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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 20/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 7  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

2015,ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 20/01-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 Δηµοτικών Συμβούλων παρόντες 

ήταν 34, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα   

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Λαζαρίδης Αβραάµ 

Μερετούδης Δηµήτριος 
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Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος. 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Καδής Γεώργιος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μυστακίδης Παύλος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα 

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

 

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

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

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

 

1. Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

- Δούκας Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Τερζής Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

……………………………..……….. 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών και 

  β) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.  Δ. Μονοκκλησιάς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

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

  απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Επαναλειτουργία του δημοτικού λαχανόκηπου και έγκριση του νέου  

  Κανονισμού  Λειτουργίας του. 

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης του έργου ¨Sports for all¨ που χρηματοδοτείται από το 

  πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

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

  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

  του Δήμου Σερρών 2012-2014. 

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

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση της Α' φάσης της μελέτης Αστικής Κινητικότητας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της Β' φάσης και της λήξης της 

  σύμβασης για την μελέτη Αστικής Κινητικότητας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής  

  Υποστήριξης  Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών και την  

  αναγκαιότητα συνέχισης της  δράσης του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Επαναφορά του θέματος ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση  

  μίσθωσης έργου¨ λόγω αναστολής προσλήψεων και ανάκληση της υπ' αριθμ. 

  545/2015 Α. .Σ. 

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 
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ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση της υπ' αριθμ. 139/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

  περί έγκρισης απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

  α) φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των δημοτικών κοιμητηρίων τηςΔ.Κ. 

  Λευκώνα και της Τ.Κ. Κ. Δένδρων του Δήμου Σερρών  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

  β) προμήθειας και τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων στο Γυμνάσιο  

  Σκουτάρεως και 

  γ) θειικού χαλκού (γαλαζόπετρα) για τον καθαρισμό των σιντριβανιών του 

  Δήμου μας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 519/2015 απόφασης Δημ. Συμβουλίου Σερρών περί 

  ¨Έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με την Εκκλησία της 

  Ελλάδος¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. έτους 2015 

  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

  του Α.Π.Θ. για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο:  

  ¨Διερεύνηση της ευστάθειας των πρανών του Λόφου της Ακρόπολης και  

  πολυκριτηριακή διερεύνηση διαφόρων μεθόδων σταθεροποίησης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού του οικισμού  

  Μετοχίου της Δ.Κ. Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού  

  Ασφαλείας από εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών για χρονικό διάστημα 
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  από 14-11-2015 έως 13-11-2016 ή ενός έτους από την υπογραφή της  

  σύμβασης. 

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  Έγκριση μελέτης παροχής  υπηρεσιών¨Αποξήλωση ακατάλληλων οργάνων 

  παιδικών χαρών Δήμου Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ19ο: Έγκριση   υπαγωγής   της   πολεοδομικής   μελέτης   του   πρώην στρατοπέδου 

  Εμμ.  Παπά στο προϋφιστάμενο θεσμικό καθεστώς ως προς τις χρήσεις γης 

  σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4269/2014.    

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την αποπληρωμή του 6ου λογαριασμού του 

  έργου:  ̈ Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΄Τ. Δ . Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παραλαβής μελετών των έργων:   

  α) Μελέτη ανάπλασης εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και 

  β) Τοπογραφική μελέτη για το έργο: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων 

  ανοικτών χώρων  στο Δήμο Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

  

ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:   

  ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μελετών των έργων:   

  α) Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών 

  και     

  β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδούς των βιοκλιματικών 

  αναβαθμίσεων.    

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση προϋπολογιστικού   πίνακα εργασιών του έργου:   

  ¨Υγρομονώσεις κτηρίων ξενώνων Χρυσοπηγής και αποκατάσταση βλάβης της 

  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Χριστός (ανατολικός χείμαρρος), 
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  β) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου και 

  γ) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. Δ . Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το 

  άρθρο 174 Ν. 3463/2006 περ. α', για τους: 

  α) Φωτιάδη Νικόλαο του Γεωργίου και 

  β) Παυλίδη Σάββα του Σταύρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

    

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του πρώην 

  Δήμου  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 511/2014 Α. .Σ. ¨Έγκριση καταβολής  

  αποζημίωσης  στην Κουκνάκου Όλγα του Παρασκευά, πρώην Δημοτικής  

  Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ.  

  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη, του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ.   

  Παπαβασιλείου Βασιλείου και των  Δημ. Συμβούλων κ.κ.    

  Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη και Χρυσανθίδη Βασιλείου, κατά το   

  μήνα Σεπτέμβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση παροχής υπηρεσιών Επισκευή συστήματος μετάδοσης κίνησης  

  διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) και έμπροσθεν άξονα σκαπτικού μηχανήματος   
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ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Μυστακίδη Παύλου αοπ 6 έως 7 

  Οκτωβρίου 2015 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Παντελή Χράπα για τις 14  

  Οκτωβρίου 2015 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

  Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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20Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα σας.  Πρώτα από όλα να καλωσορίσουμε 

το νέο μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανήκει… στην 

δημοτική… παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερρών. Τον κύριο 

Λαζαρίδη Αβραάμ… να του ευχηθούμε σιδεροκέφαλο,  γερό και  δυνατό 

για να αντιμετωπίσει  την καθημερινότητα του δήμου.  

 Η αντικατάσταση, ο κύριος Λαζαρίδης αντικατάστησε τον 

παραιτηθέντα δημοτικό σύμβουλο και πλέον βουλευτή του ελληνικού 

κοινοβουλίου της Ένωσης Κεντρώων, τον κύριο Μεγαλομύστακα 

Αναστάσιο.  Του ευχόμαστε και του κυρίου Μεγαλομύστακα καλή 

επιτυχία στο κοινοβουλευτι κό του έργο.   

 Υπάρχουνε ερωτήσεις από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Από την παράταξη του κυρίου Φωτιάδη μια ερώτηση προφορική από 

το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τα 80 περίπου παιδιά, 

παρακαλώ… τα κινητά σας πάρτε τα ή στις  τσέπες σας ή κλείστε  τα.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για τα 80 παιδιά που μείνανε εκτός παιδικών σταθμών. Σε σας 

ο λόγος κύριε Χατζημαργαρίτη,  ως πρόεδρος του…  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι… εκτός παιδικών είναι  

αυτός… λοιπόν,  την φετινή χρονιά… εν πάση περιπτώσει,  η φετινή 
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χρονιά… να μειώσει και τις  χρηματοδοτήσεις που αφορούν την 

δωρεάν… βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς,  δημοτικούς 

και ιδιωτικούς,  σε όλη την χώρα.  

 Ένα γεγονός το οποίο απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη,  

απασχόλησε την ΚΕΔΕ, η οποία αλλεπάλληλα προσπάθησε και με την 

προηγούμενη αλλά και με την παρούσα κυβέρνηση να αυξήσει την 

χρηματοδότηση, η οποία μειώθηκε κατά 50.000.000 ευρώ.  

 Αυτό σημαίνει  πρακτικά ότι  15.000 παιδιά σε όλη την χώρα, 

βρέφη και νήπια,  παρότι πληρούν τις  προϋποθέσεις,  βρέθηκαν εκτός 

προγράμματος.  Εκτός δωρεάν φιλοξενίας.  Αυτό φυσικά είχε και ένα 

αντίκτυπο και στον…  

Βέβαια,  το ποσοστό συμμετοχής της δωρεάν φιλοξενίας του… 

είναι ένα από τα υψηλότερα στην χώρα. Είναι πάνω από το 50%. Είναι  

γύρω στο 55.  Είναι  σε μια σωστή αντιστοιχία,  γύρω στα 270 παιδιά,  τα 

οποία χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Είναι αλήθεια ότι  περίπου 60 

παιδιά… σε σχέση με την περσινή χρονιά έχουνε,  έχουνε γραφεί  

λιγότερα παιδιά από την περσινή χρονιά αλλά αυτό είναι ένα… το 

οποίο αφορά όλη την χώρα και  θέλω να θυμίσω πως στους δημοτικούς 

παιδικούς σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ έχουμε περισσότερα ποσοστά 

συμμετοχής σε σχέση με άλλους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς σε 

όλη την χώρα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια δεύτερη,  έγγραφη ερώτηση, από την  παράταξη του κυρίου 

Φωτιάδη… Πορεία Ανάπτυξης προς την Διεύθυνση Οικονομικού του 

δήμου Σερρών. Ορίστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε.  Δεν είναι  ερώτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  είναι… το ζήτημα της απαντήσεως των 

ερωτήσεων που αφορούν τρεις  υπηρεσίες.  Την Τεχνική Διεύθυνση, την 

Οικονομική και την Νομική Υπηρεσία.  Αν μου δίνετε τον λόγο,  σας 

παρακαλώ, γιατί  θέλω να πω…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλω να 

αναφέρω στο Σώμα τα εξής.  Ότι εν όψει,  σε σχέση με αυτές τ ις  

ερωτήσεις που είχαν τεθεί  προς την Οικονομική… πάνω σε αυτό που 

σας είπα,  και την Τεχνική Διεύθυνση αλλά και την Νομική Υπηρεσία,  

είχαμε μια… αρκετά, έτσι… συνάντηση, μετά από πίεση δική μου με 

τον αρχηγό της μείζωνος αντιπολίτευσης αλλά και με τον συνάδελφο 

μου εκεί ,  στην Οικονομική Επιτροπή, τον κύριο Χρυσανθίδη,  και 

συζητήσαμε αυτό το θέμα των συγκεκριμένων ερωτήσεων που σχεδόν 

αφορούν όλο, όλη την περίοδο από το 11 μέχρι σήμερα.  

 Είναι ένα πλήθος ερωτήσεων με πάρα πολύ, έτσι,  θα έλεγα με 

πάρα πολλές πτυχές,  τα οποία στην συζήτηση που έκανα, τουλάχιστον 

σε ότι  με αφορά στους υπηρεσιακούς παράγοντες,  φαντάζομαι τα ίδια 

ισχύουν και για την Νομική Υπηρεσία και για την… χρειάζεται ένα 

χρονικό διάστημα τέτοιο που ίσως κάν ει… και των έξι  μηνών,  το 

οποίο είμαι σίγουρος ότι  θα βαρύνει το δημοτικό έργο.  Το γνωρίζετε 

πάρα πολύ καλά. Είναι αποδεκατισμένο το προσωπικό του δήμου… 

σχεδόν… δυο υπαλλήλους και λιγότερο φυσικά… στους μισούς 

υπαλλήλους από τότε που… ο Καλλικράτης… είχαμ ε 516 υπαλλήλους,  

σας θυμίζω, τότε,  και σήμερα έχουμε 300 κάτι .   
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Και εξήγησα και στον αρχηγό της  μείζωνος αντιπολίτευσης όπως 

αισθανόμουνα την υποχρέωση… ο κύριος Χρυσανθίδης έθεσε τα 

ερωτήματα,  πως ακριβώς έχουν τα πράγματα και λόγους… παράγοντες ,  

με τους  αρμόδιους  διευθυντές και υπαλλήλους και τους έδωσα έτσι,  

πως έχουν τα πράγματα και σε ποια δ ιάσταση.  

Εγώ, κύριε πρόεδρε,  αντιλαμβάνομαι,  δέχομαι σε κάθε 

περίπτωση τον έλεγχο που εκ του νόμου ασκεί η αντιπολίτευση, η 

μείζωνα αντιπολίτευση ή η ελάσσονα και  οποιοσδήποτε δημοτικός  

σύμβουλος.  Όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει  να έρθει  να δει  ή να 

ρωτήσει νομίζω ότι  πάντα οι  πόρτες του δημαρχείου και των 

υπηρεσιών είναι ανοιχτές.   

Και αντιλαμβάνομαι επίσης ότι  στα πλαίσια,  πολλές φορές… 

συζητήσεων που γίνονται σ το Δημοτικό Συμβούλιο ή των έντονων 

αντιπαραθέσεων, είναι πολύ λογικό,  λέγονται πράγματα που καμιά 

φορά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις.   

Έχω την αίσθηση, η δικιά μου αντίρρηση είναι αυτή και θα την 

πω ευθαρσώς και νομίζω εκφράζω και  την… της δημοτικής Αρχής,  ότι  

τουλάχιστον για το ζήτημα των, που αφορά του διαγωνισμούς και… 

θέμα των αναθέσεων, είναι… κύριε  πρόεδρε,  το γνωρίζετε κι  εσείς  

πολύ καλά, ότι  πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και διαγωνισμοί  

γινόντουσαν… πρόχειροι,  όπως επίσης γινόντουσαν… από τις  

αναθέσεις,  είτε αυτές αφορούσαν τον πρώτο ή τον δεύτερο βαθμό της  

τοπικής αυτοδιοίκησης,  είτε αφορούσαν στο σύνολο του όλο το 

κράτος.   

Επομένως, τουλάχιστον σε ότι  αφορά τον υποφαινόμενο και  

εκφράζομαι,  εκφράζω την πεποίθηση όλων των συνάδελφων, όσον 

αφορά το ζήτημα αυτό… υπήρξε,  ας  πούμε,  κάποιος… συζητήσεις που 
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γίνονται και πολλές φορές έντονες,  το καταλαβαίνω, και σε πλαίσια  

τέτοια που ακούγεται και  καμιά κουβέντα παραπάνω, νομίζω ότι  εδώ 

όλοι οι  συνάδελφοι που συμμετέχουμε λίγο -  πολύ… συμπολίτευσης 

και αντιπολίτευσης,  στα όργανα που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις,  

θεωρούμε ότι  όλες  αυτές οι  διαδικασίες,  επειδή ελέγχονται και από τα 

υπερκείμενα όργανα, είναι νόμιμες  και ότι  γίνονται  με νόμιμο και με 

νομότυπο τρόπο.  

Από κει  και  πέρα και πάλι επανέρχομαι και λέω  ότι αν οι  

συνάδελφοι συνεχίζουν να έχουν αυτή την διάθεση και επιμένουν,  

πέρα από το γεγονός ότι  είναι ανοιχτά τα βιβλία,  το λέω έτσι,  και οι  

υπολογιστές του δήμου για όποιον συνάδελφο θέλει  και επιθυμεί να 

δει  το οτιδήποτε,  σε κάθε περίπτωση απλά ζητώ τη ν κατανόηση, σε 

κάποιο χρονικό διάστημα είναι αδύνατον,  θα μου επιτρέψετε,  κύριε 

πρόεδρε,  να  μην ρίξω το δημοτικό έργο,  να μην,  δηλαδή, αναγκάσω 

κάποιους υπαλλήλους να σταματήσουν να ασχολούνται με τα  

δημοτικά, με αυτά τα τρέχοντα… που είναι επιφορτισμένοι  και  να 

απαντήσω σε όλα αυτά τα ζητήματα που θα ήθελα να τα απαντήσω 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Θέλω… την κατανόηση του Σώματος.  Εγώ ήθελα να τα πω αυτά 

τα πράγματα. Η συζήτηση… πολύ ειλικρινής και εποικοδομητική. Είπα 

αυτά που είχα να πω, μου είπαν οι  συνάδελφοι αυτά που ήθελαν να 

μου πούνε και πάλι όχι  μόνο για την μείζωνα αντιπολίτευση αλλά και 

για την ελάσσονα και για όλους,  και  για την συμπολίτευση, πάντοτε  

νομίζω οι συνεργάτες του κυρίου δημάρχου και όλοι οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι μπορούμε να επικο ινωνούμε μεταξύ μας,  εγώ τουλάχιστον 

αυτή την διάθεση έχω, και να προσπαθήσω… την δική μου παρουσία 

σε αυτό το κομμάτι.   
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Επομένως, κύριε πρόεδρε,  αυτή είναι  η απάντηση μου σε ότι  με 

αφορά και νομίζω καλύπτω και τους  άλλους συνάδελφους και… κατά 

το δυνατόν.  Είμαστε σε επικοινωνία άλλωστε… με το που τέθηκε πιο 

δυναμικά ανταποκρίθηκα… είναι… σωστό… ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια ερώτηση προς τον κύριο δήμαρχο από την Διάβαση Πεζών.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και μια ερώτηση προφορική έχουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προφορική ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά, μετά.  Έπρεπε να μου τις  πείτε  πιο μπροστά αλλά δεν πειράζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού έχουμε γραπτές ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μετά,  μην ανησυχείτε.  Δεν θα… από 

κανέναν.  Λοιπόν,  μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση προς τον 

δήμαρχο με θέμα την αλληλεγγύη της αυτοδιοίκησης στους πρόσφυγες.   

 Στο πλαίσιο,  και δ ιαβάζω το κείμενο αυτό,  το δελτίο Τύπου. Στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ για συγκέντρωση 

ιατροφαρμακευτικού υλικού… υλικοτεχνική βοήθεια προς τον δήμο 

Λέσβου… ο δήμαρχος Σερρών.  

 Εάν απάντησε στην από 7/9/15 επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ 

προς όλους τους  δημάρχους,  με την οποία ζητάει  να εκφραστεί  

έμπρακτα η αλληλεγγύη της αυτοδιοίκησης στον δήμο Λέσβου και σε 

τι  βασικές ενέργειες προτίθεται να προβεί ως προς το ζήτημα  αυτό.  
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 Γράφει,  σημειώνουμε πως πέρα από το κάλεσμα… υπάρχουν 

δήμοι άλλοι  που σε συνεργασία με τις  δημοτικές παρατάξεις ,  τους  

φορείς… κοινωνία,  διατηρούν ζωντανή την αλληλεγγύη απέναντι  

στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά από την 

πρωτοφανή αυτή  μεταναστευτική κρίση.  

 Για παράδειγμα, ο κοντινός δήμος Δράμας συγκεντρώνει και 

αποστέλλει τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους 

πρόσφυγες της  Ειδομένης… του νομού Κιλκίς.  Όλο αυτό το διάστημα 

η δημοτική παράταξη Διάβαση Πεζών συγκεντρώνει  βα σικά είδη 

πρώτης ανάγκης τα  οποία στην συνέχεια… στην Ειδομένη.  

 Ευελπιστούμε ο δήμος Σερρών να αφουγκραστεί  την ανάγκη της  

κοινωνίας για προσφορά και αλληλεγγύη απέναντι  στους ανθρώπους 

που ξεριζώθηκαν από τις  πατρίδες τους ελπίζοντας σε ένα μέλλον… 

καλούμε,  λοιπόν,  σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να υποστηρίξει  την 

κίνηση αυτή και ως δήμος πια να στηρίξουμε οργανωμένα της περιοχές 

της χώρας μας που υποδέχονται τα προσφυγικά κύματα.  

 Απάντηση από την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας,  την κυρία  

Αγιαννίδου.  Παρακαλώ, κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε,  κύριε  δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι.  Εις  

απάντησης της… της Διάβασης Πεζών οφείλω να πω ότι  το κοινωνικό 

φαρμακείο του δήμου Σερρών έχει  αποδείξει  ήδη έμπρακτα για ακόμη 

μια φορά τα ευαίσθητα αντανακλαστικά… κοινωνικά… 

αντανακλαστικά και έχει  στείλει  στους Σύρους πρόσφυγες μια  ικανή 

ποσότητα φαρμάκων στις  αρχές Σεπτεμβρίου.  Πριν,  δηλαδή, ένα μήνα.  

 Μετά την επαφή που είχαμε με την ομάδα αλληλεγγύης των 

Σερρών ξεκίνησε και πήγε εκεί  μια ικ ανή ποσότητα φαρμάκων, 
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οδικώς,  στην Ειδομένη Κιλκίς και παραδόθηκαν τα είδη αυτά τα οποία 

είναι αντιβιοτικά,  γάζες,  γάλατα για μωρά, παυσίπονα, 

αποσυμφορητικά και λοιπά, στους Γιατρούς του Κόσμου και στους 

εκπροσώπους των γιατρών του Ερυθρού Σταυρού.  

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι  ο δήμος Σερρών σε συνεργασία με 

τον… σύλλογο Σερρών έχει  ιδρύσει και λειτουργεί  πριν τέσσερα 

χρόνια σχεδόν,  το κοινωνικό φαρμακείο το οποίο είναι,  μπορούμε να 

πούμε,  ένα από τα πιο ενεργά σε όλη την Ελλάδα, αφού πρώτα πρέπει  

να πούμε ότι  βασίζεται στην προσφορά των Σερραίων πολιτών.  

Τα φάρμακα, δηλαδή, τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι  Σερραίοι  

πολίτες για τον Α ή Β λόγο, είτε επειδή έχουν αλλάξει αγωγή, ε ίτε 

επειδή έφυγε από την ζωή κάποιος  δικός τους,  τα εναποθέτουν στα 

ειδικά κυτία… φαρμακείων. Αυτά μετά μεταφέρονται στο κοινωνικό 

φαρμακείο που στεγάζεται στον χώρο του φαρμακευτικού συλλόγου. 

Εκεί γίνεται η διαλογή, ο έλεγχος και στην συνέχεια διανέμονται εκεί   

όπου υπάρχει ανάγκη.  

Αυτό ξεκίνησε γιατί  υπάρχει  μια μεγάλη μερίδα συμπολ ιτών μας 

η οποία δεν  δικαιούται τα φάρμακα της πλέον επειδή είναι 

ανασφάλιστη. Έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή. Στην πορεία,  όμως, 

και χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση όλων των Σερραίων πολιτών,  

αυτό το τονίζω, ήταν τόσο ικανή η ποσότητα φαρμάκων που αρχίσα με 

να καλύπτουμε και  διάφορα ιδρύματα κλειστού τύπου, όπως… Στέγη,  

τις  ανάγκες που είχαν σε φάρμακα, όπως τα ΑΜΕΑ, το… 

Σιδηροκάστρου,  την Νιγρίτα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Ναι,  και  στην Νιγρίτα,  στο… και με τις  φυλακές Νιγρίτας…  

καταλαβαίνετε ότι  το φάρμακο για τον έγκλειστο είναι μεγάλη ανάγκη.  

Έχουμε μια διαρκή συνεργασία και τροφοδοτούμε όπως μπορούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  μετά.  Όχι,  δεν το ξέχασα. Αφού, λοιπόν,  καλύψαμε τις  ανάγκες 

πρώτα του δήμου Σερρών, της πόλης των Σερρών,  το κοινωνικό 

φαρμακείο άρχισε σε ένα πλαίσιο εκτεταμένου… ανταποκρίθηκε και  

σε άλλες ανάγκες,  όπως στις  ανάγκες της μητρόπολης Αθηνών με την 

οποία συνεργαστήκαμε,  τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου, τους  

Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Επίσης,  είχαμε κάνει  αποστολή στους 

Λειψούς,  στο Αγαθονήσι,  στα ακριτικά αυτά νησιά.   

 Μετά από αυτά και όπου χρειάστηκε,  όπου και όποτε χρειάζεται  

να γίνει  αποστολή φαρμάκων, όπως και στους Παλαιστίνιους είχαμε 

στείλει ,  στην Σερβία είχαμε στείλει ,  έτσ ι,  λοιπόν,  μια αποστολή είναι  

και αυτή που έγινε στις  αρχές Σεπτεμβρίου που στείλαμε φάρμακα 

στην Ειδομένη Κιλκίς.   

Είπαμε ότι  είναι μια ευγενική χειρονομία την οποία στήριξαν,  

αγκάλιασαν όλοι οι  φαρμακοποιοί  αλλά πρωτίστως οι  Σερραίοι  πολίτες  

οι  οποίοι  πάντοτε στηρίζουν την λειτουργία αυτού του φαρμακείου.  

Τους ευχαριστώ πολύ όλους τους Σερραίους και ήθελα με αυτόν τον 

τρόπο, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, κύριε Γιαννακίδη,  να σας πω δυο 

πράγματα για την λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου.   

Παράλληλα, όμως, σε συνεργασία ο δήμος Σερρών με το… 

Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών καθώς επίσης και τις  εθελόντριες… 

της Γυναίκας,  κάνουν μια προσπάθεια εδώ και,  από την προηγούμενη 
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Παρασκευή για συλλογή τροφίμων και ρούχων ζεστών για,  εν όψει του 

καιρού ο οποίος αλλάζει ,  προ κειμένου να αποσταλούν και αυτά στην 

Ειδομένη Κιλκίς.  Ευχαριστώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  όχι  διάλογο. Μια παράκληση διαδικαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς,  κύριε Γιαννακίδη,  γράφετε μέσα στο έγγραφο σας να ρθει  το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εάν θέλετε να ρθει  το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο θα εφαρμόσουμε τον κανονισμό λειτουργίας του 

δημοτικού συμβουλίου.  Δηλαδή, δυο παρατάξεις  και οκτώ μέλη. Αν 

θέλετε… αν δεν σας κάλυψε η κυρία Αγιαννίδου…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  με κάλυψε. Απλά ίσως περισσότερο, πρόεδρε,  προς  εσάς θα ήθελα 

να… μπορεί να κάνω λάθος και δεν θα ήθελα να αδικήσω ούτε εσάς, 

ούτε την δημοτική Αρχή… της ΚΕΔΕ, για να συμπαρασταθούμε στην 

Λέσβο και σε άλλα μέρη. Εσείς μπορεί να το είχατε πει  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και εγώ να απουσίαζα.  

 Αν, όμως, δεν το είπατε,  θεωρώ ότι  προσκλήσεις ανάλογες που 

κάνει  η ΚΕΔΕ προς τους δήμους θεωρώ ότι  θα ήταν καλύτερο να 

γίνεται ενημέρωση… δημοτικού συμβουλίου.  Μάλιστα… προσκλήσεις,  

δηλαδή, συμπαράστασης,  όχι  μόνο οι  αιρετοί να ενημερώνονται αλλά 

θα έπρεπε νομίζω να ενημερώνονται και όλοι οι  πολίτες .   

 Το λέω αυτό με κάθε καλή πρόθεση όχι  για να κάνω κάποια 

παρατήρηση.  Για να βοηθήσουν και οι  υπόλοιποι,  ας πούμε,  σε αυτό το 

έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη,  συγγνώμη, δήμαρχε.  Η ΚΕΔΕ πραγματικά 

ενημερώνει όλους τους αιρ ετούς με το διαδίκτυο. Πραγματικά, τέτοια 

ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.  Αλλά εάν… οτιδήποτε έρχεται 

στα χέρια του δημάρχου… διαθέσιμος… και το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη… να σας πω το εξής. . .  στην ΚΕΔΕ καθημερινά 

ανεβάζει  στην ιστοσελίδα της  διάφορες ανακοινώσεις ,  προσκλήσεις 

και τα λοιπά… βιομηχανία ανακοινώσεων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  Εμείς  μπαίνουμε καθημερινά στην ιστοσελίδα και  

ενημερωνόμαστε… βιομηχανία ανακοινώσεων που βγάζει  η ΚΕΔΕ να 

την έχουμε και εδώ. Μπορείτε να μπαίνετε και εσείς  στην ιστοσελίδα 

και αν βρίσκετε κάποιο ξεχωριστό ενδιαφέρον για ένα θέμα ελάτε να 

μας το πείτε εδώ, να το συζητήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κάποιες  ερωτήσεις που πήγανε λίγο ανάστροφα. Εντάξει ,  δεν  

πειράζει  όμως. Ερωτήσεις από σας,  κυρία…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.  Καλησπέρα σε όλους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος ποιος θέλει;  Ο κύριος  Γιαννακίδης; Μια γραπτή αίτηση από την 

παράταξη του κυρίου Φωτιάδη… και προφορικές από σας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Με αφορμή την συζήτηση για την αστική κινητικότητα θα ήθ ελα να 

ρωτήσω την δημοτική Αρχή, είναι… δημοτική σύμβουλος,  τι  απέγινε η 

προηγούμενη μελέτη Παρασκευόπουλο. Ποια ήταν η κατάληξη της  

μελέτης Παρασκευόπουλου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εντάξει,  εγώ το θέτω… μπορεί  και  να το πούμε,  μπ ορεί και  να μην το 

πούμε… αναφερόμαστε στην νέα μελέτη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα δεν το πούμε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ θέτω το ερώτημα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  πριν κάνω την ερώτηση που ήθελα να θέσω, να κάνω μια 

παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.  Αφορά την ημερίδα που θα γίνει  την 

Παρασκευή σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.  

 Θεωρώ… οι προσπάθειες οι  οποίες έχουν ως στόχο να 

ανταλλάσουμε… τεχνογνωσία… και  σίγουρα γίνεται σε ένα πλαίσιο 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης ότι  θα  έπρεπε να γίνει  κάποια άλλη 

μέρα και όχι  μια εργάσιμη μέρα, τέτοιες ώρες πρωινές,  που η 

πλειοψηφία του κόσμου εργάζεται.  Είναι δύσκολο να προσέλθουν.  

Νομίζω πολλοί θα ήθελα να έρθουν αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και Οικονομική Επιτροπή…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα μπορούσατε να το κάνετε,  νομίζω, Κυριακή, ας πούμε,  για 

παράδειγμα, ή το Σάββατο το απόγευμα, που δεν εργάζεται ο  

περισσότερος κόσμος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη,  η ημερομηνία επιλέχτηκε σε συνεργασία και με 

τους Γερμανούς που πρόκειται να έρθουν και τελικά καταλήξαμε σε 

αυτή την ημερομηνία.  Αυτή η ημερομηνία βόλευε… στο πλαίσιο της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.  Η ημερομηνία επιλέχτηκε σε 

συνεργασία με τους Γερμανούς.  Τους βόλευε,  ναι.  Όλα αυτά… δεν 

επιλέχτηκε από τους Γερμανούς.  Σε συνεργ ασία με τους Γερμανούς… 

βόλευε,  πότε δεν τους  βόλευε.  Τελικά δεν  μπορούσανε,  

Σαββατοκύριακο το απέκλειαν και προσπαθούσανε να δούνε ποιες από 

τις  ημέρες τις  καθημερινές είναι η καλύτερη. Και επιλέξαμε την 

Παρασκευή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να κάνω την ερώτηση μόνο, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να… να μας 

κάνει  μια σύντομη ενημέρωση για τα… δεν θέλω, όμως, επειδή είναι  

ένα πολύ μεγάλο θέμα να το απλώσουμε και  πιέζει  ο  χρόνος,  είναι  

πολλά θέματα… θα ήθελα να ρωτήσω για το πρόγραμμα… που λήγει  

σήμερα, τι  πρόταση έχει  καταθέσει ο  δήμος και αν μέσα σε αυτή την 

πρόταση έχει  εντάξει  την οικονομική στήριξη της πανεπιστημιάδας… 

ας πούμε… εκδήλωση που ξεκίνησε… σχετικά με το μουσικό 

φεστιβάλ. Αν… ανάλογες προτάσεις ή αν όχι  για ποιο λόγο.   

 Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω… αν έχετε… και για αυτό το 

πρόγραμμα που το έχετε εντάξει  και κάνει  μια πρόταση για το γνωστό 

τραινάκι,  αν σκέπτεστε να καταθέσετε κάποια άλλη σχετική πρόταση, 

να εντάξετε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο επόμενο.  Αν είστε  έτοιμος,  κύριε… απαντήστε.  Σύντομα, σας 

παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη… όπως ξέρετε… σε μια περίοδο που δυστυχώς τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν έχουν… παρ’ όλα αυτά το Τμήμα 

Προγραμματισμού και ο δήμος κάνουν προσπάθειες για να 

εκμεταλλευθεί ότι… ένα  από τα προγράμματα τα οποία αναφέρετε 

είναι η δημιουργική Ευρώπη.  

Ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι  ενέργειες με το Τμήμα 

Προγραμματισμού για να εντάξουμε εκδηλώσεις όπως είναι η 

πανεπιστημιάδα και έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ωριμότητας 

και μάλιστα την Δευτέρα ήταν να υπογράψουμε ένα… για  να 

συμμετάσχουμε σε ένα σχήμα με το Βουκουρέστι.   

Δυστυχώς, όμως, το σχήμα που είχε οργανωθεί για την κατάθεση 

της πρότασης πολύ… αποφάσισε να μην καταθέσει τελικώς την 

πρόταση… οπότε κι  εμείς  δεν μπορούμε να συμμετάσχο υμε.   

Δυστυχώς, ξέρετε ότι  αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτούν 

την συμμετοχή και την συνεργασία πολλών εταίρων. Δεν είναι κάτι  

που μπορεί  να πάει  να διεκδικήσει μόνος του ο δήμος.  Πρέπει να είναι 

κομμάτι  ενός… εμείς… τις  επαφές  του δήμου… σχήμα, πως θα 

κουμπώσουμε την πρόταση. Δυστυχώς, όμως, το σχήμα αυτό τελικώς 

δεν προχώρησε.  Και ενώ ήμασταν έτοιμοι,  σας λέω, έτοιμοι  να 

υπογράψουμε μια,  να καταθέσουμε,  δεν το καταφέραμε.   

Όσο αφορά το… που ρωτήσατε,  το πρόγραμμα εγκρίθηκε τώρα 

και θα ξεκινήσει,  θα έχε ι  υποβολές περίπου στον Δεκέμβριο.  Μέχρι  

τότε είμαστε σε μια φάση διερεύνησης… για να δούμε που μπορούμε 
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να κουμπώσουμε… του δήμου σε σχέση με… δραστηριότητες.  Αν δεν 

σας κάλυψα μπορώ να σας δώσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια έγγραφη ερώτηση από την δημοτική παράταξ η…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κι εγώ έχω να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχω ερώτηση αλλά έχω να κάνω μια ενημέρωση και έκκληση θα 

έλεγα. Έχω ενημερώσει τον κύριο αντιδήμαρχο και έχουμε 

συνεργαστεί  για αυτό αλλά θεωρώ σκόπιμο, πρέπει να ενημερωθεί και  

το  Σώμα.  

 Για την περιοχή από την βόρεια πλευρά της πόλεως των Σερρών, 

όλος ο  ορεινός όγκος,  έχει  ενεργοποιηθεί  δηλαδή… Χωριά,  Ελαιώνας,  

Βροντού,  Ορεινή,  Ξυρότοπος,  Μετόχι,  και δεν ξέρω… στον Λευκώνα,  

έχει  ενεργοποιηθεί ,  κύριε δήμαρχε,  μια κανονιστική απόφ αση του 

Δασαρχείου η οποία απαγορεύει… από το 86 αλλά μέχρι σήμερα ήταν 

ανενεργή και δεν την ξέραμε κανείς .  Η οποία απαγορεύει κάθε είδους 

δραστηριότητα σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να 

κάνει  κανείς  επένδυση. Ζητάνε άνθρωποι να τους δώσουν  χώρο για… ή 

για οποιαδήποτε άλλη επένδυση και δεν μπορούν να κάνουν.  Ένα 

αυτό.   

 Ένα δεύτερο. Εν όψει που συντάσσουνε τώρα τα… βοσκοτόπων,  

επειδή… η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου,  το Δασαρχείο θα 

απαντήσει  αρνητικά και δεν μπορεί σε όλη αυτή την έκταση να βρεθεί  

ούτε μισό στρέμμα επιλέξιμης γης που σημαίνει  ότι  δεν θα πάρουν και 
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επιδοτήσεις ενώ ουσιαστικά στον δήμο μας η κτηνοτροφία… 

διαδικασία.   

 Ο τρόπος είναι,  η λύση είναι η εξής.  Θα πρέπει να τροποποιηθεί  

αυτή η κανονιστική,  θα πρέπει  να αλλάξει,  δεν μπ ορεί  να απαλειφθεί  

εντελώς,  έχουμε συζητήσει  και με τον Δασάρχη, αλλά θα παρακαλούσα 

τον κύριο δήμαρχο, με τον αντιδήμαρχο είμαστε σε συνεργασία,  να 

ενεργοποιηθούνε και να… άμεσα για αυτό το πράγμα και ίσως 

μπορέσουμε,  με πιέσεις ,  δηλαδή, και μέσα από το… και οπουδήποτε,  

από την Περιφέρεια,  να αλλάξει αυτή η κανονιστική γ ιατί  μπλοκάρει  

όλη την διαδικασία ανάπτυξης αλλά και θα μπλοκάρει,  σίγουρα θα 

μπλοκάρει,  αυτή την πληροφόρηση έχω, όλες τ ις  επιδοτήσεις.  Άσχετα 

με το Προεδρικό Διάταγμα… δεν έχει  καμία σχέσ η. Θα παρακαλούσα,  

λοιπόν,  αυτό κύριε  δήμαρχε,  να το δείτε και εσείς  το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι… συνεργασία.  Απλώς τώρα καλό είναι… με τον συνάδελφο,  

απλώς να δούμε ποιοι  είναι στα υπουργεία,  να δούμε αν μπορέσουμε… 

οπότε με συνεργασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Παρακάλεσα, παρακάλεσα λίγο… του Δασαρχείου.  Σας παρακάλεσα να 

κάνουμε μια μελέτη από την αρχή… αεροφωτογραφίες,  να δείξουμε 

ποιοι  είναι βοσκότοποι πραγματικοί… και ακόμα στο υπουργείο έχει  

παλιούς χάρτες.  Εκείνοι  οι  χάρτες δεν έχουν καμία σχέση με την 

πραγματικότητα.  Σας παρακάλεσα εκατό φορές.  Γιατί  δεν κάνουμε 

κάτι  συγκεκριμένο… τι  ψάχνουμε; Πράξη. Γιατί  δεν  πάμε στους… 
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Σερρών να δούμε και να πούμε στο Δασαρχείο ποια είναι δασικά και 

ποια δεν είναι δασικά.  

 Με ποιο δικαίωμα δεν έχω εγώ… Δασαρχείο,  δηλαδή; Και… 

πάνω από 2.000 μέτρα βοοειδή.  Που θα πάνε αυτά; Σας παρακάλεσα 

πάρα πολλές φορές,  κύριε πρόεδρε.  Δεν θέλω να κουράζω το Σώμα 

αλλά είναι ντροπή αυτό που γίνεται.  Έχουμε τόσους μηχανικούς,  

τόσους τοπογράφους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν είναι θέμα αντιδημαρχίας.  Είναι θέμα δικής μας βούλησης.  Δικής 

μας.  Να… εκ νέου,  πραγματική δασική έκταση. Όχι  να… να γίνει  

δάσος.  Αυτοί… εκεί κάτω… πεθαίνει  από την πείνα.  Τους ενδιαφέρει  

να…  σε παρακαλώ πάρα πολύ… έχουμε ευθύνη να χαρτογραφήσουμε 

εκ νέου… του υπουργείου.  Το υπουργείο πάντα ενεργεί… αυτό είναι,  

εντάξει  είναι.   

 Σας παρακάλεσα πάρα πολλές φορές… σας κουράζω αλλά είναι 

κρίμα… που γίνεται.  Έχουμε,  κύριε αντιδήμαρχε,  τόσους μηχανι κούς.  

Τόσους μηχανικούς έχουμε.  Τοπογράφους.  Τι δεν έχουμε; Να ρθούνε 

και να δουλέψουνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε ασχοληθεί,  κύριε συνάδελφε,  πριν τέσσερα χρόνια… πήγα στο 

Ινστιτούτο… της Θεσσαλονίκης.  Όμως, τα χρήματα που απαιτούνται  

είναι πολλά για αυτό το πράγμα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Κοίταξε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψάχνουμε πρόγραμμα χρηματοδότησης.  Καταλαβαίνω… ψάχνουμε 

πρόγραμμα από τότε για να κάνουμε αυτή την διαδικασία ακριβώς…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν χρειάζεται… έχουμε τόσους μηχανικο ύς τοπογράφους…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έκανε μια πρόταση ο κύριος  

Αναστασιάδης.  Θα ληφθεί υπ’ όψιν…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε… χρόνια.  Παρακαλώ… πρέπει κάτι  να πούμε… το 

Δασαρχείο… ζητάει.  Δεν τους νοιάζει  τίποτε.  Τους μ ισθούς… να 

πάρουνε.  Δέστε… τώρα θα μπουν ιδ ιώται.  Από πού θα… λοιπόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια έγγραφη αίτηση από την δημοτική παράταξη Δημοτική Πορεία 

Ανάπτυξης προς το πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου,  με θέμα 

παροχή διευκρινίσεων… μας γνωρίσετε ποιοι  ε ίναι οι  λόγοι,  σε 

παρένθεση, για κάθε απόφαση ξεχωριστά, για τους οποίους έπρεπε να 

γίνουν ορθές επαναλήψεις και… βάσει του ΔΣ για τα έτη 12,  13,  14 

και 15.   

 Επίσης,  θα θέλαμε να μας γνωρίσετε γιατί  δεν έτυχαν εγκρίσεως 

οι  παρακάτω αποφάσεις του ΔΣ από τον γενικ ό γραμματέα της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -  Θράκης και τι  ενέργειες  

έγιναν για να τύχουν της  εγκρίσεως από μέρους σας και αν  τυχόν 

υπάρχουν και άλλες από τα προηγούμενα έτη.  Αποφάσεις με δ ιάφορους 
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αριθμούς από τα έτη,  14,  50/14,  220 του 14,  δεν ξέ ρω τι  είναι.  

Υπάρχει σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το 

συγκεκριμένο θέμα. Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα σας 

δοθούν και εγγράφως.  

 Λοιπόν,  και πάμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,  

κυρίες και κύριοι ,  σύμφωνα με το άρθρο 4,  παράγραφος… του 

κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και πάντα με την 

σύμφωνη γνώμη σας θα… στο τραπέζι  της συζήτησης με πρώτο θέμα 

την έκτακτη έγκριση παροχής υπηρεσιών επισκευής συστήματος 

μετάδοσης κίνησης διαμορφωτήρα γκρέιντερ και  ενός… άξ ονα 

σκαπτικού μηχανήματος,  με εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό 

σύμβουλο κύριο Χαρίτο Χρήστο.  

 

ΘΕΜΑ 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση παροχής υπηρεσιών επισκευής συστήματος μετάδοσης 

κίνησης  

διαμορφωτήρα γκρέιντερ και ενός έμπροσθεν άξονα σκαπτικού 

μηχανήματος  

Εισηγητή: Ο Αντιδήμαρχος  κ.  Χαρίτος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθε ως κατεπείγον το θέμα διότι  δεν μπορεί να σταματήσει το 

μηχάνημα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ήταν κατεπείγον… δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες.  Είναι ντροπή 

να μην έχετε χρήματα να φτιάχνει  τα  μηχ ανήματα ο δήμος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλει  το Σώμα να αποφασίσει,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Το Σώμα τι  θα πει;  Όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το Σώμα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πως δεν συμφωνεί;  Για όνομα του θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον του παραπάνω Ε.Η.Δ. θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ένα δεύτερο θέμα. Η έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του 

αντιδήμαρχου Πολεοδομίας κυρίου Μυστακίδη για…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην επιτροπή είστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την μετάβαση του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην συνεδρίαση 

του ΣΥΠΟΘΑ, που αφορά τα στρατόπεδα Εμμανουήλ Παππά και 

Παπαλουκά,  στις  6  και 7… δηλαδή, εχθές και  σήμερα επιστρέφει από 

Αθήνα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντ ιδήμαρχου Πολεοδομίας  
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 κυρίου Μυστακίδη για την μετάβαση του στην Αθήνα και 

συγκεκριμένα  

στην συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ, που αφορά τα στρατόπεδα  

Εμμανουήλ Παππά και Παπαλουκά,  στις 6 και 7/10/2015  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για τον Εμμαν ουήλ Παππά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τα στρατόπεδα Εμμανουήλ Παππά και Παπαλουκά.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ανεξάρτητα, κύριε  πρόεδρε,  με όλο τον σεβασμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν, παρακαλώ, κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, συναινεί  το Σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συναινεί ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Για ποιο θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για να πάει στην Αθήνα. Πήγε 

χθες αλλά σήμερα έχουμε συμβούλιο… επιστρέφει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, επί  του θέματος.  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εμείς δεν εγκρίνουμε την μετακίνηση. Όχι για τυπικούς λόγους.  Για 

ουσιαστικούς,  γιατί  μας αφήνετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εγώ όμως οφείλω να αφιερώσω το Σώμα και να πω…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε ότι… να το αφήσουμε λίγο έτσι.  Να μην κάνουμε.  Κρίμα 

είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το φαξ το οποίο ήρθε από την συγκεκριμένη επιτροπή… ΣΥΠΟΘΑ, 

έτσι,  ήρθε στις  3:00 και  τέταρτο με ημερομηνία 5/8/2015, έτσι;  5  

Οκτωβρίου 2015,  3:00 και τέταρτο.  Εγώ όφειλα να το φέρω στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Απλώς εάν συμφωνεί το Σώμα διαδικαστικά να 

συζητηθεί.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι κι  αυτό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ομόφωνα, μωρέ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να συζητηθεί ομόφωνα. Για να συζητηθεί.  Τα λέω τρεις  φορές τα 

πράγματα. Πρώτο είναι το δ ιαδικαστικό κομμάτι.  Μετά να πείτε όχι .   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον του παραπάνω Ε.Η.Δ. θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

32 

Λοιπόν,  το πρώτο θέμα, λοιπόν.  Είναι η έκτακτη έγκριση παροχής 

υπηρεσιών γ ια την επισκευή του γκρέιντερ,  του διαμορφωτήρα.  

 

ΘΕΜΑ 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση παροχής υπηρεσιών επισκευής συστήματος μετάδοσης 

κίνησης  

διαμορφωτήρα γκρέιντερ και ενός έμπροσθεν άξονα σκαπτικού 

μηχανήματος  

Εισηγητή: Ο Αντιδήμαρχος  κ.  Χαρίτος  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάτι  να πείτε;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τι να πούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  το Σώμα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τι να πει ,  δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν θέλει ,  προχωράμε.  Εάν υπάρχουν ερωτήσεις… το θέμα. 

Βεβαίως.  Ερώτηση από τον κύριο Φωτιάδη. Άλλος.  Κανείς.  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω και βεβαίως τέτοιου είδους  ανάγκες,  όπως 

είπε και ο κύριος Αντώνης,  ομόφωνα τις  προωθούμε και εί ναι  
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αυτονόητο.  Έχετε και jcb που είναι ακινητοποιημένο για ένα 

ημιαξόνιο,  που δεν  κάνει  πολλά χρήματα. Έχετε και απορριμματοφόρα 

τα οποία ακινητοποιούνται και χρειάζονται οι  εργαζόμενοι σε άλλες 

ώρες,  εκτός προγράμματος.  Τι θα κάνετε για αυτά;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Αυτή την στιγμή θα ήθελα να πληροφορήσω το Σώμα ότι  είναι μέχρι… 

7 Οκτωβρίου του 15… μια ακόμα. Όπως και παροχή υπηρεσιών.  

Δηλαδή, τρώμε τις  σάρκες μας.  Από τα απορριμματοφόρα τα 18,  εννοώ 

μαζί με τις  ανακύκλωσης,  έτσι;… ανακύκλωσης… τα 

απορριμματοφόρα.  Από τα απορριμματοφόρα τα 10 τουλάχιστον,  

σήμερα δουλεύουν τα 10… 12… θα πρέπει να γίνει  διπλή βάρδια 

αναγκαστικά. Τα δυο είναι εκτός.  Ήδη… αν θυμάστε στον 

προηγούμενο μήνα, κατεπείγον… Βορείου Ελλάδος.   

 Και σας πληροφορώ το πρώτο που πήγε… ξαναγύρισε πάλ ι την 

ίδια… και  χειρότερα. Δηλαδή, υπάρχουν… προβλήματα, εγγενή 

προβλήματα. Τα μηχανήματα… που είπατε,  και για το γκρέιντερ που 

συζητάμε τώρα, το σημερινό.  Λοιπόν,  φέτος δεν… εργολαβία για τους 

αγροτικούς δρόμους.   

Αναλάβαν τα δικά μας τα δυο τα γκρέιντερ…  που έχει  σαν δήμος 

Σερρών, ένα γκρέιντερ της Περιφέρειας το οποίο… φυσικά… είχε 

αναλάβει τις  περιοχές… προστασία…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Μας φτάνουν αυτά, κύριε,  εντάξει… στον δήμο, το ξέρουμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  θέλω να…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τελειώνετε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (ομιλία εκτός  μικροφώνου) που είπατε,  είναι εκτός.  Αυτό τώρα που 

συζητάμε,  για το κομμάτι που συζητάμε,  έχουν γίνει  και μερικές 

εργασίες… απλούστατα δεν μπορούμε να τα περάσουμε διαφορετικά.  

Λοιπόν… δηλαδή… της καθαριότητας,  το ο ποίο μάζευε κλαδιά και τα  

λοιπά και τα λοιπά… το γκρέιντερ το οποίο αναγκαστικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί αυτού του θέματος,  κύριε Γκότση. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.  

Επ’ αυτού του θέματος υπάρχει αντίρρηση; Ομόφωνα;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ομόφωνα, κύριε αντιδήμαρχ ε…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 626/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το δεύτερο θέμα. Η έγκριση με τακίνησης εκτός έδρας του 

αντιδήμαρχου Πολεοδομίας,  κυρίου Μυστακίδη για 6 -  7 Οκτωβρίου 

2015.  

 

ΘΕΜΑ 2ο :  
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Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδήμαρχου Πολεοδομίας  

 κυρίου Μυστακίδη για την μετάβαση του στην Αθήνα και 

συγκεκριμένα  

στην συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ, που αφορά τα στρατόπεδα  

Εμμανουήλ Παππά και Παπαλουκά,  στις 6 και 7/10/2015  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ είπα όχι  διότι  δεν συμφωνώ με την ενέργεια που κάνατε για τα 

στρατόπεδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγραφεί το όχι  του κυρίου Ανασ τασιάδη Αντώνη. Του κυρίου 

Καρύδα. Ναι,  παρακαλώ. Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε,  κύριε 

Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Γιαννακίδης.  Ωραία.  Οι υπόλοιποι ναι;  Και της κυρίας 

Γεωργούλα το όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε ναι αλλά νο ιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε την 

υπενθύμιση που προκύπτει  αυτοδίκαια.  Ότι κάθε φορά μετά από μια 

ψήφιση θα πρέπει  να γίνεται μια ενημέρωση, είτε από τον κύριο 

Αγγελίδη,  είτε  από οποιονδήποτε.  Γιατί  δεν συμβαίνει  αυτό.  Πρέπει  να 

έχουμε ενημέρωση… διαδικασία πριν την έναρξη του συμβουλίου.  

Παρακαλώ, είναι νομίζω θεμελιώδες αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να απαντήσω. Όταν έρχονται εισηγήσεις… έγκριση μετακίνησης αλλά 

και εν συνεχεία για την έγκριση των εξόδων, αναλυτικά γράφουν… και 

γράφουν που πήγαν και για ποιο λόγο.  Σας  ενημερώνω εγγράφως. 

Πάνω σε αυτό που σας ενημερώνω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι  

επιπλέον θα μου το πείτε .  Αλλά σας ενημερώνω. Διότι… στο τάδε 

υπουργείο για αυτό τον λόγο και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγγράφως 

μάλιστα ενημερώνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Καταγράφτηκαν,  γραμματέα, οι  αρνητικές ψήφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 627/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα 

την σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων, Α. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη οδό Μιαούλη δήμου 

Σερρών και Β. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δημοτικού Διαμερίσματος 

Μονοκκλησιάς.   

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  
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α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου 

Σερρών και  

β) Πλακοστρώσεις  πεζοδρομίων Δ.  Δ.  Μονοκκλησιάς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Α ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν η κυρία Μαραμίδου Ευλαμπία 

και η κυρία… Θεοδώρα με αναπληρωματικά αντίστοιχα τον κύριο 

Αηδονίδη Θωμά Βασίλειο και την κυρία… Φωτεινή.   

 Για το Β, για  τις  πλακοστρώσεις,  δηλαδή, πεζοδρομίων 

δημοτικής,  Δημοτικού Διαμερ ίσματος Μονοκκλησιάς ως τακτικά μέλη 

κληρώθηκαν η κυρία… Αικατερίνη με τον κύριο… Χρήστο και ως 

αναπληρωματικά αυτών η κυρία… Μόρφω και ο κύριος 

Κωνσταντινίδης Βάιος.  Ομόφωνα ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του 

Δήμου Σερρών και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 581/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.  Δ.  

Μονοκκλησιάς.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 582/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα. Ορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή 

συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής,  

με εισηγητή τον κύριο Γαλάνη.  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διε ξαγωγή  

συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής 

Αρχής.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  πρόκειται  για… το 2014.  

Από την νομοθεσία 2014… για τον απολογισμό πεπραγμένων της 

δημοτικής Αρχής.  Πρόταση μας που συζητήσαμε… σύσκεψη, είναι  να 
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γίνει  στα… όπως είχε ζητήσει  και το Σώμα εδώ, στις  25 Νοεμβρίου 

του 2015.  

 Όμως, όπως,  έχουμε… να αποφασίσει,  είναι ανοιχτό αυτό,  κύριε  

πρόεδρε,  στην διαλογική συζήτηση που έγινε σήμερα στο συμβούλιο.  

Αν δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση για καλύτερη, για κάποια άλλη, για 

κάποιο άλλο χώρο,  για κάποια άλλη ημερομηνία,  ευχαρίστως να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνεται,  λοιπόν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η πρόταση είναι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

25/11…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στα Αστέρια,  25 Νοεμβρίου του 2015… επειδή όμως… το καλύτερο 

δυνατό… συνάδελφοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν… προτάσεις;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι πρόταση. Ερώτηση είναι.   

 

(Διάλογος)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  φυσικά. Γιατί  έτσι λέει  ο νόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια ερώτηση… ο κύριος Αναστασιάδης,  ερώτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είναι περισσότερο διαδικαστική θα έλεγα, η ερώτηση,  κύριε Γαλάνη,  

και όχι  ουσίας.  Γνωρίζετε καλά και εσείς  και το Σώμα… ότι ό,τι  έχει  

σχέση με τον απολογισμό καταληκτική ημερομηνία είναι 15/6.  Με 

ποια λογική, δηλαδή, τ ι  συνετέλεσε και πάμε τον Νοέμβρη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλάβατε… τον απολογισμό των πεπραγμένων.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς γ ια τον απολογισμό των πεπραγμένων μιλάω. Η καταληκτική 

ημερομηνία είναι 15/6.  Υπάρχει κάνας ιδιαίτερος λό γος που… στον 

Νοέμβριο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ευχαριστώ για την παρατήρηση. Εγώ απλά 

τον νόμο θα σας διαβάσω, το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, που λέει  ότι  μέχρι 31 Ιανουαρίου της  επόμενης,  μάλιστα,  

χρονιάς,  παράδοξο μεν αλλά  αυτό είναι… σε συγκεκριμένους δήμους… 

υπάρχει δυνατότητα να κάνεις  την λογοδοσία… μετά, και μάλιστα την 

μεθεπόμενη χρονιά .  Μέχρι 31 Ιανουαρίου της επόμενης.  Δηλαδή… του 

14,  να φανταστείτε νόμιμα μπορεί  να γίνει  31 Ιανουαρίου του 16.  

 Εμείς προτείνουμε σε σας…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή απαγορεύετε να κάνω διάλογο,  πρόεδρε,  θα σταματήσω εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αλλά μιλάμε για απολογισμό και όχι  για 

έκθεση πεπραγμένων. Υπάρχει διαφορά. Άλλο για λογοδοσία,  άλλο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) για αυτό μιλάμε.  Για λογοδοσία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η λογοδοσία,  πρώην λογοδοσία,  λέγεται πλέον απολογισμός 

πεπραγμένων…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Χρησιμοποιώ την ίδια λέξη… είναι λογοδοσία δημάρχου.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι  αυτό είπα είναι τυπική η ερώτηση, δεν είναι ουσίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ για την παρατήρηση σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  άρα συμφωνούμε 25/11 στο θέατρο των Αστεριών. Την ώρα 

τώρα θα την γνωστοποιήσουμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

25 Νοεμβρίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τ ις  ημερομηνίες γιατί  ξεκινάνε τα… και 

ενδεχομένως να μπορούμε να έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;  

Εσείς θα φροντίσετε οι  παραστάσεις να είναι ή στις  24 ή στις  26.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γιατί  οι  άνθρωποι έχουν κλείσει… και  τι  

ώρα… εγώ δεσμεύομαι…  

 

(Διάλογοι)  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Στα Αστέρια πάμε για άλλα πράγματα. Συνεργάζεται με το υπουργείο 

Πολιτισμού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και άλλες  προτάσεις,  έτσι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εδώ να γίνει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει να υπάρχει συναίνεση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει συναίνεση. Άρα, λοιπόν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν θέλετε,  κι  εδώ γίνεται.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εδώ να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν διαφωνίες.  Η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη συμφωνεί με 

την πρόταση, με την πρόταση μας για τα Αστέρια.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ διαφωνώ. Λέω να γίνει  εδώ.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

25 Νοεμβρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ημέρα Τετάρτη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 583/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την ώρα θα την καθορίσουμε… πάμε στο τρίτο θέμα. Επαναλειτουργία 

του δημοτικού λαχανόκηπου και έγκριση του κανονισμού λειτουργί ας  

του με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο Κοινωνική Μέριμνας,  κυρία  

Αγιαννίδου… Σταυρούλα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Επαναλειτουργία του δημοτικού λαχανόκηπου και έγκριση  

 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ… γνωστό θέμα… λειτουργίας του 

δημοτικού λαχανόκηπου. Και  επανέρχονται γιατί  η Αποκεντρωμένη 
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μας ζήτησε αφ’  ενός να προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και επίσης και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .  

Αφού, λοιπόν,  έχουν… οι αποφάσεις επανέρχεται  το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχω μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω το εξής.  Διάβασα προχτές σ την ενημέρωση από την 

ΚΕΔΕ… 31/12 έχουν πάρει όλα αυτά τα προγράμματα παράταση. Εμείς  

γιατί  δεν είμαστε στην παράταση αυτή για να… για χρηματοδότηση 

εννοώ, και την πληρώνουμε με δικά μας χρήματα… όλων αυτών των 

θεσμών, τέλος πάντων, των λαχανόκηπων…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει να σας πω ότι  αυτό για το οποίο αναφέρεστε είναι 

προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας.  Αυτό το πρόγραμμα 

καταπολέμησης της φτώχειας έχει  τρέξει  εδώ, στις  Σέρρες,  έχει  

λειτουργήσει πρώτα από όλη την Ελλάδα και όπως ήταν επόμενο 

τελείωσε πρώτο, εδώ, στις  Σέρρες.   

 Μετά, όμως, από αυτό,  έχει  τελειώσει,  δηλαδή,  αυτό το 

πρόγραμμα στο οποίο εσείς  αναφέρεστε για την παράταση. Αφού 

τελείωσε,  ο δήμος με δικές του προσπάθειες προσπαθεί να κρατήσει 

κάποιες δομές.  Είναι άλλο εκείνο το πρόγραμμα το οπ οίο λέτε,  
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καταπολέμησης της φτώχειας… άλλο στόχο. Εμείς αυτό το 

λειτουργούμε εξ ιδ ίων.  Εκείνο το πρόγραμμα τέλειωσε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν τέλειωσε.  Δεν καταλάβατε.  Ο δήμαρχος προφανώς το ξέρει… 

μέχρι 31/12…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τώρα τελειώσανε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς επειδή ήμασταν οι  πρώτοι που ξεκινήσαμε,  τελειώσαμε πρώτοι,  

στις  αρχές του έτους ή τέλος,  τέλος του προηγούμενου έτους.  Τον 

Δεκέμβριο του 14.  Λοιπόν,  μπορούσαμε να πάρουμε παράταση άλλους 

έξι  μήνες όμως… δεν ήθελε την παράταση, δημιουργήθηκε ένα 

πρόβλημα μεταξύ τους εκεί  με τα παιδιά,  και δεν  ήθελε την παράταση. 

Από την στιγμή που δεν ήθελε την παράταση δεν μπορούσαμε να την 

πάρουμε.  Και για αυτό τις  δομές αυτές πλέον τις  χρηματοδοτούμε 

μόνοι μας.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αν ξανατρέξει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αν ξανατρέξει  ασφαλώς θα γίνει  ανάλογη πρόταση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα μπορούσαμε… παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι… του θέματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα μπορούσαμε να κάνουμε αίτημα παράτασης…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι,  δεν μπορούσαμε,  δεν μπορούσαμε.  Αν δεν… δεν γινότανε.  Άμα 

συμφωνούσε μπορεί να γινότανε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος.  Ο κύριος Καρύδας όχι;  Οι υπόλοιποι ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ένα λεπτάκι  μόνο.  Θα ψηφίσουμε όχι  διότι  εν έτει  2015 δεν  θέλουμε ο 

λαός να συμβιβάζεται με κάτι  το ελάχιστο… εμείς έχουμε άλλα 

όνειρα… μπορεί να φαίνεται σαν… κάπως αλλά είναι κι  αυτό μέσα στα 

πλαίσια της λογικής των γενικότερων προγραμμάτων καταπολέμησης 

της ακραίας φτώχειας τα οποία εν συνεχεία ενσωματώνουν… οξύνουν 

την κατάσταση. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οι  υπόλοιπ οι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 584/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση τροποποίησης του. . .  που 

χρηματοδοτείται  από τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

Ελλάδος -  Βουλγαρίας… 07 -  2013 με εισηγητή τον εντεταλμένο 

δημοτικό σύμβουλο, κύριο… Κωνσταντίνο.   
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ΘΕΜΑ 4ο:  

Έγκριση τροποποίησης του έργου ¨Sports for all¨  που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2007 -2013.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  από τις  

16/9/2015 αιτηθήκαμε την παράταση… για ενάμιση μήνα, μέχρι τ ις  

15/11/2015 με σκοπό να ολοκληρωθεί η δράση που αφορά… των 

χώρων μαζικού αθλητισμού,  αντισφαίρισης,  και… μια νέα δράση για 

την προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων που έγινε κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του…  

 Παράλληλα… τροποποίηση του προϋπολογισμού με… του ποσού 

από τα έξοδα… στα έξοδα μισθοδοσίας και παράταση της σύμβασης 

εργασίας προσωπικού κατά ενάμιση μήνα, μέχρι 15/11/2015… η 

Γενική Γραμματεία  ότι  στις  23/9 ενέκρινε την χρονική… του έργου για 

την παράταση της σύμβασης  προσωπικού, δυστυχώς όμως δεν ενέκρινε 

την προμήθεια των ηλεκτρονικών πινάκων καθώς το ποσό της  

προμήθειας αποτελεί  προϊόν έκπτωσης από προηγούμενη δαπάνη.  

 Με βάση τα παραπάνω… να εγκρίνετε την τροποποίηση του 

προγράμματος όσον αφορά την παράταση μέχρι 15/9,  την ανακατανομή 

των δαπανών του έργου με την μεταφορά των ποσών στην δαπάνη… 

την έγκριση ενίσχυσης του ποσού και τα έξοδα… ως δήμου, την 
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παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης… μέχρι  

15/11/2015.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Όχι ο κύριος Α ντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  μισό λεπτό.  Σαν σήμερα, σαν σήμερα, οι  Βούλγαροι  το 

40- 41 σφάζουν περίπου τους εκατό Σερραίους για  το κίνημα της  

Δράμας.  Εκεί σφάζουν περί τις  5.000. Σήμερα αυτή η συνέλευση 

είναι… για  αυτόν τον λόγο είναι  ντροπή, αν θέλουμε να είμαστε… εγώ 

τουλάχιστον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 585/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πέμπτο θέμα, έγκριση έκθεσης αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Σερρών 2012 -  2014 με 

εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, κύριο Καρπουχτσή 

Κωνσταντίνο.   

 

ΘΕΜΑ 5ο:  
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Έγκριση τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού  

Προγράμματος του Δήμου Σερρών 2012 -2014.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  με το παρόν αιτούμαστε την έγκριση της τελ ικής  

έκθεσης αξιολόγησης του προηγούμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου του 

δήμου Σερρών για την περίοδο 2012 -  2014. Συνημμένα με την 

εισήγηση έχετε λάβει μια αναλυτική έκθεση η οποία κάνει  αναφορά 

στα οικονομικά δεδομένα, τα έξοδα και έσοδα του δήμου… 2014 με 

συνολική απεικόνιση τόσο των προϋπολογισθέντων… εισπραχθέντων 

εσόδων και  τόσο των προϋπολογισθέντων όσο και των εισπραχθέντων 

εξόδων.  

 Γίνεται μια αναλυτική αναφορά στον αριθμό των δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν… άξονα προτεραιότητας… σε σχέση με τα αρχικά 

προβλεπόμενα και το αντίστοιχο ποσό… στην υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ανά έτος με… χρηματοδότησης και… 

συνολική απεικόνιση σε αριθμούς προτάσεων που υπεβλήθησαν, 

δράσεων που προκηρύχτηκαν, συμβάσεων που υλοποιήθηκαν καθώς 

και πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν όπως… υποβληθείσων 

προτάσεων και των εγκεκριμένων πράξεων… χρηματοδότησης.   

 Επειδή είναι αρκετά μεγάλη η έκθεση, τελείως ενδεικτικά θα 

αναφέρω κάποια στοιχεία.  Από τις  493 δράσεις που περιγραφόταν στο 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο ως… δράσεις,  υλοποιή θηκαν οι  305,  οπότε 

υπήρχε ένα ποσοστό υλοποίησης άνω του 62%.  

 Μεγάλο κομμάτι  των δράσεων που δεν υλοποιήθηκαν είχαν να 

κάνουν με την μείωση των πόρων που είχε ο δήμος κατά την τελευταία 

τριετία και αντίστοιχα ακολούθησε και η μείωση κάποιων δαπανών και  

πραγματοποιηθέντων δράσεων του δήμου.  

Οι δράσεις αυτές κατανεμήθηκαν σε πέντε στρατηγικούς 

στόχους,  όπως είχε ορίσει  το προηγούμενο Επιχειρησιακό και  

αφορούσαν την τοπική ανάπτυξη,  την ενίσχυση της αγροτικής 

οικονομίας,  διαχείριση περιβάλλοντος,  τον τομέα ς ποιότητας και 

κοινωνικής συνοχής,  την παιδεία,  τον αθλητισμό, τον πολιτισμό…  

Όσο αφορά, λοιπόν,  τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εδώ 

υπήρχε ένα… νούμερο επιτυχίας,  δεδομένου ότι  κατατέθηκαν 69 

προτάσεις  σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό πλαίσιο και εγκρίθηκα ν 40… 

από αυτές.   

Νομίζω ότι  η έκθεση που σας έχει  δοθεί  είναι αρκετά 

λεπτομερής.  Έχει συνταχθεί από το ίδιο το Τμήμα Προγραμματισμού 

σε συνεργασία με το σύνολο των αρμόδιων Διευθύνσεων…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Άλλος κανείς;  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην έκθεση… εκεί ήθελα να ρωτήσω, για μια ανάκληση μιας  

απόφασης ένταξης… μια πράξης έγκρισης… τέλος 2013, ενώ για τον 

ίδιο λόγο αποφασίστηκε η μη υλοποίηση συγκεκριμένων υποέργων της  

πράξης εξοικονόμησης ενέργειας στον δήμο Σερρών . Ποια είναι αυτή η 

πράξη που εμείς  ανακαλέσαμε την ένταξη;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει,  δεν υπάρχει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να διαβάσω… στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η συγκεκριμένη… νομίζω ότι  αναφέρεται στο ν Ελαιώνα… που…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακάτω είναι για τον Ελαιώνα. Λέει,  αλλαγή και απόφαση έναρξης 

νέας πράξης,  έγκριση όρων 2013, ενώ για τον ίδιο λόγο αποφασίστηκε 

η μη υλοποίηση συγκεκριμένων υποέργων της πράξης εξοικονόμησης 

ενέργειας Σερρών. Δεν το καταλαβαίνω ποιο…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ποιο έργο αφορούσε… θα σας απαντήσω… εμείς  δεν ζητήσαμε 

καμία… προτείνεται ανάκληση που έγινε από το ίδιο το 

Επιχειρησιακό, όχι  από ανάκληση που… ο δήμος… στα υποέργα.  

Προφανώς υπήρχε κάποια άλλη… εμένα… η αρχική έγκριση, γ ια 

κάποιους λόγους,  για λόγους τήρησης προθεσμιών και τα λοιπά… το 

πρόγραμμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν κατάλαβα, για αυτό ρωτάω.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν ήταν ανάκληση την οποία προκάλεσε ο 

ίδιος ο δήμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις.  Η κυρία Καλώτα. Ο κύριος Γάτσιος.  Ελάτε εδώ, κύριε  

Γάτσιο…   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πραγματικά, όπως είπε και ο εισηγητής,  είναι ένα αξιόλογο, έχει  

αξιόλογα στοιχεία αυτό που μας δίνει  από το γραφείο 

προγραμματισμού και είδα… θέλω να μου απαντήσει  σε δυο -  τρία 

πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που λέγαμε… πολλές φορές,  

είναι πως,  βέβαια όλοι το ξέρουμε,  όλη η κοινωνία,  μειώνονται οι  

πόροι από το κράτος προς την αυτοδιοίκηση αλλά πως και παράλληλα,  

παρατήρησα το απόγευμα που το διάβαζα, πως παράλληλα… το λέγαμε 

ως παράταξη εμείς ,  μειώνονται ταυτόχρονα και… το λειτουργικό 

κόστος των δήμων.   

 Και μπορώ να πω ότι  περίπου σε αντιστοιχία βρίσκονται αυτά τα 

στοιχεία που διαβάζω… το λειτουργικό κόστος της μισθοδοσίας,  πόσο 

προϋπολογίζουμε από το 12,  το 14 και πως… και το  λειτουργικό 

κόστος των, της αποζημίωσης των αιρετών. Πόσο πέφτει .  Αυτό σαν 

παρατήρηση, ας πούμε,  θέλω να πω ότι  υπάρχει  ταυτόχρονη μείωση 

του κόστους… εδώ, σε αυτή… που μας δώσανε.   

Η δεύτερη παρατήρηση που κάνω είναι ότι  πράγματι έχουν 

εισπραχθεί από παρελθόντα οικονομικά έτη αρκετά σημαντικά ποσά, 

τα οποία δεν εισπράττονταν μέχρι πρόσφατα. Προφανώς εδώ βοηθάει  

και η… του νόμου… υπαλλήλους αν δεν πάρουν τα μέτρα αυτά που 

πρέπει να πάρουν έχουνε τις  ποινικές ευθύνες.   

Αυτό, όμως, που σας γενική αρχή και βε βαίως θα έπρεπε να 

προβληματίσει  όλους και να το δούμε και για το νέο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα είναι ότι  κάπου στο τέλος  λέει  ότι  το 49% των στόχων έχει  

υλοποιηθεί .  Δηλαδή, ούτε το 50.   
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Σε έναν δήμο μεγάλο σαν τον δικό μας,  σε ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα οπισθοβαρές,  δηλαδή, που έτυχε τώρα, αυτό το διάστημα 

το τελευταίο,  δεν θεωρώ ότι  είναι επιτυχία η συγκεκριμένη υλοποίηση 

του στρατηγικού σχεδίου που είχαμε θέση ως στόχους πριν από κάποια 

χρόνια.   

Παραδείγματος χάριν,  δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι  σε 

κάποιους τομείς πραγματικά υπάρχουν… πρακτικά και  από ότι  είδα η 

ΔΕΥΑΣ, ας πούμε,  ολοκληρώνει τον στόχο της,  κοντεύει  στο 100%.. .  

όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες υστερήσεις σε βασικά… ζητήματα που 

έχουν σχέση με την ενδυνάμωση του οικονομικού αντικειμένου του 

δήμου μας.   

Παραδείγματος χάριν,  στον πρωτογενή τομέα δεν έχουμε καμία 

δράση. Καμία απολύτως.  Μιλάμε για έναν δήμο, το έχω ξαναπεί 

τουλάχιστον εγώ, ότι  δεν είναι ο δήμος των 10.000 κατοίκων. Είμαστε 

ένας από τους 30 ισχυρότερους δήμους της χώρας.   

Υπάρχουνε σε ορισμένους τομείς,  και δεν θέλουμε να 

ισοπεδώσουμε σε καμία των περιπτώσεων, κάποια ζητήματα που 

βεβαίως είναι σε καλό προσανατολισμό και σε καλή ωριμότητα αλλά 

υπάρχουν να δούμε πάρα πολλά πράγματα, όπως ας πούμε για την 

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσ ίας,  δεν μπορούμε να είμαστε 

περήφανοι από τα έσοδα τουλάχιστον,  που… σε ένα βαθμό κάποια 

καταστήματα εκμισθώθηκαν… πολύ χαμηλό το έσοδο που παίρνουμε.  

Ή… για χωράφια που πρέπει να εκμισθώσουμε στην συνέχεια.   

Τέλος πάντων, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε.  Νομ ίζω ότι  δεν  

είναι πολύ θετική η όλη, ο απολογισμός αυτού του Επιχειρησιακού 

Σχέδιου και  πρέπει  να το πάρουμε σαν κατεύθυνση, σαν γνώση από το 

παρελθόν για να δούμε πως θα κάνουμε το νέο Επιχειρησιακό το οποίο 
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προτείνουμε εμείς  ότι  πρέπει να μπούμε σε άλλου ς άξονες,  σε άξονες 

που άμεσα μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημα των Σερραίων 

πολιτών… άμεσα το ε ισόδημα, δυστυχώς, γνώμη μας είναι ότι  δεν 

ενισχύεται ούτε από τις  αναπλάσεις μονόπλευρα, να βλέπουμε μόνο τις  

αναπλάσεις,  ούτε από κάποια άλλα.  

Ενδεικτικά σας  λέω ότι  ο δήμος Σερρών δεν… ούτε ένα έργο 

αγροτικής φύσης… τομέα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ούτε… ένα 

έργο υλοποιήθηκε σε αυτή την περίοδο,  το οποίο δεν το υλοποίησε ο 

δήμος των Σερρών, το υλοποίησε η Περιφέρεια,  έγινε… 400.000 ευρώ 

ένα… το οποίο ήταν ενταγμένο από μας στην προηγούμενη θητεία,  

μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην συνέχεια,  βεβαίως,  

της Περιφερειακής Διοίκησης και το υλοποίησαν αυτοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατ’ αρχάς για μένα είναι ευτύχημα που το κλείσιμο του  

προηγούμενου Επιχειρησιακού και αυτή η έγκριση έρχεται στο χρονικό 

σημείο που ετοιμάζουμε τις  δράσεις για το επόμενο,  έτσι ώστε να 

δούμε λίγο ποια πράγματα… να διορθώσουμε τώρα.  

 Όσον αφορά, λοιπόν,  την παρατήρηση… για το 41% της 

επίτευξης,  αυτό ήθελα να  τονίσω… την διαφορά σε επίτευξη ενώ το 

58%.. .  των προγραμμάτων… 49% έχει  να κάνει  με τον προϋπολογισμό. 

Ενώ κάποια έργα προκηρύχτηκαν σε ένα άλλο προϋπολογισμό,  λόγω 

εκπτώσεων δεν μπορούσαν να έρθει  την περίοδο της συμβασιοποίησης 
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στο επίπεδο του… γιατί  υπάρχει… υπήρχε μια σημαντική έκπτωση στα 

έργα.  

 Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι  του… τομέα… του Επιχειρησιακό 

που κάναμε είναι ένας τομέας ο οποίος έχει  εντοπιστεί  και εντοπίζεται 

και από όλους τους άξονες… ΕΣΠΑ και τώρα, στην καταγραφή 

προτάσεων που θα γίνει  στην επόμενη φάση του Επιχειρησιακού 

πιστεύω ότι  θα προκύψουν αρκετές δράσεις…  

Ήδη κάναμε μια  πρώτη… συνάντηση με την Διεύθυνση 

Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου και  ήδη έχουν… αρκετές δράσεις σε 

αυτό τον τομέα που θα αποτυπωθούν στο Επιχειρησιακό… για να 

κάνετε εσείς  τ ις  παρατηρήσεις  σας και το σύνολο των 

ενδιαφερομένων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε… ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και ψάχναμε 

και ψάχνουμε προγράμματα συνεχώς.  Να αναφέρω, όμως,  ένα 

ενδεικτικά,  ότι  όταν… να πάρουμε και μπορούσαμε να μπούμε… στα 

χωριά μας,  αποδείχτηκε ότι  δεν ανήκουν στον δήμο Σερρών, για αυτό 

δεν μπορέσαμε να μπούνε.   

Υπάρχουνε διάφορα τέτοια προγράμματα και διάφορα… έτσι  

ώστε να μπορούμε… ένα απλό παράδειγμα… τα γεφύρια δεν ανήκουν 

στον δήμο, συνεπώς δεν μπορούσαμε να μπούμε να διαπλατύνουμε στα 

χωριά… διότι  όταν έγιναν αυτά… κυκλοφορούσαν με κάρα και  τώρα 

με τις  κομπίνες και με τις… και  τα λοιπά, δυσκολεύονται να 

περάσουν.  
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Τέτοια προβλήματα έχουμε αλλά είμαστε σε συνεργασία με το 

Τμήμα Προγραμματισμού και με τις  άλλες υπηρεσίες,  όπως και με 

σας… και είμαστε… να διεκδικήσουμε ότι  μπορούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε πρόεδρε… στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

για τα έτη 12 με 14,  πραγματικά διακρίνει  μια σημαντική  προσπάθεια  

της δημοτικής Αρχής για να εφαρμόσει και να… με τις  απαιτήσεις του 

Καλλικρατικού δήμου. Μην ξεχνάμε ότι… δεύτερη χρονιά εφαρμογής.   

 Όμως θεωρούμε ότι  το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να… σε 

αρκετούς άξονες,  να εφαρμοστεί  πιο  αποτελεσματικά… την α νάπτυξη 

του δήμου και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.   

 Στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται το πρόγραμμα ως 

εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής,  αλληλεγγύης,  δημιουργία… 

ταυτότητας… προβολή, πρωτογενής τομέας,  αποσυμφόρηση αστικού 

ιστού.   

Άραγε τι  κάνατε για αυτό; Θα τονίσω το αυτοκινητοδρόμιο.   

Στον πρωτογενή τομέα το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν  

νομίζω να ανέπτυξε και πολλές δράσεις.  Τα ανέφερε και ο κύριος 

Γάτσιος.   

Αποσυμφόρηση αστικού ιστού,  γίνεται προσπάθεια αλλά δεν τα  

καταφέραμε.  Αυτή την στιγμή έχουμε μεγάλη συμφόρηση… την τοπική 

οικονομία όσο έπρεπε και  την επιχειρηματικότητα και τι  ερεθίσματα 

δώσαμε.  

Βλέπω,  βέβαια,  μια μεγάλη ανάπτυξη… δράσεων… σε εθνικά,  

ευρωπαϊκά και  διεθνή δίκτυα που ναι μεν ανοίγουν νέους  ορίζοντες  
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και είναι ευτυχές αλλά δεν θα πρέπει να είναι και η επικρατέστερη 

δράση, γιατί  έχει… δεν θα πρέπει  να είναι η κυρίαρχη δράση αυτή.  

Σημαντική,  πιστεύουμε,  αλλά βλέπω ότι  κυριαρχεί .   

Όσον αφορά κάποιες άλλες  παρατηρήσεις που… ότι  είχαμε μια  

σημαντική πτώση συγκριτ ικά στα έκτακτα έσοδα του 13 σε σχέση με 

το 12 και με το 14 και έχω διαπιστώσει επίσης ότι  έχουμε αυξήσει  

αρκετά τα έξοδα προς τρίτους.  Προς τρίτους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μέρος.  Απλά, μελετώντας και τα 

προϋπολογισθέντα και αυτά που έγιναν έχουμε σταδιακή άνοδο των 

εξόδων προς τους τρίτους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σας είπα.  Δεν σας άκουσα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έξοδα προς τρίτου ς,  έξοδα προς τρίτους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Διαβάζοντας,  τέλος πάντων, διαβάζοντας…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν έχω εδώ τα νούμερα, την έκθεση,  αλλά διαβάζοντας την έκθε ση θα 

δείτε κάπου, έξοδα προς τρίτους.  Θα πάρετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τέλος πάντων… και επίσης δεν ε ίχαμε,  δεν καταφέραμε κάποιες 

εισπράξεις ικανοποιητικές από προηγούμενα οικονομικά έτη.   

 Οι στρατηγικοί στόχοι τώρα, όσον αφορ ά είχαμε μικρό 

ποσοστό… δράσεων σε σημαντικούς τομείς.  Τουρισμός,  δημοτική 

περιουσία έχω σημειώσει… ανάπτυξη, αθλητισμός,  να μην σας 

κουράσω παραπάνω.  

 Και μια,  έτσι ,  διαπίστωση άλλη,  ότι… αιτιολογείται στην 

τελευταία παράγραφο… της έκθεσης ότι  είχαμε προ ϋπολογισμό για… 

συμβάσεις 10.000.000, η ΔΕΥΑΣ ήτανε 13.000.000, 816.000 ένα άλλο 

πρόγραμμα. Έχουμε ένα σύνολο 24.000.000,  έχουμε μια… αγορά 

15.000.000.  Άραγε,  είναι  μόνο αυτοί… στις εκπτώσεις;  Ερώτηση.  

Επομένως νομίζω ότι  πρέπει,  όπως ξεκίνησα στην αρχή, 

πραγματικά έγινε σημαντική προσπάθεια αλλά νομίζω ότι  πρέπει να 

κινηθούμε πιο δυναμικά σε αρκετούς άξονες και έχουμε αναπτύξει  

μεγάλη εξωστρέφεια αλλά θα πρέπει  να βρούμε πραγματικά και πως 

μπορούμε να συμβάλλουμε ακόμα πιο ουσιαστικά στην ανάπτυξη του 

δήμου και ειδικά του πρωτογενή τομέα, γιατί  είναι πολύ σημαντικές οι  

δράσεις,  τις  θέλουμε,  αλλά… πρωτογενή ανάπτυξη… ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε… αν θέλετε,  απαντήσετε,  και μετά ο κύριος…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Για τα οικονομικά… ο αρμόδιος να απαντήσει είναι ο κύ ριος Γαλάνης.  

Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι  πραγματικά δίνεται μια μεγάλη 

έμφαση στα προγράμματα. Για μένα, όμως, ε ίναι ένα αναγκαίο κακό 

γιατί  αυτή την στιγμή με τους πόρους που έχει  η τοπική αυτοδιοίκηση 

και το πώς βαίνουν διαρκώς μειούμενοι,  εκτός από  το να είναι σε μια 

θέση να καλύπτει  πάγιες λειτουργικές ανάγκες ίσως και κάποια 

αναπτυξιακά έργα,  δεν έχει  την δυνατότητα ο δήμος,  κάθε δήμος,  

σήμερα όπως έχει  δημιουργηθεί… οικονομικό περιβάλλον,  να 

προχωρήσει σε  αναπτυξιακές δράσεις.   

 Για μένα τα προγράμματα… στην όλη τετραετία… είναι πολύ 

σημαντικά και αν  μπορούσαμε να δώσουμε… έμφαση, φυσικά θα 

δίναμε.  Θα δώσουμε.  Από… πλευράς πιστεύω ότι  είναι το μόνο 

εργαλείο το οποίο… να χρησιμοποιήσουμε για την αναπτυξιακή 

πλευρά του δήμου μας.  Οι ίδιοι  πόροι ,  δυ στυχώς, βλέπετε και εσείς  ότι  

δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά τις… δράσεις,  η συνάδελφος… τετραετία τώρα, για να δει 

το τι  δράσεις υπήρχαν,  με δεδομένο ότι  δεν  μπορούμε να 

μετακινήσουμε το λεωφορεία πλέον,  όπως κάναμε παλιότερα και  

επισκεφτόμασταν τα Γιάννενα, την Θεσσαλονίκη, την Κρύα Βρύση και 

τα λοιπά, στην Δράμα, θερμοκήπια… και τέτοια… με μεγάλη δράση, 

για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν χαλασμένο και στην διάρκεια ήρθε 

εγκύκλιος που δεν  μπορούσαμε να το μετακινήσουμε ούτε εμείς ,  ούτε 
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οι σύλλογοι,  ούτε κανένας.  Και  απορώ γιατί  να υπάρχει λεωφορείο 

στον δήμο αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί .    

 Όσον αφορά τον τουρισμό κάτι  είπατε. . .  δεν ξέρω αν έχετε 

επαφή με άλλους δήμους,  και  δεν μιλάω… Σερρών, έτσι;  Μιλάω ανά 

την Ελλάδα. Με τα τόσα χρήματα που ξοδεύουμε εμείς  αν υπάρχει  

δήμος με μεγαλύτερη δράση θέλω να μας το πείτε δημόσια.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν έχω κάνει σύγκριση με τους υπολοίπους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μελετώντας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχετε  δίκιο.  Μακάρι να ψηφίσουμε 

μεγαλύτερη δράση και να…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εξάλλου η τοποθέτηση δεν ήταν ακριβώς αρνητική…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να μην μείνει  κάτι .  Ευχαριστώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είναι από τις  καλύτερες που έχουμε  

κάνει…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να σας πω… το λέω αυτό γιατί  γίνεται σήμερα… κριτική,  γίνεται 

κριτική… δεν βλέπει το ποτήρι μισοάδειο,  το βλέπει και μισογεμάτο. 
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Και αυτό περιμένει ,  νομίζω, και ο κύριος δήμαρχος και η δημοτική 

Αρχή αλλά και το σύνολο  των πολιτών.  

 Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  είμαι σίγουρος… την δουλειά  

που έκανε,  την εξαιρετική δουλειά που έκανε το τμήμα… όπως και 

προηγουμένως νομίζω, η δουλειά που έκανε… δείχνουν… τα 

αποτελέσματα,  κύριε πρόεδρε,  ότι ,  όπως το ανέφερε ο κύριος Γά τσιος,  

και μεγάλη… στα οφειλόμενα ποσά των παρελθόντων ετών και 

χρησιμοποιήσαμε όλα τα εργαλεία που μας έδινε ο νόμος.  Και μάλιστα 

κάποια,  όχι  μόνο στους υπαλλήλους φυσικά… στις  αποφάσεις που 

παίρνουνε οι  αιρετοί.   

 Αλλά… το αποτέλεσμα τελικά ήταν αυτό… κύ ριε πρόεδρε.  Γιατί  

εμείς  διεκδικούμε μεν αλλά η κοινωνία αυτή την στιγμή, όχι  μόνο 

σήμερα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια,  ξέρετε ότι  βογκά. Οικονομικά,  

φυσικά, εννοώ.  

Και επειδή δεν  θέλω να βαρύνει το κλίμα θα σας πω μόνο ότι  

είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι  σκέψεις για να… περισσότερα 

χρήματα για τις  δράσεις μας και καλά κάνετε και τα θέτετε,  είναι πολύ 

σημαντική,  σημαντικές οι… αλλά θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι  για  

φέτος,  για το 15,  ο δήμος δεν πήρε ούτε το 1.200.000 ευρώ, κύριε  

πρόεδρε,  παρακρατηθέντες πόρους,  ούτε 700.000 ευρώ από το 

1.000.000 της ΣΑΤΑ και ούτε το μισό εκατομμύριο από τους ΚΑΠ, 

που υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι  θα δώσει.   

Σας λέω περίπου,  λίγο -  πολύ,  2.500.000 ευρώ… από τους ήδη 

κουτσουρεμένους και πετσοκομμένους πόρους.  Επομένως είμαστε στ ο 

τέλος,  στον τέταρτο μήνα, κύριε πρόεδρε,  του χρόνου και απορώ 

ειλικρινά,  είμαστε… δήμος,  γιατί  τα χρέη μας τα αποπληρώσαμε από… 
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11, όπως τα πήραμε,  έχουμε πάει σχεδόν στο 1.000.000 και ίσως και  

λιγότερα.  

Απορώ ειλικρινά… τους ασφαλιστικούς φορείς,  ε ίναι  προς το 

ΙΚΑ. Τα χρέη είναι 100%.. .  δεν το λέω εγώ, το λέει  η στοχοθεσία του 

δήμου. Τα 10.000.000 ήταν το 11,  1.000.000 είναι σήμερα. Δεν είναι  

δικιά μου επινόηση αυτό…  

Θέλω να πω, κύριε πρόεδρε… ότι χρήματα δεν υπάρχουν και το 

ξέρει  πολύ καλά ο κύριος δήμαρχος που συνεχώς επικοινωνεί με την 

ΚΕΔΕ και με τον πρόεδρο και  το Διοικητικό Συμβούλιο,  ότι  αν δεν 

έρθουν τα χρήματα, ακόμα και δήμοι νοικοκυρεμένοι οικονομικά σαν 

τον δικό μας,  και  άλλους πολλούς φαντάζομαι ανά την Ελλάδα, θα 

δυσκολευτούν να επιβιώσουν . Γιατί  χωρίς χρήματα τίποτα δεν γίνεται.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν οι προλαλήσαντες,  ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης έχει  τον λόγο.  

Τοποθέτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ… κύριοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη, πιο δυνατά παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι ,  σας 

παρακαλώ, συνάδελφοι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Παρά τις  φιλότιμες  προσπάθειες που κάνετε και μπράβο σας,  όμως ένα 

πράγμα θα ξέρετε.  Τα λόγια  μου θα είναι τα αρνητικά. Δεν είναι 

συμβουλευτικά.  Καταλάβατε; Εμείς γιατί  προσπαθούμε; Να 

βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τον  πλούτο των Σερρών. Έτσι δεν 

είναι;  Δεν υπάρχει…  
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 Τι επιχειρούμε να κάνουμε; Να πλουτίσουμε την πόλη. Αυτή η 

πόλη… από τα όμορα χωριά.  Και έτσι μεγάλωσε. Από την γεωργία  

μας.  Από την γεωργία,  τα καπνοχώρια στήριξαν την πόλη όλα αυτά τα 

χρόνια… τα χωριά…  

Τι προσπαθώ να σας πω; Ότι μόνο με την γεωργία ,  εκεί  να 

κοιτάξετε,  δ ιότι  έχετε πολύ σημαντικό έργο να κάνετε.  Προσπαθείτε 

να δημιουργήσετε πλούτο.  Ο πλούτος θα ρθει ,  σας λέω,  μόνο από την 

γεωργία,  την κτηνοτροφία και την… από πουθενά αλλού. Έχουμε 

μηδέν τουρισμό. Όσα… να ξοδέψει ποτέ δεν θα φτάσει την Χαλκιδική 

και… ότι  και αν κάνει .  Από χρυσάφι να είναι…  

Παρακαλώ θερμά, η προσπάθεια  μου,  οι  ενέργειες  μου,  δεν  σας 

συμβουλεύω… κάνω, να είναι εκεί .  Να έχουνε καλούς δρόμους τα 

χωράφια,  να έχουμε βοσκοτόπια,  γ ιατί  μας εκμεταλλεύονται  τα  

Δασαρχεία,  κύριε πρόεδρε.  Αυτή είναι η προσπάθεια μας.  Αυτό είναι  

ένα γεγονός.  Μόνο από κει  θα ρθει  πλούτος στην πόλη και στην 

Πολιτεία.  Αλλιώς… από πού;  

Από τον τουρισμό; Ποιος ήρθε στα Σέρρας; Πέστε μου, ήρθε 

κάνας Τούρκος; Που κάνατε Πολιτιστικό Κέντρο, κυρία,  και κάνετε 

συναυλίες στα τζαμιά; Μας ξεφτιλίζεις  δημόσια σε όλο τον κόσμο;  

Μόνο… από την γεωργία,  την κτηνοτροφία και την… πουθενά 

αλλού δεν υπάρχει  αλλού. Και να προσέξετε εκεί ,  αφού έχετε τόσο… 

σημαντική θέση, τόσο πολύ σημαντική.  Τα άλλα όλα είναι το να 

μαζέψεις λεφτά από πρόστιμα και αυτά,  αυτά δεν είναι επιτυχία.  Αυτά 

είναι,  όλοι  πεθαμένοι είναι,  δεν  το βλέπεις;  Πεθαμένοι είναι.  Μόνο 

αυτοί  που παίρνουν μισθούς ζούνε.  Οι άλλοι  επαγγελματίες έχουνε 

σβήσει.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

64 

Δείτε τα…  παρακαλώ, έτσι να το σκεφτείτε.  Ότι… για την 

γεωργία,  την κτηνοτροφία και την… ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν από τους προλαλήσαντες θέλει  κάποιος να δευτερολογήσει.  Εσείς,  

κύριε Καλπουτζή;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρακαλώ,  κύριε πρόεδρε,  απλώς δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα ίδια.  

Θα ήθελα να συμπληρώσω και  να πω ότι  έγινε μια  σοβαρή προσπάθεια  

με θετικά αποτελέσματα. Θα αναφέρω κάποια,  έτσι,  επιγραμματικά.  

 Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής… 1.700.000 ευρώ για 

δράσεις όπως Συμβουλευτι κό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών.  

Πρόγραμμα φτώχειας.  Το αυτοκίνητο για τα παιδιά και τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες.  Το ολοκληρωμένο κοινωνικό πρόγραμμα και τα  

λοιπά.  

 Στην καθαριότητα με τις  προμήθειες που κάναμε 

απορριμματοφόρων, κάδων και λοιπών, 700.000 ε υρώ…  

Με τις  αναπλάσεις περίπου στα 10.000.000.  

Ενταχθήκαμε σε προγράμματα ύψους 40.000.000 ευρώ.  

Ως προς τον αθλητισμό, τα γήπεδα μπάσκετ που ανακαινίστηκαν. 

Τώρα το τένις .  Το γήπεδο τένις  ανακαινίζεται.   

Σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία ς προσθέσαμε 

εμείς  κάτι  σε αυτά που βρήκαμε.  Τι προσθέσαμε;  Νοικιάσαμε… 

στρέμματα εδώ,  στον κάμπο των Σερρών. Προσθέσαμε 35.000 έσοδα 

τον χρόνο. Βγάλαμε στην δημοπρασία και άλλα, και άλλες εκτάσεις… 

ανακηρύχτηκαν… δεν υπήρχαν… ενδιαφέρον.   
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Επίσης,  πρόσφατα… σχέδιο συνολικά για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του δήμου. Να υπενθυμίσω κτίρια του δήμου 

που… όπως η οικία Μάλλιου.  Οι ξενώνες Χρυσοπηγής.  

Ανακαινίστηκαν και λειτουργούν.  Μέχρι  και το… πρώην 

ορφανοτροφείο θηλέων, που έχει  στεγαστεί  η ΔΕΥΑΣ κα ι ο ΟΠΑΚΠΑ. 

Μέχρι  και  τον Ορφέα, το ιστορικό κτίριο του Ορφέα,  που δεν είναι  

στον δήμο, μέχρι και αυτό σώσαμε και το ανακαινίσαμε.  Πέρα από 

τους παιδικούς σταθμούς που ανακαινίστηκαν, από το κτίριο της  

ΚΕΔΗΣ και τα λοιπά. Άρα και στο θέμα αυτό έχουν γίνει  σχετικά 

βήματα. Σημαντικά βήματα.   

Όσον αφορά τώρα για το αυτοκινητοδρόμιο που είπε τώρα κάτι  η 

κυρία Καλώτα, το αυτοκινητοδρόμιο έχει… σε ένα κατασκευαστικό 

λάθος.  Οι διαδικασίες οι  γραφειοκρατικές καθυστερούσαν. Ήρθε η 

στιγμή, αποκαταστάθηκε το κατασκευαστικό αυτό λάθος και το 

αυτοκινητοδρόμιο είναι σε ανοδική, σε ανοδική πορεία.   

Και για το κυκλοφοριακό που είπατε,  κυρία Καλώτα, η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση… υπάρχει ένα ωραιότατο υπόγειο πάρκινγκ.  

Εδώ η πόλη μας… ούτε κυκλοφοριακό πρόβλημα, ούτε πρόβλημα 

στάθμευσης.  Έχει πρόβλημα νοοτροπίας.  Και έλλειψη παιδείας.   

Όλα ξεκινάνε από την κακή νοοτροπία και την έλλειψη παιδείας 

των πολιτών που θέλουνε με το αυτοκίνητο να διπλοπαρκάρουν και να 

πίνουν καφέ με το διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο δίπλα τους ή να 

ψωνίζουν το παντελόνι,  τα παπούτσια και τα λοιπά.  

Αν δεν υπάρχει διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο δεν  υπάρχει 

κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Και  αν συνηθίσουν να πηγαίνουνε στο 

υπόγειο πάρκινγκ που είναι ένα κόσμημα και από τα πιο φθηνά 

υπόγεια πάρκινγκ της Ελλάδος.   
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Η  αστυνόμευση είναι κάτι  το δύσκολο. Ξέρετε ότι  μας λείπει  η 

Δημοτική Αστυνομία.  Η Αστυνομία δεν έχει  το απαιτούμενο 

προσωπικό, δεν μπορεί και αυτή να ανταποκριθεί  επαρκώς.  

Όσον αφορά τα,  αυτό που είπε ο κύριος Γάτσιος,  μειώνονται οι  

πόροι αλλά μειώνεται και το λειτουργικό κόστος.  Το λειτουργικό 

κόστος,  κύριε Γάτσιε,  μειώνεται  μόνο όσον αφορά την μισθοδοσία.  

Μειώνεται  το λειτουργικό κόστος στα καύσιμα; Όχι.  Μειώνεται το 

λειτουργικό κόστος στο πράσινο; Στα ανταλλακτικά; Δεν μειώνεται.   

Με τις  μειώσεις που έχουν κάνει  κατά 65%, λοιπόν,  όσον αφορά 

τους ΚΑΠ, λοιπόν,  δεν περισσεύει  τίποτα για να μπορέσουμε να 

κάνουμε,  να ανταποκριθούμε σε αυτά τα λειτουργικά μας έξοδα. Και  

το βλέπετε,  και το βλέπετε,  προηγουμένως σας είπε και ο κύριος  

Χαρίτος,  δεν μπορούμε να πάρουμε ανταλλακτικά, δεν  μπορούμε να 

διορθώσουμε αυτοκίνητα και τα λοιπά.  

Η ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ έχει  σχέση με το λειτουργικό κόστος; 65% 

μειώθηκε.  Αυτό ο δήμος,  ο πρώην δήμος Σερρών, πριν προ 

Καλλικράτη, έπαιρνε 2.200.000 ευρώ μόνος του ΣΑΤΑ και τώρα 

παίρνει  για τον μισό νομό 1.000.000 ΣΑΤΑ.  

Λοιπόν,  άρα δεν είναι έτσι,  μειώθηκαν, μειώνονται  οι  πόροι 

αλλά μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα. Τα λειτουργικά έξοδα σχεδόν 

δεν μειώνονται.  Κάνουμε ότι  μπορούμε,  ότι  μπορούμε για να 

εισπράξουμε έσοδα που πρέπει να εισπράξει ο  δήμος και δεν  

λογαριάσαμε το πολιτικό κόστος ούτε και προεκλογικά, εφαρμόζοντας 

τον νόμο και φτάνοντας μέχρι και  κατασχέσεις,  έτσι;  Τι άλλο θα 

μπορούσαμε να κάνουμε για να περιφρουρήσουμε τα συμφέροντα του 

δήμου;  
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Για την υλοποίηση των στόχων νομίζω είμασ τε σε ικανοποιητικό 

επίπεδο.  Ο κύριος  Καλπουτζής είπε,  η υλοποίηση των στόχων είναι 

άνω του 62%. Και από τις  69 προτάσεις υλοποιήθηκαν οι  40.   

Λοιπόν,  για τον πρωτογενή τομέα… προγράμματα… να γίνει  

τίποτα.  Περιμένουμε,  μακάρι να ανοίξει  το ΕΣΠΑ, να βγουν 

προγράμματα, να τα κυνηγήσουμε,  να τα διεκδικήσουμε και να 

υλοποιήσουμε κάποια από αυτά τα προγράμματα.  

Και τελειώνοντας,  τελειώνοντας,  θέλω να πω ότι  αν,  αν η 

Πολιτεία δεν δώσει τα λεφτά που χρωστάει τώρα στους δήμους,  τι  

χρωστάει;… τους παρακρατηθέντες π όρους.  Δεν έδωσε, έχει  κρατήσει 

από τους  ΚΑΠ ένα ποσοστό. Κράτησε 400 από τον δήμο… 400 -  

500.000.   

Παρακρατηθέντες πόρους μας χρωστάει,  ξέρω γω, γύρω στο 

1.500.000.   

Λοιπόν,  ΣΑΤΑ δώσανε μέχρι τώρα το 1/3.   

Κατήργησαν τον φόρο ζύθου και δ ιαφήμισης.   

Αν αυτά  τα λεφτά δεν τα δώσουν το 80% των δήμων κλείνει .  

Μπαίνει  λουκέτο.  Έτσι,  αυτό σας το λέω για να το ξέρετε.  Δεν 

μπορούν οι  δήμοι  να κάνουν προϋπολογισμούς.  Εύχομαι και πιστεύω, 

αισιοδοξώ ότι  θα πάνε καλά τα πράγματα και θα δώσουν αυτά που μας 

χρωστάνε και το 15 και εννοείται,  αυτά τα λεφτά θα τα δώσουν και για 

το 16.  Αλλιώς η μείωση των εσόδων της Πολιτείας προς τους δήμους 

κατά 65% βαίνει  100% πλέον.  Έτσι;  Κλείνουν οι  δήμοι.  Ναι,  

τέλειωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Ναι.  Κυρία 

Καλώτα.  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  με την αιτιολόγηση ότι  δεν έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε το μικρόφωνο σας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  με την αιτιολόγηση ότι  δεν ήταν επαρκής η επίτευξη των στόχων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος Γιαννακίδης.  Ναι η κυρία Γεωργούλα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Γάτσιος.  Όχι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη.  Ναι,  ναι ,  

ναι ο αντιδήμαρχος,  ναι και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 586/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο επόμενο. Έκτο θέμα. Έγκριση πρώτης,  της πρώτης 

φάσης της μελέτης αστικής κινητικότητας με εισηγητή τον 

αντιδήμαρχο… κύριο Γκότση Ηλία.   

 

ΘΕΜΑ  6ο:   

Έγκριση της Α' φάσης της μελέτης Αστικής Κινητικότητας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ .  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  τέλειωσε η πρώτη 

φάση της αστικής  κινητικότητας ή αλλιώς,  κυκλοφοριακής μελέτης.  

Πρέπει να ξέρετε ότι  το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείτ αι από το 

Πράσινο Ταμείο.  Άρα ο δήμος δεν έχει  βάλει ούτε ευρώ.  

 Η σύμβαση υπεγράφη 17/4 του 15.  Η εταιρεία η οποία ανατέθηκε 

έκανε όλα τα απαραίτητα που έπρεπε να κάνει  για να μας φέρει την 

πρώτη φάση. Δηλαδή, έκανε την καταγραφή της  υφιστάμενης 

κατάστασης.  Πήγε και πήρε πληροφορίες από όλους τους  
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εμπλεκόμενους φορείς.  Δηλαδή,  ΕΑΔ, ΚΤΕΛ, ταξί,  Τροχαία.  Μάλιστα 

σχολές οδηγών και  λοιπά και λοιπά.  

 Έλαβε υπ’ όψιν όλες τις  προηγούμενες μελέτες.  Και απαντώ στην 

κυρία Καλώτα, και την έλαβε υπ’ όψιν και την μελ έτη του κυρίου 

Παρασκευόπουλου,  η οποία όμως… επί δημαρχίας… μιλάμε για 10 -  15 

χρόνια… και  εδώ θέλω να… παρενθετικά ότι… μια κυκλοφοριακή 

μελέτη μπορεί να αντέξει  μέχρι  πέντε -  έξι  χρόνια.  Μετά από πέντε -  έξι  

χρόνια αλλάζουν τα δεδομένα,  πρέπει να γίνει  και νούργια 

κυκλοφοριακή μελέτη.  Έτσι λένε τα μαύρα βιβλία.  Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για δέκα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εδώ μιλάμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για δέκα, όχι  για  πέντε.  Εγώ λέω πέντε.  Εγώ λέω αυτό το πράγμα, 

εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ρητορικό αυτό το οποί ο λέει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ρητορικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι,  ρητορικό είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού έλαβε υπ’ όψιν όλες τις  προηγούμενες μελέτες,  πήρε στα χέρια 

και ηλεκτρονικά και ότι  υπήρχε χειρόγραφο και λοιπά από τις 

υπηρεσίες,  την υπηρεσία μας,  συνέταξε,  λοιπόν,  την  μελέτη αυτή, 

αστικής κινητικότητας.   
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 Η μελέτη αυτή βγήκε σε δημόσια διαβούλευση από τις  10 μέχρι 

31 Αυγούστου. Από κει  και πέρα αυτό ήταν κάτι  το επιπρόσθετο.  Δεν 

ήτανε υποχρέωση, ας πούμε.  Ήταν δυνητικό.  Εμείς,  όμως, για 

περισσότερη πληροφόρηση των πολι τών κάναμε αυτό… δυο βδομάδες 

ζήτησα να το κάνουμε περισσότερο, το κάναμε και  περισσότερο.  

Φτάσαμε,  δηλαδή,  στις  τρεις  βδομάδες.  Δεν είχαμε κανένα λόγο να 

μην το κάνουμε.   

 Επίσης,  βγήκε σε,  η πρώτη φάση τέθηκε στην δημοτική επιτροπή 

δημόσιας διαβούλευσης στις  14/9 πλέον,  το επίσημο που λένε… 

σύμφωνα με τον Καλλικράτη, και επειδή δεν είχε απαρτία έγινε 15/9 

του 15.  Εκεί ομόφωνα ψηφίστηκε η μελέτη αστικής  κινητικότητας.  

Επίσης,  η υπηρεσία μας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  τέλειωσε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλειωσε ο χρόνος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας δίνω ένα λεπτό να ολοκληρώσετε την εισήγηση σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεχαστήκατε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξεχάστηκα. Είναι γεγονός.  Θέλω να πω, η υπηρεσία και η δημοτική 

Αρχή για περισσότερη και πληροφόρηση, έστειλε,  κάλεσε μάλλον όλο 

το Δημοτικό Συμβούλιο,  έναν -  έναν τους δημοτικούς συμβούλους,  

αρχηγούς παράταξης και λοιπά, να ρθούνε να ενημερωθούν, όπου 

ήρθαν οι  μελετητές και έγινε μια ενημέρωση σε όσους 

ανταποκρίθηκαν.  
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 Εδώ θέλω να τονίσω ότι  το,  η πρόσκληση έγινε μια εβδομάδα πιο 

μπροστά από την ημέρα της μελέτης,  της παρουσίασης.  Άρα αν υπήρχε 

κάποιο πρόβλημα θα έπρεπε να τεθεί  πιο μπροστά για να αλλάξουμε 

κάποια ημερομηνία και λοιπά και λοιπά ή ώρα.  

 Τώρα, εδώ αυτά ήτανε τα γενικά.  Αλλά, να περάσουνε,  εντάξει… 

ορίστε.  Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις ν α κάνετε.  Έχουμε,  βέβαια,  τα 

βασικά, τα βασικά της αστικής μελέτης,  τα πλέον βασικά, τι  θα γίνει  

που μπορούμε,  ας πούμε,  αν θέλετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε… λοιπόν,  ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Άλλος κανείς ,  

παρακαλώ; Η κυρία… συγγνώμη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, μας είπατε ότι  ο μελετητής έλαβε υπ’ όψιν όλο το 

αρχείο,  όλη την… από τις  προηγούμενες μελέτες.  Η ερώτηση μας είναι  

η εξής.  Δεν κάνατε καμία αναφορά στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο,  

στο ΓΠΣ. Εκεί  οι  οδοί κατηγοριοποιούνται σε πρωτεύοντες,  

δευτερεύοντες ,  τριτεύοντες και επίσης επιλύεται το πρόβλημα δυτική -  

ανατολική κίνηση και γενικότερα υπάρχουν κατηγοροποιήσεις στους 

δρόμους με βάση την… που έλαβε υπ’ όψιν.   

 Το δεύτερο είναι,  ποια ανάγκη υποχρέωσε, έτσι,  γιατί  το είδα 

ότι… κατ’ εξαίρεσιν,  να γίνει ,  να  γίνει  ενσωμάτωση, πώς να το πούμε,  

του δρόμου πέριξ  των δικαστηρίων,  να γίνει  ανάπλαση εκεί  και να 

κοπεί αυτή η νησίδα των στάσεων που αφορά τους επισκέπτες  

δικηγόρους και  τους δικαστές.  Έχουμε ανάγκη για το δικαστήριο εκεί  

από αυτές τις  θέσεις.  Ποια ανάγ κη υποχρέωση να κάνουμε ανάπλαση 

εκεί  και να γίνει  πεζοδρόμηση;  
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Επίσης,  η ερώτηση μας είναι η αυτονόητη. Αυτή η πρόταση, 

εφόσον έλαβες όλη την προηγούμενη,  όλο το προηγούμενο αρχείο,  την 

προηγούμενη τακτοποίηση των οδών του κέντρου και πέριξ,  αν 

καλύπτει  το σύνολο της αστικής,  του αστικού χώρου και αυτή είναι  

αρκετή και αν ισχύσει να λειτουργήσει και να επιλύσει όλα τα 

προβλήματα του παρελθόντος,  όπως τα αντιμετώπισαν οι  

προηγούμενες μελέτες.  Ή, αν χρειαστεί ,  να πάρουμε μέρος από τις  

προηγούμενες,  όπως από την 721.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε,  κύριε Φωτιάδη,  η μελέτη έγινε σε όλο τον ιστό της 

πόλης.  Σε όλο τον ιστό.  Δηλαδή, από ανατολάς μέχρι την δύση,  νότια -  

βόρεια,  σε όλο τον ιστό.  Και έχει  ληφθεί,  επαναλαμβάνω, και το ΓΠΣ 

και το… Γενικό Πολεοδομικό Σχέδ ιο το έλαβε υπ’ όψιν.   

 Τώρα, η εταιρεία η οποία έχει  αναλάβει κάνει  προτάσεις  όχι  

μόνον για το 16 αλλά σε ένα χρονικό διάστημα δέκα,  από το 16 μέχρι 

και το 25.  Άρα και στην παρουσίαση που ήσασταν,  είπε ότι  δεν 

υπάρχει πρόβλημα εάν με τις  προτάσεις που κάν ει  μέχρι  και το 16 δεν  

υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης και εφόσον 

υλοποιηθούν οι  προτάσεις της αστικής κινητικότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιωαννίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να κάνω μια… ερώτηση και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο, σας  παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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 (ομιλία εκτός μικροφώνου) να κάνω μια ερώτηση. Η μελέτη που… του 

κυρίου… δεύτερη φάση ολοκληρώνεται… του κυρίου Βλάχου. 

Άλλωστε… στο Δημοτικό Συμβούλιο… έτους 2008, η οποία περνάει… 

χρονοδιάγραμμα, είναι πρόταση του 2006 -  2011. Πως θα 

εφαρμοστεί;… την μελέτη…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Έχετε δίκιο… με τον κύριο Μωυσιάδη…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ο κύριος Βλάχος… παρελθόντος… μελέτη…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον κύριο Μωυσιάδη…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Θυμάται ο  Αγγελίδης .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  θέλω να κάνω ακόμα μια ερώτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Είναι συνέχεια.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή έχω του κυρίου… του Παρασκευόπουλου, έχω του… για το 

2011 του κυρίου Βλάχου. Η πλειοψηφία του κυκλοφοριακού δεν 

εφαρμόζεται.  Δεν εφαρμόστηκε.  Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω 

παραδείγματα. Στο κέντρο δεν εφαρμόστηκε σχεδόν τίποτα από την 

μελέτη Παρασκευόπουλου… κανένα. Είχε… σήμερα. Τι ισχύει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν κατάλαβα.  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τι ισχύει… εάν και  εφόσον…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρία Ιωαννίδου, πολύ -  πολύ το λέτε… 

βορινό είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος.  Υπάρχει απόφαση και αν 

εσείς ,  αν εσείς  έχετε απόφαση η οποία ανατρέπει  την απόφαση της 

πεζοδρόμησης να μας την πείτε,  να την πάμε στις  υπηρεσίες,  γιατί  εγώ 

έψαξα…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η υπηρεσία η οποία ασχολείται,  μια είναι του δήμου. Δεν έχουμε δυο 

υπηρεσίες.  Δεν έχουμε δυο υπηρεσίες.  Είναι μια υπηρεσία.  Είναι τα 

παιδιά που δουλεύουν εκεί ,  τα στελέχη, οι  υπάλληλοι ,  οι  οποίοι  σε 

ερώτηση… λένε,  όχι .  Ας μας φέρει  απόφαση ότι  δεν  είναι.  Λοιπόν,  

ελάτε μαζί,  ελάτε μαζί αύριο…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ελάτε μαζί αύριο,  να πάμε και να μας φέρετε την απόφαση ότι  δεν 

είναι πεζόδρομος.  Είναι παράνομο… δεν υπάρχει…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) τι  προτείνετε στην συγκεκριμένη μελέτη,  

σε αυτήν που υπάρχει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σε αυτή την μελέτη,  σε αυτή την μελέτη,  προσέξτε,  το έχουμε δει  και  

στο τεχνικό πρόγραμμα ότι  θα γίνει ,  είναι χαρακτ ηρισμένος 

πεζόδρομος,  λειτουργεί  σαν πεζόδρομος,  όμως εμείς  θα 

κατασκευάσουμε και θα τον κάνουμε πιο ωραίο πεζόδρομο… και 

λοιπά. Το είχαμε και στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν ήταν ανάγκη να ρθει  

η μελέτη για να μας πει  τι  θα κάνουμε.   

 Η μελέτη,  θέλω να πω συνά δελφοι,  πήρε τα στάνταρ της 

δημοτικής Αρχής.  Τι έχει  η δημοτική Αρχή να κάνει;  Έχει  να κάνει  την 

πεζοδρόμηση της… Κωνσταντίνου Καραμανλή. Βεβαίως το έχει  λάβει 

υπ’ όψιν της.  Τι έχει  άλλο να κάνει ,  λοιπόν,  μακροπρόθεσμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση, μην επεκτείνεστε… τοποθετήσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έλαβε,  δηλαδή,  συνεκτικά να πω,  τα στάνταρ που θέτει  αυτή η 

δημοτική Αρχή, το όραμα της,  και πάνω εκεί  δούλεψε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μήπως από παραδρομή. Είχα ρωτήσει τον 

κύριο εισηγητή ποια ανάγκη και πως προέκυψε να… η πεζοδρόμηση 

του δρόμου πέριξ των δικαστηρίων. Όπου λειτουργεί  ως χώρος 

στάθμευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πίσω και πλάγια από τα δικαστήρια… αυτό το κομμάτι  λέτε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτό είναι μια πρόταση που έρχεται.  Δεν είναι δικό μας.  Είναι 

πρόταση της εταιρείας.  Της μελέτης.  Ένα λεπτό… αυτό… η 

προέλευση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε αντιδήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ένα λεπτό… κύριε… η κυρία Ιωαννίδου δεν ε ίπε ότι  υπάρχει  

απόφαση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανάπλαση της Ιακώβου, βορινό,  όπως το είπαμε στο τεχνικό 

πρόγραμμα Μεραρχίας… εννοώ, ανάπλαση… ανάπλαση Βασιλέως 

Αλεξάνδρου, τα έχουμε πει  αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις παρακαλώ. Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Γιαννακίδης.  

Μην βιάζεστε,  κύριε δήμαρχε.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Η 

κυρία Καλώτα. Και  άλλος κανείς .  Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα ξεκινήσω όχι για να ευλογήσουμε τα 

γένια μας αλλά για  να σας θυμίσω κάτι,  για να το χρησιμοποιήσω ως… 

για  την τοποθέτηση της παράταξης μας.   

 Πέρσι  το Πάσχα είχαμε καταθέσει μια πρόταση που έλεγε 

αυτολεξεί ,  η ανάγκη επικαιροποίησης της μελέτης και η 721, που 

υποτίθεται  ήταν σε εφαρμογή, και η 721 πρέπει  να επικαιροποιηθούν 
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και να λυθεί  το πρόβλημα της απομείω σης των θέσεων με την νέα 

ανάπλαση, την βιοκλιματική, και την απώλεια των 500 θέσεων.  

 Αυτή ήταν η πρόταση μας.  Τελικώς έγινε δεκτή από την 

συμπολίτευση και φτάσαμε στην διερεύνηση και είναι  ευτύχημα που 

έχουμε και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.  Μελ έτη 

Παρασκευόπουλου,  η οποία είχε βασικές αρχές και κανόνες για την 

επίλυση και  για το κλείσιμο του αστικού κέντρου, όπως το 

οραματιζόμαστε εμείς  και ακούμε και τον κύριο Αγγελίδη συχνά να 

αναφέρεται.   

 Σήμερα έχουμε μια  μελέτη,  κύριε  Γκότση, όταν φέρνετε αυτή την 

πρόταση δεν μπορείτε αλλού να την στηρίζετε και να λέτε ότι  είναι  

πρόταση που έχει  δουλευτεί  με επιμέλεια,  με διαβούλευση και όταν 

σας βάζουν ένα θέμα να λέτε,  δεν ξέρω. Ή ξέρετε,  που σημαίνει  ότι  

εκεί  κάνατε διαβούλευση με τους τοπικούς,  εννοώ το  συγκρότημα των 

δικηγόρων και τα λοιπά ή δεν  κάνατε.  Άρα πρέπει να επιλέξουμε τι  

ισχύει .   

 Η 721, λοιπόν,  ήταν Ευαγγέλιο.  Γιατί  ήταν Ευαγγέλιο για τον 

δήμο μας; Διαχρονικά οι  δήμαρχοι την σεβάστηκαν, δεν την 

εφαρμόσανε σωστά. Και του κυρίου… κυρία Ιωαννίδο υ. Ήταν, όμως, 

ένας κατευθυντήριος μπούσουλας,  μια κατευθυντήρια προσέγγιση που 

έλυνε,  έλυνε βασικά θέματα που τόσο ταλαιπωρηθήκαμε για να 

συμφωνήσουμε.  Την αστικοποίηση, την εμπορευματική διατήρηση των 

αξόνων του κέντρου και της ήπιας κυκλοφορίας σε κάποι ους άξονες.   

 Ρωτήσαμε αν,  όπως ενδεικτικά η Παύλου Μελά, αν δηλαδή το 

ΓΠΣ το έλαβε υπ’  όψιν του ο μελετητής.  Και η απάντηση μας είναι, 

όχι .  Διότι  το τριτεύον δίκτυο γίνεται πρωτεύον.  Και οι  άξονες που από 

το ΓΠΣ είναι συμπληρωματικοί και δεν επιλύουν το κ ύριο θέμα της 
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κίνησης,  της μετάγγισης των φορτίων προς τους κεντρικούς άξονες  

αλλά και της επίλυσης… Ανατολή -  Δύση, όπως επίσης και την γενική 

φιλοσοφία του πως κινείται και επιλύει  το θέμα γύρω από το κέντρο με 

την Βασιλέως Βασιλείου,  με την Ερμού και γεν ικότερα, ξαναλέω, με 

αυτό που ονομάζουμε επίλυση του θέματος και  κυρίως,  κύριε 

εισηγητά, εστιάζω στην πλατεία Εμπορίου.  Που εκεί  δεν υπάρχει 

σαφής πρόταση.  

  Όπως επίσης είναι ξεκάθαρο ότι  θα γίνει  ένα τεράστιο 

μποτιλιάρισμα, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικ ός.  Εμείς  δεν μπαίνουμε 

στην λογική των συγκεκριμένων προτάσεων διότι  είναι  σίγουρο ότι  θα 

αντικρουστεί  η όποια πρόταση μας και δεν τολμούμε,  ότι  δεν έχουμε 

εμείς… γνώση.  

 Εμπειρισμό, όμως,  και μνήμη και επιστημονική μνήμη από τις  

προηγούμενες μελέτες την  έχουμε.  Εκεί ,  λοιπόν,  στην Παύλου Μελά 

και όταν εκείνη η διχάλα… και αριστερά και αμέσως δεξιά,  και όλη 

αυτή η όδευση προς το πάρκινγκ,  κανείς  θα έλεγε,  είναι λογικό,  160 

θέσεις επιλύουν το θέμα;  

Από δω κινούμαστε,  κινούμε την κίνηση, κύριοι  συνάδελφοι,  για 

το πάρκινγκ.  Από κει  την μεταφέρουμε για το πάρκινγκ,  ένα τεράστιο 

μποτιλιάρισμα στο πάρκινγκ.  Αυτό,  λοιπόν,  θεωρητικά απαντάται με,  

με μια εύκολη απάντηση. Ο επισκέπτης,  τον οδηγούμε και η όδευση 

πρέπει να είναι προς το πάρκινγκ.  Σαν πρώτη υποδοχή φαί νεται  

λογική.  

Σαν γενική αντιμετώπιση στην καθημερινότητα του πολίτη,  

όμως, φαίνεται  ξεκάθαρα και ο μελετητής του ΓΠΣ δεν το θέλησε.  

Άρα, λοιπόν,  εδώ έχουμε και αντιβαίνουμε στην λογική του πως 

επιλύσανε πολλοί προηγούμενοι επιστήμονες το κυκλοφοριακό.  
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Η  απάντηση μας ε ίναι,  κύριε πρόεδρε,  ότι  αυτή η επίλυση θέλει  

πάρα πολύ βελτίωση. Ήδη επισημάναμε σημεία στα οποία θα πρέπει να 

ενσκύψει η μελετητική ομάδα και κυρίως να φέρει,  δεν είναι κακό, 

κάθε ένας που έρχεται δεν πρέπει  να ακυρώνει τον προηγούμενο. Θα  

πρέπει να φέρει ξανά τμήματα της 721,  της μελέτης 

Παρασκευόπουλου,  η οποία δεν  εφαρμόστηκε για να την πετάξουμε.  Η 

οποία έλυνε θέματα τα οποία αυτή η μελέτη δεν  λύνει .   

Συμπερασματικά και εν κατακλείδι .  Εμείς είμαστε εδώ για να 

δώσουμε προτάσεις.  Θεωρούμε  ότι η λογική, να σας πω ένα άλλο 

παράδειγμα, και δεν σας το ρώτησα.  Το ξέχασα. Πόσες  θέσεις ΑΜΕΑ 

έχει  επί  της Ερμού και επί  της Βασιλέως Βασιλείου;  Έχει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη,  ολοκληρώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω, κύριε πρόεδρε.  Λοιπόν,  υπάρχουν θέσεις ΑΜΕΑ; Μήπως δεν  

υπάρχουν; Με αυτές τις  επισημάνσεις σαν πρώτη τοποθέτηση, κύριε 

εισηγητά, λέμε ότι  αυτή η πρόταση θέλει  πάρα πολύ δουλειά και δεν 

θέλει  και πολλά χαριεντίσματα με αυτούς που έρχονται στο δημαρχείο 

και βάζουν θέμα. Αν το βάζουμε σήμερα -  αύριο,  για δυο χρόνια δεν  

υπάρχει πρόβλημα,  όσο είμαστε εμείς ,  και το πρόβλημα μετά το 25 να 

πάρει… ο άλλος,  δεν λειτουργούμε επίκαιρα και υπεύθυνα. Σας 

ευχαριστώ για πρώτη τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία… η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε… αστ ικής κινητικότητας σημαίνει  βιώσιμη 

μετακίνηση ανθρώπων -  αγαθών μέσα σε μια πόλη με προώθηση… 
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σωστή λειτουργία της πόλης και παράλληλα και την,  χωρίς να διαλυθεί 

η οικονομική ζωή της πόλης.   

 Καταλαβαίνω ότι  αυτή η πρόταση είναι,  αυτή η μελέτη,  είναι 

προτάσεις,  δεν ε ίναι οριστική,  και πιστεύω ότι  στο επόμενο συμβούλιο 

που θα πάρουμε την απάντηση γιατί  δεν  εφαρμόστηκε η μελέτη 

Παρασκευόπουλου,  θα λυθούν και… απορίες που εδώ τις  ξέρουν οι  

παλιότεροι.   

Η μελέτη,  πολύ σωστά,  κατέγραψε τα προβλήματα του δήμου 

Σερρών. Εγώ δεν θα μπω σε επί μέρους αρνητικές προτάσεις δικές  μας.  

Απλά θα τονίσω ότι  όπως διάβασα την μελέτη έχει  δυο 

χρονοδιαγράμματα. Έχει έναν πολύ κοντινό ορίζοντα,  το 16,  και έναν 

το 25.   

Αν κρατήσω αυτό που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος,  ο κύριος  

Γκότσης,  ότι  μια μελέτη μετά από 6 -  7 χρόνια μπορεί να αλλάξει,  ε ίναι 

ένα πρόβλημα το 16 και το 25.  Θέτουν κάποια κριτήρια μέσα και στο 

τέλος καταλήγει η μελέτη ότι  προτείνει  σε μας,  για μια… την δεύτερη 

πρόταση που έχει  χρονικό ορίζοντα,  την δεύτερη… με χρονικό  

ορίζοντα… 2025.  

Αν διαβάσει κανείς  την μελέτη αναφέρεται συνέχεια… θα 

υλοποιηθεί  αυτή η μελέτη εφόσον ο δήμος Σερρών ολοκληρώσει  το 

έργο… και στο… και καθώς και πιθανώς στο… και πιθανόν και στο 

κεντρικό πάρκο, εφόσον γίνει… πάρκινγκ.  Τότε θα είναι,  αν το  

διάβασα καλά, βιώσιμη αυτή η μελέτη.   

Επομένως… και  αναφέρεται επίσημα. Αναφέρει  αυτό και 

αναφέρει συνέχεια την χρηματοδότηση, τους χώρους,  την ανάγκη 

απαλλοτριώσεων,  απαίτηση αποχαρακτηρισμών.  Τα προβλήματα, 
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δηλαδή, μας τα λένε οι  άνθρωποι,  οι  επιστήμονε ς αυτοί πάρα πολύ 

καλά.  

Άρα καταλαβαίνει  κανείς  στους καιρούς που ζούμε… μάλλον θα 

υλοποιηθεί ,  αν την δεχτούμε αυτή την μελέτη… μόνο το πρώτο σκέλος 

το 16… αυτοί οι  άξονες που τρέχουν,  αυτά τα έργα που τρέχουν.   

Γνωρίζουμε ότι  τα έργα που τρέχουν,  τα ξέρε τε,  δεν θα πω, 

έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στις  θέσεις  πάρκινγκ και 

πιστεύουμε ότι  αν αυτή η μελέτη έστω κάνει να ξεκινήσει να 

υλοποιείται θα πρέπει ο  δήμος να πάρει την πολιτική απόφαση,  γιατί  

οι  μελετητές  είναι μελετητές… πολιτικές αποφάσεις,  να δ ει  τι  υπάρχει  

που μπορεί να δημιουργήσει  γύρω και  περιμετρικά από το κέντρο.  

Διαφορετικά,  με μαθηματική ακρίβεια… έχουμε… το πρώτο 

σκέλος και να βρεθούμε σε δυο χρόνια σε μια άθλια κατάσταση μέσα 

στο κέντρο της  πόλης.  Θα είναι ιδ ιωτικά πάρκινγκ; Θα είναι…  χώροι  

που θα ανοίξουν; Δεν ξέρω.   

Αυτό… έχω προτάσεις.  Αυτό που θα τονίσω, όπως και ο κύριος  

Φωτιάδης,  εδώ μέσα δεν είδα ένα πλάνο για την πλατεία Εμπορίου.  

Μάλιστα εντυπωσιάστηκα με την πρόταση τους… τα λεωφορεία να 

παρκάρουν για να μην έχουμε οπτική ενό χληση, επί  λέξει ,  ένα στην 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,  ένα στην Παπανδρέου και ένα… και έχουμε 

μια πλατεία Εμπορίου η οποία θα έχει  ένα χώρο… ας το ονομάσουμε 

σαν πάρκο, από την μεριά ακάλυπτο και ένα κενό χώρο… με τα μισά 

λεωφορεία από δω και τα μισά από κει .  Θεωρώ ότι  η πλατεία Εμπορίου 

θα πρέπει να μπει,  να… το θέμα πολύ πιο σοβαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  σας  παρακαλώ, την τοποθέτηση σας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Δεν θα συνεχίσω σε λεπτομέρειες γιατί  δεν ε ίναι… μονοδρομήσεις  και  

τα λοιπά… αλλά τονίζω πάλι ότι  πρέπει να,  ο δήμος να προσέξει  πάρα 

πολύ την… για αυτή την μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς σε γενικές  γραμμές δεν διαφωνούμε με κάποιους βασικούς 

άξονες… πως θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε αφού από την πρώτη 

στιγμή… εδώ και  χρόνια έχει  θέσει τέτοια ζητήματα… και  από τα 

αυτοκίνητα, έχει  μιλήσει  για ανθρώπους… πεζόδρομους… που να 

εξυπηρετούνε τους  πολίτες.  Για απελευθέρωση του δημόσιου χώρου,  

για αξιοποίηση… για ποδηλατόδρομους.  Για αξιοποίηση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς.  Εξάλλου να σκεφθείτε μόνο ότι  την ονομασία της 

παράταξης μας… στην βιώσιμη μετακίνηση.  

 Δυο σχόλια μόνο θα ήθελα να κάνω. Όποιος έχει  διαβάσει 

προσεκτικά την μελέτη θα δει  ότι  οι  συγκεκριμένες προτάσεις δεν θα 

μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς την αξιοποίησ η των 

περιφερειακών στρατοπέδων ως πάρκινγκ.   

Απλά θα ήθελα να θυμίσω σε μερικούς εδώ μέσα ότι  όταν τα 

έλεγε η Διάβαση Πεζών πριν δέκα χρόνια κάποιοι  χλεύαζαν και  

σήμερα εμφανίζονται ως υπερασπιστές αυτής της πρότασης.  Δεν 

περιμένουμε,  φυσικά, κάποια συγγν ώμη αλλά τονίζω… κάποια στιγμή 

κάποια πράγματα θα…  

Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω έχει  να κάνει  σε σχέση 

με τους ποδηλατόδρομους.  Προβλέπονται κάποιοι  συμπληρωματικοί 

ποδηλατόδρομοι,  κυρίως σε βάθος μέχρι το 2025 αλλά θεωρούμε ότι  

είναι πάρα πολύ λίγοι.  Εκεί… ότι  οι  μελετητές,  κύριε  Γκότση.. .  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

84 

περισσότερη βαρύτητα και εσείς  ως δημοτική Αρχή να έχετε την 

πολιτική βούληση να επεκτείνετε τους ποδηλατόδρομους,  γιατί  αν δει  

κανείς  το σχεδιάγραμμα θα διαπιστώσει ότι . . .  καλύπτει  από το νότιο 

μέχρι το βόρειο άξονα, ενώ αφήνουνε ακάλυπτους τους χώρους δυτικά 

και ανατολικά. Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνη Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  η πόλη δεν έχει… πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. 

Απεναντίας τα αυτοκίνητα πρέπει ν α μπούνε μέσα στο κέντρο… η 

αγορά… το όμορφο, αν είναι ωφέλιμο είναι… έτσι δεν  είναι;   

 Άλλο να βάζεις  μια γλάστρα… για να βγάλεις δυο -  τρία κιλά 

πατάτες και άλλος να βάζεις  ένα τριαντάφυλλο. Εκεί… την πατάτα 

μπορείς να την φας.  Εσείς κάνετε ακριβώς το αντ ίθετο.  Δεν σας 

κατηγορώ. Εσείς κάνετε την δουλειά σας.  Την δουλειά σας κάνετε.   

Η πόλη πρέπει να ζήσει.  Αυτά που λέτε θα έπρεπε να γίνουν,  

κύριε δήμαρχε,  αφού είχαμε διανοίξει  όλους τους μεγάλους δρόμους… 

πάρκινγκ οπωσδήποτε,  οπωσδήποτε,  για να μπορεί ο κό σμος να πάει 

στην λαϊκή αγορά… τι συμβαίνει .   

Περιαστικά χτίσανε οι  μεγάλοι αυτοί,  να μην τους  ονομάσω 

καρχαρίες… τεράστια μαγαζιά.  Από… Σερρών, Σερραίοι  

καταστηματάρχαι όλη μέρα κάθονται και βλέπουμε… επειδή. . .  

ορισμένοι άνθρωποι τα αυτοκίνητα μέσα στην α γορά.  Που θα πάει… τι  

είναι;  Έχουμε λύσει κάνα πρόβλημα κυκλοφοριακό στην πόλη; Για  

πέστε μου σας παρακαλώ… κύριε Γκότση;  

Βελτιώσεις να κάνετε.  Δεν είπε κανείς  όχι .  Όμως κοιτάξτε να 

δείτε τώρα. Το ωφέλιμο αν δεν υπάρχει… πρέπει να ωφεληθεί ο 
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Σερραίος πολίτης.  Τι να το κάνω, ας πούμε,  εγώ αν είναι όμορφο; Τι… 

μετά;… τι  κάνουνε έξω;… τεράστια μαγαζιά περιαστικά. Απορροφούν 

όλο τον πλούτο των Σερρών, απορροφούνε.  Εμείς τ ι  κάνουμε στα 

Σέρρας; Έτσι ε ίναι…  

Και σας λέω, εσείς  καλά κάνετε.  Προσπαθήστε όμως, αυτό να το 

σκεφτούμε,  κύριε  δήμαρχε.  Άλλο ωφέλιμο, άλλο όμορφο. Εντάξει;  Η 

πόλη μας ποτέ δεν είχε πρόβλημα… όλη μας η προσπάθεια είναι να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του Σερραίου.  Αλλά να μπορεί να 

ζήσει και ο  λαός μέσα.  

Πολύ εύκολα ο επαγγελματίας… δρόμοι.  Γιατί  δεν παίρνεις  το 

αυτοκίνητο; Και πως θα δουλέψουν αυτοί οι  άνθρωποι;  Που θα πάνε; 

Για αυτό λέω να συνδυάζουμε το ωφέλιμο και… το ωραίο… προς θεού,  

κύριε Γκότση… αλλά μην πειράζετε,  μην πειράζετε την οδό Παύλου 

Μελά… σας παρακαλώ… εγώ σου λέω τι  πρέπει .  Μην πειράζετε την 

Παύλου Μελά. Μην βάλετε φανάρια εκεί ,  στην Γεωργίου Παπανδρέου, 

που… φανάρια.  Θα γίνει  συμφόρηση.  

Φανάρι δεν μπορεί  να υπάρχει μέσα στην πόλη. Έχουμε… τους 

κεντρικούς κόμβους και λειτουργεί  μια χαρά. Διότι… κύριε δήμαρχε,  

σε παρακαλώ. Εκεί που είναι θες να βάλεις φανάρι;  Που θα… τι θα 

γίνει  μετά; Θα κλείσει  όλη η αγορά… κυκλικούς κόμβους,  ναι.  

Βεβαίως έχουνε λύσει πολλά προβλήματα. Θυμάστε που είχαμε 

ξεκινήσει εμείς… τα ξέρεις .  Γιατί… κάτι,  αν μου επιτρέπεις  να σου 

πω… κάνεις φανάρια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Ναι… είναι σοβαρό θέμα αυτό,  κύριε πρόεδρε… σε παρακαλώ. Εγώ 

δεν μιλάω καθόλου αλλά… πράγματα. Δορυλαίου.  Εκεί που είναι… ο 

Κεραυνός.  Εγώ έκανα… κόμβο αλλά δεν μπόρεσα να τον ολοκληρώσω 

γιατί  ήταν η κολώνα και δεν πρόλαβα, γιατί  δεν με έφτανε… 

καταλαβαίνεις ,  22 μέτρα. Εκείνος ο κόμβος,  όπως είναι σήμερα… μια 

χαρά… έκανα εκεί ,  στην δικιά σας γειτονιά.  Εκεί έβαλα… και εκεί  

λειτουργούσε μια χαρά.  

 Αλλά,  κοίταξε να δεις ,  να μην έχει  φανάρια.  Εδώ μ ιλάει αυτή η 

μελέτη για φανάρια… άντε μπράβο, έτσι.  Αυτά ήθελα να πω και ένα 

πράγμα παρακαλώ,  κύριε αντιδήμαρχε,  να φροντίζεις  πάντα το ωραίο 

να είναι και ωφέλιμο. Αν δεν ε ίναι ωφέλιμο δεν κάνει  σωστή χημεία.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σκέψου το σε παρακ αλώ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλει  από τους προλαλήσαντες  κάποιος να δευτερολογήσει.  Η 

κυρία Καλώτα. Ο κύριος Φωτιάδης.  Κύριε Φωτιάδη, έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα έπρεπε να υπάρξει πρώτα μια απάντηση, κύριε πρόεδρε;  

Νομίζω ότι ,  πρόταση κάνω, ότι  για να μη ν… λιγότερη συζήτηση, να 

κάνουμε τοποθέτηση και ξανά και ίσως και ο κύριος  Αγγελίδης θα 

έπρεπε να κάνει  μια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελευταίος;  Όχι.  Να κάνει  απλά μια τοποθέτηση να γίνει  πιο 

παραγωγική η συζήτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν μπορεί να κάνει… σε αυτά που λέει  ο κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, νομίζω, νομίζω είναι πιο παραγωγική η συζήτηση όταν 

τοποθετούνται όλα τα μέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε… παρακαλώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να τελειώσω, όμως. Θέλω να πω το εξής στον κύριο Φωτιάδη. Μιλάει 

για τον κύριο Παρασκευόπουλο. Θέλω να πω ότι  μελέτη,  μετά από 

χρόνια,  του κυρίου Παρασκευόπουλου… μάλλον… ορισμένα στοιχεία.   

Και μην ξεχνάτε,  κύριε πρόεδρε,  ο κύριος Παρασκευόπουλος 

έλεγε,  έλεγε για την Γεωργίου Παπανδρέου… είχε γίνει  όλο εκείνο το 

θέατρο στις  τηλεοράσεις,  να λέμε… η δημοτική Αρχή και να βγαίνουν 

και να λένε και  να περνάνε και να τους  λένε,  θα… αυτά τα έλεγε ο 

κύριος Παρασκευόπουλος.  Η καινούργια μελέτη δεν κάνει  νύξη για 

την  Γεωργίου Παπανδρέου… τον κύριο Παρασκευόπουλο.  

Λοιπόν,  όσον αφορά για το μποτιλιάρισμα. Θέλω να σας πω το 

εξής.  Όταν έκλεισε η Βασιλέως Βασιλείου για μιάμιση μέρα, ρωτήστε,  

λοιπόν,  τον κόσμο, ρωτήστε καταστηματάρχες,  ρωτήστε τους 

ταξιτζήδες.  Δεν υπάρχει,  δεν υπήρχε καλύτερη ροή των αυτοκινήτων. 

Και γιατί  αυτό; Γιατί  απαγορευότανε το διπλοπαρκάρισμα. Άρα,  

λοιπόν,  το διπλοπαρκάρισμα και τώρα όπως τα έχουνε με τις  

μονοδρομήσεις,  όπως τα έχουνε μελετήσει,  δεν θα έχουμε κανένα 

πρόβλημα.  
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Θέλω να πω για,  έχω απαντήσει,  στο κεντρικό μας πρόγραμμα 

έχουμε και για τους κυκλικούς κόμβους,  που περιμένουμε τώρα την 

υπογραφή σύμβασης,  αυτά που λέει  και ο κύριος Αναστασιάδης,  στον 

Κεραυνό,  στην πλατεία Νίκης,  εκεί  στο παζάρι,  υπογραφή σύμβασης 

και θα γίνουν οι  κυκλικοί κόμβοι.  Για φανάρια δεν μιλάει πουθενά.  

Θέλω να απαντήσω στην κυρία  Καλώτα ότι  και για  την πλατεία 

Εμπορίου υπάρχει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που περιλαμβάνει 

και την πλατεία Εμπορίου,  που θα παρουσιαστεί  Νοέμβριο… πόσο μας 

είπανε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρχές Νοεμβρίου.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή,  η δημοτική Αρχή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από 9 μέχρι 15 Νοεμβρίου.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  δεν θα πει ,  υπάρχουνε προτάσεις και θα παρουσιαστούν οι  

προτάσεις,  λοιπόν,  του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που περιλαμβάνει 

και την πλατεία Εμπορίου εκεί  και που ρίξαμε,  την πλατεία που ρίξαμε 

την αγορά. Άρα, λοιπόν,  δεν μένει  να  απραγής η…  

Όσον αφορά, όσον αφορά το ότι  η Παύλου Μελά, έχουν την 

απόκλιση και δεν περνούν από κει .  Σας πληροφορώ ότι  περνούσαν πιο 

μπροστά τα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα περν ούσαν πιο μπροστά, από 

πού; Από τον πεζόδρομο, που ήταν χαρακτηρισμένος,  τον κάτω 

πεζόδρομο όλα αυτά τα χρόνια.  Από κει  δεν  περνούσανε; Τι ήταν 

χαρακτηρισμένος εκείνος ο δρόμος;  Πρωτεύον δρόμος ήτανε; Να τα 
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λέμε τα πράγματα όπως είναι.  Και πεζόδρομος ήτανε  

χαρακτηρισμένος.  Και όμως, περνούσαν από κει .   

Ίσα-  ίσα,  γίνεται βελτίωση. Δεν περνάνε από τον πεζόδρομο, θα 

περνάνε από έναν δρόμο άλλον,  πολύ πιο μεγάλο που θα έχουνε 

πρόσβαση και στο πάρκινγκ και  θα πηγαίνουν από κει  στην 

Θεσσαλονίκης και στην… Δεν έχω  τίποτα άλλο… να απαντήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δικαίωμα να δευτερολογήσετε και  εσείς .  Οι προλαλήσαντες,  ο  

κύριος Φωτιάδης θα δευτερολογήσει και η κυρία Καλώτα. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση, μην θυμώνετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θυμώνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην θυμώνετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που οφείλουμε στοιχειωδώς να κάνουμε είναι  όλοι  μας,  μην 

κάνουμε… τα λάθη, οι  παραλείψεις,  η μη τόλμη για εφαρμογή 

επιστημονικών προτάσεων δεν μπορεί να αποτελεί  άλλοθι στο 

διηνεκές.  Και δεν μπορεί σήμερα να συζητούμε μονίμως,  δεν έγινε ή 

έτσι γινότανε.  Πρέπει να τελειώνει.  Έτσι  γινότανε,  έτσι κάναμε,  

φτάσαμε εδώ σαν χώρα. Να τελειώνει αυτή η ιστορία,  νομίζω, και δεν 

ταιριάζει  σε όλους μας αυτή η κουλτούρα διοίκησης.  Φτάνει.   

 Λοιπόν,  εγώ ρώτησα κάτι .  Το ΓΠΣ είναι ισχυρότερο, είναι  

ενεργό,  είναι παρόν.  Και τώρα θα ψηφίσουμε μια μελέτη,  τώρα θα την 
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συγκεκριμενοποιήσουμε και δεν χρειάζεται  να κάνουμε 

παρελθοντολογία και να θυμώνουμε.   

Εάν κάναν οι  προηγούμενοι  λάθος,  δεν εφαρμόστηκε ποτέ η 

μελέτη Παρασκευόπουλου, δεν είναι πρόκριμα για να μην κάνουμε και  

τώρα και εμείς  το σωστό. Νομίζω συμφωνείτε.   

Από κει  και πέρα, ούτε ειδικός είσαι,  ούτε ειδικός είμαι .  Απλώς 

έχω μια άποψη με βάση την λογική και επειδή κινούμαι κάθε μέρα, 

δυο φορές το λιγότερο, στην πόλη και την διασχίζω ειδικά προς… 

Ανατολάς,  λέω ότι  από την εμπειρία μου υπάρχουν τεράστια 

προβλήματα.  

Λέω ότι  υπάρχουν σημεία  τα οποία μελέτη δεν τα έχει  επιλύσει  

και επειδή είπατε ότι  καλύπτει  το σύνολο του αστικού ιστού δεν θα 

έπρεπε να θυμώσετε και θα έπρεπε να απαντήσετε στην κυρία 

Ιωαννίδου, τ ι  γίνεται με αυτόν τον δρόμο και με τον άλλον τον δρόμο,  

όπως σας είπα και αυτόν τον δρόμο γύρω από τα δικαστήρια.   

Είστε έτοιμος για το όλο ή θα επικεντρώνουμε σε επί  μέρους.  

Νομίζω για το όλο.  Νομίζω,  λοιπόν,  ότι  αυτό δεν μπορεί να μας 

χωρίζει .  Και δεν  είναι κανενός πρόκριμα να έχει  την απόλυτη αυθεντία  

και την αλήθεια.  Θα πρέπει,  βέβαια,  να κάνουμε μια… συζήτηση, ένα 

διάλογο, θα πρέπει εδώ να συμφωνήσουμε ότι  το χτες,  που δεν 

εφαρμόστηκε ποτέ καμία μελέτη,  δεν  μας ταιριάζει  για το σήμερα και 

για το αύριο.   

Παρακαλώ να μην ξαναγίνει  αναφορά γιατί  δεν μας τιμά.  Σήμερα 

θα κάνουμε το δέον; Είμαστε έτοιμοι ,  είστε έτοιμοι να κάνετε το δέον 

ή θα κάνουμε συνεχώς,  όποιος έρχεται και μας βάζει  ένα θέμα θα το 

δεχόμαστε,  δηλαδή, δεν θα κάνουμε τίποτα;  
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Τώρα, και… ένα, κύριε πρόεδρε,  και τελειώνω. Είπατε για την 

Γεωργίου Παπανδρέου.  Εγώ δεν εστιάζω σε μια. . .  Αντώνη, σε 

παρακαλώ. Σε μια… πρόταση. Εγώ, ως παράταξη, λέω το εξής.  Πως 

επιλύεται το θέμα της κίνησης προς το πάρκινγκ ενός ο οποίος 

εισέρχεται ανατολικά της πόλεως; Που θα τον στείλουμε.  Στις  οδούς 

και τις  ατραπούς εδώ, περιφερειακά, για να έρθει  από την Μεραρχίας;   

Θα φορτώσουμε την Μεραρχίας  όλο… κάνουμε κεντρικό,  

δηλαδή, αγωγό και  υποδέχεται όλη την πίεση η Μεραρχίας,  θα περάσει 

από δω για να πάει  στο πάρκινγκ και  από κει  θα κατέβει  στο πάρκινγκ; 

Και ποιος θα μπει;  Αυτός που έρχεται  από ανατολικά ή από δυτικά;  

Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα κουβεντιάζουμε,  να τα 

λύσουμε,  χωρίς θυμούς και χωρίς εντάσεις.  Κανείς δεν κατέχει  την 

απόλυτη αλήθεια.  Ούτε,  βεβαίως,  νομίζω κι εσείς .  Έτσι,  λοιπόν,  έτσι,  

λοιπόν…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω με μια κουβέντα.  Είδαμε στην κυρία Ιωαννίδου, άλλα σας 

ρωτούσε,  άλλα απαντούσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο, κύριε Γκότση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας παρακαλώ… να απαντήσετε… και αν κάτι  δεν είπα καλά να 

το πείτε όμορφα και να προχωρήσουμε.  Έτσι δεν είναι;  Έτσι;  

Τελειώνω, λοιπόν,  με το εξής.  500 θέσεις,  κύ ριοι  συνάδελφοι,  έχουν 
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χαθεί από την λεγόμενη τελευταία ανάπλαση την βιοκλιματική. Που θα 

βολευτούν αυτοί οι  άνθρωποι;   

 Και ένα δεύτερο, 14 χιλιόμετρα, το είπε ο κύριος συνάδελφος… 

είχε η πρόταση Παρασκευόπουλου,  που έλυνε και  δημιουργούσε 

σύστημα με ποδηλατοδρόμους,  με παροχέτευση προς τον περιφερειακό 

και βεβαίως σύνδεση της κοιλάδας με το ΤΕΙ.  Αυτό μένει  μόνο ο ένας 

άξονας,  περίπου 4 χιλιόμετρα, 5.  Τα άλλα είναι 10,  9 χιλιόμετρα 

χάνονται από αυτήν.   

Άρα, λοιπόν,  δεν ε ίστε επίκαιροι.  Δεν είναι η μελέτη,  αν θέλετε 

να διορθώσω. Δεν είναι η μελέτη τέτοια όπως είναι το όνειρο όλων 

μας για το αύριο.  Να την διορθώσουμε,  κύριοι  συνάδελφοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Νομίζω, κύριε  πρόεδρε,  ότι  έχουμε φύγει  από την ουσία του θέματος.  

Το συγκεκριμένο θέμα , στο συγκεκριμένο θέμα συζητάμε την έγκριση 

της… πρώτης φάσης συνολικά της μελέτης και όχι  τις… λεπτομέρειες.  

Και θα έπρεπε να δούμε τις  δυο προτάσεις και την πρόταση που κάνει  

η μελέτη,  ποια πρόταση θα δεχτούμε και να εγκρίνουμε αυτή την 

πρόταση,  αν συμφωνούμε ή όχι  και μάλιστα να πούμε,  μας ζητάει  η 

μελέτη αν είναι βιώσιμη και ολοκληρωμένη το 2025. Βάσει τους όρους 

που θέτει  η μελέτη.   

Αυτό πρέπει  να αποφασίσουμε σήμερα. όχι  ποιος δρόμος θα 

μονοδρομηθεί.  Την συνολική πρόταση της μελέτης που… οι μελετητές ,  

ότι για να είναι βιώσιμη υπάρχουν όροι.  Τους σκεφτήκαμε αυτούς τους 

όρους.  Καλά είναι… τι  θα κάνουμε.  Δεν θα συνεχίσω γιατί  μπορώ να 
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μιλάω ως το πρωί.  Αυτή είναι η ουσία του θέματος.  Αυτό είναι… όχι  

τις  ανάγκες του καθενός.   

Θα αναφερθώ σε κάτι  που δεν π ρόλαβα να πω πριν. Για τις  

θέσεις  ΑΜΕΑ, για την πρόσβαση στα πεζοδρόμια,  στις  στάσεις  

λεωφορείων και… αυτό που είπε πριν ο δήμαρχος,  ότι ,  ναι ,  έχουμε 

πρόβλημα με την οδηγική μας συμπεριφορά και θα καταθέσω μια 

πρόταση,  αν μπορούμε να βάλουμε και κολωνάκια στις  γύρω-  γύρω,  

να… οι διαβάσεις.   

Δεν θα μιλάμε για φανάρια που πρέπει να έχουμε για το… η 

μελέτη,  και για  τους δρόμους για τους τυφλούς.  Την σήμανση. Επίσης 

πρέπει να τονίσω πάλι ότι  όλο αυτό για να γίνει  πρέπει να αλλάξει  ο  

στόλος της δημόσιας συγκοινωνίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βασική προϋπόθεση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Βασική προϋπόθεση. Άρα μιλάμε ότι  θα κάνουμε σε ένα όμορφο 

κέντρο, αφού το θέλουμε… και πεζοδρόμηση και για όλα -  όλα αυτά,  

αλλά δεν θα δώσουμε πλάνο στον δήμο μας.  Μετά  από ένα χρόνο 

πιστεύω ότι  αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει.  Γιατί  είναι,  η 

μελέτη είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, βασίζεται  σε αρκετούς 

παράγοντες,  οι  μελετητές έχουν κάνει  την δουλειά τους.  Είναι σήμερα 

σαν να αγνοούμε τους όρους που βάζουν στο τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Κύριε Γκότση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  θέλω να πω στον αξιότιμο επικεφαλής την μείζωνος 

αντιπολίτευσης ότι  ο τόνος της φωνής μου είναι έτσι.  Δεν θυμώνω 

εγώ. Γιατί  να θυμώσω;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ, κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  αλλά να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να περάσουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απάντηση έδωσα στην κυρία Ιωαννίδου. Μου είπε για… βορεινό και 

της είπα,  υπήρχε στο τεχνικό πρόγραμμα, πότε θα είναι… μάλλον θα 

γίνει  ανάπλαση, είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος και αν έχει  

αντίθετη άποψη να πάμε μαζί στην ίδια υπηρεσία να το δούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο σας ρώτησε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι με ρώτησε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η μελέτη αυτή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε σε ερωτήσεις.  Κύριε Γκότση… έχεις  δευτερολογία,  το είπα 

και πριν,  για να προχωρήσουμε.  Όχι δ ιάλογο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία,  ωραία.  Εγώ θέλω να πω ότι ,  κύριε… καίτοι δεν έχει  μπλεχτεί  

καθόλου στην μελέτη αυτή, δεν,  γιατί  πολλοί λέγανε ότι  μπλεκόμαστε,  

ότι  δίνουμε κατευθυντήριες οδηγίες.  Δεν το έχει  κάνει  αυτό.  Απλά 
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δώσαμε το όραμα της δημοτικής Αρχής,  τι  θα κάνει ,  και πάνω ε κεί  

οικοδόμησε την μελέτη.   

 Λοιπόν,  εδώ είμαστε η πρώτη φάση. Τι σημαίνει  πρώτα φάση; 

Σημαίνει ,  κύριε Φωτιάδη, κυρία  Καλώτα,  να μας δώσετε,  να… να 

δώσετε εδώ, στον πρόεδρο, προτάσεις βελτιωτικές,  τι  πρέπει να γίνει ,  

που να πάει,  για  αυτό έχουμε την δεύτερ η φάση. Θα τις  πάρει  ο  

μελετητής να τις  τεστάρει και αν μπορεί να τις… να τις  βελτιώσει και  

λοιπά.  

 Δεν σημαίνει  σήμερα, σήμερα δεν ψηφίζουμε,  δεν ψηφίζουμε ως 

έχει  την κυκλοφοριακή μελέτη.  Σήμερα περνάμε την πρώτη φάση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την στόχευση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την στόχευση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  την στόχευση. Για αυτό το συζητάμε.  Η αντιπολίτευση ή 

οποιοσδήποτε άλλος δημοτικός σύμβουλος έχει  μια πρόταση, την 

καταθέτει  και η υπηρεσία θα την δώσει στους μελετητές και οι  

μελετητές,  λοιπόν,  θα δούνε αν μπορούν να ενσωματώσουνε… 

βελτιώσουνε και λοιπά. Αυτό θέλω να πω…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Την έγκριση συζητάμε,  κύριε  αντιδήμαρχε.  Την έγκριση συζητάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  παρακαλώ, κυρία Καλώτα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν,  επαναλαμβάνω, η πρώτη φάση,  έχουμε και δεύτερη φάση.  

Στην δεύτερη φάση πλέον θα είναι το τελικό.  Η πρώτη φάση δεν είναι  

η τελική μορφή.  Δεχόμαστε,  όχι  δεχόμαστε… στον πρόεδρο θα 

καταθέσετε τις… προτάσεις έχετε οι  οποίες θα πάνε στον μελετητή και 

θα τις  ενσωματώσει.  Αν μπορεί ή όχι .  Εμείς δεν έχουμε καμία,  μα 

καμία,  εμπλοκή σε όλο το θέμα.  

 Και τελειώνω και κλείνω ότι  ήτανε στις  προγραμματικές 

δεσμεύσεις της δημοτική Αρχής για υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας που θέλουμε ένα κέντρο ανθρώπινο,  βιώσιμο, ποιοτικό,  

γιατί  οι  αποστάσεις,  ξέρετε συνάδελφοι,  στην πόλη των Σερρών, από 

την μια… ως την άλλη δεν  ε ίναι 8  με 10 λεπτά. Το ξέρει  πολύ καλά ο 

κύριος Αναστασιάδης ο οποίος γυρίζει  όλη την πόλη.  

Άρα, λοιπόν,  προς  τι  το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο σε μια 

πόλη που μπορούμε να την γυρίσουμε σε 10 λεπτά, να την γυρίσουμε 

από Δυσμάς προς Ανατολάς και λοιπά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η δημοτική Αρχή πράττει  το καλύτερο και  δεν  μένει  στα παλιά.  Και 

είναι,  είναι,  είναι  σε επικοινωνία και συζητήσ ιμη με οποιονδήποτε 

δημοτικό σύμβουλο ή αρχηγό παράταξης.  Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  πρέπει να πούμε το 

εξής.  Ότι το σημερινό θέμα, δηλαδή, η κυκλοφοριακή μελέτη,  μια νέα,  

η εκπόνηση μιας νέας κυκλοφοριακής μελέτ ης αποτελεί  μια από τις  16 

προεκλογικές προτεραιότητες που θέσαμε στους Σερραίους δημότες.  

Αν θυμάμαι καλά είναι η ενδέκατη προτεραιότητα και λέμε ότι  θα 
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μαζέψουμε ότι  υπάρχει… αποφάσεις,  παλιές μελέτες και  τα λοιπά και  

θα γίνει  μια νέα μελέτη.   

 Αυτό υλοποιούμε τώρα. Την προεκλογική μας δέσμευση που 

είναι γραμμένη. Μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα μας και να την 

δείτε στις  16 προτεραιότητες.   

Λοιπόν,  ο διαγωνισμός,  η μελέτη αυτή έγινε μετά τον 

διαγωνισμό. Και  μέσα από πρόγραμμα του υπουργείου.  Δεν βάζει  

λεφτά ο δήμος.  Λοιπόν,  βγήκε ο ανάδοχος,  ο οποίος  είναι ειδικός 

μελετητής για τέτοια θέματα και μας φέρνει  μια πρόταση σήμερα, μια  

πρόταση,  αφού προηγήθηκε,  σύμφωνα με τον νόμο,  αφού προηγήθηκαν 

όλες  οι  δ ιαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.  Διαβουλεύσε ις  με 

τους πάντες.  Και σήμερα το…  

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) το αμφισβητείτε;  Κάνω τοποθέτηση. 

Λοιπόν,  αφού έγινε η διαβούλευση με τους πάντες,  και μάλιστα για να 

ετοιμαστεί  ακόμα καλύτερα το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε και  μια 

άτυπη συνεδρίαση με παρόντα τον μελετητή, για να του τεθούν 

ερωτήματα και τα λοιπά, έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Σήμερα ξέρετε τι  γίνεται εδώ; Διαβούλευση κάνουμε.  Φέρνουμε 

την πρόταση του μελετητή και σας λέμε,  που διαφωνείτε,  που 

συμφωνείτε,  πείτε μας αν διαφωνείτε ,  αν έχετε καινούργιες προτάσεις 

να τις  συμπεριλάβουμε,  να τις  δώσουμε στον μελετητή και να δούμε 

ποιες από αυτές μπορούν να ενσωματωθούν και  ποιες δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν. Και θα ρθούμε μετά να ψηφίσουμε γ ια την οριστική 

μελέτη.  Στην δεύτερη φάση.  
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Επειδή,  για να γίνει  αυτή η δουλειά  ο μελετητής συνεργάστηκε 

άψογα με το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του δήμου Σερρών. 

Και έλαβαν υπ’ όψιν τους τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, από το ΓΠΣ 

μέχρι κανονιστικές  αποφάσεις,  παλιά κυκλοφοριακή μελέτη.  Τα πάντα. 

Ότι υπήρχε.   

Τα πήραν, τα είδαν,  τα επεξεργάστηκαν, ήρθαν πολλές  φορές και  

κατέληξαν σε αυτό,  σε αυτή την σημερινή πρόταση.  Λοιπόν,  δεν,  

λοιπόν,  όπως κάνανε όλοι οι  φορείς στην διαβούλευση,  έτσι,  είναι… 

είπαν,  εμείς  προτείνουμε αυτό… και οι  πολί τες.  Ή συμφωνούμε σε 

όλα. Ή συμφωνούμε σε όλα, διαφωνούμε σε αυτό και προτείνουμε 

αυτό.   

Μπορείτε να κάνετε κι  εσείς  κάτι  τέτοιο.  Να πείτε,  εδώ 

διαφωνούμε,  προτείνουμε όμως συγκεκριμένα πράγματα. Θα τα 

δώσουμε στον μελετητή και θα μας τα φέρει πάλι .  Λοιπόν ,  δεν  λέει  ο 

μελετητής ότι  το 2005, 25,  μέχρι  το… λέει  το 2016… και μέχρι,  μέχρι  

το 2025, που σημαίνει  ότι  μπορεί να ξεκινήσουμε το 17… κάποια 

πράγματα. Δεν λέει  ότι  για να γ ίνουν αυτά υποχρεωτικά πρέπει 

προηγουμένως να γίνει  υπόγειο πάρκινγκ στο κεντρικό πάρκο ή… 

υποχρεωτικά να λειτουργήσει… στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά.  

Όχι.  Αυτά που λέει ,  ανεξάρτητα, μπορούν… παράλληλα θα δει 

και αυτά τα δυο θέματα. Μπορείτε,  όσοι έχουνε… στην άτυπη εκείνη 

σύσκεψη και τον ρωτούσατε θα σας απαντούσε.  Αλλά στο τελικό 

στάδιο θα τον φέρουμε… τον μελετητή για να σας δώσει και  ο ίδιος  

εξηγήσεις που τυχόν δεν ικανοποιείστε από αυτά που σας λέμε εμείς .  

Αν υπάρξουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι.  Στις  εξηγήσεις που δίνουμε εμείς .  Στις  εξηγήσεις.  Μπορεί  

κάποιος να μην ικανοποιείται από τις  δικές μας εξηγήσεις και  

δικαιολογημένα. Εμείς δεν ε ίμαστε ειδικοί.  Λέμε αυτά που λέει  η 

μελέτη,  αυτά που λέει  ο μελετητής.   

 Με τον κύριο Παρασκευόπουλο, πριν  ακόμα γίνει  ο διαγωνισμός 

ήρθε πολλές φορές εδώ. Γιατί  πιστεύαμ ε ότι  ο κύριος  

Παρασκευόπουλος θα έπαιρνε τον διαγωνισμό. Και το ευχόμασταν να 

τον πάρει.  Όμως, διαγωνισμός είναι αυτός,  δεν τον πήρε ο 

Παρασκευόπουλος.   

 Ο Παρασκευόπουλος συμφωνεί απόλυτα με όσα έγιναν μέχρι 

τώρα, έτσι,  και μας είπε μάλιστα,  μπράβο σας,  πάτε πολύ καλά,  

βαδίζετε πάνω σε αυτό που είχαμε χαράξει και επειδή του είπαμε ότι  

το όραμα μας είναι το κέντρο να πεζοδρομηθεί και τα λοιπά, αυτός ο 

στόχος είναι σωστός; Κάντε τον,  λέει .  Θα μετατραπεί όλη η Σέρρα σε 

έναν αστικό παράδεισο.  Και όπου έγιναν πεζόδρομοι  η κίνηση η 

εμπορική αυξήθηκε…  

Τώρα, αν κάτι ,  αν  κάτι  στην πράξη δεν πάει καλά, εδώ είναι  ο 

ειδικός να τα δει ,  να του τα πούνε και να δούμε αν μπορούν να γ ίνουν 

κάποιες διορθωτικές κινήσεις.  Εγώ,  εγώ, ας πούμε,  προσωπικά δεν  

είμαι ειδικός για να  σας πω αν ένας δρόμος πρέπει να ανεβαίνει  ή να 

κατεβαίνει  ή να είναι διπλής κατεύθυνσης.  Δεν έχω τις  γνώσεις να το 

πω.  

Για αυτό καλούμε τους μελετητές,  λοιπόν,  μας φέρνουν τις  

προτάσεις  τους.  Πάνω σε αυτές τις  προτάσεις ασφαλώς έχει  δικαίωμα 

ο καθένας να  θέσει τις  αντιρρήσεις του αλλά πρέπει να είναι επί  του 

συγκεκριμένου.  
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Όσον αφορά τις  500 θέσεις που έχουνε εκλείψει  από τις 

βιοκλιματικές,  τέλος πάντων, δεν είναι 500,  είναι λιγότερες,  γύρω στις  

300,  πρέπει  να σας πω από το 2000 που ξεκίνησαν οι  πεζόδρομ οι μέχρι 

τώρα, 1.500 θέσεις έχουνε αφαιρεθεί .  Και ο  πρώτος πεζόδρομος που 

είχε γίνει  στην πλατεία… τότε τον πήγαν στα δικαστήρια.  Γιατί  λέγαν,  

χανόμαστε και που θα παρκάρουμε.   

Λοιπόν,  υπάρχει  μια κακή νοοτροπία,  είναι απαράδεκτο ο 

κάτοικος που κάθεται σε μια απόσταση ένα χιλιόμετρο από το κέντρο 

να έρχεται με το αυτοκίνητο του εδώ. Ο κάτοικος από το… τον 

Προφήτη Ηλία,  την Αγία Παρασκευή, από τον Άγιο Παντελεήμονα, 

είναι αδικαιολόγητος να έρχεται με το αυτοκίνητο του εδώ. Ή ο 

μαγαζάτορας να παρκάρει το αυτο κίνητο του μπροστά στο μαγαζί του 

και να διαμαρτύρεται μετά γιατί  δεν  έχει  να παρκάρει ο πελάτης του.  

Λοιπόν,  αυτές είναι οι  κακές νοοτροπίες.  Η μελέτη είναι βιώσιμη.  

Όσον αφορά τις  θέσεις ΑΜΕΑ πρέπει να σας,  θέσεις  ΑΜΕΑ, 

πρέπει να πούμε ότι  μέχρι τώρα εμε ίς  κατασκευάσαμε 250 ράμπες για 

άτομα με ειδικές ανάγκες.  Δεν μπορούμε,  όμως, όλα να γίνουν μέσα σε 

μια θητεία.  Θα προσπαθήσουμε και άλλα να γίνουνε.  Και  άλλες ράμπες  

και άλλες θέσεις για τα ΑΜΕΑ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία… ναι.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Παρών. Περιμένουμε στην δεύτερη φάση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης,  παρών. Ναι… παρών. Ο κύριος  

Αντώνης Αναστασιάδης.   
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ή όχι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παρατηρήσεις. . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  με τις  δικές σας παρατηρήσεις.  Ναι.  Από κει  δεν  ψηφίζουν να 

ξέρετε,  από το θεωρείο.  Δεν έχετε δ ικαίωμα ψήφου αν δεν κάθεστε.  Τι 

καινούργιο είναι  αυτό πάλι;  Ναι ο κύριος Δούκας.  Ο κύριος 

Γιαννακίδης,  ναι.  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ όχι,  κύριε πρόεδρε,  με την παρατήρηση ότι  θέλει  σοβαρές  

βελτιώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος… ναι.  Ναι,  ναι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πάντως η επόμενη δημοτική Αρχή θα τα καταργήσετε όλα α υτά. Όλα. 

Όλα από την αρχή θα ξαναγίνουνε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 587/2015)  

…………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

102 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση προθεσμίας παράτασης υποβολής της Β φάσης και της λήξης 

της σύμβασης για την μελέτη αστικής κινητικότητας.   

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της Β' φάσης και  

 της λήξης της σύμβασης για την μελέτη Αστικής Κινητικότητας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μέχρι 6/11/2015. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 588/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου 

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης Γυναικών -  Θυμάτων Βίας  δήμου Σερρών 

και την αναγκαιότητα συνέχισης της δράσης του προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας.  Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας,  

κυρία… Σταυρούλα.  
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ΘΕΜΑ 8ο:  

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών και την 

αναγκαιότητα συνέχισης της δράσης του προς όφελος τη ς τοπικής 

κοινωνίας.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.  Έχετε τον λόγο.  Έχετε τον λόγο και παρακαλώ να 

πάρετε γρήγορα τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  γνωρίζετε,  γνωρίζετε ότι  το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

Γυναικών -  Θυμάτων Βίας δήμου Σερρών λειτουργεί  από τις  18 Ιουνίου 

του 2013, σχεδόν,  δηλαδή,  για δυόμιση χρόνια,  και αποτελεί  μια από 

τις ,  όχι  μια από τις  πρώτες,  η πρώτη δομή πανελλαδικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, συνάδελφοι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Βρίσκεται στην οδό Ίωνος Δραγούμη 10,  στην πρώην οικία Μάλλιου 

και παρέχει  υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης  και νομικής 

συμβουλευτικής στις  γυναίκες που αντιμετωπίζουν κάθε μορφή 

κακοποίησης.   

 Για τις  ανάγκες της λειτουργίας του το κέντρο στελεχώνεται από 

τέσσερα άτομα, εξειδικευμένες ειδικότητες,  μια κοινωνική λειτουργό, 

μια ψυχολόγο, έναν κοινωνιολόγο και  μια νομικό.   
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 Το θέμα είναι ότι  το έργο αυτό αναμένεται να λήξει  στις  18 

Δεκεμβρίου,  τον Δεκέμβριο που μας έρχεται και  αυτό,  βέβαια,  δεν  μας 

χαροποιεί  καθόλου. Έχουν γίνει  κάποιε ς ενέργειες για αυτό.  Έχει  

μεταβεί ο  δήμαρχος ο ίδιος  στην Διαχειριστική Αρχή, θα σας πει  για  

αυτό,  δήμαρχε,  όσον αφορά την…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  πρέπει  να πω ότι  την τελευταία φορά που πήγα στην Αθήνα 

επισκέφτηκαν την… Αρχή Διαχείρισης του ΕΣΠΑ στο υπουργείο 

Εσωτερικών και τους ρώτησα τι  θα γίνει  με την συνέχιση, επειδή 

τελειώνει το πρόγραμμα και τι  θα γίνει  με το Συμβουλευτικό Κέντρο 

Υποστήριξης Γυναικών -  Θυμάτων Βίας δήμου Σερρών.  

 Μου είπανε ότι  θα υπάρξει συνέχεια.  Απλώς, το πρόγραμμα θα 

το πάρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας… θα το πάρει,  τα 

χρήματα θα παρέχει  και θα το λειτουργούμε εμείς  όπως το 

λειτουργούμε μέχρι τώρα. Απλώς αλλάζουν,  δηλαδή, προϊστάμενη 

Αρχή θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντί  για την… 

Αρχή Διαχείρισης… υπουργείου Εσωτερ ικών και αυτό είναι,  νομίζω, 

προς την θετική του πλευρά… καλύτερα.  

 Όσον αφορά τώρα για το προσωπικό μου είπαν ότι  γίνεται  

προσπάθεια να κατατεθεί  τροπολογία για να προσλάβουν το ίδιο  

προσωπικό, λόγω του ότι  το θέμα που το διαχειρίζονται είναι πάρα 

πολύ ευαίσθητο και αυτό τώρα το θέμα το κατέχουν καλά τα κορίτσια 

που δουλεύουν μέχρι τώρα, για να μην ξαναπροσληφθούν καινούργιες 

και ξαναρχίσουν από την αρχή, για αυτό τον λόγο,  παρακαλώ μην 

μιλάτε.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να χτυπάμε κουδούνια εδώ μέσα.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  για αυτό τον λόγο γίνεται προσπάθεια  για κατάθεση 

τροπολογίας ούτως ώστε να προσληφθεί,  να συνεχίζει  να δουλεύει το 

ίδιο προσωπικό.  Σύντομα από την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας 

θα βγει  πρόσκληση για να καταθέσουμε τεχνικό δελτίο προκειμένου να 

συνεχίσει  την λειτουργία του Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

Γυναικών -  Θυμάτων Βίας.  Αυτά έχω να πω.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να πω εγώ ότι  οι  προσλήψεις αυτές των τεσσάρων αυτών ατόμων,  

είναι τρεις  κυρίες  και ένας κύριος,  έχουν γίνει  μέσω ΑΣΕΠ και η 

ενημέρωση αυτή γ ίνεται γιατί  όφειλα να την κάνω προς όλους τους 

συνάδελφους αλλά με αφορμή το αίτημα του κυρίου Μηλίδη, όσον 

αφορά την λειτουργία,  του τρόπου λειτουργίας και την παροχή 

υπηρεσιών του συμβουλευτικού κέντρου. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ 

απόψε ο ίδιος… την κυρία Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κύριος Μηλίδης.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ο λόγος στο προσωπικό, στην κυρία Ειρήνη… η οποία είναι  

ψυχολόγος… του κέντρου. Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ αλλά 

νομίζουμε ότι  είναι σκόπιμο να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο στην κοινωνική λειτουργό.   

Κα   :  

Είμαι ψυχολόγος… λέγομαι…. Μια ενημέρωση θα σας κάνω για τον 

τρόπο λειτουργίες.  Είμαστε τέσσερις… όπως είπε η κυρία  
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Αγιαννίδου… ο λόγος… κοινωνική λειτουργός.  Κοινωνιολόγος είναι  

ο… Δημήτρης και νομικός είναι… Κωνσταντίνα.   

 Παρέχουμε τις  αντίστοιχες υπηρεσίες σε γυναίκες που 

αντιμετωπίζουν κάθε μορφή βίας.  Κάθε μορφή. Από σωματική, 

λεκτική,  ψυχολογική και σωματική.  Τώρα τα δυο χρόνια… έχουμε 

καταγράψει 115 περιπτώσεις,  δηλαδή, έχουμε εξυπηρετήσει 115 

γυναίκες -  θύματα βίας,  στην πλειοψηφία τους από τον δήμο Σερρών.  

 Εμείς ουσιαστικά παρέχουμε υπηρεσίες σε όλη την Περιφερειακή 

Ενότητα Σερρών.  Βέβαια,  υποδεχόμαστε και άλλες  γυναίκες,  κάθε 

γυναίκα που έρχεται,  και κάνουμε τις  αντίστοιχες παραπομπές,  δεν την 

καταγράφουμε όμως ως περιστατικό αν δεν είναι… βίας.   

Σε αυτό το διάστημα έχουμε… δικτύωσης με σχεδόν 270 

φορείς… και από την Ελλάδα και από τους όμορους νομούς.  Έχουμε 

κάνει  περίπου 20 εκδηλώσεις,  δράσεις ευαισθητοποίησης,  γιατί  το 

έργο του κέντρου δεν είναι μόνο να παρέχει  σ υμβουλευτική σε 

γυναίκες αλλά είναι να δρα για την προώθηση του… δηλαδή, να δρα 

σε σχέση με… και για τους άντρες και για τις  γυναίκες…  

Τώρα, δόθηκε και μια έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Δηλαδή,  τον πρώτο χρόνο κάναμε κάποιες βιωματικές δράσεις  σε 

σχολεία της δευτεροβάθμιας και συγκεκριμένα σε 13 σχολεία της  

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

Τον δεύτερο χρόνο κάναμε βιωματικές δράσεις σε 14 σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα έξι  Γυμνάσια της πόλης μας.  Αυτές  

οι  δράσεις γίνονται πάντα σε συνεργασία με την αντίστοιχες  

Διευθύνσεις και με την αντίστοιχη άδεια… από προγράμματα που 

εκπονούμε στο κέντρο.  
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Και,  όπως σας είπε και η κυρία Αγιαννίδου,  το έργο αυτό… να 

λήξει  και εμείς  σας κάνουμε,  έτσι,  μια γρήγορη ενημέρωση… στο 

Κέντρο και να κάνουμε… αν θέλετ ε και ελπίζουμε στην υποστήριξη 

σας για την συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου και  έχουμε λάβει 

θετικά μηνύματα… νομίζω ότι  αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.   

Κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κυρία αντιδήμαρχε,  μια ερώτηση θέλω να κάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν ερώτηση… στο άλλο θέμα… ακόμα καλύτερα…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ κατ’  αρχάς θέλω να συγχαρώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο σας.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν… κυρία…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλω να συγχαρώ αυτό το Γραφείο 

Ισότητας.  Λειτουργούσε και με την δική μου θη τεία.  Νομίζω 

προσφέρει πολύ σωστές και καλές υπηρεσίες στην κοινωνία μας και 

οπωσδήποτε πρέπει να το στηρίξουμε.  Τώρα… θέλω να ρωτήσω κάποια 

πράγματα.  

 Εδώ λέει ,  κυρία Μυλωνά, ότι  εξασφάλιση λειτουργίας κρίνεται 

αναγκαία προς όφελος του πολίτη,  γυναίκα κα ι άντρα. Εμείς,  παλιά,  

εξυπηρετούσαμε και άντρες… έρχονται νέοι άντρες.  Όταν πήγα στο 

γραφείο,  το επισκέφθηκα, μου είπαν ότι ,  όχι ,  είναι,  απαγορεύεται να 
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εξυπηρετήσουν άντρες.  Θέλω να ρωτήσω, εξυπηρετούν; Θα 

εξυπηρετήσουν… ερώτηση.  

 Δεύτερη. Λέει… κυρία Μ υλωνά, παρακαλούμε για όλες τις  

απαραίτητες  ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την συνέχιση της 

λειτουργίας της δομής.  Το έγγραφο… στον δήμαρχο και  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Ποιες  είναι οι  απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 

κάνουμε; Είπε κάτι  ο κύριος δήμαρχος α λλά το έγγραφο… και σε μας.  

Προτείνουμε κάτι… να κάνουμε κάτι ,  να ζητήσουμε όλοι μαζί… 

Δημοτικό Συμβούλιο,  ότι  στηρίζουμε το… για τα παιδιά που… και  

νομίζω έχουν αποκτήσει και κάποια…  

 Εκείνο που… υπερβολικά μεγάλο, όμως, είναι ο αριθμός των 

γυναικών θυμάτων βίας… όταν ήμασταν εμείς… όλο το νομό και 

είχαμε τον χρόνο αν θυμάμαι καλά… 11, 12… κακοποιημένες 

γυναίκες.  Δηλαδή,  μας… τρελαθήκαμε; 115 γυναίκες θύματα βίας;… 

και ψυχολόγους και παντού που πηγαίνουν σε ιδιώτες… υπερβολικά 

μεγάλος αριθμός.  Είναι…  

Και  επίσης λέει ,  πραγματοποιήθηκε με γνωριμία με 268 φορείς .  

Ποιοι  είναι τόσοι πολλοί φορείς;  Υπάρχουν 268 φορείς… αυτά ήθελα 

να ρωτήσω και σίγουρα… και με προσωπικό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα σας απαντήσω σε κάθε… από τα ερωτήματα που θέσατε ή σε 

κάποια από αυτά… κυρία  Αγιαννίδου και στα υπόλοιπα θα απαντήσει  

ο ψυχολόγος όσον αφορά, εννοώ, τα περιστατικά.   

 Το Γραφείο Ισότητας θέλω να σας πω ότι  για πρώτη φορά έγινε 

πραγματικότητα στον δήμο μας το 2012. Εσείς αν το είχατε άτυπα 

είναι άλλη υπόθεση.  Εγώ είμαι σε θέση να γ νωρίζω ότι  Γραφείο 

Ισότητας δεν υπήρχε.  Γραφείο Ισότητας έγινε το 2012, έγινε στην δική 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

109 

μας θητεία και ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να είμαστε,  να 

πάρουμε αυτό το συμβουλευτικό κέντρο… να βάζουμε τα πράγματα 

στην θέση τους και να μην λέμε,  έτσι,  προς εντυπωσιασμό πράγματα 

αλλά να λέμε την ουσία.  Γραφείο Ισότητας έγινε στον δήμο το 12.  Ένα 

αυτό.   

 Όσον αφορά το ψήφισμα ήθελα να πω ότι  είχαμε,  αφού είχε 

κάνει  η κυρία… ήταν… πρόταση μου, θεωρώ, πρόεδρε,  αν δεν έχετε 

αντίρρηση, ότι  ένα ψήφισμα είναι χρήσιμ ο. Ότι η ολομέλεια επιθυμεί 

την… την συνέχιση της λειτουργίας του συμβουλευτικού κέντρου. Για  

τα περιστατικά… θα σας απαντήσει  η ψυχολόγος.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα περιστατικά καταλαβαίνω ότι  σε 

κάποιους μπορεί να υπάρχει έκπληξη για αυτό,  σκεφθείτε όμως ότι  

αυτό είναι μια δομή, το Συμβουλευτικό Κέντρο, κατ’ αρχάς να πω ότι  

αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί  

πανελλαδικά. Έτσι… ΜΚΟ και… προσπάθειες έτσι  ώστε το θέμα 

αυτό… δεν έγινε πρωτύτερα… συντονισμένα.  

 Αυτό σημαίνει ,  δηλαδή, ότι  οι  δράσεις που κάνουμε,  που κάθε 

φορά που κάνουμε κάποια δράση μετά παρατηρούμε αύξηση των 

περιστατικών, γιατί  ανοίγει  προς  την κοινωνία και αρχίζει  να 

συζητιέται.   

 Ουσιαστικά το θέμα είναι ότι  αυτό είναι  ένα θέμα που… στην 

σιωπή.  Όταν,  λοιπόν,  αρχίζουμε να μιλάμε για αυτό,  όπως εμείς  

αρχίσαμε να μιλάμε με τον το πρώτο αυτό πρόγραμμα που ξεκίνησε 

στην Ελλάδα… συντονισμένα, τότε λοιπόν άρχισε να ανοίγει .   
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 Θεωρώ, δηλαδή,  ότι  δεν είναι περίεργο ότι  αρχίζει  τώ ρα και 

βγαίνουνε προς τα έξω περιστατικά βίας κατά των γυναικών… 

σταματήσει να υπάρχει και φυσικά δεν μιλάμε πάντα για σωματική 

βία.  Όταν μιλάμε για βία δεν μιλάμε πάντα για περιπτώσεις που 

πηγαίνεις  στο νοσοκομείο,  παρ’ όλο που έχουμε αρκετές από αυτές.   

Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με το νοσοκομείο,  

τουλάχιστον… υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του δήμου 

και του νοσοκομείου.  Και έχουμε,  και έχουμε γενικά παραπομπές από 

όλους τους ανθρώπους…  

Οι 260 φορείς,  όταν λέμε φορείς δεν… φορείς,  βέβαια.  Ε ίναι 

οποιοσδήποτε,  είναι… επαγγελματίες.  Δηλαδή, όταν εμείς  κάνουμε 

δράσεις ερχόμαστε σε επαφή και με επαγγελματίες,  έτσι;  Μπορεί να 

είναι,  τ ι  να πω, από το νοσοκομείο… ήρθαμε σε επαφή, μέχρι την… να 

σας πω. Δηλαδή, οπουδήποτε έχουμε κάνει  επαφές,  έχουμε… με όλους 

τους φορείς που αφορούν την Κοινωνική Πρόνοια,  και από κει  και  

πέρα έχουμε κάνει  επαφές… δηλαδή, και με ιδιώτες,  που μπορεί  να 

είναι από γιατρούς… φαρμακεία,  οπουδήποτε.  Και επειδή αυτά τα 

καταγράφουμε,  επειδή καταγράφουμε κάθε κίνηση που κάνουμε,  

μετράμε αυτόν τον αριθμό.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μια ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης έχει  ζητήσει τον λόγο για ερώτηση;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Στην κυρία ψυχολόγο. Δεν μου λέτε,  κυρίες μου, ποιος βασανίζει  

ποιον; Ο άντρας βασανίζει  την γυναίκα ή η γυναίκα βασανίζει  τον 

άντρα; Μπορείτε  να μου πείτε;  Άμα, κύριε πρόεδρε… μόνο οι  

γυναίκες… χαμάληδες είναι οι  άντρες.  Μας δουλεύετε,  κύριε  

δήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι όλοι  έτσι ,  κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Δεν είναι όλοι έτσι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τι είναι,  κύριε δήμαρχε,  κύριε πρόεδρε; Τι είναι;  Οι  άνθρωποι… να το 

διαβάσεις.  Αξίζει  τον κόπο. Ευχαριστώ,  κυρία.  Δεν μου απαντήσατε 

όμως.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν εξυπηρετεί… κυρία Ιωαννίδου, εάν… και το αντρικό φύλο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα   :  

Εμείς ενεργούμε σύμφωνα με τ ις  οδηγίες της Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Δυο Φύλων. Αυτό έχουμε καταστατικό μας και δεν 

μπορούμε να το παραβούμε.  Τώρα, εάν το π ρόγραμμα συνεχιστεί  και 

υπάρχει ένας εμπλουτισμός αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο δεν το 

γνωρίζουμε.  Αλλά όπως έχει  αυτή την στιγμή εμείς  έχουμε ένα 

καθηκοντολόγιο… αυτά και αυτά και  δεν μπορούμε να το παραβούμε.  

Τώρα… ο κύριος  Αναστασιάδης νομίζω ότι  είναι πολύ μεγάλη 

κουβέντα.  Αυτό, όμως, που πρέπει να σας πω…   
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Όχι,  εγώ δεν κατηγορώ…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Αλλά η αλήθεια ποια είναι;  Όλα… οι γυναίκες.  Δεν υπάρχει ένα 

παλληκάρι να δουλεύει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας προχωρήσουμε,  λοιπόν…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εντάξει,  κύριε πρόεδρε.  Εντάξει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλετε;  Ο κύριος Γιαννακίδης.  Ναι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λίγο δεν κατάλαβα. Το πρόγραμμα 

λειτουργεί  τον Δεκέμβριο.  Και λειτουργεί… ωραία… αν δ εν  

μπορέσουμε να το εντάξουμε σε νέο πρόγραμμα, δεν  το κατάλαβα 

αυτό,  θα το αναλάβει ο δήμος με ίδια  χρήματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μακάρι να υπήρχε τέτοια δυνατότητα, κύριε Γιαννακίδη.  Ήδη εμείς  

έχουμε… σε ένα ανάλογο ερώτημα με το δικό σας… και τους  

εξηγήσαμε ότι  δεν  υπάρχει δυνατότητα να το αναλάβουμε με ίδια,  με 

ίδιους πόρους.   

 Καταλαβαίνετε ότι  είναι τέσσερις υπάλληλοι και  αυτό είναι 

αδύνατον.  Εμείς,  όμως, έχουμε ένα υπέρ,  θα έλεγα. Έχουμε δικό μας 

χώρο, που δεν τον έχουν παντού.  Έχουμε αξιοποιήσει την οικία  

Μάλλιου.  Είναι πολύ σημαντικό το ότι  έχουμε τον δ ικό μας χώρο και  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

113 

χάριν στις  προσπάθειες μας… του δημάρχου και όλων ημών, εάν 

θέλουμε να συνεχίσει  η λειτουργία πιστεύουμε ότι  θα πάνε τα 

πράγματα καλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Άλλος κανείς;… παρακαλώ. Το μικρόφω νο…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ρώτησα για τους  άντρες… θα εξυπηρετεί  άντρες,  γυναίκες και  

άντρες… γιατί  δεν εξυπηρετούν άντρες.  Θέλω…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε δ ιάλογο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και όταν… για αυτό.  Μακάρι να… λοιπόν,  θα απαντήσω για λίγ ο στην 

κυρία… επειδή η κυρία Αγιαννίδου,  όταν ήμουν εγώ στην δημοτική 

Αρχή δεν ήτανε δημοτική σύμβουλος,  πιθανώς… θέλω να πω ότι… έχω 

κάνει κάποια έργα… στο δήμο, όταν ήμουν εγώ, στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, το οποίο έχει  αλλάξει τώρα, υπ ήρχε 

το Γραφείο Ισότητος το οποίο ήταν επανδρωμένο… και λειτουργούσε,  

είχε τρεις… στο Γραφείο Ισότητας… ο κύριος δήμαρχος… και όλοι οι  

παλιοί  που ήταν παλιά.   

 Υπήρχε το Γραφείο Ισότητας.  Λειτουργούσε,  κατ’ αρχάς στο… 

της γυναίκας,  με πρόγραμμα που είχε ξε κινήσει  από την θητεία του 

κυρίου… το είχε βρει .  Υπήρχαν δυο ψυχολόγοι  και… και η κυρία… 

στην συνέχεια πήραμε και άλλο πρόγραμμα… Γραφείο Ισότητας… το 

Σπίτι  της Γυναίκας,  που είναι για τις  κακοποιημένες γυναίκες… το 
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Κέντρο Στήριξης  Οικογένειας είχε τρεις  θ εσμούς,  τρεις… τρία 

παρακλάδια.   

 Στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας εξυπηρετούσαμε παιδιά, 

εφήβους,  αλκοολικούς,  διάφορες περιπτώσεις και υπήρχε και το 

Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας… και φροντίζαμε να μαθαίνουν από τον 

ΟΑΕΔ… προγράμματα, που ανοίγουν θέσεις εργα σίας,  ακόμα και ένας 

κηπουρός αν ήθελε να πάει να καθαρίζει  μια αυλή ή μια γυναίκα να 

πλύνει  μια γιαγιά ή έναν παππού.  

 Αυτό… γιατί… κυρία Αγιαννίδου,  και νομίζω… επί της ουσίας, 

αυτή είναι η ουσία.  Το Γραφείο Ισότητας υπήρχε,  λειτουργούσε με 

προγράμματα,  ήταν θεσμοθετημένο μέσα στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του δήμου και λειτουργούσε σε όλη την δική μου θητεία… 

το βρήκα από τον κύριο… για να μην λέμε ότι  τα κάναμε εμείς .  Το 

βρήκαμε,  το επανδρώσαμε, το στελεχώσαμε με περισσότερα 

προγράμματα.  

Σε αυτό  το πρόγραμμα είχαμε πάρει… για την κακοποιημένη 

γυναίκα, μέσα ήταν η κυρία… ήταν η κυρία… υπήρχαν,  υπήρχε 

προσωπικό… και μάλιστα έγινε μια εκδήλωση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κυρία Ιωαννίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ένα λεπτό.  Έγινε εκδήλωση στον Ορφέα, πιστεύω είχαν  έρθει άτομα… 

αν θυμάμαι καλά,  είχε έρθει  η Γενική Γραμματεία,  ο γραμματέας 

Ισότητας από το υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Τσιομπάνη και  μας 

συνεχάρη και μας είπε ότι  είμαστε το καλύτερο στην Ελλάδα… 

τμήμα… τότε να μας δώσει να κάνουμε και ξενώνες,  λοιπόν.   
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Μας… περιστατικά τα οποία τα… σε ξενοδοχεία,  εδώ, στις  

Σέρρες.  Είχαμε την δομή ωραιότατα στημένη. Αν μετά καταργήθηκε με 

μια άλλη δημοτική Αρχή αργότερα και δεν το ήξερε… ήταν… 

οργανισμός… λειτουργούμε και με ποια προγράμματα και τ ι  

προσφέραμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  έχετε τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μάλλον, κυρία Ιωαννίδου, δεν καταλάβατε καλά. Δεν ήταν στις  

προθέσεις μου ούτε… ούτε τ ίποτα.  Αυτό… για αυτά τα οποία είχατε 

κάνει  τότε.  Το Γραφείο Ισότητας,  όμως, επιμένω, ότι  θεσμοθετήθηκε 

και έχει  υπάλληλο στον δήμο Σερρών το 2012.  

 Όσον αφορά τα προγράμματα που λέτε θα μπορούσα κι εγώ να 

απασχολήσω το Σώμα με ένα σωρό παρόμοια προγράμματα που 

τρέχουν αυτή την στιγμή. Επιμένετε να το κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν έχω κανένα θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αλλά να μην λέγονται πράγματα… αν δεν φτιάχναμε το Γραφείο 

Ισότητας,  δεν το θεσμοθετούσαμε έτσι,  δεν μπορούσαμε να πάρουμε το 

πρόγραμμα που πήραμε για τις  κακοποιημένες.  Μετά λόγου γνώσεως 

μιλάω, κυρία Ιωαννίδου, και το γνωρίζετε α υτό.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Όταν λέμε θεσμοθετημένο, τι  εννοούμε;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Τελειώσαμε το θέμα… διάλογο… δεν έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν αμφιβάλλω για αυτά που λέτε αλλά είπατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  ωραία,  τα ε ίπατε.  Κλείνει  το  θέμα αυτό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου)  συνεχίζει  να λειτουργεί  και 

λειτουργούσε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ θα παρακαλούσα την κυρία Αγιαννίδου… σε συνεργασία,  να 

ετοιμάσει  όσο γίνεται πιο  γρήγορα και με μεγαλύτερη προσοχή το 

τεχνικό δελτίο από τώρα. Να είσ τε έτοιμοι… ούτως ώστε ούτε χρόνο 

να χάσουμε,  ούτε να γίνει  κανένα λάθος.  Διότι ,  από ότι  μου 

διαβεβαίωσαν, θα συνεχίζουν την λειτουργία τους.   

 Καλά είναι οι  συνάδελφοι να επισκεφτούν το Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, που είναι στην οικία 

Μάλλιου,  η οποία ανακαινίστηκε.  Το Κέντρο Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης Γυναικών λειτουργεί ,  το λέω με μεγάλα γράμματα, 

υπογραμμισμένο και μαύρα, για πρώτη φορά στον δήμο Σερρών μέσω 

του προγράμματος αυτού που βγήκε.   

 Δεν έχει  προϋπάρξει λειτουργία Κέντρου Συμβο υλευτικής  

Υποστήριξης Γυναικών. Άλλο το Σπίτι  της Γυναίκας,  που δούλευε με 

τις  ΕΓΕ, και σε εθελοντική,  ναι,  και σε εθελοντική βάση, άλλο το 
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Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης κακοποιημένων Γυναικών 

Θυμάτων Βίας.  Καμία,  μα καμία,  σχέση.  

Για αυτό το πρόγραμμα εδώ δόθηκαν 300.000 ευρώ. Λοιπόν,  για 

όνομα του θεού, δηλαδή, μην πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Αυτή 

είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια.  Αυτό το πρόγραμμα τώρα για 

πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ελλάδα.  

Λοιπόν,  το Γραφείο Ισότητας επίσης δημιουργήθηκε το 20 12, 

λειτουργούσε στο παλιό νοσοκομείο,  και συνεχίζει  να… στο υπόγειο 

της οικίας Μάλλιου… από πάνω είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης Γυναικών. Αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.  Με τα 

μπερδεύουμε με το Σπίτι  της Γυναίκας.  Εντάξει ;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  Α.:  

Πάντως, κύριε πρόεδρε,  η κυρία Ιωαννίδου… ένα μεγάλο έργο.  Είναι 

ένα γεγονός αναμφισβήτητο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εγώ άλλο… ο Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, κυρία Ιωαννίδου…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να μην…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει τελειώσει το θέμα… έχει  τελειώσει το θέμα… προχωράμε στο 

ένατο θέμα. Επαναφορά του θέματος,  έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού…  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όλοι οι  συνάδελφοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ναι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Είναι… το ψήφισμα και ομόφωνα το Δημοτικό 

Συμβούλιο το στηρίζει .  Από όλες τις  παρατάξεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  είναι τόσο απλό. Να το… η κυρία Αγιαννίδου και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο, έτσι.  Απόφαση δημοτ ικού συμβουλίου,  συναινεί  για το 

ψήφισμα το οποίο θα το συντάξετε.  Αν θέλετε,  κυρία Ιωαννίδου…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως θέλετε.  Για όνομα του θεού. Δεν,  να γίνει  το ψήφισμα. Συναινεί  

όλο… το Δημοτικό Συμβούλιο,  εντάξει;  Ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 589/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο ένατο θέμα. Επαναφορά του θέματος,  έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω αναστολής 

προσλήψεων και ανάκληση της υπ’ αριθμόν 545/2015 απόφασης 

δημοτικού συμβουλίου.   

 

ΘΕΜΑ 9ο:  

Επαναφορά του θέματος ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 

σύμβαση μίσθωσης έργου¨  λόγω αναστολής προσλήψεων και 

ανάκληση της υπ' αριθμ. 545/2015 Α. .Σ.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιγραμματικά τώρα, επειδή η απόφαση αυτή του δημοτικού 

συμβουλίου είχε ληφθεί κατά την περίοδο αναστολής των προσλήψεων 

και είχαμε βουλευτικές εκλογές,  για αυτό και ε πανέρχεται το θέμα, 

συνάδελφοι,  έτσι ;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Προχώρα, πρόεδρε… να τελειώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  συναινείτε  ομόφωνα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν,  κύριε Στεργίου.  Παρακαλώ, ο κύριος… ερώτηση 

ο κύριος Καρύδας.  Και προχωράμε μετά στις  τοποθετήσεις.  

Παρακαλώ.  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Διάβασα στην εισήγηση ότι  θα διατεθεί  ποσό 8.000… επειδή κατά 

καιρούς η δημοτική Αρχή έχει  δώσει… πόρους σε διάφορα άλλα 

πράγματα, είναι μήπως δυνατόν να δοθεί  ένα επιπλέον ποσό έτσι  ώστε 

η συγκεκριμένη που θα προσληφθεί να είναι πλήρους εργασίας και όχι  

με ημιαπασχόληση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είμαστε στο προηγούμενο συμβούλιο που είχε… το θέμα, για αυτό 

το βάζει  τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  ψήφιση ναι με τις  παρατηρήσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;… παρατήρηση ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος  

Καρύδας δεν το ψηφίζει .   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη. Δεν μπορώ, όμως, να συναινέσω στην 

ημιαπασχόληση, από θέση αρχής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρόταση μας είναι κοινή με την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε με τον κύριο Καρύδα και από την προηγούμενο… αυτή 

ήταν η θέση μας.  Πλήρη απασχόληση και να αποσυρθεί η εμπειρία  

όπως την διατυπώνετε.  Προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της  
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υπηρεσίας μας.  Μένε ι… φωτογραφική προκήρυξη και δεν την 

θεωρούμε σωστή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η άποψη μας… και την άλλη φορά. Ναι στην αναγκαιότητα. Ναι στην 

αναγκαιότητα. Όχι στην ημιαπασχόληση, όχι  στην φωτογραφική 

διάταξη για την πρόσληψη η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Και… 

προκήρυξη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα. Υπάρχουν έξι   υπάλληλοι στην 

Περιφέρεια και στα πλαίσια κινητικότητος της νέας κυβέρνησης που 

βάζει  το υπουργείο Εσωτερικών, να γυρίσουν στον δήμο και δεν 

χρειάζονται τα 8 χιλιάρικα. έξι  κοινωνικοί λειτουργοί.  Χωρίς 

αντικείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αγιαννίδου έχει  τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θα ήθελα, θα ήθελα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ για τελευταία…  

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μην επαναλαμβανόμαστε… να ενημερώσω…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα είπαμε…  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τον κύριο Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα τα είπαμε αυτά και την άλλη φορά.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  αλλά… να σας πω ότι  η πρόσληψη θα γίνει  μέσω ΑΣΕΠ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και την άλλη φορά τα είπατε και σας είπαμε…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  μέσω ΑΣΕΠ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσω ΑΣΕΠ με την συγκεκριμένη φωτογραφική διάταξη. Τι μας λέτε 

τώρα;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αν νομίζετε μέσω ΑΣΕΠ ότι  είναι φωτογραφικό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα. Καταλαβαίνω τι  λέτε… μου… εξηγήσεις.  

Καταλαβαίνω τώρα τι  μου λέτε.  Φωτογραφική διάταξη μέσω ΑΣΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας για τελευταία φορά. Όποιος θέλει  να 

συνομιλεί  με τον δ ιπλανό του έξω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  η πρόσληψη θα γίνει  μέσω ΑΣΕΠ και από  την στιγμή 

που γίνεται μέσω ΑΣΕΠ το ΑΣΕΠ δεν δέχεται καμία φωτογραφική 

διάταξη. Τελεία,  παύλα. Είμαι τόσο καθαρός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  έχετε καταγράψει τις  αρνητικές ψήφους.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως ακριβώς την διατυπώσαμε, κύριε πρόεδρε,  έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Βεβαίως.  Τα έχει  καταγράψει η γραμματέας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόκειται περί φωτογραφικού… διάβασα, γραμματέα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 590/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θέμα δέκατο.  Έγκριση της  υπ’ αριθμόν 139/2015 απόφαση, 

απόφασης δημοτικού συμβουλίου του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΠΑΚΠΑ περί έγκρισης απολογισμού εσόδων -  εξόδων έτους,  

ΟΠΑΚΠΑ,  ΟΠΑΚΠΑ, εντάξει .  Όπου θέλεις .  Έσοδα -  έξοδα του 2014.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Έγκριση της υπ'  αριθμ. 139/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  
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περί έγκρισης απολογισμού εσόδων -εξόδων έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη,  έχεις  τον λόγο.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο ι  

οικονομικές δυνατότητες του νομικού προσώπου, όπως γνωρίζετε,  

είναι ελάχιστες.  Οι επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς 

Πόρους αλλά και από  τον δήμο Σερρών δεν επαρκούν… των 

υπαλλήλων αλλά και τις… εισφορές τους.   

 Παρ’ όλα αυτά,  όμως, καταφέραμε να ανταποκριθούμε με πολύ 

μεγάλη επιτυχία λόγω του προγράμματος της… το οποίο μας βοηθά, να 

παρουσιαστούμε όσο γίνεται δυνατόν καλύτεροι και ουσιαστ ικότεροι  

στις  ανάγκες που έχει  αυτό το νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί  ένα 

σημαντικό έργο σε…  

 Δεν θέλω να σας κουράσω θα αναφερθώ όμως σε κάποιους  από 

τους άξονες τους οποίους έχουμε ασχοληθεί και αυτή την χρονιά.  Για  

το 14 να πω ότι  για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έχουμε 

περαιτέρω κάνει ανακαινίσεις  σε σημαντικούς τομείς,  όπως είναι οι… 

ασφαλείας και στους 14 παιδικούς σταθμούς οι  οποίοι  έχουν… για 

πρώτη φορά. Είναι  ένα πολύ σημαντικό έργο.   

Αναφέρω ότι  έχουμε πραγματοποιήσει την ασφάλεια Αστική ς  

Ευθύνης που αφορά και το προσωπικό αλλά και τους,  και τα νήπια και 

τα βρέφη.  
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Αναφέρω τα σεμινάρια που επιχορηγεί ο ΟΠΑΚΠΑ του… 

προσωπικού, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια… τα οποία είναι πολύ 

σημαντικά για την δουλειά μας.   

Και αναφέρω, τέλος,  ένα πολύ σημαντ ικό γεγονός το οποίο 

είμαστε περήφανοι  που το προσφέρουμε στους δημότες  μας.  Είναι οι  

νέες 14 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ που… το 14.  Συνολικά 25.  Και 

όλες  αυτές είναι θέσεις οι  οποίες  παρέχουμε μέσω του προγράμματος 

της ΕΕΤΑ.  

Να αναφέρω στον ισολογισμό… σα ς κουράσω, ότι  έχουν γίνει  

περαιτέρω βελτιώσεις στις… εγκαταστάσεις.  Και στο κολυμβητήριο 

και στο… και της κοιλάδας και στο στάδιο.  Αλλά να πω ότι  το 

δημοτικό γήπεδο Σερρών είναι ένα από τα οκτώ δημοτικά γήπεδα όλης 

της χώρας που έχει  για πρώτη φορά επιδότ ηση. Κάτι πολύ σημαντικό.   

Από ότι… πριν,  στεκόμαστε στο ύψος μας και είμαστε πάντα 

δίπλα στους ανθρώπους και  στις… με κάθε τρόπο και  νομίζω ότι  θα 

συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς.  Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν 

υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πολύ ευχαρίστως ν α τις  απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  εγώ θα κάνω μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος.  Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Και ξεκινώ 

από σας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, έχω κάποιες ερωτήσεις… δηλαδή, ότι  το 2 ο  ΚΑΠΗ οι  

παππούδες εκεί  κάνουν καφέ μόνοι τους.  Φέρνουν από το σπίτι  τους  
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υλικά και  διερωτούμαι μήπως είναι… αυτό; Μήπως αφήσει κανείς  

κάνα γκαζάκι ανοιχτό; Μήπως… να δώσουμε μια λύση εκεί;  Η  

καθαριότητα σε ποιο επίπεδο είνα ι;  Υπάρχουν παράπονα. Το ξέρετε;   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όσον αφορά το… σας ενημερώνω ότι  έχει  γίνει  εκμίσθωση κυλικείου 

από μια συγκεκριμένη… η οποία αποχώρησε για τους δικούς της  

λόγους.  Από την στιγμή που αποχώρησε δεν… γίνεται εθελοντικά 

ποτέ.  Μπορεί να γίνει  εθελοντικά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι κάνουν.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όχι,  δεν κάνουν έτσι.  Γιατί  το πρωί  εξυπηρετούνται από το κυλικείο 

που υπάρχει στην ΔΕΥΑΣ. Το πρωί .  Τα απογεύματα,  το αν κάποιοι  

μεταξύ τους κάνουν τον καφέ τους,  δεν το γνωρίζω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι προσφέρουμε…  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Λοιπόν,  έχουμε μπει στην διαδικασία της εκ νέου εκμίσθωσης δια 

μέσου δημοπρασίας του κυλικείου.  Αυτό που πρέπει να κάνουμε.  

Υπάρχει,  όμως, η υποστήριξη το πρωί… το απόγευμα από κοινωνικό 

λειτουργό. Τώρα, αν ο καφές είναι το πρόβλημα νομίζω ότι  δεν  ε ίναι 

τόσο θέμα. Δεν… το θέμα.  

 Όσον αφορά… υπάρχει καθαρίστρια και τα πετάμε.  Το αν 

υπάρχουν παράπονα… στα ΚΑΠΗ, πάντα υπάρχουν κάποιες… από 

κάποιους ηλικιωμένους.  Πάντα υπήρχαν,  υπάρχουν και θα υπάρχουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάθε μέρα εκεί;  Η κοινωνική λειτουργός…  
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Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κάθε μέρα… κάθε μέρα υπάρχει μόνιμη υπάλληλος.  Όσον αφορά τώρα 

το θέμα του καφέ,  τι  να σας πω; Θα το λύσουμε σύντομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  η διάθεση μου είναι να 

ψηφίσω θετικά αυτό το οποίο παρουσιάζετε.  Όμως οφείλω να κάνω 

ορισμένες παρατηρήσεις οι  οποίες κρίνω ότι  πρέπει  να τεθούν υπ’ όψιν  

του Σώματος.   

 Όλοι μας ξέρουμε ότι  η τρίμηνη στοχοθεσί α είναι μια συνάρτηση 

των προϋπολογισθέντων και  αυτών που, τέλος  πάντων, πληρώνονται ή 

αυτών που εισπράττονται.  Εδώ βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Αυτό 

δεν δημιουργεί  πρόβλημα στην τρίμηνη στοχοθεσία από την στιγμή 

που δεν αναφέρονται πουθενά οι  υποχρεώσει ς και οι… ένα.  

 Το δεύτερο. Στην αρχή, πρόεδρε,  του συμβουλίου,  είπαμε με τον 

κύριο Γαλάνη για τις  15/6.  Όλοι γνωρίζουμε ότι  ο απολογισμός πρέπει  

να κατατίθεται  στο πρώτο πεντάμηνο.  Από κει  είναι  ο ισολογισμός και 

στην συνέχεια έρχεται πλέον ο προϋπολογισ μός για το επόμενο έτος.   

 Με ποιο σκεπτικό έρχεται τώρα ο απολογισμός,  λαμβανομένου 

υπ’ όψιν ότι  30/6,  30/10 θα πρέπει να κατατεθεί  ο προϋπολογισμός για 

την επόμενη χρονιά και σε αυτό το νεκρό διάστημα θα πρέπει να 

κατατεθεί  και ο ισολογισμός του 14.  Αυτό  οφείλεται  στην έλλειψη 

προσωπικού ή,  τέλος  πάντων, στην ολιγωρία αυτού τον οποίο 

πληρώνει ο ΟΠΑΚΠΑ περίπου 19.000;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση υπάρχει;   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

128 

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα σας απαντήσω στην δεύτερη ερώτηση σας.  Στην πρώτη θα σας 

απαντήσει… του ΟΠΑΚΠΑ… κα ι πέρσι το ρωτήσατε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  θυμάμαι καλά… να διορθωθείτε ,  πρόεδρε.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Η φετινή απάντηση, θα σας απαντήσω…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έπρεπε να διορθωθούν, εφόσον το ρώτησα και πέρσι.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να σας απαντήσω ότι  στο  φετινό καλοκαίρι,  όπως ξέρετε,  ε ίχαμε να 

αντιμετωπίσουμε ένα δημοψήφισμα και εκλογές.  Εκτός του ότι  η χώρα 

ήταν κρεμάμενη για το ΕΣΠΑ, έτρεμε όλος ο ΟΠΑΚΠΑ αν θα 

συνεχιστεί .   

 Σίγουρα και η έλλειψη προσωπικού μας δημιουργεί  αυτό το 

πρόβλημα, όσον αφορά τον απολογισμό, όπως ξέρετε.  Αλλά νομίζω ότι  

ξέρετε πολύ καλά ότι  ο ΟΠΑΚΠΑ έχει  και το προσωπικό του είναι και 

λίγο και δεν έχει  και την δυνατότητα να… σε αυτές τ ις  διαδικασίες  

τόσο γρήγορα. Αν γίνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε βέβαια στο πρώτο κομμάτι .    

Κα   :  

Έχετε δίκιο,  παρακολουθούμε εδώ μια διαφορά ανάμεσα στα 

βεβαιωθέντα και στα εισπραχθέντα αλλά για κάποιο λόγο το ποσό 

είναι διαφορά 299.000. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά που… από το 

ΕΣΠΑ, που τιμολογήθηκε… 14. Εμείς τιμολογήσαμε όπως έπρεπε να 

κάνουμε,  γιατί  μας ζήτησε τιμολόγιο η ΕΕΤΑ. Βεβαιώσαμε το ποσό, 
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όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, γιατί  το εργαλείο που 

ακολουθούμε στον… είναι να το βεβαιώσουμε.   

 Από κει  και πέρα μέσα στον ισολογισμό, γιατί  τα λεφτά 

ήρθανε… να σας ενημερώσω ότι  ήρθανε 2 Ιανουαρίου,  μέ σα στον 

ισολογισμό θα φαίνεται η απαίτηση αυτή. Εκεί  θα φανεί.  Ο 

απολογισμός δεν εμφανίζει  την απαίτηση, γιατί… τον προηγούμενο 

χρόνο. Αλλά το βεβαιώνουμε.   

 Αν πάτε στην σελίδα μέσα στα έσοδα, 4,  στον κωδικό που έχουμε 

δημιουργήσει… ΕΣΠΑ, ακριβώς δείχνει  ότι  το βεβαιώνουμε μέσα.  

Βεβαίωση… ειδικό κατάλογο, ότι  θα το εισπράξω. Αυτό έχω.  

 Το υπόλοιπο ποσό το οποίο είναι  27.630,  κατά κύριο λόγο… 

απαίτηση… πολύ ευαίσθητο κομμάτι ,  σε μισθώματα από το ΚΑΠΗ το 

Α, του κυρίου… και κάποια διαμερίσματα Θεσσαλονίκη κα ι Αθήνα.  

Καταλαβαίνετε,  σε αυτή την κρίση… κάνουμε,  επιδώσαμε διαταγή 

πληρωμής… σε αυτή την κρίση πως μπορούμε να εισπράξουμε τα 18 

αυτά χιλιάρικα. Είναι δύσκολο.  

 Θα κάνουμε διακηρύξεις ,  θα βγάλουμε πρέπει,  ίσως,  τους 

ενοικιαστές μέσα από τα διαμερίσματα  για να ακολουθήσουμε την 

νόμιμη διαδικασία… δικαστική διαδικασία πλέον για την είσπραξη.  

Κάνουμε διαδικασίες.  Αυτό έχω να απαντήσω εγώ στο Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ ήθελα να πω τον κύριο πρόεδρο για ποιο λόγο  τα κυριότερα 

σημεία των… οργανισμού δεν… έχω πληροφορηθεί ότι  στην 

Βουλγαρία… στα  γήπεδα της Βουλγαρίας.    
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(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πρέπει να μπει το αθλητικό κέντρο Ομονοίας… Σερραϊκής… το εθνικό 

στάδιο που λέμε,  που είναι δημοτικό πλέον,  εντάξε ι ,  και το δημοτικό 

γήπεδο εδώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έτσι που το είπες θα βάλουμε και την Βουλγαρία…   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Η Βουλγαρία,  οι  Βούλγαροι πως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε τοποθετήσεις.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να απαντήσω στον κύριο Αναστασιάδη  ότι συντόμως θα τις  βλέπει  να 

ανεμίζουν.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην ΔΕΥΑΣ, θα ανεμίζουν και στο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε; Τοποθέτηση θέλετε να κάνετε,  κύριε Ηλία;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ιδιαίτερα τοποθέτηση. Επισήμανση υπό μορφή τοποθέτησης και θα 

είμαι σύντομος.  Λοιπόν…  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Σταματήστε τον διάλογο. Κύριε 

Ηλία…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… εγώ επεσήμανα αυτά τα οποία επεσήμανα. Γιατί  έχ ω 

την πεποίθηση πως εάν εφαρμοστούν θα βοηθήσουν το έργο των 

συνεργατών. Γιατί  είναι μερικοί… υπολείπονται εδώ, να 

αντιλαμβανόμαστε,  τέλος  πάντων, τ ι  συμβαίνει  με την οικονομική 

αποτύπωση.  

 Βασικά ο απολογισμός τι  είναι;  Η οικονομική αποτύπωση. Όταν,  

όμως, υπάρχει κωδικός στον οποίο θα αναφέρονται και οι  υποχρεώσεις  

και οι  απαιτήσεις  σίγουρα δεν θα υπάρχει κίνδυνος απόκλισης της  

τρίμηνης στοχοθεσίας.   

 Εμείς θα ψηφίσουμε την λογιστική αποτύπωση αλλά θα σας 

παρακαλούσα πολύ, προς το συμφέρον της υπηρεσίας α λλά και του 

συνόλου για καλύτερη ενημέρωση, αυτά να φροντίσετε να είναι μέσα. 

Και νομίζω ότι  η διάθεση μας,  ως παράταξη, προς αυτόν τον στόχο 

κινείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έκλεισε,  νομίζω. Ολοκληρώθηκε.  Ομόφωνα ναι;  Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 591/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο επόμενο. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής 

αγοράς.   

 

ΘΕΜΑ 11ο:  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 592/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο. Έγκριση διενέργειας προμήθειας,  Α. Φορητών… για τις  

ανάγκες των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας 

Λευκώνα και της τοπικής κοινότητας… του δήμου Σερρών με εισ ηγητή 

τον αντιδήμαρχο κύριο Γαλάνη.  Β. Προμήθεια και τοποθέτηση 

θερμαντικών σωμάτων στο Γυμνάσιο… και Γ… για τον καθαρισμό των 

συντριβανιών του δήμου μας με ε ισηγητής στο Β και στο Γ τον 

αντιδήμαρχο κύριο Γκότση.  
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ΘΕΜΑ 12ο:   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των δημοτικών 

κοιμητηρίων  

 της Δ.Κ. Λευκώνα και της Τ.Κ. Κ. Δένδρων του Δήμου Σερρών  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

β) προμήθειας και τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων στο 

Γυμνάσιο  

Σκουτάρεως και  

γ) θειικού  χαλκού (γαλαζόπετρα) για τον καθαρισμό των 

σιντριβανιών  

 του Δήμου μας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από σας,  κύριε Γαλάνη, αν θέλετε κάτι  να πείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε… κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι… 

το πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα όλοι  μας πολύ καλά γνωρίζετε.  Στο… 

έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάλτε τα κινητά σας στις  τσέπες σας.  Βάλτε τα στις  τσέπες σας… 

βγάλτε από μέσα.  Κλείστε τα κινητά. Εδώ… εδώ μέσα το κινητό… 

κλείστε τα.  Κάθε φορά τα ίδια… κύριε Γαλάνη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ευχαριστώ, κύριε  πρόεδρε… ζήτημα έχω να πω τα εξής.  Το… 

προσοχή.  Αντιλαμβάνομαι και την,  αντιλαμβάνομαι και τις  

παρεμβάσεις που έχουν γίνει  και από την πλευρά της… την πλευρά της  

αντιπολίτευσης… και αυτή ασχολείται με το ζήτημα.  

 Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πολύ έντονη ανάγκη στα δυο 

αυτά κοιμητήρια… πολλά είδη βρίσκονται εκεί  εγκατεστημένα και… 

στον Λευκώνα, να κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της… της αύξησης και  της αύξησης της  

ζήτησης των ανθρώπων που φεύγουν από την ζωή.  

 Με δυο τρόπους θα το αντιμετωπίσουμε,  θέλω να ενημερώσω… 

όπως είναι να προσπαθήσουμε… τον χώρο που ήδη έχουμε να τον 

διαμορφώσουμε.  Και για αυτό έχω να πω στους συνάδελφους,  ειδικά 

στον Λευκώνα, που υπάρχει το οικόπεδο που είναι  χαρακτη ρισμένο 

ως… ότι θα γίνει  προσπάθεια και έχουνε,  έχει  γίνει  συνεννόηση σε 

επίπεδο Τεχνικής Διεύθυνσης και Οικονομικής,  πάντα με την… του 

κυρίου δημάρχου, για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για 

δημιουργία νέων ταφών… στην Δημοτική Κοινότητα  Λευκώνα με 

25.000 ευρώ συγκεκριμένα. Στο τεχνικό πρόγραμμα του 16 το οποίο 

οσονούπω θα είναι… στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Από κει  και πέρα,  δηλαδή, μια πρώτη ενέργεια όσον αφορά το 

ζήτημα είναι αυτή.  Και η δεύτερη ενέργεια που έχει  γίνει  και… 

συνδρομή και του κυρίου δημάρχο υ και του προέδρου, είναι να 

αποκτήσουν αυτά τα δυο κοιμητήρια που είναι αρκετά,  ειδικά του ένα,  

του Λευκώνος,  πολύ μεγάλο και το… ως έχει ,  είναι αρκετά μεγάλο κι  

αυτό.   

 Να αποκτήσουν και χώρους οστεοφυλακίων, δηλαδή, δυο 

οστεοφυλάκια,  δυο στον Λευκώνα κα ι ένα στην… όσο το δυνατόν πιο 
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καλαίσθητα, για  να μπορέσουν,  εθελοντικά πάντα, δεν θα 

υποχρεώσουμε κανέναν,  σεβόμενοι την… θα έλεγα, την συμπεριφορά 

των πολιτών να μην κάνουν εκταφές.  Να σας θυμίσω ότι  ο κανονισμός 

του κοιμητηρίου,  κύριε δήμαρχε,  κύριε πρό εδρε… συνάδελφοι,  

προβλέπει εκταφές… Σερρών. Επομένως, στην Δημοτική Κοινότητα… 

για να γίνουν.  Επομένως, σεβόμενος αυτή την συμπεριφορά… επί 

πολλά έτη,  θα τοποθετήσουμε αυτά τα οστεοφυλάκια,  κύριε πρόεδρε,  

με την λογική ότι  θα γίνει  εθελοντικά.   

 Και τι  εννοώ εθελοντικά.  Ο κύριος δήμαρχος με τον κύριο 

πρόεδρο βοήθησαν… αυτό το θέμα, γιατί  είναι πάρα πολύ δύσκολο… 

το αντικείμενο αφορά και τις… με παρέμβαση,  με την επίσκεψη τους 

στην τοπική, στην Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα, συναντώντας και 

τον κύριο πρόεδρο και την,  και τον ιερέα της,  και τον ιερέα,  ήρθαν σε 

συνεννόηση μαζί τους ώστε να μπορέσουμε με αυτή την λογική,  

δηλαδή… συμπολίτες μας άνω των 50 ετών και πάντα σε εθελοντικά 

βάση, δηλαδή… αυτοί…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 50 ετών… να μπορούν… να μπορούν να 

πηγαίνουν στο οστεφυλάκιο.  Επίσης οφείλω να καταθέσω στο 

συμβούλιο ότι  ο  κύριος δήμαρχος είχε επικοινωνία και με τον 

σεβασμιότατο μητροπολίτη Σερρών… και έχει  λάβει  και από αυτόν, 

τουλάχιστον προφορικά, το πράσινο φώς.  

 Εγώ θα δώσω βαρύτητα κυρίως στην διαμόρφωση, κύριε  

δήμαρχε,  όπως… του ήδη υπάρχοντος χώρου… πρόγραμμα και 

συναισθανόμενος ότι  αυτά τα θέματα άπτονται των λεπτών χορδών 
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όλων των πολιτών εκεί… πάλι  με την παρέμβαση που έγινε εκεί  

συνάδελφων.. .  που το συζητάμε,  ότι  εκ εί  πράγματι υπάρχει… μισό 

λεπτό,  ρε παιδιά… για να μην γίνουν εκταφές,  να. . .  κύριε δήμαρχε,  

κύριε πρόεδρε,  αυτό το θέμα με αυτόν τον… τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση. Για το Β και Γ.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ερωτήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Καρύδας.  

Παρακαλώ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, πόσα χρήματα, πόσες χιλιάδες ευρώ εισέπραξε ο 

δήμος από την,  από τα νεκροταφεία του Λευκώνα στα τεσσεράμισι -  

πέντε χρόνια; Διευκριν ίζω προς τους συνάδελφους ότι  η ταφή,  για  

αγορά τάφου, επί  της ουσίας,  μη δημότη στοιχίζει  στον Λευκώνα, από 

πολύ παλιότερα, 1.700 ευρώ. Πόσα εισπράξαμε και η ερώτηση, 

αντιλαμβάνεστε ότι  είναι εύλογη για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω 

διεργασίες.   

 Και το δεύτερο είναι,  το  δεύτερο ερώτημα είναι  προς τον κύριο 

Γκότση. Ποια ανάγκη προέκυψε να πάμε εσπευσμένα στην 

αντικατάσταση άλλων σωμάτων και την τοποθέτηση… τώρα, γιατί  δεν  

το κάναμε αυτό οργανωμένα το καλοκαίρι,  με διαδικασίες οι  οποίες θα 

ήταν διαφοροποιημένες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Συγγνώμη. Να απαντήσω, κύριε πρόεδρε.  Για το πρώτο θέμα, τώρα δεν 

είμαι πρόχειρος να σας πω τα χρήματα. Όμως, οφείλω να ομολογήσω 

στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  τα τέλη αυτά δεν ε ίναι ανταποδοτικά. 

Έγιναν ανταποδοτικά από την εποχή που εμείς  εδώ το αποφασίσαμε… 

εδώ. Αυτά τα χρήματα που εισπράτταμε,  όλες τις  τοπικές και 

δημοτικές ενότητες,  όπως και από την πόλη των Σερρών, τα χρήματα 

αυτά, κύριε πρόεδρε,  πήγαιναν και σε ανάγκες που είχαν,  υποχρεώσεις  

που είχαν δημιουργηθεί από το παρελθόν.   

 Δεν θέλω να κουράσω το Σώμα και να σας ξαναλέω τα ίδ ια,  ότι… 

είχε οφειλές και έπρεπε… γιατί  μαζεύαμε… για να πληρώνουμε αυτές 

τις  υποχρεώσεις μην τυχόν άλλα… που πραγματοποιούσαμε στις  

κοινότητες αυτές… για να μην κουράσω το Σώμα.  

 Όμως, από… χρονιά που διανύου με τα χρήματα που… οι  

πολίτες… τα χρήματα που πληρώνουν οι  πολίτες δεσμεύονται όλα, εδώ 

είναι,  και πηγαίνουνε στην εργολαβία αυτή που… συμβούλιο,  τον 

ευπρεπισμό και καθαρισμό των…  

Επομένως, κύριε πρόεδρε,  αυτά τα χρήματα πηγαίνουν γ ια αυτόν 

τον σκοπό, για  τον ευπρεπισμό, για καθαριότητα, σε συνεννόηση 

πάντα με τους προέδρους,  μετά από την… θα έλεγα παρέμβαση και της 

αντιπολίτευσης και  την δ ική μας πολιτική βούληση.  

Αλλά από κει  και πέρα στον ήδη υφιστάμενο χώρο, αυτό οφείλω 

να ομολογήσω ότι… όχι μόνο σε α υτόν αλλά και σε άλλους χώρους,  

γιατί  είναι παλιά τα κοιμητήρια,  κύριε πρόεδρε,  και ζητήματα… και  

προβληματισμοί θα το έλεγε… διεύθυνση και απευθύναμε και ερώτημα 

στην Αποκεντρωμένη γιατί… για το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί  

εκεί  το έργο.   
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Αυτό το λέω γιατί  είχαμε σήμερα να προτείνουμε αυτά τα δυο 

μέτρα. Για την διαμόρφωση του χώρου του ήδη υπάρχοντος… 

διαμόρφωση ή… θα την κάνουμε… διαμόρφωση με την… που γίνεται  

και από τις  δυο υπηρεσίες,  και συγχρόνως να βάλουμε τα 

οστεοφυλάκια,  σε εθελοντική βάση, όπως σ ας είπαμε,  με την λογική 

αυτή που συζητάμε.  Σε καμία περίπτωση υποχρεωτικά.  Αυτό προς,  για 

να μην δημιουργηθεί  καμία παρεξήγηση στους πολίτες και στους 

συνάδελφους εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, απαντήστε στην ερώτηση που τέθηκε…   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η ανάγκη η οποία μας… είναι ότι  τα σώματα αυτά θέρμανσης 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, φθαρμένα, τρύπια,  οπότε μετά από 

τον πρόεδρο, από τον λυκειάρχη, τον γυμνασιάρχη εκεί ,  και εφόσον 

βρέθηκαν τα χρήματα, γιατί  μέχρι  τώρα έπρεπε να βρούμε μι α  

χρηματοδότηση, έναν κωδικό,  ας πούμε,  για να μπορέσουμε να 

υλοποιήσουμε.  Λοιπόν,  ικανοποιούμε αυτό το αίτημα… του χειμώνα.  

Ακόμα δεν πιάσαν τα κρύα, δεν είναι αργά… αντικατάσταση για να 

ζεσταίνονται τα παιδιά,  οι  μαθητές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στον κύριο Γαλάνη. Ποια είναι η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε 

απευθείας ανάθεση… να κάνουμε έστω έναν πρόχειρο διαγωνισμό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η αναγκαιότητα, η ερώτηση, κύριε πρόεδρε… στον άξονα… ότι δεν  

υπάρχουν χώρους για ενταφιασμούς των συμπολι τών μας.  Δηλαδή,  οι  
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χώροι είναι πάρα πολύ λίγοι,  οι  ανάγκες είναι,  δυστυχώς, πάρα 

πολλές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξηγήστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και με το σκεπτικό ότι… άμεσα, άμεσα ο 

Λευκώνας,  και  βλέπετε ότι  το κάνουμε μόνο σε αυτές… τις  περιοχές.  

Οι άλλες δεν έχουν τόσο αυξημένες ανάγκες.  Οι  συγκεκριμένες 

περιοχές έχουν όμως… με το καλό η… θεωρούμε σωστό και μετά από 

όλες αυτές τις… με τον κύριο πρόεδρο… αλλά και με το… όπως 

υπάρχει οστεοφυλάκιο… έτσι θεωρούμε ότι  άμεσα, σε εθελοντική 

βάση και μόνο  με τους άνω τους 50 ετών… είναι ένας,  είναι δυο,  είναι  

τρεις ,  ε ίναι πέντε,  αυτοί θα είναι χρήσιμοι μέχρι να ολοκληρωθεί η… 

να μπορέσουμε,  κύριε πρόεδρε,  να προχωρήσουμε άμεσα γιατί  υπάρχει  

μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.  

 Και όσο το θέμα το εξετάζαμε το τελευταίο διάστημα, τους  

τελευταίους μήνες,  υπήρχε μεγάλος προβληματισμός για το πώς μπορεί  

να υλοποιηθεί  ένα έργο μέσα σε ένα κοιμητήριο.  Και χρειάστηκε να 

φτάσουμε μέχρι να ρωτήσουμε… νομοθεσία ισχύει ,  ποια είναι… ποια 

είναι η επέκταση.  

Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά. Επειδή τα κοιμητήρια,  

κύριοι  συνάδελφοι,  είναι παλιά.  Είναι… νεκροταφείου αλλά είναι 

παλιά και δεν έχουν αυτές τις  προϋποθέσεις τις  σύγχρονες που βάζει  ο 

νόμος.  Είναι παλιά…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και κύριε Καρύδα, να προσθέσω… πέρα απ ό αυτό… γίνεται πάντα 

βάσει του νόμου και μάλιστα ο νόμος τι  προβλέπει.  Προβλέπει,  
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κατατίθενται  τουλάχιστον τρεις  προσφορές.  Πάνε σε μια επιτροπή και  

η επιτροπή βλέπει  την οικονομικότερη προσφορά. Αλλά… κερδίζουμε 

χρόνο. Δεν χρειάζεται ούτε να περιμένουμε πολλές μέρες και τα λοιπά. 

Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ.  

 Και επειδή μας έθεσε και ο πρόεδρος και ο παπάς ότι υπάρχει  

τεράστιο πρόβλημα… βέβαια σε αυτά τα οστεοφυλάκια αν μπορέσουμε 

να βάλουμε ένα,  δυο,  τρεις  νεκρούς που είναι θαμμένοι εδώ και 50,  

60,  70 χρόνια και δεν θα υπάρξουν,  κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε,  

αντιδράσεις… να αδειάσουμε δυο -  τρεις  τάφους για να μην… 

πρόβλημα μέχρι να γίνει ,  να γίνει  αυτή η δ ιαμόρφωση στον χώρο 

τον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Φωτιάδης….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  αλλοίμονο αν δεν  μπορεί να προβλέψει κανείς ,  ως  

δημοτική Αρχή, ότι  μια κοινωνία,  ένα χωριό,  θέλει  επέκταση 

νεκροταφείου και να το εμφανίζουμε ότι  προέκυψε τώρα. Αλλοίμονο. 

Δεν θέλω να το συνεχίσω διότι  δεν αντέχει  ούτε σε μια πρώτη σκέψη.   

 Δεύτερη σκέψη κάνουμε όλοι.  Είναι σίγουρο ότι  και τα δυο 

χωριά αυτά, κύριε Γαλάνη,  αντιλαμβανόμαστε,  δεν,  ψάχνετε τον τίτλο 

για να μην πάρουμε άδεια νεκροταφείου που θέλει  500 μέτρα και τα 

λοιπά και τα λοιπά.  

Δεν χρειάζεται να το ταλαιπωρούμε.  Στο θέμα … απευθείας να 

πάμε,  γιατί  σας το είπα και όταν συζητήσαμε.  Θέματα που είναι βατά 

τα ταλαιπωρούμε εδώ και ένα εικοσάλεπτο.  Ποιο είναι το θέμα μας;  

Σας είπαμε και θεωρώ ότι  έπρεπε να το σεβαστείτε,  ότι  δεν  

υπάρχει τοπική κουλτούρα για τα δυο χωριά της εκταφ ής,  δεν θα 
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λύσετε το θέμα, πάρτε τα και με ανάθεση τα οστεοφυλάκια.  Δεν θα 

λύσετε το θέμα. Κάντε την επέκταση, σας τα είπα εγώ και πέρσι.  Σας 

είπα και την προηγούμενη φορά… ο κύριος πρόεδρος είπε ότι  είμαι  

εκτός θέματος.  Πολύ μέσα στο θέμα είμαι.   

Και τώρα  σας ξανακάνω έκκληση, πως αλλιώς να σας το πω.  

Θέλετε να έχουμε θέματα; Δεν κάνουμε εμείς  στείρα αντιπολίτευση. 

Ίσως θα έπρεπε να τρίβουμε τα χέρια μας τώρα με αυτό που 

αποφασίζετε.  Και  βεβαίως να λέτε ότι ,  να,  τώρα προέκυψε. Είναι 

δυνατόν να το λέτε,  τώρα προέκυψε;  

Μα δεν βλέπατε ότι  γέμισε η καινούργια πτέρυγα; Δεν βλέπατε 

ότι  στα Καλά Δέντρα έχει  γεμίσει;  Ποια είναι η διοίκηση; Διοικώ 

σημαίνει  προβλέπω. Το βλέπατε.  Σας είπα,  ιδιαίτερα γ ια τον Λευκώνα 

τα χρήματα είναι πολλά. Που πήγαν εκείνα τα χρήματα;   

Και επίσης κάποια χρήματα, και εδώ όταν θεσπίσαμε το τέλος,  

ήταν ανταποδοτικό.  Δεν έπρεπε να τα πάρετε.  Έπρεπε να τα πάτε στα 

νεκροταφεία.  Ομοίως εννοώ και για τα Καλά Δέντρα. Και εκείνοι οι  

άνθρωποι πληρώσανε και έπρεπε να κάνετε προς τα κάτω μια 

προσθήκη.  Θα ρίχνατε τον ένα τοίχο,  θα είχατε τελειώσει.  Δεν,  

αργήσατε.  Και  μην βάζετε το θέμα και για τα δυο χωριά διότι  το ίδιο  

ισχύει  και για  τον Προβατά, το ίδιο ισχύει ,  παντού είναι  τα  

νεκροταφεία μέσα στους οικισμούς.   

Λοιπόν,  συμπερασματικά, έκκληση, πώς να σας το πω, δηλαδή; 

Γιατί  δεν είναι θέματα που πρέπει  να τα συζητούμε ούτε να τα 

ταλαιπωρούμε.  Κάντε την επέκταση στον Λευκώνα άμεσα. Κάντε την 

επέκταση στο χωριό Καλά Δέντρα άμεσα. Δεν υπάρχει κουλτούρα.  Θα 

έχουμε προβλήματα, έτσι;   
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Και σκαλίζετε και  την τάφρο… την τάφρο,  ξέρει  ο συντοπίτης  

εκεί ,  για να πέσει  ο υδροφόρος ορίζοντας,  γιατί… στα Καλά Δέντρα,  

έχουμε μακάβριες οπτικές εμπειρίες.  Σκηνές,  εκεί ,  τραγικές.  

Παρακαλώ, ανθρώπινα σας το βάζω. Μην ταλαιπωρούμε τώρα το 

Σώμα. Πως αλλιώς να σας το πω;  Κά ντε επέκταση στα νεκροταφεία.  

Ψάξτε όποιον τίτλο θέλετε αλλά διαθέσετε χρήματα. Μην μιλάτε για 

συντήρηση και τα λοιπά. Δεν ταιριάζει .  Και  επειδή ο Αντώνης έφυγε,  

ο Ηρόδοτος έλεγε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι ο  Αντώνης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον είδα τον Αντώνη. Ο Ηρόδο τος έλεγε,  το επίπεδο πολιτισμού κάθε 

κοινωνίας είναι,  προκύπτει  από την τιμή στους νεκρούς.  Προσέξτε το.  

Έτσι;  Μην μιλάτε.  Στον Λευκώνα δεν υπάρχουν τώρα τέτοιες ταφές.  

Είναι πολύ ψηλά, δεν θα είναι επισκέψιμο… δεν τις  θέλουνε.  Κάντε 

επέκταση.  

 Κάνατε μια περίφραξη επιφανειακή.  Δηλαδή, είναι δυνατόν να 

κάνετε μια περίφραξη με τσιμεντόλιθους από το 13 προς το 14 χωρίς 

να κάνετε διαμόρφωση του χώρου; Τώρα θα πάτε να κάνετε 

διαμόρφωση του χώρου, θα πέσουν οι  τσιμεντόλιθοι.  Τι  προχειρότητες 

είναι αυτές.  Είναι… το θέμα δεν θέλω να έχουμε αντιπαράθεση.  

 Να το τελειώσετε,  όμως, και για τους  δυο οικισμούς.  Το βάζουμε 

με διάθεση συναίνεσης.  Μην χρησιμοποιείτε προσχήματα. Πάρτε τα 

χρήματα που δώσαν οι  άνθρωποι και  κάντε τους νεκροταφεία.  Αφορά 

την αξιοπρέπεια  τους και το επίπεδο πολιτισμού τους.  Σεβαστείτε τις  

τοπικές κοινωνίες.  Πληρώσανε εξάλλου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

143 

Κύριε πρόεδρε,  εγώ δεν έχω καμία διάθεση αντιπαράθεσης.  Πράγματι,  

εδώ υπάρχει,  νομίζω, διάθεση συναίνεσης.  Αλλά τι  γίνεται… των 

κοινοτήτων. Πολύ σωστά ειπώθη κε.  Είναι σε χώρους,  όχι  τώρα, πολλά 

χρόνια,  που δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις… μεταξύ μας.  Όχι,  αλήθεια 

είναι… αλλά δεν είναι δική μου ευθύνη που… τα κοιμητήρια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για τα Καλά Δέντρα δεν… για τα… μπορείς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι 500…   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι 500 μέτρα, μια χαρά είναι.  Είναι το ρέμα και μπορείς.  Αλλά δεν 

είναι το θέμα αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ βλέπω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχετε δίκιο,  κύριε πρόεδρε,  αλλά επειδή… 

είπα κάτι  όμως, να το κλείνουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… να το κλείσουμε το θέμα. Φυσικά και θέλουμε να 

κάνουμε… ξέρετε πόσα έχω στείλει ;  Αλλά όταν οι  Διευθύνσεις του 

δήμου, που θέλουν να είναι σωστές και νομότυπες,  που εδώ… πολλές 

φορές,  μου λένε,  δεν μπορείς να κάνεις  επέκτα ση, πως θα κάνω 

επέκταση αν δεν γίνεται νόμιμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαμόρφωση θα κάνετε…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία… διαμόρφωση, παλεύουμε ένα χρόνο…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα λέμε όλα εδώ πέρα… σε παρακαλώ, 

κύριε συνάδελφε.  Σε παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επέκταση, διαμόρφωση… στον υφιστάμενο 

χώρο, κάνουμε ένα χρόνο, γιατί  και  οι  υπηρεσιακοί παράγοντες στις  

εποχές που ζούμε… την διαμόρφωση την λέγανε επέκταση. Και έπρεπε 

να πείσει… ότι  δεν είναι επέκταση, είναι διαμόρ φωση.  Αυτή είναι η 

αλήθεια.  Εγώ δεν υπεκφεύγω ποτέ.  Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.  Το 

αντιλαμβάνομαι.  Και φυσικά αντιλαμβάνομαι τα ήθη της περιοχής και  

το κλίμα που υπάρχει.  Πολύ σωστά.  

 Γιατί  λέω ότι  είμαι μέσα στα θέματα… στις Σέρρες… ότι εκεί… 

που να κάνουμε εκταφές.  Και φτάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο… δεν 

ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, που να επεκταθούν τα κοιμητήρια; Βλέπετε 

ότι  ειδικά… η Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα μεγαλώνει.  Είναι ένα 

κομμάτι της πόλης πλέον… που θα φτάσουμε; Πως θα… επέκταση; 

Είναι και δίπλα… εκε ί,  με το ρέμα παραδίπλα…  

Εγώ νομίζω ότι  δεν μπορείς νόμιμα να… να το δ ιαμορφώσεις το 

υφιστάμενο οικόπεδο, ναι.  Αυτό πιστεύω ότι  μπορεί  να γίνει ,  αυτό 

είναι και το αίτημα της δική μου… και πιστεύω ότι  θα πάνε όλα καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνοψίζοντας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  
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Συνοψίζοντας,  πιστεύω ότι  θα πάνε όλα καλά. Ήδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Περιφράξατε τον χώρο τώρα. Τι συζητάμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ήδη η δημοτική Αρχή βάζει  χρήματα, ένα πρώτο ποσό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι συζητάμε τώρα;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην με διακόπτετε… εσείς,  το  αντιλαμβά νομαι κι  εγώ και έτσι θα 

προχωρήσουμε.  Δεν διαφωνώ, έχετε δίκιο.  Στην διαμόρφωση θα πάμε.  

Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Αντιλαμβάνομαι… αντιλαμβάνομαι.  Και 

βλέπω ότι  έχετε την καλή διάθεση να το αντιμετωπίσουμε από κοινού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε,  νομίζω. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Έχει  

να πει  κάποιος κάτι  διαφορετικό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  ρε.  Προχωράμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  πρόεδρε,  εγώ δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ με την τοποθέτηση του 

κυρίου Φωτιάδη. Για συναισθηματικούς περι σσότερο λόγους…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό,  δεν είναι έτσι.  Μισό λεπτό,  κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) προσέξτε.  Δεν έχετε δικαίωμα τοποθέτησης 

κατά την ψηφοφορία…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) διαδ ικαστικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θέλω ούτε μια διαδικαστική σας παρέμβαση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν ξεχωρίσανε προτάσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε ψηφοφορία,  κύριε πρόεδρε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν ξεχωρίσατε προτάσεις.  Δηλαδή, ο  αντιδήμαρχος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Κύριε Κασαπίδη… στοπ. Ναι ή όχι .   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σε ποιο;  Σε ποιο… όχι,  αλλά το είπα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία… για το θέμα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μόνο για το πρώτο είμαι αρνητικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στο Α, ναι,  στο Β και στο  Γ.  Ως έχει .  Ως έχει  η εισήγηση. Ναι.  Ο 

κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι Α, ναι  Β-  Γ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν έχω άποψη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών; Παρών και ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κύριος 

Γιαννακίδης,  ναι… ναι.  Κύριε… ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς,  κύριε πρόεδρε… με την διευκρίνιση, παρακαλώ. Ναι στην 

τοποθέτηση, όμως άμεσα επέκταση…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμεσα, άμεσα…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το πρόγραμμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι έτσι.  Άμεσα. Άμεσα διαμόρφωση στο 15.  Όχι στο 16…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σαφής η τοποθέτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και… τα είπαμε αυτά. Εντάξει ,  ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ναι,  ναι,  ναι  και ο πρόεδρος.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας: φορητών οστεοθηκών για τις 

ανάγκες των δημοτικών κοιμητηρίων της .Κ. Λευκώνα και  της Τ.Κ. 

Κ. Δένδρων του Δήμου Σερρών Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ 

Γαλάνης Στ.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 593/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  προμήθειας και τοποθέτησης θερμαντικών  

σωμάτων στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 594/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  θειικού χαλκού (γαλαζόπετρα) για τον καθαρισμό  

των σιντριβανιών του Δήμου μας.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 595/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο 13… της υπ’ αριθμόν 419/2015 απόφασης δημοτικού 

συμβουλίου Σερρών περί έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού του δήμου 

Σερρών με την  εκκλησία της Ελλάδος.   

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 519/2015 απόφασης Δημ.  Συμβουλίου 

Σερρών περί ¨Έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Σερρών 

με την Εκκλησία της Ελλάδος¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντί του κυρίου…  ο οποίος επιστρέφει από Αθήνα, ο  αντιδήμαρχος 

κύριος Γκότσης θα εισηγηθεί το θέμα. 13.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση… σας παρακαλώ, για την συντομία του χρόνου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η πολεοδόμηση έγινε… έγινε σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμ α του 

80…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13ο  θέμα. Το διάβασα…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ρε παιδιά… μια παράγραφος είναι.  Μια παράγραφος… αλλάζει  

μια παράγραφος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν… η εκκλησία να είναι δικαιούχος.  Αυτό…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Απλό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας,  συνάδελφοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παράγραφο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προστίθεται μια παράγραφος… την διαβάσαμε… 447.350 ευρώ και ο  

εξωδικαστικός συμβιβασμός… με την αίρεση ότι  οι  

αντισυμβαλλόμενοι… θα αναγνωριστεί  τελικά ο δικαιούχος αυτής με 

την δ ιαδικασία και αναγνώριση… σύμφωνα με την… του άρθρου 23 

του νόμου 2882 του 2001… αυτή είναι η τροποποίηση για την οποία 

ξαναφέρνουμε το θέμα. Ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη και  για 

αυτό το φέραμε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  συγγνώμη, ένα λεπτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ερωτήσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ερώτηση θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ναι.  Προς τον κύριο…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Με την πράξη μας αυτή θα αναγνωρίσουμε ότι  η εκκλησία της  

Ελλάδος μέσα στο κεντρικό πάρκο των Σερρών έχει  δ ικό της οικόπεδο.  

Από πού το κληρονόμησε και πότε το κληρονόμησε…  δικαίωμα που 

έχει  η εκκλησία… Σερραϊκή κοινωνία και  ζητάει  αποζημίωση; Τι 

πράγματα είναι αυτά,  δηλαδή; Αυτή είναι η εκκλησία της Ελλάδος;  

Ζητά αποζημίωση από τους Σερραίους;… γιατί… θα πάνε κάπου 

αλλού. Για αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε,  κύριε  Γκότση, στην…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μετά το Δημόσιο αντάλλαξε περιουσία 

του…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν μας νοιάζει ,  ρε Γαλάνη. Για ποιο λόγο εμείς  να αναγνωρίσο υμε; 

Ζητάει από μας την καταβολή που δικαιούται…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Μα τι  είναι αυτά που λες,  κύριε… τι  είναι αυτά που λες τώρα; 

Πρόεδρε,  αν μου επιτρέπετε,  εμείς  δεν πρέπει να… ότι είναι της  

εκκλησίας.  Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουμε τον δ ικαιούχο… εμείς  

λέμε όχι .  Ανεξάρτητα από όλα τα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς,  κύριε Αναστασιάδη… όσα όχι  κι  αν πούμε…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εκτός εάν δεν θέλουμε.  Σταματάμε την διαδικασία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να σας απαντήσω, όμως. Επιτρέψτε μου να 

σας απαντήσω. Λοιπόν,  όσα όχι  κι  αν πούμε το ακίνητο αυτό ανήκει,  

είναι στην κυριότητα της εκκλησία.  Είναι,  έχει  καταχωρηθεί στα 

βιβλία καταγραφών με τον αύξοντα αριθμό 5580 και  κωδικό αριθμό 

Εθνικού Κτημοτολόγιου… 44… και τα λοιπά…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ωραία… γιατί  ζητάει αναγνώριση…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη  

Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Απάντηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα δώσουμε απάντηση.  Υπάρχει  αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου από 

την πλευρά της εκκλησίας…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εμείς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Εμείς ορίσαμε δικηγόρο…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Άσ’ τα αυτά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Κύριε πρόεδρε,  εμείς  αν πούμε ναι  είναι δικό τους.  Αν πούμε όχι ,  

υπάρχει  αμφισβήτηση. Απλά πράγμα τα είναι αυτά.  Τι θα πει  είναι 

εκκλησία,  δηλαδή;… κύριε δήμαρχε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, σεβόμαστε την άποψη σας,  διαφωνούμε όμως.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Καλά κάνετε… δεν είπα να συμφωνήσετε.  Όμως η ουσία ποια είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  ζήτησε τον λόγο να τον πάρεις…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άλλος θέλει  να τοποθετηθεί;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κύριος Φωτιάδης.  Θα δώσω πρώτα… Φωτιάδη, σε σας και στον 

κύριο Αναστασιάδη. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα ξεκινήσω με σας,  απευθυνόμενος σε σας.  

Διαμαρτυρόμαστε έντονα γιατί  επιτρέψατε να γίνει  ορθή επανάληψη 

και εν τέλει  έγινε παρέμβαση από την Αποκεντρωμένη και ήρθε το 

θέμα σήμερα, όταν αυτό το οποίο προσθέσατε δεν ε ίναι κάτι  τυπικό.  

Δηλαδή, κάτι  μικρούλι,  όπως το ορίζει  και σας κάνει  μνεία η 

Αποκεντρωμένη.  Είναι πολύ σοβαρό.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ουσιαστικό είναι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  το επιδιώξατε;  Μην το ξανακάνετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από όλα, κύριε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Μπορεί να είναι και… το ερώτημα .  

Μπορεί να απαντήσετε συνολικά. Αλλά θα ήθελα να με σεβαστείτε.  

Λοιπόν,  το θεωρούμε πρωτόγνωρο. Μια ολόκληρη παράγραφος η οποία 

είναι καθοριστική.   

 Και γιατί  είναι καθοριστική; Κύριε Γαλάνη, στην προηγούμενη 

συζήτηση απευθύνθηκα σε σας εγώ ο ίδιος και το  ηχητικό,  παρακαλώ, 

ίσως πρέπει να το βρείτε.  Σας ρώτησα, έχει  προκύψει η εκκλησία,  

όπως το λέει  εδώ, δικαιούχος; Σας το ρώτησα. Σας το ρώτησα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην μπερδεύετε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας το ρώτησα. Σας το ρώτησα. Παρακαλώ, το ηχητικό υπάρχει,  να το 

βρείτε και να το ακούσετε.  Και μου είπατε,  ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας εξηγήσω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και σας είπα,  εδώ τώρα βρήκε η κυρία Ιωαννίδου στον φάκελο, κύριε 

πρόεδρε,  δεν  ξέρω,  νομίζω αυτά δεν  υπήρχαν.  Τώρα τα βάλατε… διότι  

εμείς  θεωρήσαμε,  ως παράταξη,  δυνατή την εγγραφή… στο 

Κτημοτολόγιο,  τότε δεν έκανε αντιπερισπασμό,  δεν  αμφισβήτησε την 

ένσταση, άρα συμπερασματικά καταλήξαμε ότι  προέκυψε ως φυσικός  
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διάδοχος… αποφάσεις του νομάρχου του 80 που λέει ,  εκεί  είναι  

ιδιοκτήτης το ελληνικό Δημόσιο.  Το ελληνικό Δ ημόσιο.   

 Άρα, λοιπόν,  είναι  μαχητό και σοβαρό αυτό το δικαστήριο που 

θα γίνει ,  όπως λέει ,  στις ,  πότε λέτε;  Τον Γενάρη.  Θεωρώ, από 

παραδρομή, ποια  ήταν η ανάγκη χωρίς να υπάρξει τελεσίδικη 

απόφαση, όταν υπάρχουν αυτές οι  αποφάσεις,  όταν υπάρχει η αίσθηση,  

το δημόσιο αίσθημα των πολιτών, των δημοτών, γιατί  μπαίνουν και  

άλλες σκέψεις.  Εκεί ήτανε κτηνιατρείο.  Πως έγινε αυτή η αλλαγή 

ιδιοκτησίας;   

Και,  εν  πάση περιπτώσει,  θεωρώ ότι  όλα αυτά θα έπρεπε να 

τελεσιδικήσουν με το τελευταίο δικαστήριο και να προχωρήσο υν.  Δεν 

θα μπω στα άλλα επιχειρήματα.  Γιατί  βιαστήκαμε και γιατί  

προσπαθήσαμε να κάνουμε,  που δεν λέω ότι  είναι  κάτι  μεμπτό,  

πονηρό. Γιατί  προχωρήσαμε με αυτόν τον τρόπο;  

Η άποψη μου είναι ότι  δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση 

με αυτή την αίρεση. Δεν  μπορούμε να δώσουμε,  δηλαδή, τα λεφτά και  

να έχει  εμφανώς η απόφασης μας την αίρεση που λέει  ξεκάθαρα ότι  θα 

ενισχύει,  ότι  εφόσον αναγνωριστεί  ο τελικός δικαιούχος .   

Και,  εν πάση περιπτώσει,  κύριε Γαλάνη, βιαστήκατε να πείτε ότι  

εμείς  θα παρασταθούμε και θα πείτε τι ,  εκπροσωπώντας τον δήμο; Ότι 

αυτό είναι της εκκλησίας;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  εν πάση περιπτώσει,  και δ ιαδικαστικό να είναι,  κάνω ένα 

σχήμα λόγου, και απολύτως τυπικό να είναι επειδή,  κύριε Αγγελίδη,  

δυο συμβούλια πίσω πήραμε  απόφαση να προτείνουμε για το Πράσινο 
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Ταμείο για ένταξη, το Πράσινο Ταμείο και το επισκεφθήκατε και  

είδατε αν μπορούμε να το εντάξουμε,  παραδείγματος  χάριν,  και το 

έργο που απεντάχθηκε.   

Δηλαδή,  λέμε ότι  το Πράσινο Ταμείο δεν κινδυνεύει .  Και δεν  

κινδυνεύει ,  βεβαίως,  είναι ξεκάθαρο.  άρα, λοιπόν,  δεν υπάρχει εκείνο 

το επιχείρημα, να,  κλείνει  το Πράσινο Ταμείο,  να πάρουμε τις  500.000 

ευρώ γιατί  θα τα χάσουμε.  Ούτε τα χρήματα θα χαθούν.   

Και επίσης,  κύριε Γαλάνη, ευθαρσώς, ποιος πληρώνει τα  

υπόλοιπα που ξέρεις  καλά. Τα δικηγορικά και τα λοιπά. Και δεν μου 

απάντησες.  Θεωρώ ότι  αυτές οι  τοποθετήσεις πρέπει να τυχαίνουν 

απαντήσεων, καθαρές,  έτσι;  Δεν κάνουν κάποιοι  τους  καλούς προς 

κάποιους και κάποιοι  εδώ με ερωτήσεις εκτιθέμεθα, έτσι ;   

Παρακαλώ, εδώ ορκιστήκαμε πρωτίστως για το δημοτικό 

συμφέρον,  έτσι;  Και κάποιοι  δεν  μπορούν να βιάζονται και να 

παραχωρούν. Και εμείς  έχουμε τις  ανάλογες αγωνίες,  και εμείς  έχουμε,  

γελάς.   

Λοιπόν,  θεωρώ ότι  εδώ πρώτα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα 

συντεταγμένα, με βάση τον νόμο,  για  να μην τρέχουνε κάποιοι  να… 

ότι είμαστε καλά παιδιά και κάποιοι  να είναι κακά παιδιά.  Να το πω 

έτσι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι και η τηλεόραση αλλά, εν πάση περιπτώσει,  θεωρώ ότι  εδώ,  

κύριε πρόεδρε,  αντιλαμβάνεστε  ότι  δεν θα ήθελα τέτοιο χειρισμό, ως 

παράταξη. Θα έπρεπε να πάμε διαφορετικά,  να μην αφήνουμε 

εντυπώσεις και για το πώς,  ούτε το Πράσινο Ταμείο καταρρέει ,  ούτε 
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έχουμε αναγνώριση του τελικού δικαιούχου και εμείς  βιαστήκαμε και  

πήγαμε να αλλοιώσουμε και το απόσπασμα.  Δημιουργούμε 

εντυπώσεις και δεν  ταίριαζε.  Και για την εκκλησία.  Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… αναγνώριση δικαιούχου είναι προϋπόθεση που χωρίς 

αυτήν δεν  θα δώσει  το Πράσινο Ταμείο την αποζημίωση.  

Διαδικαστικά, όταν είναι να πάρεις  μια  αποζημίωση από μια τέτοια 

διαδικασία,  όπως είναι… είναι η… διαδικαστικά πρέπει να υποβάλλεις 

στο δικαστήριο αυτό το αίτημα, να το πω απλά, της αναγνώρισης 

δικαιούχου. Το έχει  υποβάλλει η εκκλησία.  Όχι  αναγνώριση 

κυριότητας.  Την κυριότητα την έχει  κατοχυρω μένη η εκκλησία.   

 Τώρα, εντάξει ,  δεν θέλω να υπερβώ τα… του δημοτικού 

συμβουλίου.  Εγώ… θεωρώ ότι  είμαστε όλοι καλά παιδιά.  Και είτε  

είναι η τηλεόραση εδώ, είτε δεν είναι ,  και να μην ήταν πάλι το ίδιο θα 

έλεγα. Θέλω να πω ότι  όλοι είμαστε καλοπροαίρετοι.  Ε πομένως, δεν 

είναι κανένας καλύτερος προς την πλευρά της εκκλησίας… χειρότερος.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πως δεν είναι… εμείς είμαστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει ο τίτλος κυριότητας,  όπως αναφέρει ο κύριος  δήμαρχος,  στο 

Κτημοτολόγιο με πράξεις  του Δημοσίου… στα υπ ουργεία και στο 

Δημόσιο,  αυτός ο χώρος του κτηνιατρείου περιήλθε στην εκκλησία της  

Ελλάδος.   

Έρχεται… η διαδικασία… που έκανε ο δήμος,  δεν έδωσε την 

αποζημίωση ποτέ μέχρι σήμερα και τώρα που έρχεται  η εκκλησία… το 

Πράσινο Ταμείο,  με την προϋπόθεση… εισήγησ η… με την αναγνώριση 

δικαιούχου και  η Οικονομική Επιτροπή όρισε δικηγόρο για την 
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υπόθεση και είχαμε… το θέμα αυτό στην Οικονομική Επιτροπή… 

Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Μυστακίδης,  πρέπει να μπει αυτός ο 

όρος.  Είναι τυπικός αλλά ουσιαστικός μεν για να τελει ώσει η όλη 

διαδικασία.   

Δηλαδή, χωρίς αυτό,  χωρίς την αναγνώριση δικαιούχου, όχι… 

αναγνώριση κυριότητας.  Μην το μπερδεύετε.  Αναγνώριση δικαιούχου 

της αποζημίωσης.  Δηλαδή,  η εκκλησία… αίτημα για να αναγνωριστεί  

το δικαίωμα της  για να πάρει την αποζημίωση αυ τή. Όχι για να 

αναγνωριστεί  αν ε ίναι κύριος… κύριος του ακινήτου… όποιος θέλει  

μπορεί να το αμφισβητήσει  όποτε θέλει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) νομική διαφορά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Η διαφορά η νομική είναι ότι  η κυριότητα της εκκλησίας είναι  

κατοχυρωμένη στο Κτημοτολόγιο.  Και… όποιος το αμφισβητεί  πρέπει  

να κάνει… στον δικαστή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) υπάρχει εκεί;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό λέω. Η πράξη της αναγνώρισης… που είναι για να πάρεις την 

αποζημίωση. Δηλαδή… την αποζημίωση,  συμφωνή θηκε το τίμημα… 

στο δικαστήριο για  να πάρεις την αποζημίωση… αν την πάρεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, δηλαδή, πρέπει να αποδειχθεί  αυτό το πράγμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το δικαίωμα της αποζημίωσης.  Όχι το δικαίωμα της κυριότητας…  
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(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διαδικασία που προβλέπεται  από τον νόμο. 

Και το Πράσινο Ταμείο… το ξέρετε εσείς  πολύ καλά, δεν θα την 

αποζημίωση αν η εκκλησία δεν ολοκληρώσει αυτή την διαδικασία…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης και μετά εσείς .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Γαλάνη,  πραγματικά… 

μπερδεύτηκα… στην κυριότητα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  αυτό σας λέω. Αφορά… το να πάρεις την αποζημίωση… η 

κυριότητα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην Ελλάδα. Τα πάντα γί νονται…  

δολοφόνους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μην παίρνετε τον λόγο.  Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Μην μιλάτε μεταξύ σας.  Κύριε  

Γρηγοριάδη, κύριε… σταματήστε επί  τέλους.  Σταματήστε να μιλάτε 

μεταξύ σας…  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  δεν ολοκλήρωσα…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  σταματήσατε να μιλάτε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  έγινε δ ιακοπή… πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε το μικρόφωνο και συνεχίστε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το επιχείρημα σας,  κύριε Γαλάνη… γι ατί  σε σχέση με το Πράσινο 

Ταμείο θα πρέπει  να υπάρχει κάποιος δικαιούχους,  υπάρχουν άλλοι 

δικαιούχοι,  νομίζω, εκεί  μέσα στον χώρο… τους οποίους να… και να 

διαθέσουμε εκεί  τα χρήματα. Επίσης,  γνωρίζει  ότι  η προϊστορία του 

οικοπέδου,  ότι  υπάρχουν κάποιες  γκρίζες  ζώνες  σχετικά με την 

κυριότητα.  

 Αντί,  λοιπόν,  και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αναστασιάδη,  

αντί  ο δήμος να εκμεταλλευθεί  αυτές τις  αμφιβολίες  που υπάρχουνε,  

που… σπεύδει να αναγνωρίσει την κυριότητα και να δώσει 

αποζημίωση στην εκκλησία.   

Πέρα από  την κυριότητα, αυτό το ξεπερνώ, εν πάση περιπτώσει,  

και να επαναλάβω σύντομα το επιχείρημα που είχα διατυπώσει  την 

προηγούμενη φορά και… κατά θα ψηφίσουμε και αυτή την φορά.  

Μπορεί να έχει  το νόμιμο δικαίωμα η εκκλησία να ζητάει  

αποζημίωση, δεν έχει ,  όμως, σε καμία περίπτωση το ηθικό δικαίωμα.  
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Διότι  δεν είναι κάποιος ιδιώτης… να δώσει οικόπεδο, έτσι,  για να 

εξυπηρετηθεί ένα κοινωφελές έργο.   

Όπως, λοιπόν,  επαναλαμβάνω το επιχείρημα μου που την 

προηγούμενη φορά μάλλον δεν έγινε κατανοητό.  Όπως, λοιπόν,  

απαιτεί  η εκκλησία ο δήμος να της παραχωρεί οικόπεδα για να χτίζει  

εκκλησίες έτσι και  με την σειρά της η εκκλησία θα πρέπει να έχει  την 

γενναιότητα και το ήθος να παραχωρεί από την μεριά  της οικόπεδο 

που προορίζονται γ ια τον λαό των Σερρών. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  ε ίστε μάρτυρας κι  εσείς  που θα… ο δικηγόρος της… 

κοινότητας στο συμβούλιο και ζήτησε να…  να δίναμε τάχα ενοίκιο 50 

ευρώ τον χρόνο, θυμάστε ντε.  Δεν το θυμάστε;… διότι  αν  λέγαμε ναι, 

βάζαμε 50 ευρώ, ήταν δικό του.  Και τα μνήματα και το σχολείο που 

ήτανε ελληνικά. Απλά πηγαίνανε και τα… εντάξει ;    

 Όμως είδες  η πονηριά τι  κάνει;  Και εδώ το ίδιο πράγμα 

συμβαίνει… από πού η εκκλησία της Ελλάδος απέκτησε ένα κτήμα 

εκεί  που… από πού; Άρα αυτή… κοίταξε,  πιο θρησκευόμενος από μένα 

δεν υπάρχει εδώ μέσα νομίζω. Και  εμένα δεν με ενδιέφερε άμα ο 

άλλος… τον δεσπότη και τον κάναν δεσπότη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό 

το πράγμα.  Τα δίκαια των πολιτών ορκίστηκα να υπερασπίζομαι.  

Έτσι,  πρόεδρε;  Έτσι είναι.   

Αν εμείς πούμε όχι ,  δεν  θα πάρει η μητρόπολη τα λεφτά, και  η 

εκκλησία της Ελλάδος; Να τα κάνει  τ ι ,  δηλαδή, τάχα; Δεν μπορούμε… 

να τα διαθέτουν… αυτό,  για αυτόν τον πνεύμονα; Γιατί  αυτό 
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χαρακτηρίστηκε πνεύμονας.  Αλσύλιο.  Τίποτε άλλο.  Αλσύλιο.  Ο 

πνεύμων της πόλεως.   

Τότε,  τότε… της Αγίας Βαρβάρας,  τα στρατόπεδα που είναι 

ελεύθερα. Υπήρχε μόνο αυτό.  Σήμερα, όμως… τα πράγματα. Και έχω 

παρακαλέσει πάρα πολλές φορές να κάνουμε ένα πολύγωνο για τους  

ιδιοκτήτες  και  μέσα σε ένα μήνα να κλείσει  το πρόβλ ημα… κάνουμε 

το αλσύλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε… που σου λέω. Το έκανε η 

εκκλησία και  μας ζητάει  μισό εκατομμύριο.  Σε μια Πολιτεία που είναι 

πτωχευμένη. Φτώχεια… ο δήμαρχος είπε θα κλείσει  το δημαρχείο.  

Κύριε πρόεδρε,  ο δήμαρχος είπε θα κλείσει  το δημαρχείο.  Ακούτε;  Και 

λέει  500.000 δραχμές η εκκλησία της Ελλάδος; Να τα κάνει  τι ;  Ο 

κόσμος έξω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσύ τι  θα κάνεις… αυτή την περίοδο;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Σε παρακαλώ,  κύριε… κάνε την δουλειά… εγώ… δεν με ενδιαφέρει.  

Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος στην πόλη μου, στους συμπολίτες  μου. 

Αυτή είναι η αποστολή μου. Αυτά, κύριε πρόεδρε.  Εγώ λέω όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω. Τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμένα λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης έπρεπε να είναι εδώ, κύριε  πρόεδρε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ είμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη. Δεν σας είδα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης και η κυρία Καλώτα. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  και σε σας,  κύριε Γαλάνη, απευθύν ομαι,  διότι  

αυτό το έγγραφο της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου προς το 

δικαστήριο δεν μας το είχατε την προηγούμενη φορά. Τώρα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να το βρεις ,  κύριε Φωτιάδη;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, Αντώνη. Λοιπόν,  εδώ,  κύριοι  συνάδελφοι,  διαβάζω από 

την σελίδα 3 αυτολεξεί .  Επειδή για την ένδικη αίτηση… θα 

προσκομίσουμε έγγραφα και θα εξετάσουμε μάρτυρες προσκομίζοντας 

και το σύνολο των εγγράφων και βεβαιώσεων που προβλέπονται και 

απαιτούνται από τον νόμο.  

 Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να προβούμε στην άσκηση του 

ένδικου… ένδικης αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχου, προκειμένου να 

αναγνωριστούμε δικαιούχοι του ένδικου… που ρυμοτομείται στο… 

προκειμένου να… και τα λοιπά.  
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 Και πίσω, λοιπόν,  στο τελευταίο φύλλο της… του πληρεξούσιο 

δικηγόρου λέει .  Αιτούμεθα να γίνει  δεκτή η ένδικη αίτηση να 

αναγνωριστούμε κύριοι  της αναλυτικώς περιγραφόμενης από το 

ιστορικό της παρούσης ιδιοκτησίας μας.   

 Νομίζω καταλαβαίνουμε Ελληνικά όλοι.  Σαφέστατα περιγ ράφει  

και στην μια διατύπωση, θα προσκομίσουμε χαρτιά,  μάρτυρες,  για να 

προκύψουμε δικαιούχοι.  Διότι  στα συνημμένα αλλού είναι το ελληνικό 

Δημόσιο ιδ ιοκτήτης και αλλού δηλώθηκε το συγκεκριμένο επίμαχο από 

την εκκλησία.   

Ένα ερώτημα ήταν,  όπως σας είπα,  το δηλώνω στο 

Κτημοτολόγιο,  το ιδιοποιούμαι  και το σώζω; Όχι βέβαια.  Άρα, λοιπόν,  

το θέμα είναι ανοιχτό για μας.  Κύριε  Αγγελίδη,  εμείς  λέμε το θέμα να 

το πάρετε πίσω. Δεν έχει  ολοκληρωθεί.  Είναι άσχημο να δημιουργούμε 

άσχημες  εντυπώσεις για την εκκλησία.  Έχου με τον χρόνο, να δείξουμε 

όλοι υπομονή, να καθαρίσει  ολότελα το όλο θέμα, να το 

διεκδικήσουμε στο δικαστήριο.  Να το διεκδικήσουμε και να δούμε… 

το δικαστήριο αποφασίζει  και στην συνέχεια εμείς  προχωρούμε.   

Νομίζω αυτή είναι  μια λογική εξέλιξη και αυτήν,  κύ ριε  πρόεδρε,  

ψηφίζουμε γ ια να χάνουμε χρόνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη. Εννοείται για να πάρεις την αποζημίωση με αυτή την 

διαδικασία πρέπει  να έχεις… εγώ… στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο… ο κύριος Μυστακίδης  μας παρουσίασε το θέμα, δεν  

αποκόμισα από κάποιο έγγραφο ή από κάποιον συνάδελφο, έγγραφο 

μιλάμε,  κυριότητα με έγγραφο,  όχι  τα λόγια,  ότι  αμφισβητεί  την 

κυριότητα αυτή που προέκυψε μέσα από ΦΕΚ και νόμους 

συγκεκριμένους.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

165 

 Αν κάποιος συνάδελφος θέλει  να βοηθήσει τον δήμο και νομίζει  

ότι  έχει  κάποιο έγγραφο που αμφισβητεί  την κυριότητα να δώσει… 

στον κύριο Μυστακίδη,  στην Νομική Υπηρεσία.  Η Νομική Υπηρεσία 

θα παραστεί  στην… αυτή.  

 Εγώ, θα σας έκανα… σας έλεγα ότι  αυτή είναι η διαδικασία για 

να αναγνωριστεί  κάποιος δικαιούχος  αποζημίωσης,  φυσικά πρέπει ν α 

είναι κύριος του ακινήτου. Αν δεν είναι κύριος του ακινήτου πως θα 

την πάρει ;  Αυτό νομίζω συμφωνούμε.  Δεν διαφωνούμε.   

Αλλά εδώ δεν βλέπω κάποιον συνάδελφο εδώ, όσες προσπάθειες  

και αν έγιναν… κατανοώ πιο πολύ την επιχειρηματολογία… παρά όλα 

τα υπόλοιπα,  που… επισήμως να αμφισβητούν εγγράφως την 

κυριότητα. Αν υπάρχει κάτι  τέτοιο,  δώστε το.  Η Νομική Υπηρεσία θα 

παρασταθεί.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελειώσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα, συγγνώμη. Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτρ οπής,  κύριε Γαλάνη, αν 

θυμόσαστε,  δεν ψήφισα γιατί  θεώρησα ότι  η εισήγηση είχε πάρα πολλά 

κενά και δεν είχε  την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας από τους  

δικηγόρους μας.  Και όταν την ζήτησα είπατε ότι  θα συζητηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ήρθα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό,  με 

τεκμηριωμένη με τα έγγραφα που είχα και ψηφίσαμε,  νομίζω όλοι ναι,  
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έχοντας πειστεί  από όλα αυτά τα στοιχεία που μας φέρατε,  από τον 

δήμαρχο, που είπε ότι  ο χρόνος τρέχει  για το Πράσινο Ταμείο.   

Βλέπω εδώ, όμως,  σήμερα, τον ίζω μάλλον,  το πόσο βιαστικά… 

δηλαδή, στο γρήγορα, χωρίς στοιχεία ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή,  

τα απαραίτητα στοιχεία,  γιατί  νομίζω ότι  το αναγνωρίσατε και δώσατε 

έναν αγώνα για να συλλέξετε στοιχεία για να παρουσιάσετε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Πολύ… προσπάθεια.   

Τώρα δίνεται,  σήμερα, μια άλλη διάσταση η οποία με 

προβληματίζει .  Είμαι υπέρ του να γίνει  το πάρκο,  υπέρ του να 

προλάβουμε να σώσουμε τα χρήματα αλλά νομίζω ότι  πρέπει να 

αποσυρθεί,  να το δείτε,  να το δούμε,  να το δείτε η δημοτική Αρχή και 

να το δούμε και λίγο νομικά ακόμα περισσότερο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  δεν ε ίναι… ο κύριος 

Αγγελίδης,  όμως επειδή δεν  είναι  νομίζω ότι  προσπαθώ να τον 

βοηθήσω και εγώ και οι  άλλοι συνάδελφοι.  Μα η υπόθεση είναι… 

αφού ορίστηκε δικάσιμος.   

 Όποιος νομίζει  ότι  μπορεί να αμφισβητηθεί η κυριότητα αυτή… 

ψηφίσουμε τώρα. Ο κύριος Μυστακίδης έφερε το θέμα εδώ… το έφερε 

από την Κτηματική,  από την υπηρεσία του… να διατηρήσει την 

ακίνητη περιουσία του δήμου. Αν αυτοί δεν έχουν κάποιο έγγραφο, 

κάποιον τίτλο που να αμφισβητεί  τον τίτλο της εκκλησίας,  εάν εσείς  

δεν τον έχετε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μην μπερδεύεστε… δεν ξέρω γιατί… κατανοητός.  Είναι δύσκολα αυτά 

που λέω;  Τίτλος κυριότητας είναι  ένας και μοναδικός.  Αν έχεις  

κάποιον άλλον τον φέρνει ς  και αμφισβητείς…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την ίδια μέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ… την ίδια μέρα, ίδια μέρα, 

αν θυμάμαι καλά,  στην Οικονομική Επιτροπή, ορίσαμε και δικηγόρο 

για αυτή την υπόθεση, της αίτησης αναγνώρισης δ ικαιούχου,  της 

εκκλησίας.  Και καλά κάναμε.  Γιατί  ε ίμαστε συνεπείς με τον νόμο.  

 Αλλά ξαναλέω, δίνεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αν κάποιος  

θέλει  να αμφισβητήσει την κυριότητα αυτή να προσκομίσει  στοιχεία.  

Αλλά εγώ δεν  τα  έχω. Ο κύριος Μυστακίδης αυτά που μας έδει ξε 

εδώ… μας έδειξε ότι  ανήκει στην εκκλησία… Κτημοτολόγιο,  ανήκει  

στην εκκλησία.  Όποιος έχει  κάποιον άλλο τίτλο… αμφισβητεί  την 

κυριότητα… να τον φέρει στον κύριο Μυστακίδη και στην Νομική 

Υπηρεσία.  Ποιος θα πει  όχι;  Τόσο απλό είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αποζημίωση δεν παίρνει  κανείς  αν δεν 

αποδείξει  ότι  είναι… αποζημίωσης.  Δηλαδή, δικαιούχος… τόσο απλό 

είναι το πράγμα. Δεν υπάρχει θέμα σήμερα. Το θέμα είναι  στο 

δικαστήριο.  Όποιος έχει  στοιχεία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Δευτερολογία.  Όποιος θέλει  να δευτερολογήσει.  Ο 

κύριος Φωτιάδης,  όχι .  Η κυρία Καλώτα;  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ… να μην δεχθούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρε Αντώνη, τρεις  φορές μίλησες για αυτό το θέμα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Μην μιλάτε,  κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας αφαιρέσω τον λόγο.  Παρακαλώ πολύ. Τοποθετηθείτε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Έχουνε μπει δικαστήρια και πήγαν φυλακή ιερείς… μην τα λες σε μας,  

δικηγόρε.  Ακούς; Αλλού να τα πεις .  Εμείς λέμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α . :  

Κύριε πρόεδρε,  σε παρακαλώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνε την τοποθέτηση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν με αφήνετε… αποσύρτε το θέμα,  παρακαλώ. Δικαίωμα σας είναι.  

Όμως, ένα θέλω να ξέρετε.  Με αυτό το πράγμα… την εκκλησία της 

Ελλάδος,  δ ιότι  ε ίναι εκκλησία,  δεν είνα ι εκκλησία που… την 

κατατάσσετε κάπου αλλού. Την εκκλησία προσπαθούμε να 

προστατέψουμε διότι  ολισθαίνει  εδώ. Ολισθαίνει .  Για αυτό λέω να το 

αποσύρετε το θέμα. Η εκκλησία,  ορισμένοι… μουγκρίζουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να μιλήσω  εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα είχε έρθει  και  την προηγούμενη φορά αφού 

εξετάστηκε εξονυχιστικά και από την Νομική Υπηρεσία και από το 

Κτημοτολόγιο,  έτσι;  Είναι ξεκάθαρο ότι  το ακίνητο,  η κυριότητα του 

ακινήτου ανήκει  στην εκκλησία.  Αυτό δεν μπορούμε να το 

αμφισβητήσουμε.   

 Αν πάμε τώρα σε μια διαδικασία τέτοια αμφισβήτησης,  μπορεί να 

κρατήσει αυτή η δ ιαδικασία 10 -  20 χρόνια,  ναι,  10 -  20 χρόνια.  Εδώ 

εμείς θέλουμε οι  υποθέσεις να κλείνουν.  Να τρέχουνε,  έτσι,  το  

κεντρικό πάρκο να το απαλλοτριώσουμε.   

Τα χρήματα αυτά που παίρνουμε από το Πράσινο Ταμείο δεν  

είναι χρήματα του ταμείου του δήμου. Είναι από το Πράσινο Ταμείο.  

Και τα δίνει  μόνο για αυτόν τον σκοπό. Για αποζημιώσεις του 

κεντρικού πάρκου.   

Λοιπόν,  βεβαίως… μακάρι να μπορούσαμε να  το πηγαίναμε σε 

απαλλοτριώσεις άλλων ιδιωτών. Όμως υπάρχει τέτοιες χρονοβόρες 

διαδικασίες που βρίσκονται στα δικαστήρια και  δεν μπορούμε αυτά τα 

χρήματα να τα πάμε,  αν δεν τελεσιδικήσουν τα δικαστήρια,  δεν  

μπορούμε να πάμε να τα αποζημιώσουμε ιδιοκτησίες.   

Και απέμεινε το θέμα αυτό με την εκκλησία.  Απευθυνθήκαμε και 

με έγγραφα μήπως μας το δώσει δωρεά και τα λοιπά. Είναι ανένδοτη.  

Είναι κάθετη η εκκλησία.  Τώρα αν θέλετε να κωλυσιεργούμε και να 

μην κλείνουν ποτέ τα θέματα και  να μένουν μετέωρα, μετέωρα,  

βεβαίως μπορεί να κοσκινίζουμε συνέχεια.   
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Τα χρήματα, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, από το Πράσινο 

Ταμείο κινδυνεύουν να χαθούν.  Μας το είπαν οι  ίδιοι .  Τα χρήματα 

αυτά είναι από το 2012. Και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε 

λόγω των συνεχών,  λόγω ότι  ήταν συνέχεια οι  ιδιώτες στα δικαστήρια.  

Γιατί… και τα λοιπά. Και μας λένε,  δεν μπορούν να περιμένουν εσαεί 

αυτά τα χρήματα. Πάρτε τα ή θα τα πάρετε ή θα σας τα πάρουμε τα 

χρήματα.  

Άρα γιατί  να μην κλείσουμε μια υπόθεση; Και στο κάτω -  κάτω,  

δηλαδή, γιατί  να εμπλακούμε από την στιγμή που η κυριότητα ανήκει  

στην εκκλησία,  η εκκλησία είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου,  δεν είναι ένας ιδιώτης,  λοιπόν… η εκκλησία τα λεφτά θα τα 

χρησιμοποιήσει για κοινωφελείς σκοπούς.   

Μα είναι τόσο καθαρό το θέμα. Και  αν κάποιο ς έχει  στοιχεία ότι  

δεν είναι  της εκκλησίας το ακίνητο αλλά είναι δεν  ξέρω ποιανού, ας τα 

φέρει τα στοιχεία.  Δεν υπάρχουν… εδώ. Να πάμε στα δικαστήρια και 

να πολεμήσουμε και να μην κλείσει  ποτέ το θέμα;  

Αν ήταν ιδ ιώτης να το κάναμε.  Είναι  η εκκλησία.  Η εκ κλησία τα 

λεφτά αυτά θα τα πάρει και θα τα δώσει για κοινωφελείς σκοπούς.  Το 

θέμα, νομίζω, έχει  κλείσει ,  θα περάσει και θα τελειώσει.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  το θέμα έληξε και… σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Ο κύριος Δούκας,  ναι.  Η κυρία Κα λώτα, ναι.  Ο κύριος  Αναστασιάδης 

Ηλίας,  ναι.  Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μπορώ να τοποθετηθώ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή ναι ή όχι  με κάποια…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα ψηφίσουμε ναι.  Ο κύριος Γιαννακίδης ειδικά έχει  δίκιο… το 

πράγμα είναι αλλιώς.  Αν κάποιοι  δήμαρχοι είναι χο υβαρντάδες και… 

έτσι αβέρτα χρήματα στην εκκλησία… ο λαός και αν η εκκλησία σε 

τέτοιες καταστάσεις ζητάει  χρήματα, πάλι την πληρώνει ο λαός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Το θέμα… και όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Όχι ο κύριος Γιαννακίδης.  Όχι η κυρία Γεωργούλα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  πρόεδρε,  να γραφτεί .  Να αποσυρθεί  

και με την συζήτηση και την απόφαση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι,  ναι  και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 596/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και πάμε στο 14 ο .  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 από  την Οικονομική 

Υπηρεσία του δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επ’ αυτού.  Ομόφωνα ν αι.   

Έγκριση αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικ έτους 2015 που αφορά ΚΑΕ (Αναμ. 98)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 597/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ (Αναμ. 118)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 598/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ  για δαπάνες επιμόρφωσης 

προσωπικού (Αναμ. 117)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 599/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά επιχορήγηση Δήμου Σερρών για το εκλογικό 

επίδομα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 600/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά το φόρο ζύθου.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 601/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

15ο  θέμα. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

δήμου Σερρών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τ ίτλο,  διερεύνηση της  

ευστάθειας των… της ακρόπολης και… διερεύνηση διαφόρων μεθόδων 

σταθεροποίησης,  με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κύριο Γκότση.  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και του Α.Π.Θ. για την εκπόνηση ερευνη τικού 

προγράμματος  με τίτλο: ¨Διερεύνηση της ευστάθειας των πρανών 

του Λόφου της Ακρόπολης και πολυκριτηριακή διερεύνηση 

διαφόρων μεθόδων σταθεροποίησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει  κάθε δημοτική Αρχή,  χρόνιο θέμα.  

Λοιπόν,  σήμερα καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση να δώσουμε στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ιδ ιαίτερα στην πολυτεχνική σχολή, να 
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κάνει μια έρευνα… όλου του λόφου… όλου του λόφου και να μας 

δώσει σε ποια σημεία,  να μας δώσει,  οι  πολιτικοί μηχανικοί μέσα από 

αυτή την έρευνα, να μας δώσουν εναλλακτικές λύσεις,  όχι  μια 

μονοσήμαντη, αλλά εναλλακτικές  λύσεις για να μπορέσουμε να 

κρατήσουμε το πρανές ή τους βράχους ή ότι  επικίνδυνο υπάρχει στον 

λόφο. Βέβαια ,  εδώ θέλω να πω ότι  υπάρχει  μια ένσταση και θα 

διαβάσατε,  από τον σύλλογο των γεωλόγων;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γεωλόγων Ελλάδος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γεωλόγων Ελλάδος,  ναι,  γεωλόγων Ελλάδος οι  οποίοι  αμφισβητούν ότι  

η έρευνα αυτή είναι μελέτη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η έρευνα… δεν είνα ι έρευνα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι μελέτη,  η έρευνα, δεν ε ίναι έρευνα, είναι μελέτη.  Είναι το ίδιο 

πράγμα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει .  Άλλο έρευνα, άλλο μελέτη.  

Η έρευνα ερευνά όλον,  θα ερευνήσει όλο τον λόφο και θα 

επικεντρωθεί στα σημεία τα επικίνδυνα. Μελ έτη και μετά από την 

έρευνα, μετά από την έρευνα, επαναλαμβάνω, θα βγει  στον αέρα η 

μελέτη.  Είναι το δεύτερο στάδιο.   

 Λοιπόν,  ο  Σύνδεσμος Γεωλόγων… Ελλάδος,  δεν  ε ίναι ερευνητικό 

κέντρο, δεν μπορεί να κάνει  αυτή την δουλειά.  Είναι στο δεύτερο 

στάδιο που θα  βγει  η μελέτη στον αέρα. Ευχαριστώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος  Φωτιάδης.  Ο κύριος Αντώνης 

Αναστασιάδης…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το δικό μας ανώτατο ίδρυμα ρωτήθηκε; Έχουμε προσφορές από άλλα 

ιδρύματα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξέρω αν,  εδώ, το… εννοείται.  Αν έχει  ερευνητικό τμήμα. Δεν ξέρω 

αν έχει .  Γιατί… διότι  εδώ δεν είναι  ερευνητικό κέντρο. Δηλαδή, το 

ερευνητικό κέντρο τι  περιλαμβάνει;  Περιλαμβάνει γεωλόγους,  

περιλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς,  περιλαμβάνει  όλες τις  επιστήμες  

οι  οποίες,  ας πούμε,  όλες μαζί…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  εγώ ρώτησα κάτι  συγκεκριμένο τώρα. Ρώτησα, 

ρωτήθηκε το ΤΕΙ; Διότι  το ΤΕΙ,  τώρα είμαι υποχρεωμένος να πω, θα 

μπορούσε να κάνει  μια σύμβαση με το Μετσόβιο και  να μας δώσει 

αυτό.  Λέω. Εγώ ρώτησα, ρωτήθηκ ε το ΤΕΙ;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  διότι  δεν είναι ερευνητικό κέντρο. Αν τώρα… καραμπόλα, να 

μπούμε μεσάζοντα στο ΤΕΙ και  τι  είναι… πανεπιστήμιο και  λοιπά, 

αυτό δεν έγινε.  Πήγε απευθείας στο ερευνητικό κέντρο, που είναι το 

πολυτεχνείο,  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμ ιο Θεσσαλονίκης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχα κάνει  κι  εγώ μια ερώτηση. Εκτός αν δεν θέλετε να απαντήσετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποια;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν πήραμε προσφορές και από άλλα ιδρύματα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε όχι .  Κατευθείαν είπαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο μια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερευνητικό κέντρο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  

πολυτεχνική σχολή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το νούμερο το ψάξατε αλλού;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι είπαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα νούμερο και το φέρατε… το Μετσόβιο δεν το ρωτήσατε.  Λέ ω, 

παραδείγματος χάριν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.  Προτιμάμε,  προτιμάμε τα πιο κοντινά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι και το ΤΕΙ,  λοιπόν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα ΤΕΙ είπαμε δεν είναι… δεν υπάρχει ερευνητικό κέντρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, ερώτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  αυτό το κάνατε από φόβο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Βεβαίως.  Είναι πρόβλημα. Τα ξέρεις… το ξέρεις .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Απλώς είδα… να κατοχυρωθεί ο δήμος και η δημοτική Αρχή για αυτά 

που μπορούν να συμβούνε… εγώ έχω μια άλλη άποψη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος,  συνάδελφοι;  Ο κύριος Φωτιάδης και ο 

κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  θεωρώ το ποσό ιδιαίτερα υψηλό, υπερβολικά 

υψηλό, και θεωρούμε ότι  το στοιχειώδες που έπρεπε να κάνει  η 

δημοτική Αρχή, θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα στο ΤΕΙ και ως 

τεχνικό σύμβουλο,  να το πω έτσι,  και ως ενδιάμεσο αλλά και το 

στοιχειώδες είναι να έπαιρνε προσφορές και από αλλού.  

Θεωρούμε ότι  το ποσό είναι υψηλό και θεωρούμε ότι  την δουλειά 

μας μπορούσαμε να την κάνουμε με το ΤΕΙ γι α να 

πραγματοποιήσουμε,  πραγματικά να δώσουμε περιεχόμενο σε αυτό που 

λέμε,  ότι  στηρίζουμε και το τοπικό ίδρυμα και να κάνει  και αυτό 

έρευνα. Θα μπορούσε να κάνει  χρήση κάποιων ειδικών επιστημόνων 

από άλλα ιδρύματα και να μας κάνει  και αυτή την ερευνητική.  Κατά τα 

λοιπά θεωρώ ότι  η τιμή είναι και υψηλότερη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ… θα συζητήσουμε και η άποψη του είναι σεβαστή. Και στο 

γραφείο το συζητήσαμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την τοποθέτηση σας.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  ο λόφος της ακροπόλεως δεν είναι υδροφόρος.  Δεν 

έχει  πρόβλημα… δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Θα μπορούσε να… την 

μελέτη… υπάρχει αυτό.  Είναι,  δήμαρχε,  δεν με ακούς.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πως, σε ακούω, σε ακούω, βεβαίως.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να κάνουμε ενδεχόμενες εκρήξεις… ένα 

γύρω-  γύρω… και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ανατολική πλευρά 

μόνο… που είναι  ο βράχος… εκεί είχε ένα πρόβλημα το οποίο 

κάναμε… αντιστηρίξεως.  Δεν υπάρχει πρόβλημα… δηλαδή… αλλά 

μπορούσαμε και εμείς  με λίγα λεφτά… οι δικοί μας οι  μηχανικοί,  

άποψη μου βέβαια,  με ελεγχόμενη αυτή, έκρηξη… τελειώνει η ιστορία.   

 Δεν είναι… και  επικίνδυνα να γίνει  ολίσθηση… δεν είναι… ούτε 

έχουμε νεροφαγώματα, δ ιότι  είναι… έχει  χώμα… αυτό ήθελα να πω, 

τίποτα άλλο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο λέξεις  θα πω.  Το θέμα το υλοποιεί  η δημοτική αυτή Αρχή διότι  

είναι αίτημα, το ξέρει  και ο Αντώνης,  πολιτών εκεί ,  στην γύρω 

περιοχή, χρόνια τώρα. Θα μας σκοτώσετε,  θα μας κάνετε,  θα μας … και 

μάλιστα ο προηγούμενος… ο κύριος Βλάχος,  είχε  και  πρόβλημα… άρα,  

λοιπόν η ανάγκη… των πολιτών μας,  μας αναγκάζουν να κάνουμε…  

 Και θέλω να σας πω, η χρηματοδότηση, αξίζει  να σας το πω και 

τελειώνω, κύριε  πρόεδρε,  είναι  από την ΣΑΤΑ του 13 και ΣΑΤΑ το υ 

14.  ΣΑΤΑ 13, 21.000, ΣΑΤΑ 14, 12.210. Ευχαριστώ πολύ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς… για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων που λέτε,  αλλοίμονο σας 

αν γίνει  κάτι  και χαθούνε ζωές.  Αν γίνει  ένας σεισμός και τα λοιπά. 

Λοιπόν… για αυτό τον λόγο,  για αυτό τον λόγο… να τελειώ νουμε.  Για 

αυτό τον λόγο,  λοιπόν,  γίνεται αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.  

 Το ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να καταλήξει ότι  δεν θέλει  

τίποτα να γίνει .  Ή μπορεί μια ήπια παρέμβαση να γίνει .  Τελικά αν 

καταλήξει ότι  πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις,  μετά θα γίνουν 

διαγωνισμοί  για τις  μελέτες και μπορούν να συμμετέχουν όποιος 

ειδικός επιστήμονας θέλει .  Τώρα, οι  υπηρεσίες μας ερεύνησαν το θέμα 

γιατί  όλοι συμφωνούν ότι  η καλύτερη λύση είναι το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο για το ερευνητικό πρόγραμμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξανάδε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  έχουν ξανάρθει,  το έχουν ξαναδεί το θέμα… όσον αφορά το ποσό,  

πόσο κοστίζει ,  ξέρετε πολύ καλά ότι  δεν το βγάζουμε εμείς .  Το 

βγάζουν οι  υπηρεσίες που έχουν κάποια δεδομένα,  κρίνουν,  κάνουν 

και καταλήγουν σε ένα ποσό. Πως θα πω εγώ, όχι ,  10  ή 20; Που θα 

βασιστώ; Ή κάποιος θα προτείνει  ένα άλλο ποσό,  να το καθίσει  να το 

αναλύσει και να τεκμηριώσει ότι  τόσα… και όχι… λοιπόν,  αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε,  το βάζω σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι . 

Κυρία Καλώτα, ναι .  Ο κύριος Αναστασι άδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Καρύδας,  ναι.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης,  ναι.  Ναι ο 

κύριος Γιαννακίδης,  η κυρία Γεωργούλα. Κύριε Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην σκοπιμότητα ναι,  στην διαδικασία όχι .  Δηλαδή, αυτό που…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι ο κύριος… ναι η κυρία Ιωαννίδου, ναι ο  κύριος Γκότσης 

και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 602/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε,  συνάδελφοι,  στο 16 ο .  Έγκριση εκμίσθωσης δια 

δημοπρασίας… αγρού… στην…  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού του  

οικισμού Μετοχίου της .Κ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάν ης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 603/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

17. Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας και 

τεχνικού ασφαλείας από εταιρεία… στον δήμο Σερρών για χρονικό 

διάστημα από 14/11/15 έως 13/11/16… ενός έτους από την υπογραφή 

της σύμβασης.   

 

ΘΕΜΑ 17ο:  

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργα σίας και 

Τεχνικού Ασφαλείας από εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών για 

χρονικό διάστημα από 14 -11-2015 έως 13-11-2016 ή ενός έτους από 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να πείτε κάτι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  τελείωσε,  αντιλαμβάνομαι… αλλά δεν είναι και ο κύριος… 

τοπογραφικό για αυτό το χωράφι ,  το  προηγούμενο θέμα, κάναμε; Για 

την εκμίσθωση…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να εκμισθωθεί,  κύριε Φωτιάδη… οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, έγινε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σίγουρα θα έγινε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά, γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το έχω δει  με τα ματάκια μου το τοπογραφικό αλλά χωρίς  

τοπογραφικό δεν μπορεί να νοικιαστεί  αυτό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το αντιλαμβάνομαι  αλλά επειδή νοικιάσαμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) που κάνει  τις  εξαιρέσεις.  Δεν είναι σαν τα 

άλλα που…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν είναι στις  εξαιρέσεις… αλλά δεν νοικιάζουμε αν δεν,  δεν μπορεί…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να προχωρήσουμε,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το 17,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  συγγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την ερώτηση. Έχουμε δυο λεπτά για να πάρουμε παράταση από 

το Σώμα. Παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχουμε προσφορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχει προσφορά από άλλη εταιρεία.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εδώ πρέπει να σας πω ότι… δεν υπάρχουν πολλές σε όλη την Ελλάδα. 

Εδώ προτείνουμε την απευθείας ανάθεση διότι  είχαμε,  σας το έχω 

ξαναπεί,  είχαμε ένα κακό προηγούμενο με μια εταιρεία… που ήρθε 

από Σπάρτη και  η οποία δεν προσέφερε υπηρεσίες  και για αυτό τον 

λόγο προτιμήσαμε  αυτόν τον τρόπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια προτείνετε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ορίστε;  Όχι,  δεν προτείνουμε εταιρεία.  Την απευθείας ανάθεση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατάλαβα αλλά φάνηκε σαν να ξέρατε… για αυτό ρωτάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ουαί και αλλοίμονο…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θα σας πω ποια είνα ι τώρα, ευχαρίστως… την εταιρεία.  Θα σας πω 

ποια είναι…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  καταλαβαινόμαστε,  πάμε παρακάτω. Άμα δεν θέλετε να το 

πείτε μην το λέτε.  Αλλά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν ξέρουμε.  Προσφορές όποιος μας 

προτείνει…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποκλειστικά στις  Σέρρες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ουαί και αλλοίμονο αν δεν έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς με πρόχειρο διαγωνισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την καλύτερη προσφορά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρώτα… και λέει  κατά τώρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με διαγωνισμό… αυτό; Με διαγωνισμό, με πρόχειρο διαγωνισμό… 

καλά καταλαβαίνουμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην μιλάτε όλοι μαζί .  Σας παρακαλώ πάρα πολύ… πετιέστε από δω κι  

από κει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να κάνουμε,  κύριε πρόεδρε…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην πετιέστε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε από το πρωί εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Κυρία Αγιαννίδου,  

επαναλάβατε την πρόταση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η πρόταση είναι με προσφορές.  Όχι με διαγωνισμό. Διότι  μετά πάμε 

σε άλλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν… σε ψηφοφορία το θέμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ισήγηση,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Κύριε Στεργίου;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Ναι. Ναι ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.  Ναι,  ναι.  Ναι ο 

κύριος Γιαννακίδης.  Η κυρία Γεωργούλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως διατυπώσαμε την πρόταση μας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως διατυπώσατε την πρόταση σας.   

Κα   :  

Κύριε Φωτιάδη,  συγγνώμη, ε ίναι μειοψηφία,  έτσι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το είπαμε,  ναι.  Είναι σαφές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σαφές.  Ναι ο κύριος… ναι η κυρία… ο κύριος Γκότσης.  Και ο 

πρόεδρος ναι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 604/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μια ώρα,  συνάδελφοι,  παράταση… 

ομόφωνα, ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταση μιας ώρας…  

 

Ομόφωνα εγκρίνεται η κατά μια ώρα παράταση της συνεδρίασης  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

188 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 19 ο ,  συνάδελφοι.  Έγκριση… το 18.  Το προσπεράσαμε… το 

18.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσ ιών,  αποξήλωση ακατάλληλων 

οργάνων παιδικών χαρών δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση μελέτης παροχής  υπηρεσιών¨Αποξήλωση ακατάλληλων  

οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω μια ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποχρεωτικά θα πρέπει να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πρέπει να ξηλώσουμε την… το ξέρω κι εγώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το είπα 110 και είναι για κάθε παιδική 

χαρά… 344 όργανα είναι.  344 όργανα. Η Τεχνική Υπηρεσία η δ ικιά 

μας… σας το λέω… σε ενάμιση μήνα έβγαλε 66 όργανα. Σε ενάμιση 

μήνα έβγαλε 66 όργανα. Τα καταθέτει ,  λοιπόν,  ότι  344 όργανα 

χρειάζονται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς,  κύριε πρόεδρε… τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  τοποθέτηση. Ο κύριος Καρύδας; Ερώτηση. Άλλος 

ερώτηση; Κανείς.  Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αν και διαφεύγει  του αντικείμενο της ερώτησης,  του τέτοιου,  νομίζω 

ότι  θα βοηθήσει  την κουβέντα.  Ψηφίζουμε να γίνει  αποξήλωση. 

Έχουμε δει ,  σαν δημοτική Αρχή,  την αναπλήρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε την ερώτηση. Εάν έχει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως,  αλλά όχι  στον αριθμό αυτό.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στα όργανα. Τα 344.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ να προσθέσω και να πω και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016 

βάζουμε ένα ποσό… όμως εδώ και  δυο χρόνια καταθέσαμε έτοιμη 

μελέτη στην ΕΕΤΑ για όλες τις  παιδικές χαρές του δήμου Σερρών, 

4.000.000 ευρώ. Αν…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

4.500.000.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  4 -  4.500.000. Άρα, δηλαδή,  αν ανοίξει  πρόγραμμα θα είμαστε 

σίγουρα από τους  δήμους που θα… που θα ενταχθούμε για να τις  

αλλάξουμε όλες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

26 παιδικές χαρές του δήμου… είναι τα 4.400.000. 200.000…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, παρακαλώ. Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας.  Ο λόγος 

στον κύριο Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  εμείς  ως παράταξη διαφωνούμε με αυτή την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ναι,  ακούω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με αυτή την εύκολη προσαρμογή σε ένα πλαίσιο το οποίο θεωρητικά 

αναβαθμίζει  και δημιουργεί  παιδικές χαρές,  δεν ξέρω με ποιες  

προϋποθέσεις και αιφνιδίως.  Θεωρούμε ότι  έπρεπε μέσω ΚΕΔΕ αυτό 

να το παλέψουμε και δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ από την δημοτική Αρχή 

μια προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν οι  παιδικές χαρές .   

 Δεν είναι δυνατόν εμείς  εδώ, στον τόπο, στον δήμο μας,  

αιφνιδίως,  άκουγα τους δημάρχους σε μια εκπομπή σήμερα να βάλουμε 

μοκέτες και τα λοιπά. Μπορεί στην Αθήνα να έχουν τσ ιμέντα και να 

έχουν άλλες συνθήκες και άλλο περιβάλλον.   

 Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω, λοιπόν,  ως παράταξη, είναι 

αυτό.  Θα έπρεπε εδώ να διεκδικήσουμε,  διότι  τα παιδιά μας παίζουν 

στο χώμα, παίζουν στα δέντρα, παίζουν,  έχουμε οικισμούς και έχουμε 

και δόξα τον θεό και η πόλις έχει  αυτή την δυνατότητα, να μην πω 

πολυτέλεια.   

Αιφνιδίως θα κάνουμε εκεί  μη μου άπτου τις  παιδικές χαρές.  

Λοιπόν,  δεν είναι  δυνατόν να συμβεί  αυτό και βεβαίως εάν πάμε στην 

λογική, το λέει  ο νόμος,  διαφορετικά να μην μπλέξουμε,  καθ αρίζουμε,  
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τις  ξηλώνουμε και βεβαίως θα ψάχνουμε μετά να βάλουμε τι ;  

Πλαστικές με στρογγυλοποιημένες γωνίες;  Είναι και στεγασμένα αυτά.  

Δηλαδή,  επί  της ουσίας,  μεσούσης της κρίσης,  με αυτή την 

συνθήκη επί της ουσίας λέμε,  πάρτε και περάστε από εδώ. Δεν το λέω 

ότι  το κάνετε εσείς .  Αυτοί που νομοθετήσανε,  όταν νομοθετήσανε με 

τόσο μεγάλη ευκολία.   

Εμείς διαφωνούμε και στην… αλλά και στην λογική εικόνα που 

θα προκύψει αιφνιδίως θα κάνουμε τους χώρους,  όπου μεγαλώσανε 

γενιές και γενιές,  δυο γενιές τουλάχιστον,  θα τους κάνουμε αιφνιδίως,  

τι  να σας πω, δηλαδή; Τι να παίζουνε; Μπάλα; Μα και η μπάλα είναι 

επικίνδυνη.   

Μα έτσι είναι,  κύριε Γαλάνη. Λοιπόν,  αιφνιδίως δεν μπορούμε 

να αποσύρουμε το παιχνίδι  και την επαφή του παιδιού,  μιλάω ως 

παιδαγωγός,  με αντικείμενα.  Θα πάρει ξυλάκι,  θα πάρει πέτρα, θα 

βγάλει και θα κάνει  τις  όποιες,  ενδεχόμενα, αποκοτιές του.   

Θεωρώ, λοιπόν,  κύριε εισηγητά, ότι  θα έπρεπε,  σας άκουσα και  

στην τηλεφωνική παρέμβαση.  Όχι  με ευκολία.  Θα έπρεπε να δείτε ποια 

όργανα μπορούσαμε να τα διατηρήσουμε,  ποια όργανα εννοώ, που θα 

τα συντηρήσουμε και θα τα διατηρήσουμε και ποια… να παλέψουμε να 

μείνουν.  Ξέρω γω, οι  κούνιες.  Ξαφνικά τις  κούνιες θα τις  βγάλουμε ότι  

είναι επικίνδυνες όταν έχουνε αλυσίδες καλές,  όταν τα ξύλα και τα  

λοιπά; Αλλοίμονο. Αλλοίμονο. Δηλαδή, και στην Αμερική και  

οπουδήποτε να πας  έχουν κούνιες με… τρόπο κατασκευής.  

Θεωρώ, λοιπόν,  ότι  εδώ έχουμε μια υπερβολή. Και εμείς  δεν 

συντασσόμαστε με αυτή την λογική την εύκολης απομάκρυνσης και να 

στείλουμε όλο τον κοσμάκη στα ιδιωτικά… από πλαστικά και τα  

λοιπά. Εκεί δεν έχει  επικινδυνότητα;  Το δικό μου το παιδί  σε τέτοιο 
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χώρο χτύπησε και τραυματίστηκε σοβαρά πηδώντας σε ένα 

τραμπολίνο,  κάποτε,  σε ένα τέτοιο χώρο. Ιδιωτικό εννοώ και τα λοιπά.  

Αν είναι να γίνει  το κακό, με την έννοια και σε μπασκέτα 

χτύπησε σε αυλή σχολείου και… ο διευθυντής να πάρει προστατευτικό 

σφουγγάρι και τα  λοιπά. Είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτές τις  

υπερβολές;  

Εδώ, λοιπόν,  συνάδελφοι,  πρέπει να στείλουμε μια διαμαρτυρία 

προς την… και να πούμε,  επί  τέλους,  επί  τέλους ,  η υπερβολή έχει  και  

ένα όριο.  Εκτός αν είναι μια κατεύθυνση και αυτό.  Δεν ξέρω από πού 

προέκυψε και ποιος είναι αυτός που νομοθέτησε και  από εδώ που 

βρισκόμασταν να μας… τις  θέσεις από τις  παιδικές χαρές… εμείς το 

κάναμε πέρσι θέμα, και σας ε ίπαμε,  κύριε  Γκότση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνετε,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω. Μισό λεπτό,  κύριε πρόεδρε.  Σας είπαμε,  συντηρήστε τ ις  

παιδικές χαρές,  έτσι;  Όταν… συντηρήστε… στο τέλος περνάει… και  

τις  βγάζει  όλες άχρηστες και ακατάλληλες.  Είναι δυνατόν,  όμως, να 

εξαφανίσουμε αυτά τα όργανα, να μην μπορούν να παίζουν τα παιδιά;  

Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τόση ευκολία.  Κύριε πρόεδρε,  αν  

θέλετε μισό λεπτό για να μην κάνω δευτερολογία.   

 Θεωρούμε,  κύριε Γκότση,  γιατί  δεν προτείνατε και με ποιο τρόπο 

θα γίνει .  Προχωράμε γρήγορα, κουραστήκαμε,  τ ι  θα κάνουμε; 

Ανάθεση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλετε τώρα την απάντηση; Η υπηρεσία… η υπηρεσία εργασίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από τον δήμαρχο, ανάθεση εργασίας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παροχή υπηρεσίας;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι δεν λέγεται παροχή. Λέγεται υπηρεσία εργασίας… την Τεχνική 

Υπηρεσία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον Ιωάννη τον λέμε κυρ -  Γιάννη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι το χαρακτηρίζει  η υπηρεσία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  εντάξει .  Ένας εργολάβος,  δηλαδή, θα πάει να κόψει τις  

παιδικές χαρές.  Θα κόψει  τα ποδάρια και θα τα μεταφέρει .  Τέλος 

πάντων. Εγώ θεωρώ ότι  έπρεπε να αντισταθούμε,  έπρεπε εγκαίρως… 

το διάστημα. Τώρα τρέμω στην λογική, σαν παράταξη λέω αυτά… να 

αποξηλώσουμε αυτούς τους χώρους.   Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε 

έτσι,  αβασάνιστα, κύριε Γκότση.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει να απαντήσω. Κατ’ αρχήν,  κύριε Φωτιάδη, μάλλον σε λάθος 

χώρο απευθύνεστε.  Μιλάτε για αυτούς που κυβερνάνε και βγάλανε τον 

νόμο, την εγκύκλιο,  την υπ’ αριθμόν 15… η οποία λέει ,  όταν ο δήμος 

κρίνει  ότι… παιδική χαρά την σφραγίζει  και απ οξηλώνει  τα επικίνδυνα 

όργανα και… σε μας.   

 Όχι μόνο ο δήμος Σερρών, όλοι  οι  δήμαρχοι σήμερα… όλοι είπαν 

το ίδιο πράγμα. Ότι θα αποξηλώσουν τα όργανα. Όχι μόνο στις  Σέρρες 
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αλλά στην Αθήνα… στην Αθήνα που είναι το κέντρο έχουν σφραγίσει  

όλες τις  παιδικές χαρές.  Τις σφράγισαν όλες τις  παιδικές  χαρές.   

 Και οι  παιδικές χαρές,  και οι  παιδικές χαρές δεν είναι μόνο μια 

κούνια,  λοιπόν… πιστοποιητής που θα πάει.  Δεν ελέγχει  μόνο την 

κούνια αν η αλυσίδα είναι.  Είναι πάρα πολλοί παράγοντες,  παράμετροι 

οι  οποίοι ,  προϋποθέσεις για μια σύγχρονη παιδική χαρά.  

Είναι το δάπεδο, είναι ο χώρος.  Παραδείγματος χάριν,  θα σας πω 

εγώ. Ραιδεστού και Θεσσαλονίκης… παρακολουθήστε με,  υπάρχει  μια 

παιδική χαρά. Η παιδική χαρά αυτή… είναι εντάξει .  Όμως… ναι,  αλλά 

το μέρος είναι ακατάλληλο. Γιατί ,  γιατί ,  γ ιατί  υπάρχει  δρόμος ταχείας 

κυκλοφορίας  και  ένα αμάξι άμα πέσει,  άρα αυτή είναι ακατάλληλη από 

τον χώρο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε… κύριε Αντώνη… σε παρακαλώ…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιδήμαρχος,  σε παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα, λοιπόν εμείς  ότι  μπορέσαμε συντηρήσαμε και υπάρχει… μια 

εταιρεία πιστοποίησης η οποία έβγαλε ακατάλληλα… και δεν 

καταλαβαίνω εγώ αν ήταν άλλος αντιδήμαρχος,  άλλος δήμαρχος και 

άλλη δημοτική Αρχή εάν δεν θα τα έβγαζε.  Θα τα έβγαζε και πολύ πιο 

μπροστά και… ευχαριστώ…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε ψηφοφορία. . .  ναι ,  ναι ,  ναι .  Κυρία 

Καλώτα, ναι.  Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Να ι.  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφόσον… ο νόμος δεν μπορούμε να αντιδράσουμε αλλά προτείνουμε 

με πρόχειρο διαγωνισμό. Όχι  απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 605/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19ο  θέμα. Έγκριση υπαγωγής της πολεοδομικής μελέτης του πρώην 

στρατοπέδου Εμμανουήλ Παππά στο προϋφιστάμενο… καθεστώς ως 

προς τις  χρήσεις  γης,  σύμφωνα με τις  μεταβατικές δ ιατάξεις  του νόμου 

4269 του 2014. Εισηγητής ο κύριος Γκότσης.   
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ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση   υπαγωγής   της   πολεοδομικής   μελέτης   του    

πρώην στρατοπέδου Εμμ. Παπά στο προϋφιστάμενο θεσμικό  

καθεστώς ως προς τις χρήσεις γης σύμφωνα με τις μεταβατικές  

διατάξεις του Ν.  4269/2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λοιπόν,  αναπληρώνω τον κύριο 

Μυστακίδη… λοιπόν,  τυπικό είναι το θέμα. Σύμφωνα με τ ο Προεδρικό 

Διάταγμα του 87… χρήσεις γης,  έγινε η πολεοδόμηση η οποία 

κατατέθηκε το 13 στο ΥΠΕΚΑ. Και για να έχει  την απόφαση του 

υπουργού για την πολεοδομική μελέτη.   

 Όμως, το 2014 άλλαξε ο νόμος για τις  χρήσεις γης  που δεν 

είναι… ονομάσει αλλιώς και λοι πά. Δεν είναι,  δεν είναι κάτι  το 

σπουδαίο.  Λοιπόν,  όμως, εμείς  για να μην ξανακάνουμε όλα, επιτρέπει  

ο νόμος να ξαναπάρουμε απόφαση,  όσες μελέτες έγιναν προ του 14 

ισχύουν αρκεί ,  ας πούμε,  να τις  επικυρώσει  τώρα το Δημοτικό 

Συμβούλιο και να σταλούνε,  για  α υτό είναι σήμερα ο αντιδήμαρχος 

εκεί ,  να σταλούνε για να πάρουν,  για να βγει  το ΦΕΚ.  

Δηλαδή,  ζητώ,  δεν υπάρχει  καμία διαφορά… εις βάρος αυτών 

που κάνουμε και  λοιπά. Ίσα -  ίσα μας γλυτώνει,  βέβαια όσοι 

συμφωνούν, συμφώνησα με την πολεοδόμηση. Δεν υπάρχει… ε ις  βάρος 

του δήμου. Ίσα -  ίσα που μας γλυτώνει από όλα αυτά που κάναμε.  Μας 
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δίνει  το δικαίωμα ο νόμος να πάρουμε απόφαση και να πάρει το ΦΕΚ 

η πολεοδομική μελέτη.  Ευχαριστώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια ερώτηση. Ο κύριος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κι εγώ μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κύριος Φωτιάδης.  Ας ξεκινήσουμε… 

πρώτα. Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, 1 η  τρέχοντος,  επειδή τώρα βλέπουμε και  περιφερειακά 

κανάλια,  στην Καβάλα ο υπουργός ο Τέρενς Κουίκ,  ξέρετε τι  είπε… 

δελτίο ειδήσεων και εφημερίδων; Να σας διαβάσω ακριβώς τι  είπε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπε ότι  5% ενοίκιο επί  πλέον με βάση την αντικειμενική αξία και 

ξεχάστε τα προηγούμενα. Αυτό το α νακοίνωσε ότι  είναι  απόφαση του 

υπουργού… λοιπόν,  το ανακοίνωσε 1 η ,  το είπε το βράδυ στο δελτίο 

ειδήσεων. Και λέω, τώρα εμείς  τι  κάνουμε;… αυτό ξέρουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  εγώ για να πω στο Σώμα, επειδή δεν είναι  το αντικείμενο 

αυτό… θα απαντήσω… δεν το  έχω ψάξει,  κύριε Φωτιάδη. Εγώ απλά 

αναπληρώνω τον…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν,  αυτό ισχύει ,  αυτό ισχύει  για  όσους δεν έχουν κάνει  συμφωνία 

μέχρι τώρα. Και το… η κυβέρνηση σκληραίνει  την στάση της απέναντι  

στο θέμα των στρατοπέδων. Εμείς που κάναμε την συμφωνία δεν  

ισχύει  αυτό.  Ισχύει  η συμφωνία που υπογράψαμε με το υπουργείο.  

Προχωράει  το θέμα. Μακάρι η κυβέρνηση να μας δώσει,  να τα δώσε 

όλα τζάμπα, όπως θα θέλαμε.  Όλα να τα δώσει,  μακάρι,  έτσι;  Όμως 

δεν ισχύει  για μας,  έτσι;  Ισχύει  για αυτούς που δεν κάναν τίποτα μέχρι  

τώρα. Που τώρα πάνε να κάνουνε,  έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση, δ ιαβάζοντας… του συγκεκριμένου νόμου και το 

κεφάλαιο Β. θέτει  ορισμένους όρους.  Εσείς  είπατε εδώ πως θα 

επικαιροποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα μελέ τη.  Όμως το κεφάλαιο… 

φαίνεται… τοποθετείται διαφορετικά.  Και ρωτώ, μήπως χρειάζεται να 

κάνουμε,  μήπως… σε καινούργια οικιστική μελέτη; Γιατί… με βάση το 

κεφάλαιο Β του συγκεκριμένου νόμου, δεν έχει  ισχύ.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, αν και δεν ήταν το  αντικείμενο μου,  

επικοινώνησα με την αρμόδια υπάλληλο της Πολεοδομίας η οποία 

αυτή μου έδωσε και τα στοιχεία,  μου λέει ,  δεν υπάρχει καμία διαφορά 

με την,  επικοινώνησε με το υπουργείο και είπε ότι ,  πάρτε την απόφαση 

και θα ισχύσει  η… μελέτη,  η πολεοδόμηση η οποία την καταθέσατε το 

13.  Αλλά, αλλά μου είπε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προσέξτε το.  Παρακαλώ, πείτε στην υπηρεσιακή,  στην συνεργάτιδα 

σας,  να κοιτάξει  το κεφάλαιο Β του συγκεκριμένου νόμου.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας απαντήσω.  Θα σας απαντήσω. Διαβάστε την εισήγηση τι  λέει .  

Εισηγούμαστε την υπαγωγή της πολεοδομικής μελέτης του πρώην 

στρατοπέδου Εμμανουήλ Παππά στο προϋφιστάμενο τεχνικό καθεστώς 

ως προς τις  χρήσεις γης,  ήτοι στις  κατηγορίες και περιεχόμενο 

χρήσεων γης που καθορίστηκαν με το από 23/2/1987 Προεδρικό 

Διάταγμα, σήμερα,  με τις  μεταβατικές διατάξεις .  Δηλαδή, δηλαδή, τ ι  

κάνουμε εμείς  τώρα. Παίρνουμε απόφαση για να ισχύσουν οι  χρήσεις  

γης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν αλλάζει ,  όμως…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι… αυτό σου λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να απαντήσω, πρόεδρε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι… ακούστε με πρώτα… θέλετε να απαντήσετε.  Λοιπόν,  λοιπόν… 

παίρνουμε απόφαση για να ισχύσουν οι  χρήσεις γης του προεδρικού 

διατάγματος του 1987. Όπως ολοκληρώθηκε και εκπονήθηκε η μελέτη 

που καταθέσαμε στο ΥΠΕΚΑ το 2013.  

 Μετά,  το 2014 που άλλαξε ο νόμος δεν αλλάζει  τ ίποτα,  τίποτα 

δεν αλλάζει .  Το ίδ ιο το υπουργείο μας είπε,  παιδιά,  πάρτε απλώς μια  

απόφαση. Είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Μια απόφαση που θα λέτε ότι  

ισχύουν οι  χρήσεις  γης του προεδρικού διατάγματος του 1987. Το ίδιο 

το υπουργείο σε μένα το είπε.  Και στον Μυστακίδη.  Έτσι;  Δεν αλλάζει 

τίποτα.  Είναι τυπικό,  καθαρά τυπικό το θέμα. Τώρα, το αν θέλετε να 
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επεκταθούμε γιατί  δεν… αυτό είναι  άλλο θέμα,  το εξαντλήσαμε.  Το 

θέμα που ψηφίζουμε σήμερα είναι αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Αντώνης Αναστασιάδης.  Ερώτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίπατε… γιατί  έχω κάνει μελέτη… και  

φαίνεται ότι  ο δήμος καταστρέφεται  με αυτή την υπόθεση και κάνει  

ένα νταβατζιλίκι… εις  βάρος της… των Σερραίων. Καθαρά 

νταβατζιλίκι .   

 Ποιο δικαίωμα έχει ,  ο στρατός ε ίναι,  ξέχωρο κράτος είναι; 

Στρατός κατοχής είναι και μας παίρνει  τα δ ικά μας τα πράγματα;… 

άλλα… γιατί  δεν αφήνετε τον στρατό μόνο του να κάνει  πολεοδομική 

μελέτη;… όφελος εμείς  αν την κάνει  μόνος του.  Γιατί… να πληρ ώσει 

εισφορά σε χρήμα.  Τα 100 στρέμματα, κύριε πρόεδρε τα ξέρεις ,  μιλάω 

σοβαρά τώρα. Τα 100 στρέμματα που είναι το στρατόπεδο τα 65 θα τα 

έδινε εισφορά σε γη σε μας.  Τα… θα μπορούσε να κάνει .   

 Θα έπρεπε να κάνει  έργα υποδομής.  Ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία,  φωτισμό, βιολογικό καθαρισμό. Πόσο θα είχε… θα 

μπορούσε… θα κάνουμε;  Που θα χρεώσεις σε αυτούς τους αγέννητους 

Σερραίους που θα… καταχρεωμένοι;  Σας παρακάλεσα… μελέτη.  

Δυστυχώς,  όμως… πλειοψηφία,  κάνετε ότι  γουστάρετε.  Αυτά είναι  

αλήθειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις υπάρχουν;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Γιαννακίδης και ο  κύριος…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω την εντύπωση ότι  δεν έγινα κατανοητός.  Ποιες είναι οι  θέσεις  μας 

για τα στρατόπεδα είναι γνωστές.  Να μην τις  επαναλάβουμε.  Εγώ 

επισήμανα το εξής.  Επειδή δ ιάβασα με ιδιαίτερη προσοχή του 

κεφάλαιο Β του συγκεκριμένου νόμου.  

 Θέτει τέτοιους περιβαλλοντικούς όρους όπου θα υποχρεωθούμε 

να τροποποιήσουμε την υπάρχουσα, κατά πως μου είπανε μελετητές.  

Εγώ δεν είμαι… για αυτό είπα,  θα χρειαστεί  να κάνουμε καινούργι α  

οικιστική μελέτη;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Άρα διίστανται οι  απόψεις .  Έχουμε αυτό 

το οποίο λέτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  δεν θα κουράσω το Σώμα. Πραγματικά οι  θέσεις μας είναι  

γνωστές.  Απλά κάτι  θέλω να πω μόνο στον αξιότιμο δήμαρχο. 

Δήμαρχε,  δεν θα πω καμία σοφία.  Στην ανθρωπότητα δεν χαρίστηκε 

τίποτα χωρίς αγώνες.  Και το λέω αυτό γιατί  είπατε ότι… κυβέρνηση… 

αλλάξει νόμο η κυβέρνηση.   

 Η κυβέρνηση δεν αλλάζει  κάτι  επειδή κάποιοι  δήμ οι ,  μεταξύ των 

οποίων και ο δικός μας,  ο οποίος πολύ εύκολα συναινεί  να κάνει  

κάποια χατήρια του στρατού. Αν και  εμείς  δηλώνουμε συμπαράσταση 

στο δίκτυο αυτών που αντιστέκονται και… με φωνές διαμαρτυρίας,  
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δηλαδή… τον στρατό που παραχωρήσανε έτσι τους  χώρου ς στους 

δήμους και νομίζω ότι  η στάση της κυβέρνησης θα άλλαζε.  Αυτή είναι 

η δική μου εκτίμηση. Ότι και τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Κυρία Καλώτα, όχι .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Ηλίας.  Όχι ο κύριος Καρύδας.  Όχι ο κύριος Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Όχι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι κι  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. . .  ναι ,  ναι  και ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6  του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 606/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο εικοστό θέμα. Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την 

αποπληρωμή του 6 ο υ  λογαριασμού του έργου, διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Σκουτάρεως…  
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ΘΕΜΑ 20ο:  

Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την αποπληρωμή του 6ου  

λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας  

΄Τ. Δ .  Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 607/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

21ο .  Έγκριση παραλαβής,  λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι.  

Καταλαβαίνω την κόπωση σας.  Έγκριση παραλαβής μελετών των 

έργων, Α. Μελέτη ανάπλασης εσωτερικών χώρων δημαρχείου και Β. 

Τοπογραφική μελέτη για το έργο,  βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις 

δημοσίων ανοιχτών χώρων στον δήμο Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  

Έγκριση παραλαβής μελετών των έργων:  

α) Μελέτη ανάπλασης εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και  
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β) Τοπογραφική μελέτη για το έργο:  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  

δημοσίων ανοικτών χώρων  στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραλαβή μελετών. Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κατ’ αρχάς το προηγούμενο… ενώ το έργο είναι χρηματοδοτημένο από 

το υπουργείο εμείς  γιατί  πληρώνουμε τα ποσά; Στο προηγούμενο θέμα 

που…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο εικοστό θέμα;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στο εικοστό… λογαριασμού.  Γιατί  το πληρώνουμε… ΣΑΤΑ; Ενώ είναι  

από το Πράσινο Ταμείο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πόσα λεφτά είναι;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

1.000 τόσα ευρώ είναι αλλά δεν έχει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μήπως είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έρθει αλλά… η μόνη λογική εξήγηση είναι αυτή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μη επιλέξιμη δαπάνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη επιλέξιμη δαπάνη. Το πιο πιθανό.  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα δεν είναι δυνατόν.  Υπάρχει… η σύμβαση είναι μικρότερη. Για ποιο 

λόγο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ας το δει  ο κύριος δήμαρχος…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λοιπόν,  και η τοπογραφική μελέτη σε αυτό το θέμα που τώρα 

συζητούμε,  η τοπογραφική μελέτη δ εν έγινε όταν υποβλήθηκαν οι  

μελέτες,  κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε την παραλαβή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο λέτε;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το 21.  Για το 21.  Όταν,  τοπογραφική μελέτη γιατί  κάνουμε τώρα;  

Όταν υποβλήθηκε η πρόταση αυτή δεν υπήρχε τοπογραφική μελέτη;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για ποιο λες;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) μελέτη τοπογραφική. Τώρα την κάναμε,  ρε 

παιδιά.  Παραλαμβάνουμε την μελέτη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραλαβή μελέτη… έγινε,  υπάρχει ,  την παραλαμβάνουμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πότε έγινε αυτή η μελέτη; Δεν έγινε πριν ξεκινή σουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο γραμματέας από την προηγούμενη 

δημοτική Αρχή.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) λέω,  δεν  είναι μέσα η μελέτη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  τώρα… τις βιοκλιματικές είναι .   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για την ένταξη  του έργου ήταν υποχρεωτικό να υπάρχει;  Αυτό λέω,  ρε 

παιδί  μου.  Για να ενταχθεί  ένα έργο χρειάζεται να έχει  τοπογραφική 

μέσα. Δεν ήταν η τοπογραφική μελέτη; Γιατί  κάνουμε τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραλαβή κάνουμε;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς την πληρώνουμε; Τώρα την πληρ ώνουμε;… τοπογραφική μελέτη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος σου είπε ότι  δεν έγινε… έγινε.  Ποιος σου λέει  ότι  δεν έγινε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κάνετε ότι  δεν καταλαβαίνετε τι  λέμε τώρα, εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ίσως να μην καταλαβαίνουμε;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πως εντάχθηκε άμα δεν είχε μ ελέτη; Σας το λέει  πέντε φορές ο  

άνθρωπος.  Το καταλαβαίνετε;  Δεν θέλετε να καταλαβαίνετε… μα 

καταλαβαίνουν όλοι οι  συνάδελφοι εσείς  δεν καταλαβαίνετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πιο ήρεμα. Δεν χρειάζεται…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα είναι δυνατόν,  κύριε πρόεδρε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο,  για ποιο λες;  Για το δημαρχείο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  για τις  βιοκλιματικές…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για τις  βιοκλιματικές,  που είναι ένα ποσό περίπου 5.000, λοιπόν,  δεν  

είναι η μελέτη των βιοκλιματικών.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τι είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι ένα μέρος από κει .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τι μέρος;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα, αυτή την στιγμή, συνάδελφε,  δεν μπορώ να σου πω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Φέρνεις κάτι  να ψηφίσεις και δεν ξέρεις ,  δηλαδή;  Με όλο τον 

σεβασμό… τοπογραφικά και τα δυο… συγγνώμη, Σάκη.  Μα είναι 

δυνατόν να μην ξέρεις  τ ι  θα ψηφίσουμε και θέλεις  να το ψηφίσουμε 

κιόλας και…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα είναι τοπογραφική μελέτη για τ ις  βιοκλιματικές.  Δηλαδή, τι  να 

σου πω;  Σε ποιο μέρος έγινε;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Αντιδήμαρχε,  όταν εντάσσεται ένα έργο έχει  όλες τ ις  μελέτες.  Όταν ο 

εργολάβος αναλάβει το έργο όποιες τοπογραφικές μελέτες πρέπει να 

κάνει ,  υποχρεούται  ο εργολάβος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

7 Ιουνίου του 15.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άρα, λοιπόν,  είναι σε εξέλιξη…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το λέει  εδώ,  να σας το διαβάσουμε,  να σας το ξεκαθαρίσουμε.  Το θέμα 

είναι απλό… λοιπόν ,  η παρούσα μελέτη έγινε στα πλαίσια του έργου 

βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημοσίων… την τοπογραφική 

αποτύπωση… αξόνων εδώ,  της πόλεως των Σερρών και συγκεκριμένα 

των οδών, επτά οδών. Ιουσιαστιανού, Χρυσοστόμου Σμύρνης… 

Νικολάου… Δημογερόντων…  

 Οι εργασίες… πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 

Ιούνιος -  Ιούλιος.  Το προβολικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι  

το σύστημα… Σερρών. Ο εξοπλισμός… που ακολουθήθηκε είναι η 

εξής.  Αυτό είναι.  Είναι για έξι  οδούς τοπογραφικές,  τοπογραφικό…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δήμαρχε,  ρωτάω άλλο πράγμα. Όταν εντάχθηκε το έργο ήταν 

απαραίτητες αυτές οι  μελέτες.  Εγώ για αυτό είπα.  Όταν εντάχθηκε δεν  

υπήρχαν τοπογραφικές μελέτες…  

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό σίγουρα είναι κάτι… πολύ πιθανόν κάτι  επιπλέον… ή κάτι  

επιπλέον ή… να σας πω κάτι;  Η ενδεχομένως, λόγω του έργου που 
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κάνει η ΔΕΥΑΣ εκεί ,  κάνει  αποχετευτικό ύδρευσης,  μπορεί να 

χρειάστηκε να γίνει  αυτό ή με την ΔΕΗ, νομίζω,  χρειάστηκε κάτι… για 

την υπογειοποίηση. Και… είναι κάτι  επιπλέον αυτό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Υπήρχε πιο μπροστά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τον Ιούλιο…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τώρα, ρε παιδί  μου… εδώ και μια ώρα ρωτάει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέτω σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι.  Κύριε 

Καρύδα. Όχι;  Δεν άκουσα. Όχι είπατε;  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ μόνο για τ ις  βιοκλιματικές,  γιατί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε.  Κυρία Γεωργούλα, ναι.  Ναι,  ναι.  Ναι…  

Έγκριση παραλαβής μελετών του έργου: Μελέτη ανάπλασης  

εσωτερικών χώρων Δημαρχείου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 608/2015)  

…………………  
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Ομοίως του έργου: Τοπογραφική μελέτη για το έργο: 

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο 

Σερρών¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 609/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 22 ο .  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας,  συγγνώμη για το 

μικρόφωνο που δεν άνοιξα.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών του έργου ασφαλτοστρώσεις δημοτική ενότητας 

Σερρών έτους 2015.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  

 του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σ ερρών έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Προχώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Προχώρα, ρε άνθρωπε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γ ια την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 610/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση μελετών των έργων Α. Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης 

χώρων δημαρχείου Σερρών και Β. Συμπλ ηρωματικά έργα ανάπλασης 

στις  οδούς των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου 

Σερρών  

και  

β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδούς των 

βιοκλιματικών  

αναβαθμίσεων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως θα πρέπει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24. Έγκριση προϋπολογισμού…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, για το 23.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το 23… συμπληρωματικά έργα αναπλάσεως, δ εν πρόλαβα να δω. 

Είναι 11,  τ ι  είναι αυτά;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά τα περάσαμε,  ρωτήσατε και πάλι και σας εξήγησα στην 

τροποποίηση του τεχνικό προγράμματος… 11.800, που είχαν γίνει  οι  

έξυπνες,  που είναι οι  υδρορροές που σπάσανε τα πεζοδρόμια.  Άρα 

χαλάσανε,  χάλασε και η υδρορροή, δεν,  στις  βιοκλιματικές,  και  

έχουμε… για την αποκατάσταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση προς εσάς.  Δηλαδή, αυτό έγινε προφανώς… Γεωργίου 

Παπανδρέου. Σας λέω εγώ ότι  έγινε και στην Γεωργίου Παπανδρέου. 

Μήπως ξέρετε ποιος τα πλήρωσε εκεί;  Άσε τον Β λάχο. Δεν μας 

ενδιαφέρει ο  Βλάχος.  Η υπηρεσία είναι μια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  εμένα με ρωτάτε,  ρωτάτε,  που είμαι αντιδήμαρχος τώρα, για…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε με ποια έννοια το ρωτώ; Θέλετε να το…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό λεπτό.   Ποια είναι… εξήγησα και τότε ότι… η μελέτη γιατί  είναι  

αυτά.  Λοιπόν… τότε σας εξήγησα ότι  είναι 11.800, λοιπόν,  είναι μη 

επιλέξιμη δαπάνη και επαναλαμβάνω, η υδρορροή που περνάει ή στο 

πεζοδρόμιο που περνάει,  και επειδή έσπασαν όλα τα πεζοδρόμια,  

γίνεται ανακατασκευή. Χάλασε,  έσπασαν όλες  οι  υδρορροές από κει  

και… αποκατάσταση.  Δεν είναι στον εργολάβο. Είναι σε μας.  Απλά 

πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο ίδιος ο εργολάβος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο ίδιος ο εργολάβος που κάνει  το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια μικρή…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο ίδιος εργολάβος είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή εδώ… και αυτές είναι ατομικές… λίγο παραδίπλα οι  ίδιοι  οι  

ιδιοκτήτες τ ις  κάνανε.  Γιατί  ε ίναι νέο δίκτυο και θα έπρεπε να γίνουν 

νέες συνδέσεις.  Εδώ επιλέγουμε να τις  πληρώσουμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όχι,  κάνετε λάθος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ έτσι πληροφορήθηκα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς τ ις  χαλάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με συγχωρείς.  Τώρα εγώ σου λέω κάτι.  Έτσι πληροφορήθηκα από την 

ΔΕΥΑΣ. Έτσι;  Εδώ τώρα να το διασταυρώσουμε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να το διασταυρώσουμε.  Δεν είναι δυνατόν ότ αν χαλάμε εμείς  να μην 

αποκαταστήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σου λέω ότι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και μάλιστα ο εργολάβος όταν ο ίδιος,  τώρα πάμε σε άλλο θέμα,  

χαλάει κάτι  στην ροή του έργου, δεν πληρώνεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Αλλά δεν είναι δυνατόν να χαλά σει κάτι  και  να φωνάξουμε τον 

πολίτη να το πληρώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρε παιδιά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Σκούταρι που έγινε καινούργιο δίκτυο και χαλάσατε την παλιά 

παροχή, ποιος θα την κάνει;  Δεν θα την κάνει  ο  κάτοικος  την 

καινούργια παροχή;  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο είναι.  Το ίδιο ακριβώς είναι.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάμε όλοι μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 23,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

Κα   :  

Ο κύριος Αντώνης που μιλούσε για το Β; Κύριε Αντώνη;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ότι είναι βιοκλιματικό δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι είναι βιοκλιματικά δεν τα ψηφίζει .   

Έγκριση μελετών του έργου: Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης  

 χώρων Δημαρχείου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται  από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 611/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις  

οδούς των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 612/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 24.  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών του έργου 

υδρομονώσεις κτιρίων Σερρών… και αποκατάσταση βλάβης της  

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.   

 

ΘΕΜΑ 24ο:  

Έγκριση προϋπολογιστικού   πίνακα εργασιών του έργου: 

¨Υγρομονώσεις  

 κτηρίων ξενώνων Χρυσοπηγής και αποκατάσταση βλάβης της  

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης¨ .  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  

Γκότσης  Η.  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ναι,  ναι,  προχώρα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 613/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

25ο .  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων, Α. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ… ανατολικός χείμαρρος.  Β. 

Ασφαλτοστρώσεις δημοτική ενότητας… και Γ.  Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας τοπικής,  Τοπικού Διαμερίσματος Σκουτάρεως.   

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Χριστός (ανατολικός χείμαρρος),  

β) Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Ε. Μητρουσίου και  

γ) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. Δ .  Σκουτάρεως.  

Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

 Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ .  Σκουτάρεως.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 614/2015)  

…………………  

 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Χριστός (ανατολικός χείμαρρος),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 615/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 616/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26ο .  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εμπρόθεσμης καταβολής,  

σύμφωνα με το άρθρο 174 του νόμου 3463 του 2006 για τους κυρίους 

Φωτιάδη Νικόλαο του Γεωργίου και Παυλίδη Σάββα του Σταύρου.  

 

ΘΕΜΑ 26ο:  

Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σ  

ύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 3463/2006 περ. α' ,  για τους:  

α) Φωτιάδη Νικόλαο του Γεωργίου και  

β) Παυλίδη Σάββα του Σταύρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ έχουμε μια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  θα έπρεπε να τύχει  της προσοχής σας.  Στην δεύτερη 

παράγραφο, δεν είναι συγγενής μου, εντάξει ,  είναι συνωνυμία και  

μπορώ να συζητήσω. Λέει ότι… Μητρούσι και πλήρωνε τις  οφειλές 

του κανονικά.  

 Στην τελευταία παράγραφο, στις  τρεις  τελευταίες σειρές  λέει ,  γ ια  

αυτό και δεν ε ίχε  λάβει  γνώση των οφειλών του από άθροιση… του 
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Μητρουσίου το 08,  το 09 και το 10.  Το 08,  το 09 και το 10 ήτα ν ο… 

άμα λέτε,  λοιπόν,  ότι  πλήρωνε και λάμβανε γνώση κάτω λέτε ότι  δεν… 

αντιλαμβάνεστε ότι  οι  προσαυξήσεις  είναι πιο πολλές  από αυτά τα 

τρία έτη.  Όλη η ζημιά… 91 ευρώ. Αλλά προσέξτε,  κύριε Γαλάνη, τι  

γράφετε.  Διότι  ή πλήρωνε για τα τρία  χρόνια του… ή δεν π λήρωνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά… πολύ σωστά… ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτον… τονίζω… αυτός ο άνθρωπος πλήρωνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλοπληρωτής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Απλά αυτές οι  υποχρεώσεις  είναι μετά,  μετά του τις  στείλανε.  

Μετά τον Καλλικράτη, δηλαδή, του στείλα νε τις  παλιές υποχρεώσεις  

και προφανώς εκεί ,  λόγω δυο διευθύνσεων που είχε έγινε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ σας διάβασα ακριβώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, για να διευκολύνω την συζήτηση. Επειδή το συζήτησα 

το θέμα με τον ιερέα,  με τον ταμία,  αυτός τα έχει  κάνει…  ξέρετε τι  

μου είπε;  Προχώρα… γιατί  αυτό το πράγμα; Τι συμβαίνει… μου λέει  

το εξής.   

 Όταν σύμφωνα με αυτόν τον νόμο,  τον 174, δεν παραδόθηκε 

στον κύριο αυτό… δεν επιδόθηκε σωστά ο νόμος τον προστατεύει  και  

δεν μπορείς να τα εισπράξεις.  Ο άνθρωπος αυτός,  δ ηλαδή, για τα 194,  

πόσα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει.  Θα έχουμε συνέχεια και με άλλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο όνομα του.  Εάν υπάλληλος δεν πάει να 

βρει  αυτόν…  

Κα ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι.  Δεν… θέλω να το διευκρινίσω αυτό… θέλω να είμαι  

σωστός στην απάντηση. Έτσι όπως μπήκαν όλα αυτά τα στοιχεία… στο 

σύστημα, αυτό ο υπολογιστής το έβγαλε,  δεν το έβγαλε ανθρώπινο 

χέρι,  έγιναν σίγουρα κάποια λάθη. Δηλαδή, εννοώ υπάρχουν κάποιοι  

που είχαν διπλές… δυο φορές φαινόντουσαν στο σύστημα. Γιατί  με μια 

διεύθυνση πληρώναν άρδευση, με μια άλλη διεύθυνση πλήρωναν 

κάποιο άλλο τέλος.  Αυτά όλα το σύστημα κράτησε μια δ ιεύθυνση. Ναι,  

χωρίς αυτή η διεύθυνση να είναι… από την επίδοση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα επειδή γνωριζόμαστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι… περίπτωση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην κάνεις υποθέσεις τώρα. Είναι καθαρό το πράγμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κάνω υποθέσεις…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  εγώ λέω ότι  ανοίγουμε μια πόρτα. Οικείος μου 

είναι αλλά τώρα ανοίγουμε μια πόρτα. Διότι  ο  Νίκος θα… ξέρει,  ξέρει  

και ο κύριος… καλλιεργούσε στο Μητρούσι .  Η μάνα του είναι από κει .  

Εκεί  είχε την διεύθυνση της γιαγιάς του… ήταν εκεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) για την άρδευση του Μητρουσίου; Τότε 

κακώς δεν ήταν…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στα χαρτιά που είναι εδώ ο άνθρωπος αυτό ς  φαίνεται σαν 

συναλλασσόμενος με μας.  Φωτιάδης Νικόλαος… ένα παιδί… και 

Φωτιάδης Νικόλαος… Μητρούσι  Σερρών… συγχώνευση των 

συναλλασσομένων,  κύριε πρόεδρε… και οι  ίδιοι  στον πατέρα… σε 

όλους τους εμπλεκόμενους,  στον ταμία,  σε όλους,  μου εξήγησαν ότι  

όταν έγινε συγχώνευση συναλλασσομένων βγήκε… και δεν πήγαινε… 

και δεν είναι… αυτή είναι η πάσα αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τέλος πάντων…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ίσως έπρεπε να βγουν κιόλας έξω…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά σας λέω ότι  εδώ ανοίγουμε μια πόρτα. Όχι,  δεν είμαστε 

σύμφωνοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

(Διάλογοι)  
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Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,  

σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 3463/2006 περ. α' ,  για: Φωτιάδη 

Νικόλαο του Γεωργίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 617/2015)  

…………………  

 

Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 3463/2006 περ. α' ,  για: Παυλίδη 

Σάββα του Σταύρου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 618/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

27ο .  Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών 

του πρώην δήμου Σερρών.  
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ΘΕΜΑ 27ο:  

Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων  

οικονομικών ετών του πρώην Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 619/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

28ο .  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς  

καταλόγους των κ.κ.  Σταματιάδη Αντωνίου κλπ.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 620/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29ο .  Έγκριση τροποποίησης υπ’ αριθμόν 7511 του 2014 απόφασης 

δημοτικού συμβουλίου,  έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κυρία… 

Όλγα του Παρασκευά, πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω 

συνταξιοδότησης.   

 

ΘΕΜΑ 29ο:  

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 511/2014 Α. .Σ.  ¨Έγκρισ η 

καταβολής  

 αποζημίωσης στην Κουκνάκου Όλγα του Παρασκευά,  πρώην 

Δημοτικής  

Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 621/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό.  Έγκριση μετακίνησης εκτός  έδρας του κυρίου δημάρχου 

κατά τον μήνα Οκτώβριο,  14 και 15/10/2015.  

 

ΘΕΜΑ 30ο:  

Έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα 

Οκτώβριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος δήμαρχος θα μεταβεί μετά από πρόσκληση της… Ένωσης… 

Υπαλλήλων στην Βουλγαρία,  στο… βεβαίως,  δ ιευκρινίσεις  στο Σώμα, 

με θέμα… στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μεταξύ Ελλάδας και  

Βουλγαρίας.  Διαμονή -  διατροφή από τους διοργανωτές.  Μόνο έξοδα 

μετακίνησης στο Πόρτο Καρράς.  Λοιπόν,  ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

227 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 622/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

31ο .  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός  έδρας του 

αντιδήμαρχου κυρίου Γρηγοριάδη Παναγιώτη, του προέδρου του 

δημοτικού συμβουλίου… και των δημοτικών συμβούλων κυρίων 

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη και Χρυσανθίδη Βασιλείου κατά τον μήνα 

Σεπτέμβριο.   

 

ΘΕΜΑ 31ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου  

 κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου  

κ. Παπαβασιλείου Βασιλείου και των Δημ.  Συμβούλων κ.κ.  

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη και Χρυσανθίδη Βασιλείου, κατά το 

μήνα Σεπτέμβριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου  

 κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα…..   2015 από 5 -13/9  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 623/2015)  

…………………  

 

Ομοίως των κ.κ.  Παπαβασιλείου Βασιλείου Χατζημαργαρίτη 

Μαργαρίτη και Χρυσανθίδη Βασιλείου στις 1/9/2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το  άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 624/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

32ο .  Επέκταση-  συμπλήρωση δικτύου…  

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι 1.100 ευρώ για την δημοτική ενότητα Σκουτάρεως,  ένας στύλος.  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση συμπλήρωσης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με την τοποθέτηση 

ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ.  Σκουτάρεως  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την  

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα καπάκια… λογικά είναι εντός οικισμού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι στο τέτοιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντός του οικισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι… φύγετε.  Παρακαλώ, σας παρακαλώ 

λίγο.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Μισό λεπτό.  Επειδή ήρθε ένα μέηλ τώρα στον 

εντεταλμένο κύριο… για την καθαριότητα… κάντε λίγη ησυχία,  σας  

παρακαλώ. Κύριε Γρηγοριάδη… ήρθε ένα μέηλ αυτή την στιγμή. Δεν 

ξέρω κατά πόσο είναι σύννομο ή δεν είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ήρθε το μέηλ στον δήμο από τον πρωί… 12:00 το μεσημέρι,  για 

την επόμενη Τετάρτη, 14 του μηνός,  ώρα 11:00,  θα συνεδριάσει σε 
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ειδική συνεδρίαση στα γραφεία  της ΠΕΔ με θέμα, υλοποίηση της 

σύμβασης,  αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας και στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 Εκεί θα συζητηθούν και θέματα κοστολόγησης και  

τιμολόγησης… εκεί θα πρέπει να μεταβώ εγώ αλλά για να πάω εκεί  

εγώ πρέπει  να υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για να 

καλύψει τα έξοδα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το Σώμα;  

 

ΘΕΜΑ 2ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Μυστακίδη Παύλου  

 από 6 έως 7 Οκτωβρίου 2015  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα κάνω την εισήγηση αύριο και  θα την βάλω στο σημερινό Δημοτικό 

Συμβούλιο… έγκριση μετάβασης…   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 627/2015)  

…………………  
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ΘΕΜΑ 3ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Παντελή Χράπα για τις 14 

Οκτωβρίου 2015  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ  

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 628/2015)  

…………………  

 

ΘΕΜΑ 4ο :  

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 629/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.   
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ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε  η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

581/2015:  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:   Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό 

Μιαούλη του Δήμου Σερρών και  

 

582/2015:  Ομοίως του έργου: Πλακοστρώσεις  πεζ οδρομίων Δ.   Δ.  

Μονοκκλησιάς.  

 

583/2015:  Καθορισμός χώρου και  ημερομηνίας για την διεξαγωγή 

συνεδρίασης για τον   απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής 

Αρχής.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

584/2015:  Επαναλειτουργία του δημοτικού λαχανόκηπου κα ι έγκριση 

του νέου    Κανονισμού  Λειτουργίας του.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  
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585/2015:  Έγκριση τροποποίησης του έργου ¨Sports for al l¨  που 

χρηματοδοτείται από το   πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  

Ελλάδα -Βουλγαρία 2007 -2013.  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

  

586/2015:  Έγκριση τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος   του Δήμου Σερρών 2012 -2014.  

 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

587/2015:  Έγκριση της Α' φάσης της μελέτης Αστικής Κινητικότητας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

588/2015:  Έγκριση παράτασης της  προθεσμίας υποβολής της Β' φάσης 

και της λήξης της    σύμβασης για την μελέτη Αστικής 

Κινητικότητας.   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

589/2015:  Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου 

Συμβουλευτικής    Υποστήριξης  Γυναικών Θυμάτων Βίας 

του Δήμου Σερρών και την    αναγκαιότητα συνέχισης της  

δράσης του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  
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590/2015:  Επαναφορά του θέματος ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 

με σύμβαση    μίσθωσης έργου¨  λόγω αναστολής 

προσλήψεων και ανάκληση της υπ'  αριθμ.   545/2015 Α. Δ.Σ.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

591/2015:  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 139/2015 από φασης  Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

  περί έγκρισης απολογισμού εσόδων -εξόδων έτους 2014.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης 

Μ.  

 

592/2015:  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

593/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  φορητών οστεοθηκών για 

τις  ανάγκες των   δημοτικών κοιμητηρίων της .Κ. Λευκώνα και 

της Τ.Κ. Κ. Δένδρων του Δήμου   Σερρών Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.    17825  13/10/2015  

 

594/2015:  Ομοίως  προμήθειας και τοποθέτησ ης θερμαντικών 

σωμάτων στο Γυμνάσιο   Σκουτάρεως  

 

595/2015:  Ομοίως  θει ικού χαλκού (γαλαζόπετρα) για τον καθαρισμό 

των σιντριβανιών   του Δήμου μας.     

 17827 13/10/2015  
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596/2015:  Τροποποίηση της  υπ'  αριθμ. 519/2015 απόφασης Δημ. 

Συμβουλίου Σερρών   περί  ¨  Έγκρισης εξώδικου 

συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με την Εκκλησία   της Ελλάδος¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.      18074 

26/10/2015  

 

597/2015:  Έγκριση αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ 

έτους 2015 που   αφορά ΚΑΕ (Αναμ. 98)            

 17828  13/10/2015  

 

598/2015:  Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ (Αναμ. 118)       17804  

20/10/2015  

 

599/2015:  Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ  για δαπάνες  

επιμόρφωσης προσωπικού   (Αναμ. 117)     

  17755 12/10/2015  

 

600/2015:  Ομοίως που αφορά επιχορήγηση Δήμου Σερρών για  το 

εκλογικό επίδομα του   δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015  

 17826  13/10/2015  

 

601/2015:  Ομοίως που αφορά το φόρο ζύθου.  

602/2015:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και   του Α.Π.Θ. για την εκπόνηση ερευνητι κού 

προγράμματος  με τίτλο:    ¨Διερεύνηση της  ευστάθειας  

των πρανών του Λόφου της Ακρόπολης και   
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 πολυκριτηριακή διερεύνηση διαφόρων μεθόδων 

σταθεροποίησης¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

603/2015:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού  αγρού του 

οικισμού    Μετοχίου της ΔΚ. Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

604/2015:  Έγκριση μελέτης  για την παροχή υπηρεσίας Ιατρού 

Εργασίας και Τεχνικού   Ασφαλείας από εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π.  

στο Δήμο Σερρών για χρονικό διάστημα   από 14-11-2015 έως 

13-11-2016 ή ενός έτους από την υπογραφή της   

 σύμβασης.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

605/2015:  Έγκριση μελέτης  παροχής  υπηρεσιών ¨Αποξήλωση

 ακατάλληλων οργάνων   παιδικών χαρών Δήμου 

Σερρών¨ .   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.       18426  

23/10/2015  

 

606/2015:  Έγκριση   υπαγωγής   της   πολεοδομικής   μελέτης   του   

πρώην στρατοπέδου   Εμμ. Παπά στο προϋφιστάμενο θεσμικό 

καθεστώς ως προς τις  χρήσεις γης   σύμφωνα με τις  

μεταβατικές διατάξεις  του Ν. 4269/2014.     

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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607/2015:  Έγκριση ψήφισης πίστωσης για  την αποπληρωμή του 6ου 

λογαριασμού του   έργου:  ¨Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας ΄Τ.  Δ .  Σκουτάρεως¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     17807  

19/10/2015  

 

608/2015:  Έγκριση παραλαβής μελετών του έργου: Μελέτη 

ανάπλασης εσωτερικών    χώρων Δημαρχείου  

 

609/2015:  Ομοίως του έργου: Τοπογραφική μελέτη για το έργο: 

¨Βιοκλιματικές    αναβαθμίσεις  δημοσίων ανοικτών χώρων 

στο Δήμο Σερρών¨ .   

 

610/2015:  Χορήγηση παράτασης προθεσμ ίας περαίωσης εργασιών του 

έργου:    ¨Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Ε. Σερρών έτους  2015¨ .

  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  17805 

19/10/2015  

 

611/2015:  Έγκριση μελετών του έργου:  Εργασίες ανακαίνισης και  

συντήρησης χώρων   Δημαρχείου Σερρών   

   

612/2015:  Ομοίως του έργου:  Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις  

οδούς των    βιοκλιματικών αναβαθμίσεων.   
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613/2015:  Έγκριση προϋπολογιστικού   πίνακα  εργασιών του 

έργου: ¨Υγρομονώσεις   κτηρίων ξενώνων Χρυσοπηγής και 

αποκατάσταση βλάβης της ηλεκτρολογικής   εγκατάστασης¨ .   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     17988 

19/10/2015  

 

614/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου    Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας  

Τοπικό Διαμέρισμα Σκουτάρεως   

  

615/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:    Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Χριστός 

(ανατολικός χείμαρρος)  

 

616/2015:  Ομοίως του έργου:   Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μητρουσίου  

 

617/2015:  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής,  σύμφωνα με το   άρθρο 174 Ν. 3463/2006 περ.  α ' ,  γ ια:  

Φωτιάδη Νικόλαο του Γεωργίου  

 

618/2015:  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής,  σύμφωνα με το   άρθρο 174 Ν. 3463/2006 περ.  α ' ,  γ ια:  

Παυλίδη Σάββα του Σταύρου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

619/2015:   Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων 

οικονομικών ετών του πρώην   Δήμου  Σερρών.  
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

620/2015:  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους των κ.κ.     Σταματιάδη Αντωνίου κλπ.  

 

621/2015:  Έγκριση τροποποίησης της  αριθ μ. 511/2014 Α.  .Σ. 

¨Έγκριση καταβολής    αποζημίωσης  στην Κουκνάκου 

Όλγα του Παρασκευά, πρώην Δημοτικής    Υπαλλήλου 

λόγω συνταξιοδότησης¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

622/2015:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κατά το 

μήνα Οκτώβριο.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

623/2015:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Αντιδημάρχου κ.     Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το 

μήνα…..  2015 από 5 -13/9  

 

624/2015:  Ομοίως των κκ.  Παπαβασιλείου Βασιλείου Χατζημαργαρίτη 

Μαργαρίτη και   Χρυσανθίδη Βασιλείου στις  1/9/2015  

 

625/2015:  Έγκριση συμπλήρωσης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με την 

τοποθέτηση ενός    στύλου και ενός φωτιστικού 

σώματος στην Δ.Κ.  Σκουτάρεως  

        17797  19/10/2015  
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626/2015:  Έγκριση παροχής υπηρεσιών Επισκευή συ στήματος 

μετάδοσης κίνησης    διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) και 

έμπροσθεν άξονα σκαπτικού μηχανήματος   

        17963 14/10/2015  

 

627/2015:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Μυστακίδη 

Παύλου αοπ 6 έως 7   Οκτωβρίου 2015  

 

628/2015:  Έγκριση μετακίνησης εκτός  έδρας του κ.  Παντελή Χράπα 

για τις  14    Οκτωβρίου 2015  

 

629/2015:  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Κέντρο Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης   Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα          ………….  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα      ………….  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       ………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ………….  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      ………….  

 

Γκότσης Ηλίας        ………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………….  
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Γρηγοριάδης Χρήστος      ………….  

 

Δούκας Γεώργιος       ………….  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ………….  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα       ………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ………….  

 

Καρύδας Νικόλαος       ………….  

 

Λαζαρίδης Αβραάµ       ………….  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      ………….  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ………….  

 

Στεργίου Νικόλαος       ………….  

 

Τερζής Βασίλειος       ………….  
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Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ………….  

 

Χαρίτος Χρήστος       ………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ………….  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ………….  

 

Χράπας Παντελής       ………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ………….  


