να  λέμε  και  ελπίζουμε  να  είσαστε  εδώ  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μετά  την  διαδικασία  των  εκλογών ,  να  τα  ξανά  

συζητήσουμε .   

Ποιο  είναι  λοιπόν  το  θέμα  που  εμείς  προτείνουμε ;  Εμείς  θα  

θέλαμε  να  δημιουργήσουμε  μια  διαδρομή  από  την  Θεσσαλονίκη  μέχρι  

το  Διδυμότειχο ,  όπου  για  την  ιστορία  των  Εβραίων  υπήρχαν  στις  
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περισσότερες  πόλεις  Εβραϊκές  Κοινότητες ,  που  ονομαζόντουσαν   

Σεφαραδίτικες ,  γιατί  η  μεγαλύτερη  πλειοψηφία  των  ανθρώπων  είχαν  

έρθει  από  την  Ισπανία  μετά  την  εκδίωξή  τους  το  1492 και  μέχρι  την  

γερμανική  κατοχή  ήταν  ακμάζουσες  και  όπως  σας  είπα ,  στις  Σέρρες ,  ας  

πούμε ,  ήταν  η  δεύτερη  μεγαλύτερη ,  είχε  πάνω  από  2.000 κατοίκους .   

Τι  θέλουμε  να  πετύχουμε ;  Θέλουμε  επειδή  στις  Σέρρες ,  να  σας  

πω  παρεμπιπτόντως  ότι  ξεκινήσαμε  από  τις  Σέρρες  γιατί  είναι  η  

μεγαλύτερη  αλλά  χθες  βρισκόμασταν  στην  Δράμα ,  όπου  

απευθυνθήκαμε  και  στον  Δήμαρχο  Δράμας  για  το  θέσει  και  αυτός  το  

θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  κάνουμε  την  ίδια  συζήτηση .  Η  

Δράμα  ήταν  η  δεύτερη  Κοινότητα  με  1.200 κατοίκους .   

Εμείς ,  λοιπόν ,  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  μια  διαδρομή  

επισκέψιμων  σημείων  που  είναι  τα  σημεία  μνήμης  και  ιστορικά  σημεία  

της  παρουσίας  των  Εβραίων  από  την  Θεσσαλονίκη  μέχρι  το  

Διδυμότειχο .   

Σε  άλλες  πόλεις  τα  σημεία  είναι  πιο  εμφανή ,  σε  άλλες  πόλεις  

είναι  λιγότερο  εμφανή .  Στις  Σέρρες ,  να  σας  πω  ένα  παράδειγμα ,  ότι  

υπάρχει  το  παλαιό  νεκροταφείο ,  όπου  τώρα  υπάρχουν  άλλες  χρήσεις ,  

αλλά  εμάς  το  θέμα  μας  είναι  ότι  εάν  πάτε  και  δείτε  στις  δεξαμενές  

υπάρχουν  κάποιες  τσιμεντένιοι  νάρθηκες  που  εγώ  είμαι  δικηγόρος ,  δεν  

είμαι  ιστορικός ,  αλλά  θα  πρέπει  να  εξεταστούν  εάν  αποτελούν  μέρος  

των  ταφικών  μνημείων  του  εβραϊκού  νεκροταφείου  που  ήταν  εκεί .   

Θα  θέλαμε ,  λοιπόν ,  την  συνεργασία  σας ,  έτσι  ώστε ,  εάν  το  

θεωρήσετε  λογικό  να  αναδειχθεί  αυτή  η  πλευρά  της  ιστορίας  της  

πόλης ,  να  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  μαζί  μερικές  προτάσεις ,  γιατί  

και  εμείς  δεν  τα  ξέρουμε  όλα ,  κάποια  σημεία ,  όπως  είναι  ένα  σημείο  

μνήμης  στην  περιοχή  του  νεκροταφείου ,  που  μαζί  θα  το  συζητήσουμε ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

60 

όπως  είναι  το  σχολείο  που  έχουμε  παραχωρήσει  με  ένα  μικρό  

αντάλλαγμα ,  το  οποίο  δεν  το  διεκδικήσαμε  ποτέ  γιατί  είναι  για  τις  

ανάγκες  των  παιδιών  της  πόλης  των  Σερρών   και  που  εκεί  ήταν  η  

παλαιά  Συναγωγή .  Είναι  το  6ο  και  το  16ο  Νηπιαγωγείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  είναι  εγκαταστημένη  εκεί ;   

Κος  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  πω  κάτι  που  ιστορικά  δεν  το  ξέρω .  Να  σας  πω  κάτι ,  να  

είδατε  μια  πληροφορία ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  οποία  μπορεί  να  είναι  πολύ  

χρήσιμη .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  εμείς  αυτό  που  θέλουμε  να  πετύχουμε  είναι  

να  υπάρχει  μια  διαδρομή  επισκέψιμων  μνημείων  σε  όλες  αυτές  τις  

πόλεις  που  υπήρχαν  εβραϊκές  κοινότητες  γιατί  έχουμε  ένα  παράδειγμα ,  

αυτό  το  ξεκινήσαμε  πιλοτικά  με  τον  Δήμο  Βέροιας ,  όπου  στον  Δήμο  

Βέροιας  για  όσους  ξέρετε  υπάρχει  η  Συναγωγή ,  η  οποία  αυτή  την  

στιγμή  για  το  ΄18 είχε  40.000 επισκέπτες .   

Γιατί  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  εκτός  από  το  ότι  η  Θεσσαλονίκη  είναι  

ένας  προορισμός  επίσκεψης  όχι  μόνο  για  Ισραηλινούς ,  να  κάνουμε  και  

αυτόν  τον  διαχωρισμό ,  γιατί  καμία  φορά  υπάρχει  σύγχυση ,  Ισραηλινός  

είναι  ο  πολίτης  του  κράτους  του  Ισραήλ .  Μπορεί  να  έχει  θρήσκευμα  

ισραηλιτικό  ή  να  είναι  χριστιανός  ή  να  είναι  μωαμεθανός .  Ισραηλίτης  

είναι  αυτός  που  μπορεί  να  είναι  Έλληνας ,  Γάλλος ,  Αμερικάνος  και  να  

έχει  θρήσκευμα  ισραηλιτικό .  Άρα  λοιπόν  στην  Θεσσαλονίκη ,  ας  πούμε ,  

για  το  ΄18 υπήρξαν  200.000 μόνο  Ισραηλινοί  επισκέπτες  πέρα  από  τους  

ισραηλίτες  στο  θρήσκευμα ,  οι  οποίοι  είπαμε  ότι  μπορεί  αν  είναι  

Αμερικάνοι ,  Γάλλοι ,  Έλληνες  της  διασποράς ,  Ιταλοί ,  οι  οποίοι  

έρχονται  να  βρουν  τις  ρίζες  τους .   
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Έτσι  λοιπόν  και  εδώ  θα  ήθελα  να  σταματήσω  και  να  μην  σας  

κουράσω  και  εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  και  μπορώ  να  τις  απαντήσω  θα  

ήθελα  να  τις  συζητήσουμε ,  έτσι  λοιπόν  θα  μπορούσαμε  να  

δημιουργήσουμε  μια  πορεία ,  αυτοί  οι  άνθρωποι  που  επισκέπτονται  την  

Θεσσαλονίκη  να  μπορούν  να  αναζητήσουν  και  άλλα  σημεία  που  

ειλικρινά  να  σας  πω  ότι  τα  ψάχνουν .  Τα  ψάχνουν  για  ιστορικούς  

λόγους ,  τα  ψάχνουν  για  λόγους  συναισθηματικούς .   

Άρα  λοιπόν ,  εμείς  ευελπιστούμε  ότι  κάποια  στιγμή ,  εάν  

συνεχιστεί  αυτή  η  καλή  σχέση  με  την  Θεσσαλονίκη ,  θα  μπορούν  

άνθρωποι  να  επισκέπτονται  ομαδικά  ακόμα  και  το  Διδυμότειχο ,  που  

δεν  ξέρω  εάν  ξέρετε ,  έχει  δυο  νεκροταφεία ,  τα  οποία  είναι  οκτώ  

στρέμματα  το  ένα  και  οκτώ  στρέμματα  το  άλλο ,  με  τάφους .  Στο  

Διδυμότειχο  υπάρχουν  σημεία  στο  νεκροταφείο ,  τα  οποία  είναι  

πραγματικά  ιστορικής  αξίας .   

Τέλος ,  . .  ο  οποίος  είναι  στέλεχος  του  Κεντρικού  Ισραηλιτικού  

Συμβουλίου  μέλος  της  Επιτροπής  Ακινήτων  αλλά  και  Μακεδόνας  από  

την  Θεσσαλονίκη  καταγόμενος ,  μέλος  του  ΔΣ  της  Ισραηλιτικής  

Κοινότητας  της  Θεσσαλονίκης .  Εμείς  συμμετέχουμε  ως  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  και  σε  έναν  Ευρωπαϊκό  Εβραϊκό  Οργανισμό ,  

Διατήρησης  και  Συντήρησης  Νεκροταφείων ,  παρόλο  που  σας  είπα  ότι  

δεν  θέλουμε  μόνο  τα  νεκροταφεία .  Θέλουμε  τα  σημεία  που  μπορούν  να  

τονίζουν  στοιχεία  της  εβραϊκής  ιστορίας  στις  πόλεις .   

Σε  αυτή  λοιπόν  την  συνεργασία  που  έχουμε  με  αυτό  τον  Εβραϊκό  

Ευρωπαϊκό  Οργανισμό ,  θα  αφήσω  στον  κ .  Πρόεδρο  ένα  αντίγραφο  που  

είναι  στην  διάθεσή  σας  των  δραστηριοτήτων  του .  Πιλοτικά  

χαρτογραφούν  όλα  τα  νεκροταφεία  σε  πέντε  χώρες .  Ξεκινάνε  από  την  

Ελλάδα  τα  εβραϊκά  νεκροταφεία  πάντα .  Δεν  είναι  τυχαίο  που  ξεκινάνε  
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από  την  Ελλάδα .   Θα  πρέπει  να  σας  πω  το  εξής :  στην  Δήλο  που   είναι  

αρχαιολογικός  χώρος ,  υπάρχει  ψηφιδωτό  από  Συναγωγή  που  υπήρχε  

εκεί .  Το  νεκροταφείο  της  Ζακύνθου  είναι  του  1281.   

Άρα  λοιπόν ,  ξέρετε  η  Ελλάδα  με  την  ιστορία  της  και  την  

γεωγραφική  της  θέση ,  έχει  πάρα  πολύ  μεγάλη  ιστορία  όχι  μόνο  για  μας  

τους  Έλληνες ,  αλλά  και  για  άλλους  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  αναζητούν  

στο  θρήσκευμά  τους  και  βλέπουν  ότι  οι  Έλληνες  Εβραίοι  είναι  στον  

ελληνικό  χώρο  έχουν  μια  παρουσία  εκατοντάδων  χρόνων .  

Αυτά  ήθελα  σαν  αρχή  να  σας  πω .  Επαναλαμβάνω  ότι  θέλουμε  να  

θέσουμε  τις  ιδέες  μας ,  να  ακούσουμε  ιδέες  και  να  πάμε  σε  μια  δεύτερη  

συνεννόηση  μαζί  σας ,  όταν  μπορέσουμε  και  δημιουργήσουμε  μια  

Επιτροπή  από  κοινού ,  που  θα  δούμε  τα  θέματα .  Δεν  τα  βάζουμε  

υποχρεωτικά  ως  ατζέντα  εμείς  και  ελπίζουμε  να  έχουμε  μια  καλή  

συνεργασία .   

Τέλος ,  θα  ήθελα  ως  ανάμνηση  της  επίσκεψής  μας  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιό  σας  να  δώσω  στον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τελικά  για  την  Βιβλιοθήκη  της  πόλης  σας ,  

ένα  βιβλίο  το  οποίο  είναι  έκδοση  της  Νέας  Γενιάς ,  όταν  υπήρχε  η  

Γραμματεία  Νέας  Γενιάς  το   ΄06, εάν  θυμάμαι  καλά ,  που  είναι  όλα  τα  

ιστορικά  μνημεία  και  που  μέσα  σε  αυτό  υπάρχουν  και  στοιχειά  της  

ιστορίας  και  της  πόλης  των  Σερρών ,  που  αναφέρω  και  εγώ  στην  αίτησή  

μου .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ  που  με  ακούσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς ,  κύριε  συνάδελφε ,  κύριε  Σταθόπουλε ,  σας  ευχαριστούμε .   

Κος  ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΖΟΥΣ:  

Μια  μικρή  παρατήρηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΖΟΥΣ:  

Δυο  κουβέντες  μόνο .  Επειδή  είναι  πολυδιάστατο  θέμα ,  αυτός  ο  

Οργανισμός  . .  έχει  στα  χέρια  του  980 εκατομμύρια  δολάρια .  Είναι  

πολύ  σημαντικό  ένα  μέρος  να  μπορέσει  να  πάει  για  την  Ελλάδα .  

Καταλάβατε ;  Δεν  είναι  μόνο ,  είναι  η  διαδρομή ,  είναι  ο  τουρισμός  το  τι  

μπορεί  να  φέρει  και  ορισμένα  λεφτά  για  χρήση  που  θα  χρειαστούν  για  

όλες  τις  εργασίες  που  πρόκειται  να  γίνουν .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς  σας  ευχαριστούμε .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  νομίζω  το  

διακρίνει  εξωστρέφεια  και  η  διάθεση  συνεργασίας .  Είναι  αλήθεια  ότι  

υπήρχε  Κοινότητα  Εβραϊκή  στην  πόλη  των  Σερρών  για  πάρα  πολλά  

χρόνια ,  για  πολλούς  αιώνες ,  με  ανθρώπους  που  δραστηριοποιήθηκαν  

ιδιαίτερα  στο  εμπόριο ,  μπορώ  να  πω  τον  . .αλλά  και  πολλούς  άλλους ,  

πολλές  άλλες  οικογένειες ,  με  Πολιτιστικούς  Συλλόγους ,  υπήρχε  

Εβραϊκή  Συναγωγή ,  τα  γεγονότα ,  δυστυχώς ,  του  ΄43 γνωρίζουμε  πολύ  

καλά  πως  συμπεριφέρθηκαν  ένας  γειτονικός  λαός  με  εντολή  των  

Γερμανών  και  δυστυχώς  αυτή  η  Κοινότητα  θα  έλεγα  ότι  διαγράφτηκε  

από  τον  χάρτη ,  από  την  πόλη  των  Σερρών .  

 Από  εκεί  και  πέρα  είμαστε  ανοικτή ,  είναι  μια  καταρχήν  συζήτηση  

αυτή  που  κάνουμε ,  όπως  και  ο  κ .  Δήμαρχος  μου  έκανε  γνωστό .  Οι  

συνάδελφοι  εάν  θέλουν  να  ρωτήσουν  κάτι ,  γιατί  είμαστε  στο  στάδιο  

των  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  κ .  Γιαννακίδη .  Και  ο  κ .  Χασαπίδης .  Σας  

ακούω .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Εγώ  βρίσκω  απολύτως  λογικό  το  αίτημα  της  Εβραϊκής  Κοινότητας  και  

νομίζω  ότι  κάθε  πόλη ,  κάθε  περιοχή  θα  πρέπει  να  αναδεικνύει  όλα  τα  

σημεία  μνήμης ,  γιατί  στο  κάτω  –κάτω  είναι  η  ιστορία  ενός  τόπου .   

 Απλά  θα  ήθελα  να  υπενθυμίσω ,  Πρόεδρε ,  ότι  η  δική  σας  η  

παράταξη  σε  έναν  άλλο  αίτημα  στο  πρόσφατο  παρελθόν ,  αναφέρομαι  

στην  επιγραφή  για  τον  Πετρεντίν  κάνατε  πίσω .  Αυτό  όμως  δεν  είναι  

δημοκρατία ,  είναι  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά .  Δεν  τα  αναγνωρίζουν  τα  

ίδια  δικαιώματα  σε  όλες  τις  Κοινότητες  και  δυστυχώς  στις  τότε  

εθνικιστικές  ακραίες  κορώνες  που  ακουστήκατε  πίσω .   

 Αυτό  το  σύντομο  σχόλιο .  Αυτό  δεν  είναι  δημοκρατία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον ,  επειδή  μου  απευθύνεστε  ξέρετε  ότι  όσον  αφορά  έχει  χρειαστεί  

να  φτάσω  μέχρι  την  Ανδριανού  πόλη  και  την  Κωνσταντινούπολη  να  

ασχοληθώ  με  τον  Ναζίμ  Χικμέτ  και  με  τον  Μπεντρεντίν  και  με  όλη  

αυτή  την  ιστορία  και  να  την  ψάξω  καλύτερα  αλλά  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  

οποίος  ήταν  μπροστάρης  σε  αυτή  την  προσπάθεια ,  νομίζω  έχει  να  σας  

πει  πολλά  περισσότερα  για  το  τι  συνέβη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ,  όπως  ξέρετε  το  θέμα  το  φέραμε  εμείς  και  κάναμε  

πολύ  μεγάλη  προσπάθεια .  Δυστυχώς ,  όμως  μείναμε  μόνοι  με  πολύ  

λίγους  υποστηριχτές .  Ελάχιστους .  Μέσα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

εάν  ήσασταν  εσείς  και  ο  κ .  Καρύδας .  Μας  άδειασαν  οι  πάντες .  Φορείς  

εκτός  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  έρχονταν  και  το  επιζητούσαν  αυτό  

μετά  όχι  μας  τράβηξαν  το  χαλί  κάτω  από  τα  πόδια ,  βγήκαν  και  

απέναντι .   

 Θυμάστε  πολλοί  τι  έγινε ,  σύλλογοι ,  φορείς ,  οι  πάντες  ήταν  

απέναντι  και  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μόνο  εσείς ,  δεν  ξέρω  και  ο  κ .  
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Καρύδας ,  εάν  στηρίξατε .  Μας  αφήσανε  όλοι  μόνους  γι '  αυτό  δεν  

προχώρησε  μετά  το  θέμα .  Καταλάβατε ;  Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια .  Δεν  

είναι  το  σφάλμα  σε  μας .  Εμείς  το  φέραμε ,  κάναμε  μεγάλη  προσπάθεια  

αλλά  μείναμε  τελείως  μα  τελείως  μόνοι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  θυμίσω ,  εάν  και  δεν  μου  επιτρέπεται  να  κάνω  σχόλια  την  

διαδικασία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  στάδιο  των  ερωτήσεων .  Ο  κ .  Χασαπίδης  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Σταθόπουλε  μιλήσαμε  και  τηλεφωνικά ,  όταν  ήρθε  το  θέμα ,  σας  

έψαξα ,  σας  βρήκα ,  ήθελα  να  ρωτήσω  δυο  πράγματα .  Ποια  είναι  η  

σχέση  του  Κεντρικού  Συμβουλίου  με  το  επίσημο  κράτος  του  Ισραήλ ;  

Και  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  παρέμβασης  στα  πράγματα .  Το  πρώτο  

είναι  αυτό  και  το  δεύτερο  είναι ,  τι  έγιναν  οι  ιδιωτικές  περιουσίες  των  

ανθρώπων  που  χάθηκαν ;   

 Μιλάμε  για  να  αναδείξουμε  το  εβραϊκό  στοιχείο  στην  πόλη  των  

Σερρών  αλλά  εγώ  εκτός  από  το  Γυμνάσιο  δεν  γνωρίζω  κάτι  άλλο  και  

χθες  μάλιστα ,  προχθές  πήρα  δυο  μέρες  πάνω  στο  υδραγωγείο  που  λέμε ,  

στις  δεξαμενές  να  ψάξω  να  κάνω ,  δεν  βρήκα  κάτι  χειροπιαστό  που  να  

δείχνει  ότι  εκεί  υπήρχε  παλαιά  νεκροταφείο .  Γι '  αυτό  λέω ,  εάν  έχετε  

στοιχεία  τι  έγιναν  οι  ιδιωτικές  περιουσίες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  συνάδελφε ,  εάν  θέλετε ,  γνωρίζετε  να  απαντήσετε ;   

Ποιος  άλλος  συνάδελφος  να  ρωτήσει  κάτι ;  Δεν  υπάρχει .  Εάν  θέλετε  
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απαντήστε  σε  αυτό  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  εάν  έχετε  κάποια  

πληροφορία .   

Κος  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:  

Οι  απαντήσεις  είναι  οι  εξής :  το  κράτος  του  Ισραήλ  έχει  σχέσεις  με  το  

κράτος  του  Ελληνικό .  Το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδας  

είναι  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  του  ελληνικού  κράτους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε  με .  Άρα  λοιπόν ,  η  σχέση  που  έχει  ως  νομικό  πρόσωπο  

δημοσίου  δικαίου  με  το  κράτος  του  Ισραήλ ,  είναι  η  σχέση  που  μπορεί  

να  έχει  οποιοδήποτε  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  με  

οποιοδήποτε  κράτος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όπως  οι  ομογενείς  οι  Έλληνες  που  ζουν  στο  εξωτερικό  με  την  

Ελλάδα ;  Αυτό  λέω .   

Κος  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε  να  σας  πω .  Οφείλω  να  πω  ότι  εποπτεύεται  το  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδας  εποπτεύεται  από  το  Υπουργείο  

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων ,  από  την  ίδρυσή  του .  Το  ελληνικό .  Τώρα ,  

εάν  υπάρχει  θέμα  ομογένειας .  Εδώ  δεν  μπορώ  να  πω  πολλά .  Θα  

μπορούσα  να  πω  πολλά  αλλά  για  την  οικονομία  του  χρόνου  σας  να  

ξέρετε  ότι  είναι  λίγο  ιδιαίτερο  το  θέμα  με  την  εξής  έννοια .  Υπάρχει  

ένας  όρος  στο  εβραϊκό  θρήσκευμα ,  που  λέγεται  αλιγιά .  Τι  σημαίνει  

αλιγιά ;  Κάθε  εβραίος  στην  γη  μπορεί  να  πάρει  στο  κράτος  του  Ισραήλ .  

Τώρα  δεν  υπάρχει  το  ανάλογο  για  την  Ελλάδα ,  υπάρχει  η  έννοια  της  

ομογένειας .  Εδώ  είναι  κάπως  διαφορετικό .   
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 Ξέρετε  ο  εβραϊσμός  είναι  μια  πολύ  παλαιά  θρησκεία ,  είναι  η  

πρώτη  δυτική  μονοθεϊστική  θρησκεία  και  νομίζω  ότι  αυτά  ούτε  εγώ  

είμαι  ο  κατάλληλος  να  τα  εξηγήσω  ακριβώς  πως  συνδέονται  για  λόγους  

θρησκευτικούς  και  ιστορικούς  αλλά  κρατήστε  αυτό  που  σας  λέω  ότι  

έχει  αυτή  την  έννοια ,  όπου  βρίσκεται  Εβραίος  μπορεί  να  πάει  να  

κατοικήσει  στο  κράτος  του  Ισραήλ ,  γιατί  η  σχέση  που  έχει  ως  εβραίος  

του  δίνει  την  δυνατότητα  αυτού  που  σας  είπα ,  αλιγιάς .  Δεν  υπάρχει  το  

αντίθετο .   

 Αυτό  έγινε  κατά  κόρον ,  πρέπει  να  ξέρετε ,  μετά  τον  2ο  Παγκόσμιο  

Πόλεμο  και  γιατί  οι  άνθρωποι ,  όσοι  γυρίσανε  από  τα  κρεματόρια ,  

αισθανόντουσαν  πάρα  πολύ  μόνοι  τους  και  πάρα  πολύ  φοβισμένοι ,  

αλλά  πρέπει  να  ξέρετε  έγινε  και  σε  μια  άλλη  περίοδο ,  έγινε  δηλαδή  το  

΄45 και  έγινε  πάλι  μετά  τον  Εμφύλιο  στην  Ελλάδα .  Πρέπει  να  ξέρετε  

ότι  εκεί  το  ελληνικό  κράτος  τους  στέρησε ,  όσους  φεύγανε ,  είχε  μια  

πολιτική ,  δεν  είμαι  εγώ  που  θα  την  κρίνω ,  την  ελληνική  υπηκοότητα .  

Τους  έλεγε  ότι  θέλεις  να  φεύγεις ;  Ναι .  Παύεις  να  είσαι  Έλληνας .  

Εντάξει .  Αυτά  είναι  θέματα  νομικά .   

 Αυτή  είναι  η  απάντησή  μου  όσον  αφορά  το  κράτος ,  γιατί  υπάρχει  

αυτή  η  παρανόηση  ότι  Ισραήλ  και  Ισραηλίτης  είναι  το  ίδιο  πράγμα .  

Δεν  είναι  καθόλου  το  ίδιο  πράγμα .  Μην  περιμένετε  να  ακούσετε  από  

όλους  τους  Ισραηλίτες  στην  Ελλάδα  να  είναι  υποχρεωμένοι  να  

συμφωνούν  με  ότι  κάτι  το  κράτος  του  Ισραήλ ,  όπως  όλοι  οι  Έλληνες  

δεν  συμφωνούν  με  ότι  κάτι  το  ελληνικό  κράτος .   Αυτό  όσον  αφορά  την  

πρώτη  ερώτηση .   

 Για  την  δεύτερη  ερώτηση ,  επειδή  είναι  ο  πρόεδρος  εδώ  ο  κ .  

Καραμπουτζούς ,  που  ξέχασα  να  σας  πω  ότι  είναι  και  Πρόεδρος  του  

Οργανισμού  Αποκατάστασης  Περιουσιών  Ισραηλιτών  Πολιτών ,   πρέπει  
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να  σας  πω  κάτι  που  μπορεί  κάποιοι  νομικοί  να  το  ξέρουν ,  εγώ  που  

ασχολήθηκα  αισθάνθηκα  ως  Έλληνας  υπερήφανος .   

Με  την  δημιουργία  του  Ελληνικού  κράτους ,  ακριβώς  λίγο  πριν  

πάει  στον  Εμφύλιο ,  το  Ελληνικό  κράτος  έκανε  μια  μεγαλόψυχη ,  όπως  

λέει  ο  κ .  . .γενναιόδωρη  πράξη  που  δεν  έχει  κάνει  κανένα  άλλο  κράτος .  

Ξέρετε  νομικά  ότι  όποιος  χάνεται   από  την  ζωή  και  δεν  έχει  

κληρονόμους ,  στην  τελευταία  κληρονομική  τάξη ,  όπως  λέμε  εμείς  οι  

νομικοί ,  τον  κληρονομεί  το  Ελληνικό  κράτος ,  το  δημόσιο .   

 Εδώ  λοιπόν  το  Ελληνικό  κράτος ,  μετά  από  έναν  πόλεμο ,  

κατεστραμμένο ,  με  προβλήματα ,  έχει  αυτή  την  πράξη  και  λέει  ότι  

αυτοί  οι  συνάνθρωποί  μας  οι  Έλληνες  Εβραίοι  τους  καταστρέψανε  στα  

γερμανικά  κρεματόρια ,  δεν  μπορώ  εγώ  όταν  δεν  γυρίσανε  οι  

οικογένειες  να  πάρω  τις  περιουσίες  τους .  Και  κάνει  νόμο  και  λέει  ότι  

παραιτούμαι  του  δικαιώματος  να  είμαι  εγώ  σε  τελευταία  τάξη  ο  

κληρονόμος  και  κληρονόμος  είναι  το  ελληνικό  νομικό  πρόσωπο  

δημοσίου  δικαίου  που  λέγεται  Ο .Π .Α .Ι .Ε . ,  που  τώρα  έχουν  διατελέσει  

διάφοροι  πρόεδροι ,  τώρα  πλέον  . .  αλλά  η  γενναιόδωρη  αυτή  πράξη  και  

τελειώνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  επειδή  υπάρχει  τώρα  μια  συζήτηση  εγώ  είχα  

πάει  σε  ένα  Συνέδριο ,  Θεολογικό  Συνέδριο  και  είπε  εκείνη  η  

καθηγήτρια  της  Θεολογικής  Σχολής  ότι  ξέρατε ,  έχουμε  πληροφορίες  

ότι  στην  Ισπανία  θέλουν  να  δώσουν  την  υπηκοότητα  σε  απογόνους  

Εβραίων  Ισπανών  που  φύγανε  το  1492…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το  νομικό  πλαίσιο  και  λέω  ότι  το  Ελληνικό  κράτος  είχε  βρει  νομικό  

πλαίσιο  αμέσως  μετά  τον  πόλεμο .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θα  ήθελα  να  πω  στους  συναδέλφους  … 

Κος  ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΖΟΥΣ:  

Εάν  θέλετε  κ .  Χασαπίδη ,  να  καθίσουμε  ιδιαιτέρως  να  συζητήσουμε ,  

πρέπει  να  κάτσουμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καραμπουτζούς  έχει  γράψει  ο  Χαράλαμπος  Βουρτζίδης  ένα  

πάρα  πολύ  ωραία  κείμενο ,  άρθρο  μεγάλο  για  τους  Εβραίους  της  πόλης  

των  Σερρών .  Θα  το  αναζητήσετε  στο  διαδίκτυο ,  είναι  εξαιρετικό .   

Κος  ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΖΟΥΣ:  

Το  ελληνικό  κράτος  φάνηκε  πολύ  γενναιόδωρο  απέναντι  στους  

Έλληνες  Ισραηλινούς .   Πάρα  πολύ  γενναιόδωρο  με  αυτή  την  πράξη  που  

κάνει .  Αυτή  είναι  η  απάντησή  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  κυρίους .  Υπάρχει  κάποια  τοποθέτηση  παρακαλώ ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ένα  λεπτό  ο  κ .  Μηλίδης .  Να  γράψω  τους  συναδέλφους .  Ο  κ .  

Χασαπίδης .  Οι  δυο  τους .  Παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα  κύριε  Πρόεδρε .  Για  την  οικονομία  του  χρόνου ,  

καταρχήν  η  Ισραηλινή  Κοινότητα  είναι  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  

δικαίου .  Αυτό  είναι  καταρχήν  πολύ  σημαντικό .  Δεν  είναι  ένας  απλός  

Σύλλογος .  Ο  χρόνος  που  λέτε  ότι  είναι  προεκλογικός  δεν  έχει  καμία  

σχέση ,  αφορά  όλους  τους  δημότες  σε  όποια  παράταξη  και  εάν  είναι .  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  θέμα  παραταξιακό  αλλά  γενικότερο .   
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 Νομίζω  ότι  είναι  πολύ  σωστή  η  πρωτοβουλία  και  θα  μας  βρει  

όλους  σύμφωνους .  Γιατί ;  Γιατί  στην  πόλη  των  Σερρών  υπήρξε  μια  

ακμάζουσα  Κοινότητα  Ισραηλινή  και  νομίζω  τα  μνημεία  που  υπήρχαν  

και  υπάρχουν ,  θα  πρέπει  να  αναδειχθούν .  Αυτό  θα  είναι  προς  όφελος  

όλων  και  για  τον  Δήμο ,  γιατί  θα  υπάρχει  θεματική  επισκεψιμότητα .  

Είναι  σίγουρο  αυτό .   

 Εκείνο  όμως  το  οποίο  εγώ  θα  ήθελα ,  είναι  και  πρόταση  και  

παρατήρηση ,  καλά  θα  ήταν  να  υπήρχε  και  ένα  οπτικοακουστικό  από  

την  πόλη  των  Σερρών   εάν  έχετε .  Σίγουρα  θα  υπάρχει .  Από  τα  μνημεία  

από  τα  σχολεία .  Ας  πούμε  το  6ο  Σχολείο ,  από  ότι  ξέρω ,  μια  πολύ  

μεγάλη  μερίδα  Σερραίων  πήγε  στο  6ο  Δημοτικό  Σχολείο ,  στο  Εβραϊκό  

που  λέγαμε .   

Αυτό  είναι  και  πρόταση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   οπτικοακουστικό  υλικό  

για  αυτά  που  λέτε ,  γιατί  όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως  από  τον  

Πρόεδρο ,  είπε  κάτι  που  ίσως  δεν  το  ξέρατε .  Ανάδειξη  δηλαδή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  άλλα  θα  υπάρχουν ,  γιατί  από  ότι  ακούμε ,  είχαμε  ακούσει  στο  

παρελθόν  από  πιο  ηλικιωμένους ,  . .ακμάζουσα  κοινότητα .  Με  το  

εμπόριο  και  όλα  αυτά .  Για  την  Θεσσαλονίκη  το  ξέρουμε .  Την  στιγμή  

που  Σέρρες  είναι  η  δεύτερη  πόλη ,  όπως  αναφέρατε ,  καλά  θα  κάνετε  να  

δώσετε  ιδιαίτερη  βαρύτητα ,  γιατί  ήταν  η  δεύτερη  πόλη  σε  Εβραϊκό  

επίπεδο .   

Κος  ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΖΟΥΣ:  

Είναι  πολύ  κοντά  με  την  Θεσσαλονίκη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Είναι  πολύ  κοντά  και  μπορεί  να  έχει ,  όπως  ανέφερα ,  οφέλη .  Δεν  το  

λέω  με  την  έννοια  οικονομικά  οφέλη ,  γενικότερα  οφέλη  ως  

επισκεψιμότητα .  Εάν  υπάρξουν  και  οφέλη . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελείωσα .  Έκανα  πρόταση ,  κύριε  Πρόεδρε . . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εμείς  είμαστε  υπέρ  αυτής  της  συνεργασίας  και  κάτι  άλλο .  Οι  

Ισραηλίτες ,  οι  Εβραίοι  λέγανε  ότι  είμαι  Έλληνας  Εβραίος  πολίτης .  

Τώρα  εάν  ήρθε  η  Γερμανική  Κατοχή  και  έκανε  αυτό  που  έκανε ,  είναι  

μια  άλλη  περίπτωση ,  την  οποία  δεν  θέλω  να  την  σχολιάσω  αυτή  την  

στιγμή .   

Άρα  στην  καταρχήν  συνεργασία  είμαστε  υπέρ  και  δεύτερον ,  

έκανα  και  μια  άλλη   πρόταση ,  τώρα  μου  ήρθε  δηλαδή ,  πιστεύω  ότι   

χρειάζεται  λίγο  περισσότερο  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ ,  Μηλίδη .  Κύριε  Χασαπίδη  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   χωρίς  αμφιβολία  πρέπει  να  αναδειχθούν  αυτά  τα  

σημεία .  Οι  δυο  ερωτήσεις  μου ,  καταρχήν  είχαμε  δυο  συνοικίες  

Εβραϊκές ,  δυο  Συναγωγές  κοντά  στον  Άγιο  Αντώνη  και  στο  Εβραϊκό  

Σχολείο .  Εάν  οι  περιουσίες  αυτές ,  δηλαδή  καταστράφηκαν  όλα  τα  

στοιχεία  τα  εβραϊκά ,  δεν  μπορούμε  να  αναδείξουμε  κάτι ,  γι '  αυτό  

ρώτησα  ότι  τι  έγιναν  αυτές  οι  περιουσίες ;  
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 Δηλαδή ,  η  ταυτότητα  της  πόλης ,  εδώ  έγιναν  εγκλήματα  στην  

δική  μας  την  πόλη ,  δεν  έχει  ταυτότητα  αυτή  η  πόλη ,  γιατί  η  

αντιπαροχή  κατέστρεψε  την  πόλη .  Εκτός  του  ότι  την  κατέστρεψαν  οι  

Βούλγαροι  με  τους  Βαλκανικούς  πολέμους  που  την  κάψανε ,  δεν  έχουμε  

δείγματα  του  εβραϊκού  πολιτισμού ,  της  αρχιτεκτονικής  ή  οτιδήποτε  

άλλο .  Δεν  έχουμε  τέτοια .  Είναι  πολύ  λίγα  τα  δείγματα  που  μπορούν  να  

αναδείξουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λιγάκι  εάν  μπορείτε  να  συντομεύσετε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μα  δεν  άρχισα  Πρόεδρε .  Επειδή  Πρόεδρε  και  αγαπητοί  

προσκεκλημένοι  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  θα  είμαι ,  γιατί  

δεν  θα  είμαι  υποψήφιος ,  οπότε  θέλω  να  πω  ότι  η  δική  μου  η  άποψη  

είναι ,  εάν  τεκμηριώνεται  ότι  υπήρχε  ένα  νεκροταφείο  επάνω  στις  

δεξαμενές ,  να  γίνει  με  έξοδα  δικά  σας  και  με  την  συμβολή  του  Δήμου  

ένα  μνημείο  που  να  αναδεικνύει  αυτό  το  γεγονός ,  γιατί  δεν  μπορεί  να  

αναδείξουμε  νεκροταφεία  που  δεν  υπάρχουν  λέω ,  γιατί  τα  πάντα  έχουν  

καταστραφεί .   

 Αυτή  την  περίοδο  σας  ρώτησα ,  ποια  είναι  η  σχέση  σας  με  το  

επίσημο  κράτος  του  Ισραήλ ,  γιατί  αυτή  την  περίοδο  οι  σχέσεις  των  δυο  

χωρών ,  είτε  συμφωνούν  κάποιοι  είτε  διαφωνούν ,  σε  πολιτικό ,  

οικονομικό ,  στρατιωτικό ,  πολιτιστικό  επίπεδο  είναι  στο  ανώτερο  

επίπεδο  θα  έλεγα ,  είναι  στην  καλύτερη  περίοδο .  Μου  κάνει  εντύπωση  

όμως ,  ένας  λαός  που  υπέφερε  τα  πάνδεινα ,  είχε  το  Ολοκαύτωμα  στον  

2ο  Παγκόσμιο  Πόλεμο ,  εδώ  θα  σας  στεναχωρήσω ,  πώς  ακόμα  δεν  

δημιουργήθηκε  ένα  κίνημα ,  στο  ίδιο  το  Ισραήλ ,  να  αναγνωριστεί  η  

γενοκτονία  των  Αρμενίων  και  η  γενοκτονία  των  Ποντίων ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεφεύγουμε .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  ξεφεύγουμε  καθόλου .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θυμίσω  όμως  συνάδελφοι ,  ότι  εδώ  είναι  το  θέμα  της  εξέτασης  και  

πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  

Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  κοινού  τρόπου  ανάδειξης  των  

ιστορικών  σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  

Σερρών .  Να  επικεντρωθούμε  σε  αυτά… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τελειώνω  σε  ένα  λεπτό  Πρόεδρε .  Θέλω  να  αναφερθώ  και  στην  

αντιμετώπιση  που  έχει  ο  Παλαιστινιακός  λαός  από  τον  λαό  του  Ισραήλ .  

Εδώ  νομίζω  ένας  λαός  που  υπέφερε  τα  πάνδεινα  και  γνωρίζει  και  η  

παγκόσμια  κοινότητα  και  εσείς ,  ότι  εάν  δεν  αναγνωριστεί  κράτος  

Παλαιστινιακό  εκεί  αυτή  η  διαμάχη  στην  Μέση  Ανατολή  θα  υπάρχει  

αιώνια ,  γι '  αυτό  είπα  ότι  ποια  είναι  η  σχέση  σας  με  το  επίσημο  κράτος ,  

η  δική  μου  η  θέση  είναι  να  αναγνωριστεί ,  επιτέλους  και  κάντε  και  

εσείς  ότι  μπορείτε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  Παλαιστινιακό  κράτος  

για  να  υπάρξει  ησυχία .   

 Η  συνύπαρξη  των  λαών  και  η  ευημερία  της  περιοχής  εξαρτάται  

και  από  αυτό  το  γεγονός .   

 Ευχαριστώ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  εκτός  θέματος  αυτό  το  τελευταίο  σχόλιο  του  κ .  Χασαπίδη .  Να  με  

συγχωρείτε  αλλά  πρέπει  να  διαγραφεί  από  τα  πρακτικά .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  θέλω  να  διαγραφεί  τίποτα  Πρόεδρε  χωρίς  την  άδειά  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  πρέπει  να  καταλάβετε  ότι  υπάρχουν  θέματα  

συγκεκριμένα  στο  συμβούλιο .  Μόνο  γι '  αυτά  συζητάμε .  Δεν  συζητάμε  

περί  ανέμων  και  υδάτων .  Και  εγώ  έχω  να  πω  πολλά  για  πολλά  θέματα  

αλλά  δεν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  για  να  τελειώνουμε .  Υπάρχει  ένα  συγκεκριμένο  αίτημα  από  το  

Κεντρικό  Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδος .  Τι  λέει ;   

 Με  την  παρούσα  επιστολή  ζητάμε  να  εξετάσετε  την  πρότασή  μας  

για  συνεργασία  μέσω  διαλόγου  του  Κεντρικού  Ισραηλιτικού  

Συμβουλίου  με  την  διοίκηση  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  με  

θέμα :  ¨Οργάνωση  από  κοινού  τρόπου  ανάδειξης  των  ιστορικών  

σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  Σερρών .  

 Κοινός  σκοπός  μας  θα  είναι  να  αναδείξουμε  τα  επισκέψιμα  

σημεία  που  θα  . .  και  θα  ενημερώνουν  το  κοινό  για  την  ιστορία  και  την  

παρουσία  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  Σερρών .   

 Από  ότι  διαφαίνεται  από  την  συζήτηση  που  έγινε ,  όλοι  

συμφωνούμε  να  ανταποκριθούμε  θετικά ,  καταρχήν  θετικά ,  στο  αίτημα  
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και  εν  συνεχεία  θα  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μια  συγκεκριμένη  

πρόταση  για  να  πάρει  μια  οριστική  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Άρα ,  θα  φέρετε  μια  συγκεκριμένη  πρόταση  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θα  πάρει  οριστική  απόφαση .  Μην  απεραντολογούμε  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  214/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θέλαμε  να  σας  ευχαριστήσουμε  για  άλλη  μια  φορά  που  μας  

επισκεφτήκατε .    

 Συνάδελφοι ,  προχωράμε  στο  τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης   

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γνωρίζετε  ότι  έχει  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  πρόσληψη  

υδρονομένων  άρδευσης .  Είναι  για  τις  Κοινότητες  του  Λευκώνα ,  

Μητρουσίου ,  Βροντούς  και  Ορεινής .   

 Θα  ήθελα  να  σας  πω  και  τα  ονόματα .   

 Για  την  Άνω  Βροντού  είναι  ο  κ .  Καλκόγλου  Αναστάσιος ,  για  την  

Ορεινή  Δελεφέρης  Ευάγγελος ,  για  το  Μητρούσι  είναι  δυο ,  Θεοδούλου  

Χρήστος  και  Σταυλός  Αθανάσιος .   

 Θα  ήθελα  να  διαβάσω  για  τον  Λευκώνα ,  γιατί  υπάρχει  μια  

επώνυμη  καταγγελία .  Οι  επώνυμες  καταγγελίες  είναι  πάντα  σοβαρές .  

Είναι  από  την  Πρόεδρο  Ζαγκελίδου  Αικατερίνη .  Σας  την  διαβάζω  όπως  

το  έχω  μπροστά  μου .  

  

Η  Επιτροπή  αποφασίζει  υπέρ  της  πρόσληψης  του  κυρίου  

Κοκκοβίδη  Θεόδωρου  με  τέσσερις  ψήφους  υπέρ .   

 Όσον  αφορά  την  δεύτερη  θέση ,  είναι  να  πάρουν  δυο  άτομα ,  η  

πρώτη  θέση  πάει  στον  κ .  Κοκκοβίδη  Θεόδωρο .  Η  δεύτερη  θέση  το  

συμβούλιο  έδωσε  τρεις  ψήφος  στον  κ .  Τσελέπη  Αθανάσιο  και  δυο  

ψήφους  στον  κ .  Λεζγκίδη  Αλέξανδρο .   

 Η  Πρόεδρος  ενίσταται  όσον  αφορά  την  πρόσληψη  του  κ .  Τσελέπη  

Αθανασίου ,  ο  οποίος  είχε  και  προϋπηρεσία ,  γιατί  ήταν  προκλητικός  και  

αυθάδης  στους  πολίτες  αλλά  και  στην  ίδια  επί  προσωπικού ,  η  οποία  τότε  

ήταν  και  σύμβουλος  στον  Λευκώνα .   

 Ήταν  απείθαρχος  και  εκτελούσε  πλημμελώς  και  κατά  την  κρίση  

του  τα  καθήκοντά  του  με  αποτέλεσμα  να  προκαλεί  το  κοινό  συναίσθημα  

και  να  εκθέτει  το  συμβούλιο  του  Λευκώνα .   
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 Αντ’  αυτού  προτείνει  τον  κ .  Λεζγκίδη  Αλέξανδρο ,  ο  οποίος  όποτε  

δούλεψε  άφησε  τ ις  καλύτερες  εντυπώσεις  και  στους  πολίτες  και  δεν  

εξέθεσε  και  το  συμβούλιο  του  Λευκώνα .   

 

 Υπάρχει ,  όπως  γνωρίζετε ,  τουλάχιστον  από  όσο  γνωρίζω ,  εδώ  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ψηφίζουμε  αυτά  τα  οποία  βγάζουν  οι  

Κοινότητες  ακριβώς .  Επειδή  όμως  υπάρχει  έγγραφη  αυτή  η  

καταγγελία ,  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  του  Λευκώνα  θα  ήθελα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   να  το  θέσω  εδώ  μπροστά  σας  και  από  εκεί  και  πέρα ,  θα  

πρέπει ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  να  ψηφιστεί  είτε  η  απόφαση  που  έχει  

πάρει  η  Τοπική  Κοινότητα  είτε  να  το  εξετάσουμε  διαφορετικά .  Επειδή  

υπάρχει ,  πάντα  επαναλαμβάνω ,  είναι  επώνυμη  καταγγελία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  ερώτηση  υπάρχει  συνάδελφοι ;  Κάποια  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .  Άρα  υπάρχουν  δυο  προτάσεις ,  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  πρόταση  η  δική  μου  είναι ,  όσον  αφορά  την  Κοινότητα  Ορεινής ,  

Βροντούς ,  Άνω  Βροντούς  και  Καπετάν  Μητρούση ,  δηλαδή  για  δυο  

άτομα  για  το  Καπετάν  Μητρούση ,  έναν  υδρονομέα  για  την  Βροντού ,  

Άνω  Βροντού  και  ένα  για  την  Ορεινή  είναι  ότι  έχει  πει   γιατί  δεν  

υπάρχει  αντίδραση .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  για  τον  Λευκώνα  η  δική  μου  η  πρόταση  είναι  

ότι  το  θέτω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  αποφασίσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  με  ψηφοφορία ,  εάν  δέχεται  την  Επιτροπή  όπως  είναι  ή  εάν  

δέχεται  τις  καταγγελίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  η  πρόταση ,  η  καταγγελία  είναι  επώνυμη  

και  είναι  γραμμένη  στο  χαρτί  το  οποίο  το  έχετε  πάρει  και  εσείς .  Είναι ,  

έχει  σταλεί  στον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  Αντιδήμαρχος .  Είμαστε  στις  ερωτήσεις .  Υπάρχει  κάποιος  

που  θέλει  να  ρωτήσει ;   Ο  κ .  Γιαννακίδης .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να  προτείνω ,  επειδή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όσοι  δεν  είμαστε  από  τον  Λευκώνα  και  δεν  έχουμε  έτσι  εμπειρία  για  

την  καταγγελία ,  δεν  μπορούμε  να  ξέρουμε ,  εγώ  θα  έλεγα  όποιοι   είναι  

από  τον  Λευκώνα  και  γνωρίζουν  πρόσωπα  και  πράγματα ,  να  τα  φέρουν  

εδώ  να  μας  διαφωτίσουν .  Εμείς  τώρα  που  να  ξέρουμε  να  πάρουμε  θέση  

σε  σχέση  με  την  καταγγελία ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  το  φέρνω ,  διότι  ούτε  εγώ  γνωρίζω  τον  

Λευκώνα  και  αυτός  είναι  και  ένας  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώσαμε  το  στάδιο  των  ερωτήσεων .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  

τοποθετήσεων .  Ο  κ .  Γάτσιος  είδα  που  σήκωσε  το  χέρι .  Ένα  λεπτό ,  κ .  

Γάτσιο ,  με  συγχωρείτε .  Ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  Αραμπατζής .  Κύριε  γραμματέα  τους  γράψατε ;  

Κύριε  Γάτσιο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πάγια  θέση  μας  σαν  παράταξη  αλλά  τα  τελευταία  

χρόνια  έχει  γίνει  και  του  συνόλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  είναι  να  

λαμβάνουμε  υπόψη  τι  έχει  φέρει  κάθε  Τοπική  Κοινότητα .  Η  γνώμη  μου  

είναι  για  το  συγκεκριμένο  που  υπάρχει  πρόβλημα ,  γιατί  για  τα  άλλα  

δεν  υπάρχει ,  από  ότι  κατάλαβα ,  για  το  συγκεκριμένο  μπορεί  η  

Πρόεδρος  να  έχει  ένα  πρόβλημα  ή  μάλλον  να  κάνει  μια  καταγγελία  

αλλά  καλύτερα  από  όλους  γνώριζαν  το  όλο  θέμα  στο  Τοπικό  

Συμβούλιο .   

Από  την  στιγμή  που  πέρασε  πλειοψηφικά  στο  Τοπικό  Συμβούλιο ,  

εγώ  ειλικρινά  δεν  ξέρω ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  συνεχίσουμε  και  να  

πούμε  εμείς ,  να  υιοθετήσουμε  την  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  

της  Δημοτικής  Κοινότητας .  Η  πρότασή  μου  δηλαδή  εμένα  είναι  αυτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόση  ήταν  η  ψηφοφορία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

3-2.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  και  οριακά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  επόμενος  ομιλητής .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  συμφωνήσω  με  τον  συνάδελφο  τον  κ .  Γάτσιο .  

Βασική  αρχή  και  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αλλά  και  την  παράταξής  

μας  ήταν  να  υιοθετούμε  για  να  αναβαθμίσουμε  και  τον  ρόλο ,  

υποτίθεται ,  των  Τοπικών  Συμβουλίων .   

 Όσο  για  την  καταγγελία  της  κυρίας  Προέδρου ,  νομίζω  ότι  είναι  

υπερβολική ,  επειδή  τον  συγκεκριμένο  τον  γνωρίζω  και  τον  γνωρίζω  

καλά  και  η  σχέση  μου  με  τον  Λευκώνα  είναι  σχεδόν  καθημερινή .  Δεν  

άκουσα  κάτι  το  ιδιαίτερο  εις  βάρος  του .  Γι '  αυτό  λέω  και  για  λόγους  

αρχής  να  υιοθετήσουμε  την  πρόταση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όσον  αφορά  το  θέμα  

αυτό ,  πράγματι  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  είχαμε  πάγια  τακτική  μας  να  

δεχόμαστε  τις  εισηγήσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων ,  όμως  εδώ  υπάρχει  

μια  ιδιαιτερότητα .  Εδώ  υπάρχει  μια  καταγγελία  της  Προέδρου  του  

Λευκώνα  που  ούτε  λίγο  ούτε  πολύ  μας  λέει  ότι  δεν  θα  μπορέσει  να  

συνεργαστεί  με  αυτό  το  άτομο  για  τον  Α ,  Β ,  Γ ,  Δ  λόγο .   

 Λοιπόν ,  ως  Αντιδήμαρχος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  έχω  επαφές  όλο  

τον  χρόνο  με  τους  υδρονομείς  που  προσλαμβάνονται ,  πιστεύω  ότι  θα  

είναι  πολύ  δύσκολο ,  εάν  δεν  μπορέσει  η  Πρόεδρος  της  Τοπικής  

Κοινότητας  Λευκώνα  να  συνεργαστεί  με  τους  υδρονομείς .  Θα  

δημιουργήσουμε  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  για  ένα  χρόνο .   

 Η  δική  μου  πρόταση  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  εισηγηθούμε ,  εάν  

θέλετε  το  κάνω  πρόταση ,  εγώ  προτείνω  να  ψηφίσουμε  την  πρόταση  της  

Προέδρου  του  Λευκώνα  και  να  προσλάβουμε  αυτόν  που  προτείνει  η  

πρόεδρος ,  παρότι  ξεφεύγουμε  από  την  αρχή  μας ,  αλλά  ποτέ  δεν  είχαμε  
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μια  τέτοια  καταγγελία .  Από  την  στιγμή  που  υπάρχει  αυτή  η  καταγγελία  

πρέπει  να  την  δούμε  πάρα  πολύ  σοβαρά .   

 Εγώ  προτείνω  όπως  συμφωνεί  για  ένα  το   ένα  μέλος ,  για  το  

δεύτερο  που  διαφωνεί  να  μην  προσλάβουμε  αυτόν  που  είπε  η  

Επιτροπή ,  αλλά  αυτόν  που  λέει  η  Πρόεδρος  του  Λευκώνα .    

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  Ο  επόμενος  ομιλητής .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  τυχαίνει  επειδή  . .  να  

γνωρίζω  το  θέμα  του  υδρονομέα  . .  Ο  υδρονομέας  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  

δεν  είναι  αποκλειστικά ,  δηλαδή  άτυπα  δεν  είναι  αποκλειστικά  

υδρονομέας .  Θα  δει  τα  καλαθάκια ,  θα  πάει  μαζί  με  τα  γκρέιντερ  επάνω  

στα  αγροκτήματα ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  γραμματέα  με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω  αλλά  δεν  είναι  αυτό  

το  θέμα  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…. ωραία ,  ας  πούμε  ότι  το  κάνει  με  την  καλή  του  συναίνεση .  Αυτός  ο  

άνθρωπος ,  τέλος  πάντων ,  βοηθάει  και  θα  πρέπει  να  έχει  καλή  

συνεργασία  με  τον  Πρόεδρο .  Εάν  ο  Πρόεδρος ,  όπως  λέει ,  δεν  έχει  καλή  

συνεργασία ,  στην  ουσία  έχει  . .  Αυτό .  να  προτείνουμε  αυτόν  που  

δουλεύει .  Δεν  κοιτάμε  μόνο  το  Τοπικό .  Τον  Πρόεδρο ,  τι  λέει  ο  

Πρόεδρος  κοιτάμε .  …γιατί  τα  θέματα  της  καθημερινότητας  ο  Πρόεδρος  

τα  χειρίζεται .  Ο  πρόεδρος  παίρνει  τηλέφωνο  για  μια  έκτακτη  ανάγκη  

και  τα  λοιπά ,  όχι  τα  μέλη  του  συμβουλίου .  
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 Εγώ  συμφωνώ  με  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  να  

στηρίξουμε  την  πρόταση  της  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  γραμματέας .  Είναι  ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  Αραμπατζής  τελευταίοι  ομιλητές .  Παρακαλώ  

κ .  Χράπα .    

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  ένα  θέμα  που  πραγματικά  εμένα  με  απασχόλησε  πάρα  πολύ .  

Πρώτη  φορά  έρχεται  τέτοιο  θέμα .  Μέχρι  τώρα  συμφωνούσαν  τα  Τοπικά  

Συμβούλια  πάντα  με  τις  απόψεις  τους ,  ποτέ  δεν  φέρανε  αντίρρηση  με  

τους  προέδρους .  Όποιον  επιθυμούσαν  να  προσλάβουν  γι '  αυτή  την  

δράση ,  γι '  αυτή  την  δουλειά  πάντα  συμφωνούσαν .   

Την  συγκεκριμένη  στιγμή  όμως  υπάρχει  μια  Πρόεδρος ,  η  οποία  

μας  δηλώνει  κατηγορηματικά  ότι  με  τον  συγκεκριμένο  δεν  μπορούν  να  

συνεργαστούν  με  τίποτα .   

Εγώ  πραγματικά  είχα  την  άποψη  του  κ .  Γιαννακίδη  μέχρι  χθες  

αλλά  δυστυχώς  γι '  αυτό  είναι  και  οι  συζητήσεις ,  γι '  αυτό  είναι  και  η  

έρευνα  που  κάνουμε ,  για  να  κατασταλάζουμε ,  να  αισθανθούμε  το  θέμα   

και  στο  τέλος  να  παίρνουμε  την  πιο  σοφή  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Και  μάλιστα  και  δύσκολες  αποφάσεις  όταν  πρόκειται  για  

θέμα  εργασίας  που  έχουν  οι  περισσότεροι  βιοποριστικό  πρόβλημα .   

Να  ξεκινήσουμε  πρώτα  από  την  προκήρυξη  πως  ξεκίνησε .  Η  

μοριοδότηση  που  δόθηκε  ήταν  εμπειρία ,  ποινικό  μητρώο  και  

εντοπιότητα .  Αυτή  την  στιγμή ,  όπως  προτείνεται  από  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  από  ένα  μέρος  λείπει  η  εμπειρία .  Αυτό  αυτόν  τον  οποίο  

δηλαδή  που  λέμε  εμείς  να  ψηφίσουμε ,  λείπει  η  εμπειρία .  Οπότε  εγώ  θα  

συνταχθώ ,  πραγματικά  θα  συνταχθώ  μετά  από  πολύ  σκέψη ,  με  την  
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άποψη  της  Προέδρου  του  Λευκώνα ,  με  τους  ανθρώπους  που  επιλέγει  η  

Πρόεδρος  και  η  οποία  είναι  υπεύθυνη  για  την  κοινωνία  του  Λευκώνα .  

Βέβαια ,  εκπροσωπεί  το  Τοπικό  Συμβούλιο  αλλά  στην  ουσία  ο  

Πρόεδρος  είναι  εκλεγμένος ,  όπως  και  οι  υπόλοιποι  πρόεδροι  της  

Βροντούς ,  της  Ορεινής  και  του  Μητρουσίου  για  τις  τοπικές  κοινότητές  

τους ,  οπότε  από  την  στιγμή  που  μπορεί  να  συνεργαστεί  με  τους  

ανθρώπους  που  μας  προτείνει ,  εγώ  συντάσσομαι  με  την  άποψή  της  και  

θα  ψηφίσω  αυτά  που   θέλει  η  Πρόεδρος  του  Λευκώνα .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χράπα .  Τον  λόγο  σε  σας  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχοντας  υπόψη  την  καταγγελία  της  Προέδρου  του  Λευκώνα ,  την  

ψηφοφορία  μεταξύ  των  μελών  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και  εμένα  με  

προβλημάτισε  το  γεγονός .  Όπως  είπαν  και  οι  προλαλήσαντες  πάντοτε  

στα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  όταν  ερχόταν  το  θέμα  υδρονομέων  

ασπαζόμασταν  την  πρόταση  των  τοπικών  συμβουλίων  και  μετά  

ψηφίζαμε  ως  ακριβώς  ερχόταν  οι  εισηγήσεις .   

 Όμως  εδώ ,  πραγματικά ,  προβληματίστηκα  και  εγώ .  Διερευνήσαμε  

το  θέμα .  Είναι  φύση  αδύνατο  όταν  καταγγέλλει  η  Πρόεδρος  την  μη  

καλή  συνεργασία  με  έναν  υδρονομέα ,  καταλαβαίνετε  τι  προβλήματα  θα  

μπορούσαν  να  προκύψουν  σε  αυτό  το  εξάμηνο  λειτουργίας  του  ενός  

υδρονομέα  εκ  των  δυο .   

 Άρα  λοιπόν  στηρίζω  την  πρόταση  της  Προέδρου  του  Λευκώνα  και  

την  αλλαγή  την  οποία  θέλει  να  κάνει .   

 Αυτά  από  εμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  ο  κ .  Αραμπατζής  παρακαλώ  τελευταίος .  Είναι  κανείς  άλλος  που  

θέλει  να  πει  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  θέλω  να  πάρω  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  εμένα  με  προβλημάτισε  διαβάζοντας  την  απόφαση  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  του  Λευκώνα ,  διαβάζοντας  και  διατυπώνοντας  την  

ένσταση  και  τις  επιφυλάξεις  αλλά  και  καταγγέλλοντας  η  κυρία  

Πρόεδρος ,  όσον  αφορά  την  συμπεριφορά  αυτών  που  προταθήκανε  και  

ως  εκτός  εκ  τούτου ,  λαμβάνω  σοβαρά  υπόψη  αυτές  τις  επιφυλάξεις  και  

την  ένσταση  και  προτείνω  να  αποδεχθούμε  την  πρόταση  της  κυρίας  

Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  τον  κ .  Αραμπατζή .  Ολοκληρώθηκε  η  πρωτολογία .  

Υπάρχει  δευτερολογία .  Ο  κ .  Γάτσιος  να  δευτερολογήσει ,  ο  κ .  

Χασαπίδης .   Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Κλείσαμε .  Παρακαλώ  κύριε  

Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   πιστεύω ,  χωρίς  να  έχουμε  διερευνήσει  εμείς  όλα  αυτά  

που  είπατε  εσείς ,  ότι  είδατε  τι  γίνεται  και  τι  δεν  γίνεται ,  καταρχάς  

στην  περσινή  περίοδο  που  ήταν  η  αρδευτική  περίοδος  δεν  ήρθαν  οι  

άμεσοι  συνεργάτες  κατά  την  επίκληση  που  κάνατε  εσείς  με  τον  

Πρόεδρο  . .άλλος  ήταν  ο  Πρόεδρος ,  ο  οποίος  δυστυχώς  απουσιάζει  και  

από  την  ζωή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν  σύμβουλος .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήταν  σύμβουλος  αλλά  στην  απόφαση  αυτή  δεν  μπορούμε  να  την  

καταστρατηγήσουμε ,  γιατί  εάν  θέλουμε  να  σεβόμαστε  τον  εαυτό  μας  

πρέπει  να  σεβαστούμε  και  την  Τοπική  Κοινότητα .   Μπορεί  να  είναι  3-2 

η  απόφαση ,  οριακή ,  προτιμητέου  του  συγκεκριμένου ,  δεν  ξέρω  και  

ποιος  είναι ,  αλλά  νομίζω  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  οφείλει  να  την  

σεβαστεί .  Γιατί  οι  άλλοι  τρεις  δεν  ξέρουν  δηλαδή  ότι  αυτός  

δημιουργούσε  προβλήματα ,  εάν  δημιουργούσε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εάν  δημιουργούσε  γιατί  τον  πληρώνανε ;  Γιατί  δεν  κάνανε  

παράπονο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  τι  να  κάνω  εγώ  τώρα ;  Έχει  ο  συνάδελφος  τον  λόγο .  Να  

ολοκληρώσει .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή  οι  συνάδελφοι  κάνανε  επίκληση  την  άμεση  συνεργασία  των  

εργαζομένων  με  τον  Πρόεδρο ,  αλλά  επειδή  η  συγκεκριμένη  πρόεδρος  

δεν  ήταν  η  άμεση  συνεργάτης  κατά  την  δική  σας  λογική ,  όχι  κατά  την  

δική  μου ,  κατά  την  δική  σας  λογική  που  είπατε  προηγουμένως  ότι  
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πρέπει  να  συνεργάζεται ,  μα  δεν  ήταν  Πρόεδρος  η  ίδια  την  περσινή  

περίοδο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  τώρα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αλλά  λέτε  εσείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πέρυσι  δεν  έδειξε  καλή  συνεργασία  με  τον  Πρόεδρο ,  ο  οποίος  δεν  

υπάρχει  Πρόεδρος ,  ο  κύριος  μάλλον  τώρα  και  τώρα  δηλαδή  βγάζουμε .  

Τέλος  πάντων ,   δικαίωμά  σας  είναι .  Εμείς  έχουμε  συγκεκριμένη  άποψη  

επί  της  αρχής .  Με  τα  πρόσωπα ,  ειλικρινά ,  δεν  τα  γνωρίζω  τα  πρόσωπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δευτερολογία  ζήτησε  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Θέλω  να  πω  ότι  κατά  την  άποψή  μου ,  εγώ  επιμένω  στην  

άποψη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και  για  άλλους  συγκεκριμένους  

λόγους .  Οι  άλλοι  δυο ,  δηλαδή  εάν  υπήρχε  τέταρτος ,  εγώ  θα  απέκλεια  

τους  δυο ,  γιατί  οι  δυο  είναι  εργαζόμενοι  στα  πυρομαχικά ,  που  σημαίνει  

κάνουν  βραδινές  βάρδιες  φύλαξης  εκεί .  Για  φανταστείτε ,  να  κάνει  το  

12ωρο  του  πάνω  στο  φυλάκιο  και  την  άλλη  μέρα  να  τον  έχεις  εσύ  να  

σου  κάνει  δουλειά  στον  Λευκώνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  κ .  Χασαπίδης .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Εμμένω  στην  άποψή  μου ,  άσχετα  με  τον  συγχωρεμένο  τον  

προηγούμενο  Πρόεδρο ,  ο  οποίος  πιθανότατα  να  είχε  καλή  συνεργασία  

και  όπως  ακριβώς  μας  είχε  στείλει  τότε  τα  ονόματα  των  υδρονομέων  

για  τον  Λευκώνα  δεν  υπήρξε  καμία  αντίδραση  από  κανέναν .   

 Άρα  λοιπόν  με  την  νέα  Πρόεδρο  οφείλουμε  να  σεβαστούμε  την  

θέση  της ,  διότι  αυτή  είναι  η  θεσμική  της  θέση  και  διότι  αυτή  θα  είναι ,  

η  οποία  θα  απολογείται  εάν  δεν  πάει  κάτι  καλά  με  τον  συγκεκριμένο  

υδρονομέα .  Γι '  αυτό  παράκληση  στηρίξτε  την  άποψη  της  προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  χαριστώ  πάρα  πολύ .  Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Τίθεται  σε  

ψηφοφορία .  Πρώτον ,  να  τα  βάλουμε  με  την  σειρά ,  θα  ήθελα  να  μου  

πείτε  για  την  εκλογή  υδρονομέων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μητρουσίου ,  

στην  Τοπική  Κοινότητα  Άνω  Βροντούς  και  στην  Τοπική  Κοινότητα  

Ορεινής  εάν  συμφωνείτε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  και  δεν  νομίζω  να  υπήρχε  καμία  διχογνωμία .  Όσον  αφορά  

τότε  την  επιλογή  υδρονομέων  άρδευσης  στον  Λευκώνα ,  από  ότι  

κατάλαβα  συμφωνείτε  όλοι  με  την  πρόταση  του  Τοπικού  για  τον  έναν  

υδρονομέα .  Μάλλον  πείτε  την  πρότασή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  συμφωνούμε  με  την  πρόταση  του  τοπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  την  διατυπώσει  ο  εισηγητής .  Ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  μια  είναι  αυτή  που  είπατε ,  δηλαδή  Ορεινή ,  Βροντού… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  επαναλαμβάνετε ,  αυτό  τελείωσε .  Ομόφωνα .   Για  τον  Λευκώνα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  τον  Λευκώνα  με  τέσσερις  ψήφους  είναι  ο  κ .  Κοκκιβής  

Θόδωρος ,  ο  οποίος  κανονικά  θα  εργαστεί .  Από  εκεί  και  πέρα ,  ήταν  ο  κ .  

Τσελέπης  Αθανάσιος  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά  εσείς  προτείνετε  τον  κύριο  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προτείνεται ,  όπως  προτείνει  και  η  Πρόεδρος  … τον  κύριο  . .  

Αλέξανδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  όπως  το  εξηγήσατε .  Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  πρόταση  της  Προέδρου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  σε  ψηφοφορία .  Συμφωνείτε ;  Μέχρι  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη  

συμφωνείτε  όλοι  με  την  πρόταση  του  κ .  Χαρίτου .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  με  την  πρόταση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  συμφωνεί  με  την  πρόταση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  

Κύριε  Θεοχάρη ;   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Με  την  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  την  πρόταση  του  κ .  αντιδημάρχου ,  με  την  πρόταση  του  κυρίου  

αντιδημάρχου .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Παρών .  Του  Τοπικού  Συμβουλίου  η  

κυρία  Καλώτα .  Κύριε  Γιαννακίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  παρακαλώ .  Του  Τοπικού  Συμβουλίου .  ο  κ .  Χασαπίδης  

του  Τοπικού  Συμβουλίου .  ο  κ .  Μοσχολιός  παρών ,  η  κυρία  Καλώτα  του  

Τοπικού  Συμβουλίου ,  ο  κ .  Καρύδας  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Έχουμε  

καλή  μνήμη  εδώ .  Κύριε  Γιαννακίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  δεν  θα  ψηφίσω  και  δεν  σας  πρόλαβα .  Κατά  την  

γνώμη  μου  δεν  πρέπει  να  ψηφίσουμε  σήμερα  αυτό  το  θέμα ,  θα  έπρεπε  

να  το  επιστρέψουμε  στον  Λευκώνα .  Δεν  γίνεται  τώρα  άνθρωποι  που  

ξέρουν  πρόσωπα  και  πράγματα  να  μας  διχάζουν .  Δηλαδή  δεν  ξέρουν  

αυτοί  και  ξέρουμε  εμείς .  Εγώ  αρνούμαι  να  ψηφίσω .  Εγώ  θεωρώ  ότι  

πρέπει  να  απαιτήσουμε  να  συναινέσουν  και  να  μας  δώσουν  ένα  όνομα .  

Δηλαδή  η  Τοπική  Κοινότητα  δεν  ξέρει  και  ξέρουμε  εμείς ;  Εάν  είναι  

δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  εξέφρασε  την  άποψή  του .  Διαφωνεί  και  εξέφρασε  την  

άποψή  του .  Ο  κ .  Γάτσιος  με  την  πρόταση  του  Τοπικού ,  φαντάζομαι  με  

την  παράταξη  όλη .  Κύριε  Μερετούδη ;  Του  Αντιδημάρχου .  Η  κυρία  

Ιλανίδου ;  Του  Αντιδημάρχου  ο  κ .  Τσαλίκογλου  και  ο  Πρόεδρος  την  

πρόταση  του  κυρίου  Αντιδημάρχου .   

 Επομένως  έκλεισε  και  αυτό  το  θέμα .  Κατά  πλειοψηφία .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  211/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Sportexpo 2019  

 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  τις  10 έως  τις  13 Απριλίου  2019  

 στο  Διεθνές  Εκθεσιακό  και  Συνεδριακό  Κέντρο  Θεσσαλονίκης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας  στον  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τι  προσδοκούμε  ως  Δήμος ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να  παρακολουθήσουμε  την  ημερίδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  θέμα  αθλητισμού .  
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Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι .  Τι  θέλουμε  να  πάρουμε ,  που  θα  το  εφαρμόσουμε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  ότι  γνωρίζω  θα  συμμετάσχει  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  ο  οποίος  

είναι ,  ασχολείται  με  τα  θέματα  τα   οποία  αφορούν  αθλητισμό .  Πιστεύω  

και  εγώ  ότι  από  όλη  αυτή  την  ημερίδα  ότι  κάτι  καινούργιο  θα  μας  

φέρει ,  κάποια  ιδέα .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν  μπορούμε  αυτό  το  κάτι  … 

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Το  πιο  σημαντικό  κομμάτι  είναι  αυτό  που  αφορά  την  διοργάνωση  του  

Μουντιάλ ,  την  υποψηφιότητα  για  το  Μουντιάλ  της  Ελλάδας .  Πρώτο  

είναι  αυτό .  Δεύτερον  έχει  θέματα ,  τα  οποία  φορούν  και  τον  Δήμο  

Σερρών .  Είναι  θέματα  τα  οποία  αφορούν  τα  λειτουργικά  μας  

προβλήματα ,  αφορούν  τις  εγκαταστάσεις  μας ,  αφορούν  όλα  σχεδόν  τα  

αθλήματα  και  είναι  μια  πάρα  πολύ  ενδιαφέρουσα  έκθεση .  Είναι  δίπλα  

στην  Θεσσαλονίκη ,  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα  για  

κάποιον  να  το  παρακολουθήσει .  Είναι  ενδιαφέρον ,  θα  έλεγα  . .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τι  θα  αποκομίσει  από  αυτό  σαν  εμπειρία ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τεχνογνωσία  και  ιδέες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε  παρακάτω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  212/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  κάλυψης  των  εξόδων  της  συνδιοργάνωσης  δράσεων  

 στην  περιοχή  του  Λαϊλιά  Σερρών  σε  συνεργασία  με  το  Φορέα  

 Διαχείρισης  ¨ΛΑΪΛΙΑΣ  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περιμένετε  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θέλω  να  πω  ότι  έχει  ακυρωθεί  το  δεύτερο  σκέλος ,  το  οποίο  είναι  οι  

χιονοδρομίες  στις  αρχές  Μαρτίου .  Ισχύει  μόνο  το  πρώτο  σκέλος  που  

είναι  η  συνδιοργάνωση  ενός  αγώνα  . . ,  το  οποίο  είχε  έρθει  και  παλαιά  
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στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  προηγούμενη  χρονιά .  Απλώς  έρχεται  

τώρα ,  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  όλοι  εντάξει ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  μιλάμε  για  5.000.   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Σωστό .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ  είχα  διαφωνήσει  την  πρώτη  φορά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Καρύδας  όχι .  Οι  συνάδελφοι  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  213/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Ανάκληση  των  υπ '  αριθ .  141/2010 και  235/2011 αποφάσεων  

Δημοτικού  
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 Συμβουλίου  και  συναίνεση  διόρθωσης ,  στο  Ελληνικό  

Κτηματολόγιο ,   

των  στοιχείων  ιδιοκτήτη  για  ακίνητο  με  ΚΑΕΚ  441211332002  

 (Κοινωφελής  χώρος  Πυροσβεστικού  Σταθμού  στην  περιοχή  πράξης  

 εφαρμογής  ¨ 'Εργατικές  Κατοικίες  Σταθμού¨  του  Δήμου  Σερρών) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Η  ανάκληση  στο  έβδομο  θέμα ;  Το  είδατε ;  Εάν  το  είδατε  

πιστεύω  ότι  είναι  ομόφωνα  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  215/2019 )  

…………………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  κ .  Γκότση  η  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γενικού  περιεχομένου .  Δεν  είναι  για  το  θέμα ,  είναι  γι '  αυτό  που  είπαμε  

προηγουμένως .  Το  σώμα  δεν  έχει  απαρτία  για  να  πάρει  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάνετε  μεγάλο  λάθος .  Το  σώμα  έχει  απαρτία  στην  εκκίνηση  του  

συμβουλίου .  Από  εκεί  και  πέρα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  δυο  άτομα  να  είναι… 

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Δεν  πρέπει  να  πέσουμε  κάτω  από  το  ένδεκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  είμαστε  δέκα  τρεις ,  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  έχετε  δίκαιο ,  εγώ  θέλω  να  είναι  όλοι  εδώ .  Έχουμε  απαρτία .   

Όγδοο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  για  την  προμήθεια  

 εξοπλισμού  και  υπηρεσίας  φύλαξης  χώρου  στο  πλαίσιο  της  πράξης:  

 ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στην  διασυνοριακή  περιοχή  με   

ακρωνύμιο  Cultural Dipole¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Όχι  ο  κ .  Καρύδας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση  παρακαλώ .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο  χώρο  αφορά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  για  τον  χώρο  ο  οποίος  θα  αφορά  το  Μουσείο  Ξενάκη .  Επειδή  

όμως  δεν  έχει  πάει  ακόμα  ρεύμα ,  ζητάει  παράταση  ενάμιση  μήνα .  

Αυτός  είναι  ο  λόγος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  τι  προϋπολογισμό   έχει  αναφέρεται ;  Αναφέρεται  ο  

προϋπολογισμός ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  1.664 ευρώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  216/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  
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Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του   

Δήμου  μας  σε  ιδιωτικές  κατασκηνώσεις  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εμείς  απλώς  εγκρίνουμε ,  είναι  βασικά  τρεις  υπάλληλοι  με  παιδιά  

γεννημένα  από  το  2003 μέχρι  το  ΄13 και  συμμετέχουν  κατά  50%, 

δηλαδή  πληρώνει  ο  Δήμος  για  τις  κατασκηνώσεις  . .από  ότι  ξέρω  

τουλάχιστον .  Απλώς  εγκρίνουμε  τώρα ,  λέμε  ναι  για  την  εκταμίευση ,  να  

το  πω  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  217/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  
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Έγκριση  επικαιροποίησης  δράσεων  ΕΚΤ  που  ανήκουν  στις   

επενδυτικές  προτεραιότητες  8i i i ,  8v και  9i  της  Στρατηγικής  

 Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Σερρών .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .  Δεν  ξέρω  έχετε  καμία  ερώτηση ;  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Καρύδας .  Οι  άλλοι  συνάδελφοι  ναι .  Κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  218/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  μισθωτή  περιπτέρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Εγώ  το  διάβασα  το  θέμα .  Είναι  

τεκμηριωμένο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  περίπτερο  αυτή  που  το  είχε  πέθανε .  Το  είχε  νοικιάσει  όμως  σε  

κάποια  άλλη  για  επτά  χρόνια .  Πέρασαν  τα  επτά  χρόνια ,  αυτή  πήρε  

άλλα  δυο  χρόνια  παράταση  όπως  δικαιούται  από  τον  νόμο ,  εν  των  

μεταξύ… αφού  πέρασε  και  η  δίχρονη  παράταση  ανακαλείται  και  πρέπει  

να  φύγει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιο  περίπτερο  είναι  αυτό ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εδώ ,  απέναντι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Στην  Λέσχη  μπροστά  δεν  υπάρχει .  Στα  Στόρια  μπροστά  υπάρχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  άλλη  γωνία .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτός  σύμφωνα  με  τον  νόμο  δεν  πήρε  την  παράταση ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δυο  χρόνια ,  την  πήρε ,  ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελείωσε  και  αυτό ;   
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  πάει  στα  δικαστήρια  η  κυρία  αυτή ,  έτσι  δεν  είναι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυστυχώς  εξαντλήθηκαν  τα  πάντα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε  λίγο .  Η  κυρία  αυτή  έκανε  προσφυγή  στο  Πρωτοδικείο  για  την  

απόφαση  την  δική  μας  να  φύγει ,  να  το  αφήσει  και  απορρίφθηκε  από  το  

Πρωτοδικείο .  Πρέπει  να  φύγει .  Υπάρχει  απόφαση  του  Πρωτοδικείου .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  προχωρώ .  Συμφωνείτε  επομένως ,  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  219/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  θα  με  συγχωρήσετε ,  επειδή  φεύγω  για  Αθήνα ,  θα  μου  

επιτρέψετε  να  αναχωρήσω .  Εάν  θέλετε  κάτι  να  ρωτήσετε  για  τα  

επόμενα  θέματα  είμαι  στην  διάθεσή  σας .  Εάν  κάποια  από  τα  επόμενα  

εάν  θέλετε  κάτι  να  με  ερωτήσετε ,  αλλιώς  θα  μου  επιτρέψετε  να  φύγω .  

Πρέπει  να  πάω  με  τον  υπουργό  Αθλητισμού  τον  Βασιλειάδη  να  

υπογράψουμε  την  σύμβαση  για  το  ταρτάν  του  Δημοτικού  Σταδίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  καλή  επιτυχία  και  καλή  δύναμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  ήδη  έχει  περάσει  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  έχει  

γίνει .  Εγκατάσταση  υπάρχει  από  την  . .  Σερρών .  Αυτοί  ζητάνε  τώρα  οι  

άνθρωποι  να  κάνουν  έναν  χώρο  στάθμευσης ,  επειδή  όμως  δεν  υπάρχει  

στο  συμβόλαιο ,  πρέπει  να  γίνει  καινούργιο  συμβόλαιο .  Αυτό  είναι  το  

θέμα .  Με  δικά  τους  έξοδα  και  τα  λοιπά .  Πρέπει  να  υπογραφεί  δηλαδή  

καινούργιο  συμβόλαιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Εγώ  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Καρύδας .  Οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  220/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα  είναι  το  δέκατο  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  αφορά  

την  αρ , .  142/2019 ΑΔΣ  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  της  αρ .  πρωτ .  

4142/8-3-2019 απόφασης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  

Μακεδονίας-Θράκης .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  221/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  τα  αιτήματα  πολυετούς  υποχρέωσης  που  

δόθηκαν  μετά  τη  σύναψη  του  προϋπολογισμού  έτους  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  222/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

για  την  ανάγκη  παροχής  της  γενικής  υπηρεσίας  ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΑΡΚΙΓΚ  ΒΑΡΕΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει  να  είμαστε  όσοι  είπαμε ,  ένδεκα  τουλάχιστον .  Εάν  φύγετε  δεν  

θα  μπορώ  να  τα  περάσω  τα  θέματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τάκα  –τάκα  να  τα  περάσουμε  παιδιά .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  τώρα  το  εξακρίβωσα ,  είναι  το  περίπτερο  αυτό  

που  είναι  στα  Στόρια  μπροστά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  Ιππικό  Όμιλο  θέλει  21 ψήφους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  να  τους  βρω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  πρέπει  να  τους  βρούμε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  θα  τους  βρω ;  Αυτούς  που  πρέπει  να  είναι  εδώ  να  πούμε  να  

έρθουν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  πάρει  κάποιος  να  τους  πούνε  να  έρθουν .  Τώρα  είναι  απαράδεκτο  

αυτό  που  συμβαίνει .  Απαράδεκτο .  Απαράδεκτο .  Ο  καθένας  από  την  

παράταξή  του  ας  πάρει  κάποιους  να  έρθουν .  Είκοσι  ένα  άτομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  λέω  ότι  θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει  κάτι  γι '  αυτό  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σηκώσαμε  χέρι  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  λέω  ότι  κύριε  Καρύδα  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στο  τέλος  της  εισήγησης  λέει  ότι  υπάρχει  κάποιο  σχέδιο .  Μπορείτε  να  

μας  πείτε  κάτι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πάρκινγκ  βαρέων  οχημάτων  που  γνωρίζετε  ότι  είναι  ανενεργό  από  

το  ΄06, μετά  από  τρεις  αρνητικούς  ισολογισμούς  έχει  . .στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  του  ΄06. Όπως  επίσης  θα  γνωρίζετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ΄10.  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ΄06. Αυτό  ξεκίνησε  το  ΄02, μεγαλεπήβολο  σχέδιο .  Αυτοί  που  ήταν  

παλαιά  εδώ ,  που  ήσασταν  . .  θα  θυμούνται  ένα  μεγαλεπήβολο  σχέδιο  το  

οποίο   δεν  εδέησε .    
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 Από  εκεί  και  πέρα ,  φτάνουμε  τώρα  στο  διά  ταύτα .  Την  

προηγούμενη  χρονιά  είχα  μπει  με  ένα  GCB, ξηλώσαμε  όλα  τα  

ηλεκτρικά ,  ξηλώσαμε  την  περίφραξη  και  γενικώς  από  την  ώρα  που  

έφυγε  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  που  ήταν  εκεί  μέσα ,  είχε  γίνει  ένας  χώρος  

άχρηστος .   

 Έχουμε  διάφορες  αιτήσεις .  Ο  χώρος  υπόψη  ότι  αυτό  το  πάρκινγκ  

είναι  ανώνυμος  εταιρεία  και  πήγε  και  το  εκκαθάρισε .  Από  ότι  γνωρίζω  

το  έχει  αναλάβει  εξωτερικός  λογιστής ,  έχει  γίνει  εκκαθάριση  μέχρι  το  

΄17, δηλαδή  χρωστάμε ,  μας  χρωστάνε  δεν  υπάρχει  τίποτα ,  από  ότι  

γνωρίζουμε ,  τουλάχιστον ,  μέχρι  τώρα ,  έχουν  γίνει  αιτήσεις ,  για  

παράδειγμα  από  τον  Ποδηλατικό  Σύλλογο  Σερρών ,  δεν  θυμάμαι  τώρα  

πως  λέγεται ,  για  χρησιμοποίηση  του  χώρου  και  από  διαφόρους  άλλους  

Συλλόγους .  Όπως  επίσης  έχει  έρθει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  με  συγχωρείτε  που  σας  διακόπτω ,  είμαστε  στο  23.  Σας  

παρακαλώ  για  να  μπορέσει  να  περάσει  και  αυτό  το  θέμα  με  τον  Ιππικό ,  

να  μείνουμε .  Ευχαριστώ .  Να  με  συγχωρείτε  για  την  διακοπή .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  κλείνω .  Επειδή  έχει  κλείσει  το  εργοστάσιο  ζαχάρεως  . .φορτηγά  

μέσα ,  ζήτησε ,  δεν  θυμάμαι  το  όνομα  του  κυρίου  που  ζήτησε ,  να  

μπορούν  και  εκεί ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  γιατί  μιλάμε  τώρα  για  πολλά  

φορτηγά ,  να  μπουν  μέσα .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  γίνεται  αυτή  η  

συντήρηση ,  η  περίφραξη ,  την  οποία  μας  την  γκρεμίσανε .  Να  σκεφτείτε  

ότι  η  ζημιά  που  έγινε  στα  ηλεκτρικά  καλώδια  είναι  της  τάξεως  των  50 

με  60.000 για  να  βγάλουν  500 ευρώ .  Αυτό  σας  λέω  μόνο .  Αυτός  είναι  

και  ο  λόγος  που  βάζουμε  αυτό  το  ποσό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γίνεται  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο  για  να  δουλέψουν ,  όχι  όλα ,  γιατί  

το  κόστος  Σάκη  είναι  60.000.  Είναι  50 στρέμματα .  Καταστρέψανε  το  

ένα  μέρος  της  περίφραξης ,  γιατί  μπήκαν  με  το  . .  και  σκάψανε .  Βγάλανε  

μέχρι  και  τα  καλώδια  όλα .   Ζημιά  60 χιλιάδων .  Πήγαμε  κάναμε  

καταγγελίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήρθαν  το  είδαν ,  ήμουνα  και  εγώ  εκεί ,  είπαν  ότι  συμφωνούν ,  από  εκεί  

και  πέρα  θα  έρθει  σε  κάποιο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πιστεύω  

ότι  θα  συμφωνήσουν  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  μια  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Εγώ  ήθελα  να  πω  στον  Αντιδήμαρχος ,  επειδή  η  εταιρεία  αυτή  είναι  σε  

εκκαθάριση ,  εάν  νομιμοποιούμαστε  αυτή  την  περίοδο ,  που  είναι  σε  

εκκαθάριση ,  να  κάνουμε  παρέμβαση ,  εάν  νομιμοποιείται  η  δαπάνη  

ουσιαστικά ,  όχι  ότι  είμαι  αντίθετος .  Και  δεύτερο ,  εάν  γίνει  η  

εκκαθάριση  αυτό  θα  περιέλθει  στην  κυριότητα  του  Δήμου  πάλι ;  Πώς  

θα  το  διαχειριστούμε  εμείς  να  το  δώσουμε  στους  αιτούντες ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  σας  πω  ένα  πράγμα .  Ότι  η  γη  και  τα  έργα  που  έγιναν  

πάνω  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  ανήκουν  στον  Δήμο  και  είναι  δανεικά .  Σας  τα  

δίνω ,  εάν  δεν  υπάρχει  χρήση  γυρίζουν  σε  μας .  Απλώς ,  επειδή  αργούν  

πάρα  πολύ  πιστεύω  ότι  το  ΄25 θα  υπογραφεί  για  να  διαλυθεί  η  
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εταιρεία ,  γιατί  προς  τα  εκεί  πάνε  τα  πράγματα ,  αλλά  μέχρι  τότε  είναι  

ένας  χώρος  που  πρέπει  να  το  εκμεταλλευτεί  ο  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε  με  τις  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  223/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  ¨Προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  και  πληροφορικής  

 και  φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων  για  τις  ανάγκες  του  τμήματος  

 μηχανογράφησης  και  των  λοιπών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  224/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  -  υποστήριξης  συστήματος  

 του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ενώ  στο  προηγούμενο  θέμα  έγραφε  ότι  υπάρχει  σχετικός  διαγωνισμός  

και  τα  λοιπά ,  σε  αυτό  το  θέμα  δεν  υπάρχει  κάτι  τέτοιο .  Πώς  θα  γίνει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνετε .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στο  15ο  έγραφε  ότι  θα  γίνει  ένας  διαγωνισμός  και  τα  λοιπά .  Στο  

δηλαδή  16ο  δεν  υπάρχει  κάτι  τέτοιο ,  δεν  υπάρχει  κάτι  απτό .  Πώς  θα  

γίνει ;  Τι  αφορά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  διαγωνισμός  έπεται .  Αυτή  την  στιγμή  γίνεται  η  αναμόρφωση .  

Δηλαδή ,  ζητάνε  επιπλέον ,  επειδή  υπάρχει  ένα  έλλειμμα  στον  

προϋπολογισμό ,  υπολογίσανε  λάθος .  Δηλαδή ,  υπολογίσανε  μείον  

6.219.  Τώρα  στην  ουσία  ζητάμε  από  τον  προϋπολογισμό  από  άλλο  ΚΑ  

6.900,  ώστε  να  έρθει  το  θέμα  αυτό  για  να  γίνει  διαγωνισμός .  Ο  

διαγωνισμός  έπεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  225/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Περίφραξη  με  συρματόπλεγμα   

του  αριθμ .  333 αγροτεμαχίου  Λευκώνα  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  226/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Αποκομιδή  απορριμμάτων    

Δ .Ε  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2017-2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  227/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  σχολείου  Γυμνασίου-  

Λυκείου  του  Δήμου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος  2019-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  228/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  634/2017 Α .Δ .Σ .  και  καθορισμός  

 ειδικού  προστίμου  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  και  αποθήκευσης   

αντικειμένων  που  έχουν  αφαιρεθεί  λόγω  αυθαίρετης  χρήσης   

κοινόχρηστου  χώρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μας  πει  τίποτα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  την  εισήγησή  σας  στο  εικοστό  θέμα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπήρχε  το  πρόστιμο  για  την  κατάληψη  χώρου  που  αναφερόταν  15 ευρώ  

σε  κάθε  κάθισμα .  Για  καθίσματα  μιλούσε .  Η  πρόταση  της  υπηρεσίας  

προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  ήταν  να  γίνει  30 ευρώ  το  τετραγωνικό  
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μέτρο .  Αυτό  γιατί  έγινε ;  Γιατί  η  προηγούμενο ,  το  πρόστιμο  μιλούσε  

για  καθίσματα  ενώ  στα  περίπτερα  μπορεί  να  είχε  σταντ ,  μπορεί  να  είχε  

ψυγεία ,  μπορεί  να  είχε  οτιδήποτε  άλλο .  Οπότε  η  πρόταση  της  

υπηρεσίας  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  ήταν  να  γίνει  30 ανά  

τετραγωνικό  μέτρο  κατάληψης  και  ότι  περιέχει  μέσα  δεν  μας  

ενδιαφέρει .  Πρέπει  να  έχει  και  δεκαπέντε  καρέκλες  και  είκοσι  σταντ .   

 Η  πρόταση  αυτή  ψηφίστηκε  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  

τώρα  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  λέμε  ότι  για  κάθε  

τετραγωνικό  μέτρο  30 ευρώ  το  πρόστιμο .  Με  αυτόν  τον  τρόπο  νομίζω  

ότι  μειώνεται  το  πρόστιμο  και  όχι  αυξάνεται .  Αυτό  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση ;  Τι  γίνεται  με  τα  τραπεζοκαθίσματα  μετά  την  

δικαστική  απόφαση ;  Εγώ  βλέπω  αυτοί  έχουν  τραπέζια  ακόμα  έξω .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να  σας  το  πω  με  μια  κουβέντα ,  έτσι  15 δευτερόλεπτα .  Έχει  περάσει  η  

Αστυνομία ,  έχει  βεβαιώσει  την  πρώτη  παράβαση ,  γίνονται  

στο…επιβλήθηκαν  τα  πρόστιμα  και  τώρα  περιμένω ,  πρέπει  να  περάσει  

δεύτερη  φορά  η  Αστυνομία ,  να  βεβαιώσει  δεύτερη  παράβαση  για  να  

ξεκινήσει  η  διαδικασία  που  ορίζει  ο  νόμος ,  επιβάλλοντας  το  πρόστιμο  

και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάσχα  δεν  μπορεί  να  γίνει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  άλλο  θέμα  

συζητάμε ,  άλλο  θέμα  ανοίγουμε .  Συμφωνείτε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  229/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  εκμίσθωσης  

 τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  730 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

 Λευκώνα  με  σκοπό  τη  λειτουργία  Αθλητικού  Ιππικού  Ομίλου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ναι ,  να  γίνει  αλλά  με  ποιον  τρόπο .  Με  δημοπρασία ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Με  δημοπρασία  προτείνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  εισηγητής  προτείνει  δια  δημοπρασίας .  Παρακαλώ  οι  συνάδελφοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  συμφωνείτε  δια  δημοπρασίας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  δια  δημοπρασίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  ο  χώρος  που  χρησιμοποιείται  έτσι  και  αλλιώς  από  τον  Ιππικό  

Όμιλο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  άλλος  είναι .  Θα  σας  θυμίσω ,  συνάδελφοι ,  ότι  έκανα  ορθή  

επανάληψη  για  ένα  θέμα  παραχώρησης  πάλι  έκτασης  για  αθλητική  

εγκατάσταση ,  με  δωρεάν  παραχώρηση ,  επομένως  αυτό  το  τοποθέτησα  

το  θέμα  με  την  λογική  ότι  θα  πάμε  σε  δημοπρασία ,  γιατί  δεν  θέλω  να  

φέρω  πριν  τις  εκλογές  ζήτημα  και  με  τις  δικές  σας  διαθέσεις  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  ο  χώρος ,  έχω  τον  χάρτη ,  όπως  είναι  πηγαίνοντας  για  τον  

Λευκώνα ,  δεξιά  είναι ,  αριστερά  έχουμε  το  εργοστάσιο  ζαχάρεως ,  πριν  

μπούμε  μέσα ,  στα  παΐδια  επάνω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  ρωτήσω ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ρωτήστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενδέχεται  εκεί  πέρα  να  πάει  κάποιος  άλλος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  νομίζω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  στιγμή  που  δεν  ενδέχεται  γιατί  δεν  το  βγάζουμε  με  απευθείας  

μίσθωση ;  Για  να  γλιτώσουμε  και  γραφειοκρατικό  κόστος  και  της  

υπηρεσίας  και  να  τελειώνει  πιο  γρήγορα  η  όλη  διαδικασία ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  είμαι  τελείως  ανοικτός  ή  απευθείας  ή  τέτοιο .  Απλώς  συζήτησα  με  

το  Προσόδων  και  μου  είπε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένας  άλλος ,  είναι  η  

κυρία  Καραγιάννη  Ελένη  νομίζω ,  η  οποία  έχει  κάνει  την  αίτηση  για  το  

730 αγροτεμάχιο ,  το  κόστος  έχει  συμφωνήσει  η  Κοινότητα  του  

Λευκώνα  με  ένα  κόστος  20 ευρώ  για  τα  επόμενα  25 χρόνια .  Δεν  

υπάρχει .   

 Απευθείας ,  απευθείας .  Με  το  απευθείας  φυσικά  γλιτώνεις  και  τα  

έξοδα  τα  οποία  είναι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς  αυτό  λέω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  θέλετε  συμφωνούμε  με  το  απευθείας ,  δεν  έχω  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  επειδή  αυτούς  τους  ανθρώπους  τους  

έχουμε  ταλαιπωρήσει  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Εάν  συμφωνούμε  όλοι ,  έτσι  θα  πάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  δημοπρασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  δημοπρασία  λέω ,  συμφωνείτε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  θέμα  τάξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  το  κατάλαβα .  Ομόφωνα  με  δημοπρασία .  Πολύ  ωραία .  

Ευχαριστώ  και  τον  εκπρόσωπο  που  βρέθηκε  εδώ .  Να  είστε  καλά .  Δεν  

σας  ζήτησα  να  πάρετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθείας  λέει  ο  κ .  Γάτσιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .  Ένα  λεπτό  κ .  γραμματέα ,  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  

Γάτσιος  μειοψήφησε  προτείνοντας  μια  άλλη  λύση .  Κυρία  Ιλανίδου  

εσείς  συμφωνείτε ;  Με  τον  κ .  Γάτσιο  η  κυρία  Ιλανίδου  και  η  κυρία  

Δρίγκα .  Απευθείας  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .   

 Κατά  πλειοψηφία  όπως  είπαμε .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  230/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος   

του  υπ’  αριθμ .  1170 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  231/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τρίτο .   
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ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του  2ου  ορόφου  

 των  8ου  και  25ου  Δημοτικών  Σχολείων  για  τη  στέγαση   

των  υπηρεσιών  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  232/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  

χρήση:  
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α)  του  Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Βροντούς  στον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο   

¨Η  Συνάντηση¨  και  

β)  του  Δημοτικού  Σχολείου  Κουμαριάς  στον  Εκπολιτιστικό   

Σύλλογο  Κουμαριάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Καρύδας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι  για  το  άτομο ,  για  το  Α .  Να  πω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  σχολείο  της  Άνω  Βροντούς  είναι  ήδη  παραχωρημένο  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο ,  το  έχουν  εντάξει  σε  πρόγραμμα  και  έχει  γίνει  το  

Αστυνομικό  Πάρκο  Άνω  Βροντούς .  Σε  λίγο  θα  γίνουν  και  τα  εγκαίνια .  

 Τώρα ,  το  . .  είχαμε  βάλει  έναν  φάκελο  για  150.000,  τέλος  πάντων ,   

μετά  από  πολλά  χρόνια  εγκρίθηκαν  80 και  έχουν  γίνει  τα  2/3 του  

σχολείου .  Υπάρχει  ένα  μέρος  πίσω .  
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 Θέλοντας  να  καταθέσουμε  έναν  συμπληρωματικό  φάκελο ,  … 

είναι  πολλά ,  τέλος  πάντων ,   και  θα  αναδειχθεί ,  κατάλαβαν  ότι  δεν  

έκαναν  σωστά  τότε  που  έκοψαν  το  πρόγραμμα  και  λένε  ότι  καταθέστε  

συμπληρωματικό  φάκελο  και  ο  Αντιπεριφερειάρχης  και  όλοι ,  για  να  

κάνουν  το  υπόλοιπο .   

 Για  να  κάνουν  το  υπόλοιπο  και  αν  μπουν  πρέπει  να  έχει  μια  

ελάχιστη  περίοδο  παράτασης  δέκα  χρόνια .  Οκτώ  χρόνια .  Εμείς  το  

κάναμε  πριν  τρία  χρόνια ,  πέρασαν  τρία ,  τέσσερα ,  επτά ,  οπότε  

ανανεώνουμε  την  παράταση  για  να  κρατήσουμε  το  πρόγραμμα  να  

τελειώσει ,  να  ολοκληρωθεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αστροφυσική  είναι  αυτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αστρονομικό  Κέντρο .  Η  άποψή  μου  ότι  δεν  υπάρχει  λόγος ,  κάποια  

κτήρια  τα  οποία  καταρρέουν  να  μην  τα  δίνουμε  … 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα  υπάρχει  κάποιου  είδους  οικονομική  εκμετάλλευση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…με  80.000 έχουμε  κάνει  δουλειά  για  150,  με  χορηγούς  και  με  

εράνους… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα  πηγαίνουν  παιδιά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  δεν  βγάζει  έσοδα .  Το  κάνει  για  να  αναδείξει  

την  περιοχή .  Να  αναδειχθεί  για  τουριστικό  προορισμό .  Δεν  βγάζει  

κάποιος  λεφτά .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είναι  η  Σερραία  αυτή  η  αστροφυσικός   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  Σερραία  είναι ;  Πολιτιστικός  Σύλλογος  είναι ,  από  την  Σερραία  θα  

πάρει  το  όνομά  του .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  σου  λέω .  Όχι ,  συμμετέχει  και  αυτή  στο  όλο  εγχείρημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  ο  Τάσος  Καρφόγλου  είναι  και  

Αντιπρόεδρος  της  Αστροφυσικής  Σερρών ,  που  ασχολείται  με  όλα  τα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  Σύλλογο  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  

χρήση:   του  Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Βροντούς  στον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο  ¨Η  Συνάντηση¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  233/2019 )  

…………………………  
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Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  

χρήση:  του  Δημοτικού  Σχολείου  Κουμαριάς  στον  Εκπολιτιστικό  

Σύλλογο  Κουμαριάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  234/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  των  όρων  δόμησης  στο  χώρο  του  

 Γηροκομείου ,  στο  Ο .Τ .  715 στην  Πολεοδομική  Ενότητα   

¨Άγιοι  Ανάργυροι¨  (Π .Ε .  5)  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  ρωτάω .  Εάν  το  έχετε  δει  το  θέμα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είναι ,  το  γηροκομείο  θέλει  να  αυξήσει  την  δόμηση ,  όμως  σε  βάθος  θα  

κτίσουν  και  όλοι  οι  όροι  δόμησης  δεν  αλλάζουν .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διπλασιάζονται  όλοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  ποσοστό  κανονικά  δεν  επηρεάζονται .  Επειδή  θα  γίνει  σε  βάθος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  γίνει  στο  υπόγειο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  ποσοστό  κάλυψης  και  τα  λοιπά ,  είναι  μέσα  στα  πλαίσια… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχα  την  εντύπωση  ότι  διπλασιάζονται  όλα  αυτά .  Διαβάστε  τα  ποσοστά  

την  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σου  λέω  ότι  δεν  επηρεάζει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  εάν  δεν  επηρεάζει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  να  φιλοξενήσει  περισσότερους  γέροντες .  Δεν  ξέρεις  που  θα  

καταλήξουμε ,  κύριε  συνάδελφε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  έχω  καλές  νύφες ,  θα  με  γηροκομήσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  235/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  

 με  τίτλο  ¨Κατασκευή ,  επισκευή  και  συντήρηση  αθλητικών   

εγκαταστάσεων  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  ερώτημα  να  θέσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  θέσω  ένα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  Φιλόδημος  ΙΙ  παρακαλώ  στον  κ .  Γκότση  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

12

Εδώ  αναφέρεστε  και  στο  γήπεδο  Σκουτάρεως .  Για  τις  κερκίδες .  Πρέπει  

να  ξέρετε  ότι  εδώ  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  χρήσης  χώρου .  Το  γήπεδο  

Σκουτάρεως  κατά  το  ήμισυ  είναι  χαρακτηρισμένο  ως  κοιμητήριο .  

Ερώτημα ,  θα  διαθέσουμε  εμείς  450.000 για  να  γίνουν  κερκίδες .  

Μπορούμε ;  Αυτό  είναι  το  ερώτημά  μου .   

Δηλαδή  από  την  στιγμή  που  δεν  χαρακτηρίζεται  αθλητικός  χώρος  

αλλά  χαρακτηρίζεται  κοιμητήριο ,  Πρόεδρε ,  κατά  πόσο  αυτό  είναι  

μπορετό ;  Εγώ  θα  ψηφίσω  ναι ,  αλλά  έχω  επιφυλάξεις  σε  ότι  έχει  σχέση  

με  την  υλοποίηση  του  στόχου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ξεπέρασε  ο  μηχανικός  αυτό  το  πρόγραμμα ,  γι '  αυτό  κάνει  και  την  

πρόταση .   

 Για  περισσότερες  πληροφορίες ,  συνάδελφε ,  θα  πας  στον  κ .  

Κουρή  να  δεις  πως  έχουν  τα  πράγματα .  Στον  μηχανικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πραγματικά  αυτό  το  θέμα  έχει  απασχολήσει  πάρα  πολλούς .  Και  εγώ  

την  ίδια  αίσθηση  με  τον  κ .  Αναστασιάδη  είχα .  Έχω  την  εντύπωση  ότι  

δεν  μπορούμε  να  το  φέρουμε  αυτό ,  πρέπει  να  το  αναβάλουμε  το  θέμα  

και  να  το  κρατήσουμε  ότι  θα  είναι… 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλό  είναι  να  το  αφήσουμε  για  μετά  από  ένα  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  παρακαλώ ,  διαφωτίστε  μας .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να  σας  λύσω  εγώ  την  απορία .  Το  Φιλόδημος  ΙΙ  προβλέπει  συντήρηση ,  

βελτίωση  αθλητικών  εγκαταστάσεων  με  μια  μεγάλη  προϋπόθεση ,  την  

αδειοδότηση .  Δηλαδή ,  να  αποκτήσουν  όλες  αυτές  οι  εγκαταστάσεις  

άδεια  λειτουργίας .  Άρα  λοιπόν  και  η  κερκίδα  του  γηπέδου  Σκουτάρεως  

οδεύει  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

 Προκειμένου  να  ξεπεράσουμε  το  πρόβλημα  της  χωροταξικής  εκεί  

παρανομίας ,  γιατί  εμείς  δεν  φταίμε  εάν  το  γήπεδο  άλλαξε  ξαφνικά  

κάποια  χρόνια  πριν  θέση ,  χωρίς  να  ελεγχθεί  εάν  έπρεπε  να  είναι  αυτό  

που  μπορεί  να  αδειοδοτηθεί  τώρα ,  πριν  από  10,  15 χρόνια ,  κ .  

Αναστασιάδη  προφανώς  και  δεν  ζητούσαν  και  αυτές  τις  αδειοδοτήσεις .  

Τώρα  λοιπόν  με  τον  νέο  νόμο  για  να  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας ,  πρέπει  

να  υπάρχουν  κάποιες  προϋποθέσεις .   

 Η  κερκίδα  που  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  στο  γήπεδο  Σκουτάρεως  

δεν  παρέχει  αυτές  τις  προϋποθέσεις .  Δεν  έχει  καταρχήν  τουαλέτες ,  όχι  

μόνο  για  τα  ΑΜΕΑ  που  προβλέπονται ,  δεν  έχει  τουαλέτες  ούτε  καν  για  

το  κοινό  και  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  μπορούν  να  κατασκευαστούν  σε  αυτό  

το  γήπεδο ,  σε  αυτή  την  κερκίδα  τουαλέτες .   

 Παλαιότερα  δεν  υπήρχαν  αυτές  οι  προϋποθέσεις .  Τώρα  υπάρχουν .  

Δυστυχώς  ή  ευτυχώς ,  εάν  το  πάρουμε  με  τις  δυο  όψεις  του  νομίσματος .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  κερκίδα ,  αφού  υπάρχει  η  συγκεκριμένη  μελέτη  και  

η  υπόσχεση  από  το  Υπουργείο ,  από  την  Γενική  Γραμματεία  

Αθλητισμού  ότι  θα  χρηματοδοτηθεί ,  καλώς  είναι  λοιπόν  να  γίνει  και  
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από  εκεί  και  πέρα ,  το  ρυμοτομικό ,  η  διαχείριση  του  χώρου  μπορούμε  

να  το  δούμε  ταυτόχρονα .   

 Η  δεύτερη  πρόταση  που  υπάρχει ,  γιατί  είναι  δυο  προτάσεις ,  η  μια  

είναι  για  τις  κερκίδες  Σκουτάρεως  και  η  δεύτερη  που  έρχεται  από  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  είναι  για  την  συντήρηση  όλων  των  αθλητικών  

εγκαταστάσεων  και  συγκεκριμένα  προβλέπει  αντικατάσταση  όλων  των  

ταρτάν ,  των  ταρτάν  λέω ,  των  ταρτάν  έρχεται  σε  λίγο ,  όλων  των  παρκέ  

στα  τρία  κλειστά  Γυμναστήρια  που  έχει  ο  Δήμος  Σερρών .  Επίσης  είναι  

η  κατασκευή  νέων  μπασκετών ,  που  είναι  κάτι  πολύ  σημαντικό  για  τον  

χώρο  των  κλειστών  γυμναστηρίων  και  ανακαίνιση  όλων  των  

αποδυτηρίων ,  συμπεριλαμβανομένων  και  στα  δυο  και  κολυμβητηρίου .  

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  πρέπει  να  αναβληθεί ,  γιατί  δεν  μας  παίρνει  ο  

χρόνος .  Αυτή  η  πρόταση  θα  υλοποιηθεί ,  είμαι  σίγουρος  ότι  θα  πάρουμε  

αυτά  τα  χρήματα  και  θα  το  κάνει ,  όχι  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  

προφανώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει  σημασία .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Νομίζω  εάν  έλυσα  κάποια  απορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  τοποθετηθώ .  Κύριε  Πρόεδρε ,   στο  δημόσιο  διάλογο  το  

προηγούμενο  διάστημα  πριν  ένα  μήνα  περίπου ,  είχε  ενταχθεί  η  

προσπάθεια  αξιοποίησης  του  πάρκου  της  Ομόνοιας .  Και  τότε  λέγανε ,  

αυτοί  που  υπερθεμάτιζαν  να  χορηγηθεί  ο  χώρος  εκείνος  στον  
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Πανσερραϊκό ,  ότι  δεν  υπήρχαν  χρήματα  να  τα  αξιοποιήσει  ο  Δήμος  και  

θα  τα  αξιοποιούσε  ο  Πανσερραϊκός .   

 Έχουμε  μια  τεράστια  ευκαιρία  τώρα ,  όχι  να  κάνουμε  γήπεδα  

ποδοσφαίρου ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ  δεν  σας  διέκοψα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα  καλά  είναι ,  ηρεμήστε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  μετατρέψουμε  ότι  ασχολείται ,  με  ότι  ασχολείται  

αθλητικό  ο  Δήμος  σε  γήπεδα  ποδοσφαίρου .  Για  το  μαζικό  οικογενειακό  

αθλητισμό  θα  κάνουμε  κάτι ;   

Εγώ  είχα  πει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σοβαρευτείτε  λίγο .  Εάν  νομίζετε  τώρα  ότι  όλα  μπορούμε  να  τα  

προσπερνάμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  λέω  αυτή  η  επένδυση  των  450.000 ευρώ ,  θα  μπορούσε  να  

αξιοποιήσει  το  πάρκο  της  Ομόνοιας  με  ελαφριές  κατασκευές ,  με  

ποδηλατόδρομους ,  για  να  έχουμε  μαζικό  αθλητισμό ,  όχι  οπαδικό  

αθλητισμό ,  ομαδικό  αθλητισμό  των  ομάδων .   
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 Τετρακόσιες  πενήντα  χιλιάδες  για  ένα  γήπεδο  σε  ένα  χωριό ,  τι  

λέτε  τώρα ;  Ολόκληρες  ΠΑΕ  και  δεν  κάνουν  τέτοιες  επενδύσεις .  Αυτό  

είναι  σπατάλη ,  κατά  την  άποψή  μου .  Πρέπει  να  δώσουμε  χρώμα  στο  

πάρκο  της  Ομόνοιας .  Να  το  μετατρέψουμε  σε  ένα  βοτανικό  πάρκο ,  

είναι  η  άποψή  μου ,  με  ελαφριές  κατασκευές  και  με  ποδηλατόδρομους .  

Ιδού  η  ευκαιρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  τα  χωριά  τι  να  κάνουν ,  να  φύγουν ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θέλω  να  με  ακούσετε  λίγο  με  προσοχή  

γιατί  μάλλον  είστε  ανενημέρωτοι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είστε  εισηγητής  κ .  Πρόεδρε  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Δεν  είστε  

εισηγητής .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να  απαντήσω .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είστε  εισηγητής .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσω ;   Επειδή  έχω  μια  αρμοδιότητα  όσο  αφορά  το  

αθλητικό  κομμάτι ,  σας  λέω  ότι  όλες  αυτές  οι  παρεμβάσεις ,  εάν  

χρηματοδοτηθούν ,  γίνονται  με  ένα  σκοπό  και  ένα  στόχο .  Την  

αδειοδότηση .  Στο  αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας  όλες  οι  εγκαταστάσεις  

έχουν  άδεια  λειτουργίας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εμείς  θέλουμε  να  αναβαθμιστεί  η  περιοχή .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Άρα  μιλάμε  για  κάτι  συγκεκριμένο .   Δίνονται  χρήματα  από  το  

Υπουργείο  με  το  Φιλόδημος  ΙΙ  σε  κάποιους  δήμους  για  να  γίνουν  

παρεμβάσεις  όσον  αφορά  την  αδειοδότηση  εγκαταστάσεων  που  δεν  

μπορούν  να  αδειοδοτηθούν .  Δεν  είναι  κάτι  άλλο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κώστα ,  όσον  αφορά ,  γιατί  αυτή  δεν  είναι  μια  πρόταση  τώρα  ας  πούμε .  

Αυτή  η  πρόταση  έχει  εδώ  και  ένα  με  δυο  χρόνια  και  την  ήξερε  ο  

Κοκκίνος  που  είναι  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  μάλιστα ,  είναι  γαμπρός  του… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέλος  πάντων .  Λοιπόν  αυτός  με  έγγραφό  του  έστειλε  ότι  ναι ,  για  το  

Σκούταρι  θα  χρηματοδοτήσουμε  την  κερκίδα .  Δηλαδή  ήταν  πρόταση  

του  Υπουργείου  Αθλητισμού .    

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε ,  ποιος  είναι  ο  δικό  μας  ο  στόχος ;  Να  τον  μετατρέψουμε  

σε  έναν  απέραντο  χώρο  ποδοσφαιρικών  γηπέδων ;  Αυτό  είναι  το  όραμά  

μας ;  Αυτό  είναι  το  όραμά  μας  για  εκεί  κάτω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άλλη  πρόταση  κάνουμε ,  δεν  το  αντιλήφθηκε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι  αλλά  αυτή  η  πρόταση  δεν  έρχεται  τώρα ,  είναι  εδώ  και  δυο  χρόνια .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε ,  αντιδήμαρχε ,  η  διαχείριση  του  προγράμματος  Φιλόδημο ,  

ενός  τεράστιου  προγράμματος  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  ο  Δήμος  

και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  πήραν  πάνω  από  20 εκατομμύρια  και  δεν  θα  κάνουμε  

ένα  έργο  με  ταυτότητα .  Αντί  να  στρέψουμε  πολιτικά  και  να  

δραστηριοποιηθούμε  πολιτικά  να  ολοκληρώσουμε  ένα  έργο ,  εκείνο  που  

καρκινοβατεί  στον  ,  πολιτικά  δεν  διαχειριστήκαμε  όπως  έπρεπε  τον  

Φιλόδημο .  Αυτό  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  συζήτησης .  Λοιπόν ,  συνάδελφοι  είναι   ομόφωνα  ναι ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  είπα  και  προηγουμένως  και  στην  τοποθέτησή  μου  ότι  ναι ,  

αλλά  βασική  προϋπόθεση  είναι  η  αδειοδότηση  πρώτα ,   έτσι  ώστε  να  

μην  πάει  στράφι  όλο  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  τον  άκουσα  με  προσοχή ,  το  

εξήγησε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μιλήσατε  και  με  το  Υπουργείο  γι '  αυτό .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  διαφωνήσαμε  Ηλία ,  αλλά  αυτό  καρκινοβατεί  εδώ  και  δεκαπέντε  

χρόνια  και  το  ξέρετε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  στάδιο  της  ψηφοφορίας .  Όλοι  λένε  ναι  εκτός  από  τον  κ .  

Χασαπίδη  που  λέει  όχι .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  με  αυτή  την  

επιφύλαξη ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  παρακαλώ ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε  λίγο ,  για  όνομα  του  Θεού ,  ο  άνθρωπος  δεν  ακούγεται .  

Πρέπει  να  γράψει  η  κυρία  Παγκάλου  τι  λέει .  Παρακαλώ  κύριε  

Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν  και  αντιλήφθηκα  τι  είπε  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  για  την  

σκοπιμότητα  του  συγκεκριμένου  προγράμματος ,  παρόλα  αυτά  λέω  ότι  

συμφωνώ  με  την  πολιτική  τοποθέτηση  του  κ .  Χασαπίδη .  Συντάσσομαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Γιαννακίδης  διαφωνούν .  Ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης…όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι ;  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  236/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ   27ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1) Για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών   

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

2) Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών ,  

3) Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως ,  

4) Ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  

κοιμητηρίων ,  

5) Τεχνική  υποστήριξη  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  

παροχής   

βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,  Κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨ ,  

6) Δαπάνες  κατεδάφισης  αυθαίρετων  ή /και  επικίνδυνων  κτισμάτων ,  

7) Νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018,  

8) Κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση-διαχείριση  κοινόχρηστων  χώρων   

Δήμου  Σερρών  και  

9) Τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

¨Ευρωπαϊκές   

Δεκαετίες¨  (European Decades).  

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

Δούκας  Γ . ,  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  το  1 μέχρι  το  9,  συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  λέει  όχι .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι  στο  οκτώ  και  στο  εννέα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  στο  οκτώ  και  στο  εννέα  ο  κ .  Καρύδας .  Συμφωνείτε  οι  υπόλοιποι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Καρύδας  στα  υπόλοιπα ,  από  το  ένα  μέχρι  το  επτά .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  237/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  238/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  239/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Ευπρεπισμός-

καθαριότητα  

-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  κοιμητηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  240/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Τεχνική  υποστήριξη  

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,   

Κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  241/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Δαπάνες  κατεδάφισης   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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αυθαίρετων  ή /και  επικίνδυνων  κτισμάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  242/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Νομιμοποίηση   

υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  243/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Κατευθύνσεις  για  

την  οργάνωση-διαχείριση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  244/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Τεχνικής  

υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Ευρωπαϊκές  

Δεκαετίες¨  (European Decades).  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  245/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας ,  

έτους  2016,  

β)  Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως ,  έτους  

2016  και  

γ)  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  

Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  στο  Γ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  στο  Γ  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι .  Και  ναι  ο  

κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  στο  Α  και  Β .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  Γ…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  ανοίγετε  συζήτηση  τώρα .  Σας  παρακαλώ  τελείωσε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωση  προσβασιμότητας ,  έτους  

2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  246/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως ,  έτους  

2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  247/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  

Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  248/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων:  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής   

ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών¨  και  

β)  1ου  ΑΠΕ  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  τα  διαβάσω ,  τα  ξέρετε .  Παρακαλώ  συμφωνείτε ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  1ου  

ΑΠΕ  ¨  

Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας  

του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  249/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  1ου  

ΑΠΕ   

¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  250/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Απαγόρευση  στάσης  -  στάθμευσης  πλησίον  του  

 σχολικού  συγκροτήματος  του  4ου  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο ,  αυτή  την  απαγόρευση  για  να  

την  επιβάλουμε  εκεί  πρέπει  να  γίνει  υπερυψωμένο  πεζοδρόμιο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς  το  κάνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  Αντιδήμαρχε ,  για  να  επιβάλουμε  την  απαγόρευση  της  στάσης  με  

μια  πινακίδα  δεν  θα  την  υλοποιήσουν ,  γιατί  ο  επιχειρηματίας  τους  

υποχρεώνει  να  παρκάρουν  τα  αυτοκίνητά  τους  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  πρέπει  να  κάνουμε  παρέμβαση ,  να  κάνουμε  υπερυψωμένο  

πεζοδρόμιο  για  να  γίνει  πρακτικά  και  η  απαγόρευση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  η  παράδρομος  και  τα  μέτρα  δεν  επιτρέπουν  πεζοδρόμιο .  Είναι  

μπροστά  το  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  τα  μέτρα  του  δρόμου  δεν  επιτρέπουν  πεζοδρόμιο .   Γι '  

αυτό  κάνουμε  και  αυτή  την  παρέμβαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  μόνο  μια  πινακίδα  θα  βάλουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξέρετε ,  όχι  για  όλο  τον  δρόμο ,  μόνο  εκεί  που  υπάρχει  η  στάση .  Μόνο  

στην  στάση .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε  πολλές  στάσεις  που  είναι  ελευθερωμένος  από  παρκαρισμένα  

αυτοκίνητα  στην  πόλη ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα  τρία  με  τέσσερα  μέτρα  μόνο  που  είναι  η  στάση ,  όχι  σε  όλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  251/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων   

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά  είναι  ΑΜΕΑ ,  θέσεις  ΑΜΕΑ  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάπου  είχε  μια  διαφωνία  αλλά  δεν  θυμάμαι  ακριβώς  ποιος  ήταν  ο  

λόγος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  θέσεις  ΑΜΕΑ  στην  λαϊκή  αγορά  περιμετρικά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχεις  και  φορτοεκφόρτωση  σε  πολλά  σημεία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όμως  μερικές  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  τις  απέρριψε .  Άμα  δεν  

υπάρχει  λόγος .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  252/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Διαγραφή  οφειλέτη  από  βεβαιωτικό  κατάλογο .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  253/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  αιρετών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  αιρετών  εκτός  έδρας  από  15 έως  17 Ιουνίου  

2019.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  254/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 για  το  μήνα  Απρίλιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  από  τις  4 έως  και  

5 Απριλίου  2019  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  255/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  12 Απριλίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  256/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

 Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  και  του  

εντεταλμένου   

Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  κατά  το  μήνα  

Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  

Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου   

Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  κατά  το  μήνα  

Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  258/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  συμπλήρωσης  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ  σε  διάφορες   

Κοινότητες  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  259/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  ΤΚ  Προβατά  και  Οινούσα  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  260/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στην  οδό  Δ .  Σολωμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  261/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  ΤΚ  Αγίας  Ελένης ,  Δημοτική  Κοινότητα  Προβατά  

 και  οδό  Ευφραιμίδη  στην  πόλη  των  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  262/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

15

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  καλό  βράδυ .  Τέλος  της  συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

209-2019:  Μερική  ανάκληση  αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

περί  ορισμού  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρου  στα  

διοικητικά  συμβούλια  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  

Σερρών ,  ΚΕΔΗΣ ,  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   και  ΔΗΠΕΘΕ ,  αντικατάσταση  

και  ορισμός  νέων  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρου  στα  

ως  άνω  Διοικητικά  Συμβούλια .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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210-2019:  Αντικατάσταση  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  

Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Σερρών  (Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

211-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

212-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Sportexpo 

2019 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  τις  10 έως  τις  13 

Απριλίου  2019 στο  Διεθνές  Εκθεσιακό  και  Συνεδριακό  

Κέντρο  Θεσσαλονίκης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

213-2019:  Έγκριση  κάλυψης  των  εξόδων  της  συνδιοργάνωσης  

δράσεων  στην  περιοχή  του  Λαϊλιά  Σερρών  σε  συνεργασία  

με  το  Φορέα  Διαχείρισης  ¨ΛΑΪΛΙΑΣ  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

214-2019:  Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  

κοινού  τρόπου  ανάδειξης  των  ιστορικών  σημείων  

παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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215-2019:  Ανάκληση  των  υπ '  αριθ .  141/2010 και  235/2011 αποφάσεων  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  συναίνεση  διόρθωσης ,  στο  

Ελληνικό  Κτηματολόγιο ,  των  στοιχείων  ιδιοκτήτη  για  

ακίνητο  με  ΚΑΕΚ  441211332002 (Κοινωφελής  χώρος  

Πυροσβεστικού  Σταθμού  στην  περιοχή  πράξης  εφαρμογής  

¨ 'Εργατικές  Κατοικίες  Σταθμού¨  του  Δήμου  Σερρών) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

216-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  για  την  

προμήθεια  εξοπλισμού  και  υπηρεσίας  φύλαξης  χώρου  στο  

πλαίσιο  της  πράξης :  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  

στην  διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

217-2019:  Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του  Δήμου  

μας  σε  ιδιωτικές  κατασκηνώσεις  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

218-2019:  Έγκριση  επικαιροποίησης  δράσεων  ΕΚΤ  που  ανήκουν  στις  

επενδυτικές  προτεραιότητες  8i i i ,  8v και  9i  της  Στρατηγικής  

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

219-2019:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  μισθωτή  περιπτέρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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220-2019:  Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

221-2019: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  

αφορά  την  αρ , .  142/2019 ΑΔΣ  σύμφωνα  με  τις  

παρατηρήσεις  της  αρ .  πρωτ .  4142/8-3-2019 απόφασης  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

222-2019: Ομοίως  που  αφορά  τα  αιτήματα  πολυετούς  υποχρέωσης  που  

δόθηκαν  μετά  τη  σύναψη  του  προϋπολογισμού  έτους  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

223-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  ανάγκη  παροχής  της  γενικής  υπηρεσίας  

¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΑΡΚΙΓΚ  ΒΑΡΕΩΝ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

  

224-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  ¨Προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  και  

πληροφορικής  και  φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων  για  τις  

ανάγκες  του  τμήματος  μηχανογράφησης  και  των  λοιπών  

υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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225-2019:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  -  υποστήριξης  

συστήματος  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  

Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

226-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Περίφραξη  με  

συρματόπλεγμα  του  αριθμ .  333 αγροτεμαχίου  Λευκώνα  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

227-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Αποκομιδή  απορριμμάτων  

.Ε  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2017-2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

228-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  σχολείου  

Γυμνασίου-Λυκείου  του  Δήμου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος  

2019-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

229-2019:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  634/2017 Α .  .Σ .  και  καθορισμός  

ειδικού  προστίμου  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  και  

αποθήκευσης  αντικειμένων  που  έχουν  αφαιρεθεί  λόγω  

αυθαίρετης  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

230-2019:  Έγκριση  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  εκμίσθωσης  

τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  730 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Λευκώνα  με  σκοπό  τη  λειτουργία  Αθλητικού  

Ιππικού  Ομίλου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

231-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  1170 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

232-2019:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του  2ου  ορόφου  των  

8ου  και  25ου  Δημοτικών  Σχολείων  για  τη  στέγαση  των  

υπηρεσιών  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

233-2019: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  

κατά  χρήση :   του  Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Βροντούς  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨Η  Συνάντηση¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

234-2019: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  δωρεάν  παραχώρησης  

κατά  χρήση :  του  Δημοτικού  Σχολείου  Κουμαριάς  στον  

Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Κουμαριάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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235-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  των  όρων  δόμησης  στο  χώρο  του  

Γηροκομείου ,  στο  Ο .Τ .  715 στην  Πολεοδομική  Ενότητα  

¨Άγιοι  Ανάργυροι¨  (Π .Ε .  5)  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

236-2019:  Υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  με  

τίτλο  ¨Κατασκευή ,  επισκευή  και  συντήρηση  αθλητικών  

εγκαταστάσεων  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

237-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

238-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  

 

239-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

 

240-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Ευπρεπισμός-

καθαριότητα-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  κοιμητηρίων  

 

241-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Τεχνική  

υποστήριξη  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  
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παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  Κοινωνικό  

φαρμακείο  Δήμου  Σερρών  

 

242-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  Δαπάνες  

κατεδάφισης  αυθαίρετων  ή /και  επικίνδυνων  κτισμάτων  

 

243-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

Νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018  

 

244-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

Κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση-διαχείριση  κοινόχρηστων  

χώρων  Δήμου  Σερρών   

 

245-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Τεχνικής  

υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European Decades).  

 

246-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  

βελτίωση  προσβασιμότητας ,  έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

247-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  

της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως ,  έτους  2016   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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248-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

249-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  

οδικής  ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών¨   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

250-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  

2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

251-2019:  Απαγόρευση  στάσης  -  στάθμευσης  πλησίον  του  σχολικού  

συγκροτήματος  του  4ου  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

252-2019:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

253-2019:  Διαγραφή  οφειλέτη  από  βεβαιωτικό  κατάλογο .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  

16

254-2019 Έγκριση  μετακίνησης  αιρετών  εκτός  έδρας  από  15 έως  17 

Ιουνίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

255-2019: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  από  τις  4 

έως  και  5 Απριλίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

256-2019: Ομοίως  στις  12 Απριλίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

257-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

258-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου   Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  

Κων /νου  κατά  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

259-2019:  Έγκριση  συμπλήρωσης  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ  σε  

διάφορες  κοινότητες  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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260-2019:  Ομοίως  στις  ΤΚ  Προβατά  και  Οινούσα   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

261-2019:  Ομοίως  στην  οδό  Δ .  Σολωμού  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

262-2019:  Ομοίως  στις  ΤΚ  Αγίας  Ελένης ,  Δημοτική  Κοινότητα  

Προβατά  και  οδό  Ευφραιμίδη  στην  πόλη  των  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

263-2019:  Έγκριση  χορήγησης  έκτακτης  επιχορήγησης  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  βελτίωση  κλειστού  γυμναστηρίου  της  

κοιλάδας  Αγίων  Αναργύρων   

 

264-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  στο  

1ο  Forum  Κυκλικής  Οικονομίας  στην  Ελλάδα  Circular  

Economy in Greece,  στην  Αθήνα  από  8 έως  9 Απριλίου  

2019  

 

265-2019:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών  για  την  

συγκρότηση  ΔΣ  του  ΝΠ  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 

266-2019: Αντικατάσταση  Προέδρου  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας   

 

267-2019:  Αντικατάσταση  Προέδρου  και  μέλους  της  Ενιαίας  Σχολικής  

Επιτροπής  ΠΕ  Δήμου  Σερρών  λόγω  παραίτησης .   
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………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Μοσχολιός  Ζωγράφος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,    Καδής  Γεώργιος ,    Μυστακίδης  

Παύλος ,    Ραμπότας  

 

Ευθύμιος  και  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γάτσιος  Ιωάννης  και  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  6ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

•  Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  6ο  θέμα  συζητήθηκε  μετά  

την  ολοκλήρωση  του  2ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

………………………  

……………..  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  
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