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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

  

 

 

 

 

 

 

14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ .:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ :  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

   

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  
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  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

     

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

   

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

    

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

  ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    

    

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

    

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

    

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

 

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 παρόντες ήταν  οι  κ.κ.  Τούτκας Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς.      

………………………… .  

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

 

1.  Ενημέρωση και συζήτηση με θέμα: “ 'Eλεγχος 

καταλληλότητας υφιστάμενου  

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων και 

ταυτόχρονη προσέγγιση προϋπολογισμού μελέτης 

συμπληρωματικού έργου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Καλών 

Δένδρων”.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ   κ. Χασαπίδης 

Κων/νος.  

2.  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή των έργων:  

α) “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών 

Δημοτικής Ενότητας   Σκουτάρεως 2015”  

β) “Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο 

Σερρών” και  

γ) “Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. 

Σκουτάρεως”.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.           

3.  Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ καθαριστριών 

μερικής  

 απασχόλησης.    

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.  

Μερετούδης Δ.  

4.  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπι κού επί δίμηνο για 

την αντιμετώπιση  

 πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

5.  Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της 

παραγράφου 6 του  

 άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για τα έτη 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.   

6.  Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για 

καταβολή  

 αποζημίωσης σε υπάλληλο του πρώην ΕΟΠ και ΠΙΚΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

7.  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:  

α) “Αποστολίδη Ιωάννη” έτους 2017 και   

β) “Μητσάκου –  Εμφιετζόγλου   Κατίνας χας Λυκούργου” 

έτους 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

8.  Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της 

περιουσίας    

 κληροδοτημάτων:  

α) “ Αποστολίδη Ιωάννη”   και  

β)  “Μητσάκου –  Εμφιετζόγλου   Κατίνας χας Λυκούργου” 

ετών 2016 -2017.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

9.  Έγκριση υπογραφής Συμφώνου   Συνεργασίας μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και  

 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

10.  Έγκριση τροποποίησης της υπ'  αριθμ. 725/2015 απόφασης 

του Δημοτικού  
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Συμβουλίου που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για 

την ενιαία Τουριστική Προβολή του Ν. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

11.  Έγκριση ανάκλησης της   133/2016 Α.Δ.Σ και τροποποίηση 

του Κανονισμού  

Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος (αρ.  

370/2011ΑΔΣ) ως προς το ύψος του ποσού των προστίμων.   

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

12.  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου 

Κοινότητας στο  

Δήμο Σερρών” στο πλαίσιο του Ε πιχειρησιακού 

Προγράμματος “ Κεντρική Μακεδονία” (Άξονας 

Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –  ΕΚΤ”  

Εισηγητής:   H Αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

13.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του 

ολοκληρωμένου  

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 

2017-2018.”  

Εισηγητές:  Οι   κ.κ.:   Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  και 

Γενικός Γραμματέας      Θεμιστοκλέους Σοφοκλής.    

14.  Ενημέρωση–Παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξης και 

του σχεδίου του  

τοπικού προγράμματος LEADER   στο Ν. Σερρών   για   την 

περίοδο   2014-2020 από την Α.ΝΕ.ΣΕΡ. ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κων/νος.  
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15.  Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του κόστους εξαγοράς 

φωτοτυπικού  

μηχανήματος (προμήθεια leasing του 2009) για το Κ ΕΠ 

Προβατά του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

16.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016  

από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

17.  Αναμόρφωση πιστώσεων   εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  Έτους 2016:  

α)Για την προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων έτους 

2016 και  

β)Για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης 

στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

18.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών για δράσεις 

δημοσιότητας και  

ευαισθητοποίησης,  η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της 

πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών”.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Αγιαννίδου Στ.   

19.  Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής 

αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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20.  Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε 

παραγωγούς με άδεια  

 υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α'.            

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γρηγοριάδης Π.  

21.  Έγκριση   διοργάνωσης   του 4ου Φεστιβάλ Μπουγάτσας και 

Τοπικών    

Προϊόντων “bugatsa days 2016” στις  22 -25/09/2016.           

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γρηγοριάδης Π.       

22.  Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης σε 

εξειδικευμένα  θέματα  

διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δημοτικής 

 περιόδου 2014 -2019, ως συμπληρωματικές υπηρεσίες.        

Εισηγητής:   Ο   Εντεταλμένος   Δημ.   Σύμβουλος    κ.    

Καρπουχτσής  Κων/νος.             

23.  Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού με τίτλο 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ” του 

Δήμου Σερρών, λόγω τροποποίησης της άδειας του 

συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

24.  Έγκριση διενέργειας μεταφοράς –  συντήρησης σειρήνας 

συναγερμού  

 Πολιτικής  

Προστασίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.   

25.  Έγκριση καταγγελίας μισθώσεων :  

α) της αίθουσας δεξιώσεων των Α' Νεκροταφείων   και  
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β) του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

26.  Έγκριση παραχώρησης χώρου, καθορισμός χρονικής 

διάρκειας αριθμού–  

 είδους  

πωλούμενων ειδών και τέλους κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου για την “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

27.  Έγκριση σύμπραξης μελετητικών γραφείων για την σύναψη 

της 1ης  

συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων”.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

28.  Έγκριση μελετών των έργων:  

α)   “Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο 

κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών” για την υποβολή της στη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

β) “Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών”  

γ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Καπετάν 

Μητρούση”  

δ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. 

Σκουτάρεως” και  

ε) “Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπετάν Μητρ ούση έτους 

2016”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  
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29.  Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση των έργων :  

α) “Σήμανση και κατασκευή κυκλικών κόμβων”   και  

β) “Διαμόρφωση της οδού Ερμού σε οδό ήπιας 

κυκλοφορίας”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

30.  Έγκριση   Α.Π. Εργασιών των   έργων:  

α) “Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης 

σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2015”  

β) “Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση 

προσβασιμότητας 2015” και  

)  “Επισκευή-συντήρηση WC 15ου και 21ου Δημοτικού 

Σχολείου Δήμου  Σερρών.”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.    

31.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  

α) “Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις  οδούς 

Ανατολικής Θράκης,  Μεγ.  Αλεξάνδρου, Εθνικής 

Αντίστασης και Β. Βασιλείου”  

β) “Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”   

γ) “Κατασκευή w.c.  στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας” και  

δ) “Διάφορες επισκευές –  κατασκευές στο   Ειδικό 

σχολείο,4ο δημοτικό σχολείο,  Μουσικό σχολείο και 3ο 

Νηπιαγωγείο Σερρών”                            

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     

32.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

“Εφαρμογή σχεδίου  
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 πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

33.  Έγκριση παράτασης της εκπόνησης   της μελέτης “Μελέτες 

στατικής επάρκειας  

Δημοτικών κτιρίων και Σχολείων.”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

34.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου   κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 και  

β) του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

35.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Αντιδημάρχου κ.   

 Γρηγοριάδη   Παναγιώτη,    για    τον μήνα Απρίλιο 2016.      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

36.  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών  διαδικτύου 

στην κα  

ΣΟΥΛΙΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη, στην 

πόλη των Σερρών.                               

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:  

 

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκστρατεία υπέρ των  

ελεύθερων χώρων Καπνού.  

2. Αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 για την συμμετοχή υπαλλήλων σε 

ημερίδα για το νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 

από το γραφείο Προμηθειών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

…………………… .  

…………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Πάει και αυτό το καλοκαίρι εάν και 

για μερικούς συνεχίζονται οι  διακοπές,  καλά να περνούν όπου και να 

είναι.   

 Θα ξεκινήσουμε με ένα αίτημα από την Ελληνική Αντικαρκινική 

Εταιρεία που απευθύνεται και στον  κ. Δήμαρχο αλλά και σε μας τους 

δημοτικούς συμβούλους.   

 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ξεκίνησε μια Πανελλήνια 

εκστρατεία με στόχο να περιοριστεί  το κάπνισμα και σε δημόσιους 

ανοικτούς χώρους για δυο λόγους.   

 Πρώτον,  γ ια να περιοριστεί  η ελευθερία το υ καπνίσματος και έτσι  

να μην υπάρχουν αρνητικά παραδείγματα στην νέα γενιά για την 

κοινωνική αποδοχή αυτής της ανθυγιεινής συνήθειας και γ ια να μην 

ασχολούνται και επιβαρύνονται οι  μη καπνιστές,  ιδίως όσοι βρίσκονται 

στις  μικρές ηλικίες αλλά και οι  μεγαλύ τεροι.   

 Κύριε Αναστασιάδη.  

 Δεύτερον,  γ ια να μειωθεί η τοξικού ρύπανση στους δημόσιους 

χώρους από τα αποτσίγαρα. Τα αποτσίγαρα δεν είναι απλά σκουπίδια,  

περιέχουν περισσότερες από 4.000 τοξικές ουσίες,  αποτελούν τον 

μεγαλύτερο ρυπαντή στις παραλίες και τ ην θάλασσα, δεν είναι 

βιοδιασπώμενα και γ ια την αποδόμησή τους χρειάζονται ως και 

δεκαπέντε χρόνια.  

 Παγκοσμίως παράγονται 6 τρισεκατομμύρια αποτσίγαρα τον χρόνο 

από τα οποία τα 4,5 τρισεκατομμύρια πετάγονται σε δημόσιους χώρους.  

Στην χώρα μας ο αριθμός των αποτσίγαρων υπολογίζεται σε 20 δις,  

αριθμός ο οποίος μεταφράζεται σε 3,5 χιλιάδες τόνους με το μεγαλύτερο 
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ποσοστό εξ αυτών να πετάγεται σε δρόμους,  πάρκα, παραλίες και τα 

λοιπά.  

 Στις μεγάλες πόλεις θεωρείται το υπ΄  αριθμόν ένα σε ποσότητα 

απόβλητο που συλλέγουν τα συνεργεία καθαρισμού των Δήμων, γεγονός 

που αυξάνει  σημαντικά το κόστος διατήρησης της καθαριότητας 

επιβαρύνοντας οικονομικά τους Δήμους.   

 Αγαπητέ κ.  Δήμαρχε ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εσάς 

προσωπικά να πρωταγωνιστήσετε στην καμπάνι α ενημέρωσης των 

δημοτών σας για τ ις  ανθυγιεινές συνέπειες του καπνίσματος και της 

απόρριψης στο περιβάλλον των αποτσίγαρων, απευθυνόμενος στους 

φίλους καπνιστές και ζητώντας τους να περιορίσουν την καπνιστική 

συνήθειά τους στους δημόσιους ανοικτούς χώρους .   

 Ιδιαίτερα σας παρακαλούμε να φροντίσετε  αυτό να συμβεί στους 

χώρους που παίζουν και αθλούνται μικρά παιδιά και νέοι,  καθώς και σε 

πλατείες και άλση, όπου οι  δημότες συχνάζουν για αναψυχή.  

 Για τον σκοπό αυτό θα μας στείλουν και σχετική αφίσα -πινακίδα.   

 Επίσης σας επισυνάπτουμε ένα ψήφισμα με το οποίο καλούμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει .   

 Με φιλικούς χαιρετισμούς και πρόθυμος για περαιτέρω 

διευκρινήσεις και συνεργασία ο Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας 

ο κ.  Φιλιππόπουλος.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός  ημερήσιας διάταξης  

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκστρατεία  

 υπέρ των ελεύθερων χώρων καπνού.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψήφισμα αυτό είναι σύντομο και περιεκτικό.  Η πρότασή μας προς 

τους Δήμους τους χώρας για την εκστρατεία υπέρ των ελεύθερων 

χώρων καπνού.  

 Σας το διαβάζω και το ψήφισμα και νομίζω ότι  πρέπει να είναι 

ομόφωνα να το ψηφίσουμε συνάδελφοι.   

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών δηλώνει την πρόθεσή 

του να συμμετάσχει  ενεργά στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση 

των δημοτών σχετικά με την ανάγκη οι  δημόσιοι χώροι να είναι 

ελεύθεροι από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα.  

 Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τους φίλους καπνιστές να αποφύγουν 

το κάπνισμα σε παιδικές χαρές,  πλατείες,  άλση,  δασύλλια,  χώρους 

άθλησης,  καλοκαιρινά θέατρα και κ ινηματογράφους,  στάσεις αναμονής 

για επιβίβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς,  παραλίες.   

 Επίσης τους καλούμε να μην πετάνε τα αποτσίγαρα στους 

παραπάνω αναφερόμενους χώρους ούτε στα πεζοδρόμια ή τους δρόμους.   

 Το αποτσίγαρο δεν είναι απλά ένα μικρό σκουπίδι ,  είναι ένα 

τοξικό απόβλητο που βλάπτει  τον άνθρωπο και το περιβάλλον ενώ 

προκαλεί  άσκοπη οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο.  

 Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε μια μικρή αλλαγή στην συμπεριφορά 

μας για να προφυλάξουμε τα παιδιά μας,  να σεβαστούμε την υγεία των 

συμπολιτών μας,  να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να 

διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό.  

 Σέρρες.   
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 Σημερινή ημερομηνία.  

 Ομόφωνα συνάδελφοι Υπάρχει κανείς  που έχει  αντίρρηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεωρώ ότι  είναι λίγο υπερβολικό Πρόεδρε.  Δηλαδή στην παραλία τώρα 

να μην καπνίσεις  τσιγάρο, στην στάση να μην καπνίσεις  τσιγάρο ο 

άλλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην πετάνε Βασίλη εκεί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην πετάμε ναι αλλά να μην καπνίζει  στην παραλία νομίζω ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το να μην καπνίζεις  στην παραλί α είναι αναφαίρετο δικαίωμά σου, 

αλλά το να πετάς το τσιγάρο στην άμμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το διευκρινίσετε να μην το πετάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  αυτό θέλει  να πει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θέλει  να πει  αυτό συμφωνώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως από πέρυσι δεν φύτρωσαν οι  γόπε ς που έπεσαν στην παραλία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω συνάδελφοι πρέπει να συμφωνήσουμε.  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 590/201)  
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…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας το οποίο μου ήρθε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε κάποιες τοποθετήσεις και τα λοιπά; Ερωτήσεις;  Ναι.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την περασμένη Παρασκευή διαπίστωσα στην γειτονιά μου, υπάρχει μια 

παιδική χαρά η οποία,  βέβαια,  έχει  αποξηλωθεί και έχει  μείνει  πράσινο 

μέσα, σπαρμένο γκαζόν.  Διαπίστωσα το μεσημέρι δυο φορτηγά τα 

οποία ξεφορτώνανε χώμα. Δεν είμαι αντίθετος γι΄ αυτό που πάει να 

γίνει  αλλά μου προξένησε  εντύπωση, δεν ήξερε κανένας στην γειτονιά 

το τι  ακριβώς γίνεται.  

 Τελικά πήρα τον κ.  Δούκα ο οποίος δεν ήξερε και μετά από δέκα 

λεπτά μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι  ένας ιδιώτης έκανε αίτηση να 

σπείρει  γκαζόν στην παιδική χαρά για να φαίνεται όμορφο.  

 Αυτό βέβαια είναι καλό, όμως ο ιδιώτης αυτός έχει  έναν παιδικό 

σταθμό δίπλα. Το κάνει  για τον παιδικό σταθμό; Θα μπο ρούν να 

μπαίνουν τα παιδιά της γειτονιάς ελεύθερα; Και πως δόθηκε αυτή η 

άδεια;  

Από ότι  ξέρω οι παραχωρήσεις όλες και οι  ενέργειες αυτές 

γίνονται με εγκρίσεις  του Δ.Σ..  Και το μεταφέρω σαν παράπονο από 

την γειτονιά.  Δεν ξέραμε.  Πήγα στην υπηρεσία,  η οποία  μου είπε ότι  

ναι,  δώσαμε εμείς  την άδεια για σπείρει  γκαζόν.  Έκανε μια αίτηση την 
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οποία αίτηση λέει  ότι  θα μπορούν να μπαίνουν και τα παιδιά της 

γειτονιάς.   

Νομίζω όμως ότι  το αρμόδιο όργανο, ο γενικός γραμματέας σε 

τέτοια θέματα που είναι σοβαρά και να ε νημερώνονται οι  πολίτες είναι 

το Δημοτικό Συμβούλιο.  Από ότι  θυμάμαι καλά σε ένα πάρκο εδώ που 

είχαμε τις  προάλλες,  κάποιοι  πολίτες ζήτησαν να το συντηρούν,  

πήραμε απόφαση εμείς .  Δηλαδή στην γειτονιά δημιουργήθηκε θέμα. 

Οπότε πρέπει να εξηγώ στον καθένα τώ ρα εγώ ότι  ξέρετε παιδιά,  θα 

γίνει  αυτό και αυτό.   

Και δεύτερον,  η απάντηση που δόθηκε,  ναι μεν στην αίτηση 

έγραφε ο συμπολίτης και καλώς και μπράβο του και συγχαρητήρια που 

θέλει  να το κάνει  αυτό,  όμως η απάντηση του Δήμου ακόμα και έτσι 

όπως έγινε,  δεν τον δεσμεύει πουθενά. Η αίτησή του δηλαδή έλεγε ότι  

θα γίνει  αυτό.  Άρα πιστεύω ότι  στην απάντησή μας εμείς  έπρεπε να 

του πούμε ότι  ναι,  σας επιτρέπουμε να γίνει  αυτό αλλά με αυτές και με 

αυτές τις  προϋποθέσεις,  γι΄ αυτό αλλιώς δημιουργείται θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη επειδή απουσιάζει  ο κ.  Δούκας …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να το δείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το έχω δει  το θέμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν είμαι αντίθετος να γίνει  γκαζόν.  Νομίζω κάποια πράγματα πρέπει 

να τηρούνται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε συγνώμη, δεν είναι θέμα δεοντολογίας ;  Αυτό που είπε ο κ.  

Χρυσανθίδης,  αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να έρθει  εδώ; Οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες δηλαδή του καθεστώς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε και δεν θα μείνουν απορίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό κ.  Γιαννακίδη.  Για το συγκεκ ριμένο θέμα το οποίο έβαλε ο 

συνάδελφος  ο κ.  Χρυσανθίδης,  όντως ο συγκεκριμένος κύριος ήρθε 

και στο γραφείο μου, το παρέπεμψα, ως όφειλα,  στην Υπηρεσία 

Πρασίνου. Από την Υπηρεσία Πρασίνου περίμενα όντως και εγώ αυτή 

την διαδικασία.  Τελικά δεν ξέρω πως έγι νε αυτό και δόθηκε εγγράφως 

η άδεια και μόνο η άδεια αυτή. Κανονικά το θέμα πρέπει να έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Πιστεύω ότι  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

θα έρθει  αυτό το θέμα. Θα πιέσω δηλαδή έτσι ώστε να έρθει  με 

εισήγηση.  

Και εμένα μου είπε,  βέβαια,  ο συγκεκριμένος κύριος ότι  θα είναι 

σε κοινή χρήση, δεν θα χρησιμοποιηθεί  για τον συγκεκριμένο 

βρεφονηπιακό σταθμό, αλλά θα είναι σε κοινή χρήση. Αυτά βέβαια,  

όπως πολύ σωστά λέτε,  πρέπει να περνούν και από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μην παρεξηγούμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν παρεξηγείσαι καθόλου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ο συγκεκριμένος κύριος βοηθάει πάρα πολύ και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την παιδική χαρά ήρθαν και την καθαρίσανε αυτοί πολλές φορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη πρέπει να διευθετηθε ί το θέμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα δεύτερο. Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε,  

υπήρχε το ένατο θέμα που αφορούσε την έγκριση του απολογισμού της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Εκεί βέβαια ψηφίσαμε θετικά  αλλά είχα πει ,  έκανα κάποιες 

ερωτήσεις από τις  οποίες από τον Πρόεδρο δεν έλαβα τις  απαντήσεις 

τις  οποίες θέλαμε σαν παράταξη και είχα πει  ότι  θα πάρω τις  

απαντήσεις από τους υπηρεσιακούς αλλά ψηφίζουμε θετικά τον 

απολογισμό.  

 Πέρασαν δεκαπέντε μέρες και  περίμενα να ενημερωθώ. Εντάξει ,  

διακοπές ήταν,  δεν ενημερώθηκα. Συνέταξα ένα έγγραφο προς την 

Γενική Διευθύντρια με τα ερωτήματα τα οποία ακριβώς τα ίδια έδωσα 

στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν πήρα την απάντηση.  

 Σε τρεις  μέρες παίρνω μια απάντηση από τον Πρόεδρο της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ο οποίος απαντά σε δυο ερωτήματα και με έγγραφο το 

οποίο είναι και στην διάθεσή σας χωρίς να έχει  κανέναν υπηρεσιακό, 
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με δυο καταστάσεις ανυπόγραφες και με γενικές απαντήσεις σε δυο 

ερωτήματα.  

 Σήμερα αναγκάζομαι,  συντάσσω έγγρα φο και επισημαίνω στον 

Πρόεδρο και στην Γενική Διευθύντρια,  διότι  ποιες είναι οι  

αρμοδιότητες που έχουν και ναι μεν εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο 

αλλά είναι αρμοδιότητα του Δήμου να απαντά σε θέματα τα οποία 

δόθηκε μια απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ε πίσης,  εδώ πρέπει 

να επισημάνω ότι  ο κ.  Δήμαρχος επανειλημμένως το έχει  πει  εδώ πέρα 

μέσα ότι  οι  υπηρεσίες είναι ανοικτές και μπορούμε,  ακόμα και χωρίς 

αίτηση, να πληροφορούμαστε από τους υπηρεσιακούς τα πάντα.  

 Πράγματι,  δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε μ ε την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

ούτε με το νομικό πρόσωπο των ΟΠΟΠΚΑ, ούτε με την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

Απευθυνθήκαμε στους υπηρεσιακούς και πραγματικά πήραμε τις  

απαντήσεις είτε γραπτές είτε προφορικές.   

 Ο κ. Ραμπότας,  ο οποίος τυχαίνει  να είναι και υπάλληλος,  

ξεχνάει τα καθήκοντά του και υποκαθιστά τους υπαλλήλους.  

 Παίρνω λοιπόν σήμερα ένα έγγραφο από την Γενική Διευθύντρια,  

η οποία μου λέει ,  μου ζητάει συγνώμη γιατί  δεν απάντησε,  γιατί  έλειπε 

διακοπές,  μετά το δεύτερο έγγραφο που έκανα και μου λέει  ότι  είμαστε 

στην διάθεσή σας ,  τα δυο ερωτήματα απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο, 

τα υπόλοιπα, προσέξτε,  θα τα διερευνήσουμε διότι  ζητάμε στοιχεία 

από τον λογιστή που έχουμε και ο κ.  Ραμπότας μου απάντησε ότι  όλα 

καλώς γινωμένα.  

 Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να συντάξω έγγραφο, ούτε να 

έρθω σε καμία αντιπαράθεση, διότι  αλλιώς δεν θα ψηφίζαμε σαν 

παράταξη το θέμα. Και επίσης ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τους 

ορκωτούς λογιστές.  Εμένα η Διευθύντρια μου λέει  ότι  είμαστε στην 
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διάθεσή σας,  είναι σε εξέλιξη,  όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε να 

ενημερωθείτε,  ο δε κύριος Ραμπότας μας απαντά ότι  θα έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωθείτε.   

 Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ να μην μπαίνουμε σε αυτές τις  

διαδικασίες όταν πραγματικά ψηφίζουμε ένα θέμα θετικά και 

απευθυνόμαστε σε ένα πρόσωπο, σε μια υπηρεσ ία που είναι  Γενική 

Διευθύντρια,  Γενικός Διευθυντής υπηρεσιακός παράγοντας,  θα 

απαντάει υπηρεσιακά και από εκεί  και πέρα εκ του νόμου το έγγραφο 

μπορεί να το υπογράφει ο Πρόεδρος,  αυτός που εκπροσωπεί το νομικό 

πρόσωπο ή την επιχείρηση.  

 Να μην μπαίνουμε  σε τέτοιες ταλαιπωρίες και να μην 

υποβιβάζουμε και υποβαθμίζουμε ανθρώπους την στιγμή που είμαστε 

θετικοί και έχουμε διάθεση για συνεργασία και να μην 

δημιουργήσουμε προβλήματα   

 Άρα λοιπόν έρχονται σε τελείως αντίθετη  οι  απαντήσεις 

κατεύθυνση του προέδρου με των υπηρεσιακών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τον κ.  Ραμπότα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε,  αυτή είναι δεκάλεπτη τοποθέτηση τώρα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όντως είναι μακρόχρονη λίγο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Αναγκαστικά θα πάρω και εγώ τον χρόνο για τα δέκα λεπτά. Θα δεχθώ 

την κατανόηση του σώματος.   

 Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά,  γιατί  μου 

φαίνεται…είναι αρκετά συγκεχυμένοι,  θέλετε από ταχύτητα ή από 

οτιδήποτε άλλο.  

 Στον απολογισμό εδώ που ήταν της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το ΄15 η 

παράταξη του κυρίου Χρυσανθίδη ψήφισε με επιφύλαξη. Με επιφύλαξη 

είναι.  Δεν ήταν ναι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήταν ναι.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τα πρακτικά …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα λεπτό,  απαντώ τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Με επιφύλαξη είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  με επιφύλαξη.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα –ένα να τα βάζουμε σε σειρά.  Εγώ δεν σας διέκοψα κύριε 

Χρυσανθίδη,  για να πάρετε τις  απαντήσεις ακριβώς,  γιατ ί  δεν έχουμε 

τίποτα εμείς  να κρύψουμε ούτε καν εάν θέλετε  αυτό.   
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 Τα ερωτήματα που τέθηκαν εδώ στο σώμα στον απολογισμό που 

ζητήσατε τα στοιχεία απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ως 

αιρετός προς αιρετό και ο αιρετός απαντά. Και σας λέω επακριβώς για  

το έγγραφο μπορεί να ήρθε με καθυστέρηση, είναι κατανοητή η 

καθυστέρηση, . .παρουσιολόγιο ή απουσιολόγιο των 15 ημερών…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Κύριε Χρυσανθίδη μην τον διακόπτετε.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

. .έπρεπε να σας έχω απαντήσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη γιατί  διακόπτεις;  Σε παρακαλώ σταμάτα. Μην τον 

ξανά διακόψεις.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν συγκεκριμένα. Τι συμβαίνει  με τους 

ορκωτούς λογιστάς; Πάω από το τελευταίο προς τα επάνω. Οι ορκωτοί 

λογιστές είναι εγκατεστημένοι στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ασκούν έλεγχο,  έχουν 

προχωρήσει αρκετά και μάλιστα, κύριε Ηλία Αναστασιάδη, που 

συμμετέχετε στο συμβούλιο,  πρώτα εγώ ενημερώνω, εάν θέλετε,  το 

πρώτο, εάν θέλετε,  περίγραμμα της  έκθεσης,  θα ενημερώσω το Δ.Σ. 

στο επόμενο και το τελικό κείμενο των ορκωτών λογιστών έρχεται με 

έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο Δημοτικό Συμβούλιο,  όπου 

λαμβάνουν γνώση και το δίνουμε,  κύριε Δήμαρχε,  σε όλους τους 

αρχηγούς των παρατάξεων την έκθεση πεπ ραγμένων των ορκωτών 
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λογιστών προς ενημέρωση όλων των παρατάξεων.  Αυτό θα γίνει  και 

φέτος.    

 Υπάρχει μια προεργασία γιατί  οι  ορκωτοί ζήτησαν παράταση δυο 

μηνών, προβλέπεται από την σύμβαση, άρα η σύμβαση θα 

ολοκληρωθεί,  κύριε Χρυσανθίδη,  30 -9ο υ .  Η έκθεση  των ορκωτών 

λογιστικών μας ζητήθηκε δίμηνη παράταση για να πάει έως 30 -9ο υ  και 

έγινε αποδεκτή βάσει της σύμβασης που έχουμε.  Αυτά για να 

ξεκαθαρίσουμε το πώς λειτουργεί  η όλη ιστορία.   

 Πάμε στον περιβόητο κωδικών των συντηρήσεων.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη αλλά το ερώτημά μου είναι…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτά ζητήσατε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  για την διαδικασία.  Γιατί  μου απάντησε ο 

Πρόεδρος ενώ απευθύνθηκα στην Γενική Διευθύντρια; Απλά. Τα 

υπόλοιπα τα ξέρω.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σας επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά. Το ερώτημα τέθηκε …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή είναι άποψη δική του.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το ερώτημα τέθηκε εδώ μέσα και εγώ δεσμεύτηκα ότι  θα λάβετε 

απάντηση επι των συγκεκριμένων ερωτημάτων που βάλατε.  Και σας 

έφερε το έγγραφο ως αιρετό προς αιρετό.  Εκτός εάν εσείς  θέλετε να 

επικοινωνείτε με τους υπηρεσιακούς.  Εάν είναι με τους υπηρεσιακούς,  

να κάνετε συσκέψεις με τους υπηρεσιακούς.   
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Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο  ήρθε το θέμα των πεπραγμένων 

χρήσης 2015 και εδώ τέθηκαν τα ερωτήματα και από εδώ λαμβάνετ ε 

τις  απαντήσεις.   Ποιος εκπροσωπεί το κάθε νομικό πρόσωπο, ποιος 

είναι Αντιδήμαρχος,  αυτός απαντάει.  Προς τον Πρόεδρο ήταν τα 

ερωτήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να κλείσουμε…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Οι απαντήσεις ήταν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας τελειώσει ο κ.  Ραμπότας.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Οι  απαντήσεις ήταν επαρκείς και για το πρώτο ερώτημα και για το πώς 

πηγαίνουν τα έσοδα και για θέμα των …πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ένα ποσό το οποίο,  δεν κοιτάζουμε ότι  είναι 

χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν,  ότι  τα έξοδα είναι πολύ 

χαμηλότερα, βλέπουμε αυτό το ποσό των 35.000 πως κατανεμήθηκε 

μέσα από αυτή την διαδικασία των συντηρήσεων των ανελκυστήρων, 

κλιματιστικών και τα λοιπά.  

 Επ¨  αυτού επειδή το λογιστήριο και αυτό τελεί  υπό άδεια,  εάν 

θέλετε τον πίνακα μπορείτε να τον πάρετε γιατί  και οι  ορκ ωτοί 

λογιστές και ο καθένας είναι στην διάθεση για κάθε κωδικό που 

πηγαίνουν τα χρήματα και σε ποιους πηγαίνουν και πόσο αξιόπιστη 

είναι η επιχείρηση που πληρώνει,  γιατί  έπρεπε να υπάρχει πλαφόν για 

κάποιους που δεν πλήρωναν κάποτε.   

 Κύριε Χρυσανθίδη για τα τρία θέματα, τόσο για το …  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν θέλω απαντήσεις.  Σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Απευθύνομαι στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στον Γενικό Διευθυντή…Με έγγραφο 

απευθύνθηκα κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό για να καταλάβουμε.  Σήμερα εδώ, κ.  Χρυσανθίδη,  προς τα 

πού απευθύνεστε;  Στον Πρόεδρο; Στον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου; Ζητάτε από εμένα απάντηση; Κάνατε μια δεκάλεπτη 

τοποθέτηση το καταλαβαίνετε;  Δεκάλεπτη τοποθέτηση πριν ξεκινήσει 

η συνεδρίαση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ενημερώνω εγγράφως όπως εκπροσωπείται το νομικό πρόσωπο 

απαντήθηκε προς την παράταξη του κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η παράταξη δεν είναι του κυρίου Χρυσανθίδη…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συγνώμη, συγνώμη. Προς την παράταξη του κυρίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εσείς είστε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τελειώστε,  ολοκληρώστε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Η απάντηση είναι συγκεκριμένη γι΄ αυτά τα θέματα, επαρκής και 

εγγράφως. Όλα τα επόμενα που ακολούθησαν και λέχθηκαν  είναι για 

την δημιουργία εντυπώσεων και τίποτα περισσότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να κλείσουμε το θέμα αυτό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να κλείσουμε το θέμα αυτό …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζονται τέτοιες παρεξηγήσεις να γίνονται.  Έδωσε ο Πρόεδρος 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έγγραφη απάντηση προς σε σας.  Κλείνει  το θέμα εκεί .  

Δεν είστε ικανοποιημένος από την απάντηση του προέδρου; Πάτε 

στους υπηρεσιακούς που έχετε το ελεύθερο και το ομολογήσατε και 

εσείς  …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό αφήστε με να ολοκληρώσω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς διακόπτετε τους πάντες.  Δεν με αφήνετε να μιλήσω.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μου έδωσε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας έδωσα τον λόγο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν ικανοποιήθηκα και απευθύνθηκα στην Γενική Διευθύντρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Σας απάντησε η Γενική Διευθύντρια.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δεύτερο έγγραφο θα σας απαντήσει η Γενική Διευθύντρια.  Ας το 

κλείσουμε εδώ το θέμα. Άσκοπη παρεξήγηση λοιπόν.   

 Κάποιος ζήτησε τον λόγο.  Η κυρία Καλώτα. Μισό λεπτάκι η 

κυρία Καλώτα έχει  τον λόγο και μετά ο κ.  Γιαννακίδης και μετά οι  

υπόλοιποι.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι  έχει  γίνει  στην πόλη μας η 

μετεγκατάσταση των προσφύγων στο ΚΕΓΕ Σερρών και μάλιστα 

είχαμε,  εκπροσωπούσα την παράταξή μου στην συνάντηση που είχαμε 

ο Δήμαρχος και κάποια μέλη του Δημοτικό Συμβούλιο με τα στελέχη 

του Υπουργείου Μετανάστευσης.  

 Θα ήθελα να ρωτήσω την δημοτική αρχή και συγκεκ ριμένα τον 

Δήμαρχο, για να μην μπω σε λεπτομέρειες,  βέβαια θα περίμενα μια 

ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  είναι ένα πολύ σημαντικό 

γεγονός για την πόλη μας,  εάν ο Δήμος Σερρών εχει  κάνει  κάποιες 
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ενέργειες ήδη που δεν τις  γνωρίζουμε ή θα κάνει  ενέρ γειες ή εάν έχει  

πραγματοποιήσει για κάποιες δράσεις ως για να.   

Παρένθεση. Γνωρίζουμε όλοι ότι  αυτή η δομή ελέγχεται από τις  

ΜΚΟ και είναι κα υπό τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, παρόλα 

αυτά ως παράταξη θεωρούμε ότι  αυτή η εγκατάσταση των προσφύγων, 

εννοείται ότι  αφορά τον Δήμο μας,  αφορά την δημόσια υγεία,  αφορά 

των ενσωμάτωσή τους που θα γίνει  μέσα, ήδη οι  άνθρωποι 

κυκλοφορούν.  

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τα ιατρικά, γιατί  δεν θέλω να 

πλατειάζω αλλά ήδη υπάρχουν προβλήματα εμβολιασμών αυτών των 

ανθρώπων και ιατρικών φακέλων και θα περίμενα από την δημοτική 

αρχή να αναλάβει,  δεν μπορεί να αφήσει καμία δημοτική αρχή τον 

έλεγχο μόνο στις  ΜΚΟ.  

Θα ήθελα να μας πείτε τι  ενέργειες,  γιατί  Δήμαρχε ως παράταξη 

αντιλαμβανόμαστε και περισσότεροι από εσάς και μ άλιστα τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που ανεβάζουν τα πάντα υπάρχει μια σιγή γύρω 

από αυτό το θέμα, καίει ,  γνωρίζουμε ότι  καίει  ή δεν τραβάει να το πω 

έτσι απλά και κάποιοι  ίσως το αποφεύγουν αλλά ήδη αυτοί οι  

μετανάστες είναι μέσα, οι  πρόσφυγες,  συγνώμη, ε ίναι μέσα στην πόλη 

μας.  

Δεν φταίνε αυτοί.  Εάν πρέπει να θυμώσουμε γνωρίζουμε όλοι 

πολύ καλά με ποιους πρέπει να θυμώσουμε ως δημότες του Δήμου 

Σερρών. Και πραγματικά εκπλήσσομαι που τουλάχιστον . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφήστε την  να τελειώσει.   
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν τελείωσα. Συγνώμη κ.  Γιαννακίδη είπα ότι  εάν πρέπει,  εάν πρέπει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Παρακαλώ κυρία Καλώτα έχετε τον λόγο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Με διακόψανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ και οι  ερωτήσεις να είναι συμπιεσμένες.  Όχι δε κάλεπτες,  

δίλεπτες.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  πρόεδρέ μου, δεν ξέφυγα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δυο λόγια να πούμε αυτό που θέλουμε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Υπάρχει μια αποστασιοποίηση, έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς .  Εάν 

υπάρχουν κάποιες δράσεις τις   οποίες δεν τις  γνωρίζουμε,  θα ήθελα να  

μας ενημερώσει ο Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχει καμία αποστασιοποίηση και καμία σιωπή. Μόλις 

δημιουργήθηκε το θέμα αμέσως και μάλιστα έτυχε να είσαστε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό το γνωρίζω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να είσαστε στο Δημαρχείο επειδή σας εν ημέρωνα για το θέμα των 

στρατοπέδων, το έμαθα εκείνη την στιγμή που μου έγινε κάποιο 
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τηλέφωνο. Μόλις δημιουργήθηκε το θέμα την άλλη μέρα αμέσως 

κάλεσα τους εκπροσώπους των παρατάξεων και ενημερωθήκατε άμεσα 

από τα στελέχη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολ ιτικής.  

 Από εκεί  και πέρα, όπως γνωρίζετε δεν μας ρώτησε κανένας.  Δεν 

γνωρίζαμε ότι  θα έρθουν.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτηση ήταν άλλη Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπήκαν σε έναν χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,  δεν 

είναι δημοτικός ο χώρος,  ασφαλώς το παρακολουθού με το θέμα. Ο 

Δήμος όπου χρειάστηκε να βοηθήσει βοήθησε.  Βοήθησε μέσω της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για να κάνει  την διαρροή νερού, κάποιους κάδους που 

πήγαμε και από εκεί  και πέρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  η καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων.  Κάθε μέρα πάνε οι  

υπηρεσίες εκεί  και μαζεύουν τα σκουπίδια και τα λοιπά. Το θέμα των 

εμβολίων και της υγείας και τα λοιπά το παρακολουθεί η Περιφέρεια.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτησή μου ήταν άλλη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια ήταν η ερώτηση;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτησή μου, αυτά είναι όλα γνωστά σε όλους μας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ποια είναι η ερώτηση;  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτησή μου είναι,  είπαμε ότι  τον έλεγχο τον έχουν οι  ΜΚΟ. Εσείς 

θα έχετε συμμετοχή να ελέγξετε εάν οι  λάμπες φθορίου είναι 

σπασμένες;  Πήγατε όλα αυτά, θα επέμβετε στον έλεγχο ν α δείτε εάν οι  

ΜΚΟ διασφαλίζουν με τον τρόπο που δουλεύουν την υγεία των 

προσφύγων και κατ’ επέκταση την δική μας; Ας πούμε την συλλογή 

των απορριμμάτων εάν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται,  άσχετα εάν 

έχετε πάει κάδους; Δεν είπα εγώ ότι  δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να 

γίνουν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία Καλώτα αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ,  ασφαλώς και θα 

παρακολουθούμε το θέμα, θα ερχόμαστε τακτικά σε επαφή, γιατί  όχι  

να καλούμε και εσάς,  δηλαδή τους εκπροσώπους των παρατάξεων, θα 

ερχόμαστε σε επαφή τακτικά με τα στελέχη του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής για να γίνονται συσκέψεις,  να 

ενημερωνόμαστε και όπου χρειάζεται να επέμβουμε θα επεμβαίνουμε.  

 Από εκεί  και πέρα όμως υπάρχουν θεσμικοί δίαυλοι που 

παρακολουθούν και τα θέματα ασφάλειας,  τα παρακολουθεί η 

αστυνομία.  Τα θέματα υγείας τα παρακολουθεί η Περιφερειακή 

Ενότητα, ότι  χρειάζεται από εμάς ως Δήμος το προσφέρουμε.  Εάν 

έχετε να μας προτείνετε κάτι  συγκεκριμένο,  που δεν το κάναμε και το 

παραλείψαμε,  κάντε την πρόταση, πείτε μας να κάνουμε αυτό και θα το 

κάνουμε.  Πείτε μας συγκεκριμένα ότι  κάντε αυτό το πράγμα και θα το 

κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εμείς μιλάμε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου.  Εγώ προσωπικά, 

γιατί  ο κ.  Δήμαρχος με έχει  βάλει σαν εκπρόσωπο του Δήμου με τους 

πρόσφυγες.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οτιδήποτε αφορά τους πρόσφυγες υπάρχει εκπρόσωπος του 

Υπουργείου εκεί ,  έχω το τηλέφωνο και μιλάμε.  Εάν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα ή γιατί  κάθε μέρα μιλάμε,  ρωτάμε,  υπάρχει κανένα 

πρόβλημα; Με υγεία,  με οτιδήποτε.  Από εκεί  και πέρα δεν μπορώ να το 

ξέρω εγώ ή περιμένετε να μας ενημερώσει.  Η εκπρόσωπος,  όχι  ο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι πολύ σημαντικό θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου.  Περιμένουμε από εκεί  οτιδήποτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την πρώτη μέρα κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  ήταν κακό να ενημερωθούμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν είπαμε ότι  είναι κακό. Καλά τώρα δηλαδή μας μέμφεστε για 

ελλιπή ενημέρωση;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  αλλά αισθάνομαι μια αντίδραση από τον Πρόεδρο ότι  ήταν …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για όνομα του Θεού τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ποια αντίδραση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν σας κάλεσα, μια στιγμή τώρα, δηλαδή τώρα για όνομα του Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάτε ένα θέμα το οποίο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  εσείς  το μαζεύετε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισή ώρα για …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ένα συμβούλιο έπρεπε να έχουμε για το Μεταναστευτικό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία Καλώτα μια στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα ποιο είναι το παράπονό σας δηλαδή;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κανένα παράπονο. Είχα μια συγκεκριμένη ερώτηση και αισθάνομαι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η ερώτηση ποια είναι η συγκεκριμένη;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτηση είναι,  εάν,  όπως διαπιστώσαμε οι  υπάλληλοι του 

Υπουργείου μας είπαν ότι  σε μια μέρα θα έχουν γιατρούς.  Σωστά; 

Μαζί ήμασταν όλοι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι.  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σε τρεις  μέρες θα τακτοποιηθούν όλα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ξέρετε ότι  και πολλά άλλα δεν έγιναν σε τρεις  μέρες και ούτε ακόμα 

έχουν γίνει .  Ο κ.  Χαρίτος είναι ο υπεύθυνος που θα μιλάει με το 

Υπουργείο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτησή μου είναι,  ότι  θα το λέει  το Υπουργείου η δημοτική αρχή 

θα λέει  ναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπαμε τέτοιο πράγμα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό λέω. Θα κάνετε κάποιες ενέργειες ώστε να διασφαλίσετε κάποια 

πράγματα και να περιορίσετε κάποιες ενέργειες;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν,  κυρία Καλώτα είπαμε ότι  εμείς  ότι  μας λέει  το Υπουργείο 

θα το κάνουμε; Πρώτον αυτό.  Λέτε εάν θα κάνου με κάποιες ενέργειες 

για να διασφαλίσουμε.  Πείτε μας εάν παραλείψαμε κάτι ,  κάντε μας μια 

συγκεκριμένη πρόταση και να την υλοποιήσουμε.  Δεν μπορούμε να 

μιλάμε αορίστως όμως. Εντάξει;  Πείτε μας εάν παραλείψαμε κάτι .  

Στην σύσκεψη που κάναμε σας είπα ότι  έβαλα  τον κ.  Χαρίτο υπεύθυνο, 

την άλλη μέρα έδωσα συνέντευξη τύπου σε όλα τα ΜΜΕ για να 

ενημερώσουμε τον Σερραϊκό λαό.  
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Εάν παραλείψαμε κάτι  θα μας πείτε ότι  Δήμαρχε παρέλειψες 

αυτό,  προτείνουμε να το κάνουμε και με μεγάλη χαρά θα υλοποιήσω 

την πρότασή σας.  Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε αορίστως.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε μεγάλο βαθμό με κάλυψε η κυρία Καλώτα. Απλά μια,  ας το πω 

επισήμανση, αξιότιμε Δήμαρχε.  Νομίζω ότι  δεν είναι μόνο ότι  κάντε 

μας μια πρόταση και εμείς  θα την υλοποιήσουμε,  μπορείτε και εσείς  ως 

δημοτική αρχή που έχετε τα μέσα να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να 

ετοιμάσετε σχέδιο υποστήριξης αυτών των ανθρώπων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν σας αδικεί  κανείς .  Ούτε θα έλεγε κανείς  ότι  ο Δήμος δεν 

ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Κέντρου Φιλοξενίας.  Αυτό είναι 

γεγονός ότι  ανταποκρίνεστε και είναι γνωστό ότι  σε μεγάλο βαθμό η 

δικαιοδοσία και τα ζητήματα του Κέντρου Φιλοξενίας δεν είναι στην 

δική σας αρμοδιότητα. Από εκεί  και μέρα όμως μπορείτε να ετοιμάσ ετε 

και να πάρετε και εσείς ,  νομίζω, κάποιες πρωτοβουλίες.  Δεν είναι 

μόνο ότι  περιμένετε από εμάς.   

Για παράδειγμα στο παρελθόν  δημιουργήσατε διάφορες ομάδες 

εθελοντών για διάφορα ζητήματα. Θα μπορούσατε να κάνετε μια 

αντίστοιχη έκκληση γι΄ αυτό το ζήτημα . Ας πούμε έχει  πάρα πολλά 

μικρά παιδάκια.  Θα μπορούσατε να κάνετε μια έκκληση να 
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συγκεντρώστε,  ξέρω εγώ, παιχνίδια.  Λέω εγώ τώρα μια ιδέα στον 

αέρα.  

Δηλαδή υπάρχει περιθώριο να αναλάβετε πρωτοβουλίες.  Όπως 

ξέρετε σε άλλους ήδη Δήμους υπάρχουν τέτοιες πρω τοβουλίες από τις  

δημοτικές αρχές σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν αυτούς τους 

ανθρώπους.   

Εν πάση περιπτώσει,  εγώ το κλείνω το θέμα, μου αρκεί η 

δέσμευσή σας ότι ,  ας πούμε,  είστε θετικοί σε κάθε θετική πρόταση.  

Τώρα το δεύτερό μου ερώτημα, μάλλον προς τ ον κ.  Γκότση θα το 

απευθύνω. Παρομοίως με τον κ.  Χρυσανθίδη θα ήθελα και εγώ να 

επισημάνω για το Κεντρικό Πάρκο αυτή την φορά, εκεί  έχει  γίνει  ένα 

απέραντο εργοτάξιο.  Βουνά από χαλίκια,  από άμμο, από βαρέλια,  στο 

Κεντρικό Πάρκο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το Κεντρικό Πάρκο στον χώρο. Μηχανήματα που λειτουργούν όλη 

μέρα και μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας προκαλούν ιδιαίτερη 

όχληση. Να ρωτήσω, καταρχάς έχουμε πάρει εμείς  τέτοια απόφαση εδώ 

μέσα και δεν την θυμάμαι;  Μπορεί και να έλ ειπα.  Έχουμε πάρει 

απόφαση, έχουμε δώσει εμείς  άδεια σε αυτή την εταιρεία εκεί  μέσα να 

λειτουργεί  ως εργοτάξιο αυτός ο χώρος;  

 Επίσης,  κεντρικό πάρκο δεν είναι;  Τι κατά το δοκούν και όποιος 

θέλει  να αράζει  όποτε θέλει  και για όποιο διάστημα θέλει  την χρήσ η 

του; Δηλαδή αυτή η  ιστορία με το Κεντρικό Πάρκο κάποια στιγμή 

πρέπει να τελειώσει.  Οι δημοτικές αρχές που παρακολουθώ, οι  

τελευταίες δημοτικές αρχές όποιο πρόβλημα έχουν εκεί .  Λειτουργεί  ως 
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αποθήκη προβλημάτων το Κεντρικό Πάρκο. Αυτή η ιστορία κάποτε να  

τελειώσει.  Πήραμε απόφαση εμείς  εδώ μέσα γι΄ αυτό το πράγμα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα απαντήσω εγώ. Καταρχήν όσον αφορά για τους πρόσφυγες.  Και 

σχέδιο έχουμε και πρωτοβουλίες κάνουμε.  Μου λέτε και το σχέδιο ποιο 

είναι;  Έχω μαζέψει εγώ όλες τις  υπηρεσίες,  όλους τους υπεύθυνους 

από καιρό και είμαστε έτοιμοι,  στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας,  να 

κάνουμε ότι  το καλύτερο μπορούμε.  Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.  

Και το κάνουμε και πρωτοβουλίες παίρνουμε.   

Και έχω πει  και στον κ.  Ραμπότα λίγο αργότερα, οι  άνθρωποι να 

τακτοποιηθούν και σαν Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα κάνουμε και καμία εκδήλωση για 

τα παιδιά και τα λοιπά.  

Όμως δεν μπορείτε δηλαδή τώρα χάρη εντυπώσεων, επειδή είναι 

οι  τηλεοράσεις για να ακούγονται οι  φωνές σας να λέτε αόριστα 

πράγματα. Πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Κάνατε,  π αραλείψατε αυτά 

να κάνετε,  σας προτείνουμε να κάνετε αυτό το πράγμα και θα το 

υλοποιήσουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε δεν σας καταγγείλαμε γι΄ αυτό το θέμα για κάτι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν μας λέτε ότι  δεν έχετε σχέδιο και δεν . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πρωτοβουλίες και τα λοιπά, αυτά είναι χάρη εντυπώσεων. Λοιπόν,  ένα 

αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς δεν είπατε;  Υπάρχει και σχέδιο και πρωτοβουλίες.  Τελεία,  παύλα 

και τις  υλοποιούμε.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη μην διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις για κάτι  επιπλέον,  πείτε μας και 

θα τις  υλοποιήσουμε μετά χαράς.  Τελείωσε αυτό το θέμα.  

 Πάμε στο Κεντρικό Πάρκο. Ποιο εργοτάξιο;   Γίνονται 

βιοκλιματικές αναπλάσεις και ρίχνουμε τώρα και τελειώνουμε,  έμειναν 

δυο μέρες,  αύριο τελειώνει,  ρίχνουμε το τελευταίο στρώμα 

επίστρωσης,  το ψυχρό, το καταλυτικό υλικό το οποίο,  φυσικά όλα αυτά 

πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο θα μειώσει κατά 1 με 2  

βαθμούς την θερμοκρασία περιβάλλοντος εκεί .   

 Για μια εβδομάδα, για μια εβδομάδα οι  άνθρωποι εκεί  τους 

επιτρέψαμε,  πολύ καλά κάναμε,  πολύ καλά κάναμε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα δεν μπορούμε να λέμε ότι  θέλουμε,  δεν είναι μια εβδομάδα. 

Είναι όλο το καλοκαίρι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο καλοκαίρι;   
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε να απαντήσω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα δεν είναι μια εβδομάδα, είναι δέκα μέρες.  Μέσα στον Αύγουστο, 

από τις  8 Αυγούστου είναι.  Λοιπόν,  από τις  8 Αυγούστου. Είναι για 

δέκα μέρες,  δεκαπέντε μέρες για να τελειώσει το έργο,  οι  άνθρωποι 

πάνε εκεί  τα μηχανήματά τους,  παίρνουν τις  μπογιές και τα λοιπά. 

Τελειώνει.  Αύριο τα μαζεύουν και φεύγουν.   

 Δηλαδή σε αυτό,  εσείς  που κάθεστε και απέναντι  δηλαδή, ξέρετε 

πολύ καλά πως ήταν το Κεντρικό Πάρκο πριν από το ΄11,  ο χώρος του 

πρώην Κτηνιατρείού ήταν ένα λασπαριό,  παρκινγκ αυτοκινήτων, η 

Δορυλαίου ήταν παρκινγκ βαρέων οχη μάτων, το Θεατράκι ήταν άνδρο 

ναρκομανών, έχει  αλλάξει άρδην το περιβάλλον εκεί  και αντί  να πείτε 

έναν καλό λόγο λέτε γιατί  διαθέσαμε για δέκα μέρες εκείνο τον χώρο 

για να φορτώνουμε τα χώματα και να τελειώσουμε το έργο.  Ε! όχι ,  δεν 

είναι σωστά πράγματα αυτά.  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .απόφαση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή, μια στιγμή. Εάν νομίζετε,  τι  απόφαση να πάρουμε για 

δέκα μέρες;  Εάν νομίζετε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για μια στιγμή τώρα.  Δηλαδή…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καθόλου το καλοκαίρι.  Από τις  8 Αυγούστου. Αυτή η τυπολατρία 

δηλαδή, η οποία δεν οδηγεί  πουθενά σε αποτελεσματικότητα και εάν 

νομίζετε ότι  υπάρχει  κάτι  παράνομο να με καταγγείλετε.  Να με 

καταγγείλετε εάν υπάρχει κάτι  μεμπτό.  Εάν αυτό είναι μεμπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  είναι από τις  8 Αυγούστου γιατί  την ημέρα εκείνη που μπήκαν 

εγώ έφυγα για διακοπές για πέντε μέρες.  Λοιπόν,  από 8 Αυγούστου 

Δημήτρη. Και τώρα είναι αυτό που μου κάνει  ε ντύπωση είναι το εξής,  

αγαπητοί συνάδελφοι.  Για όλα ενδιαφερόμαστε,  για τους ξένους,  γι΄ 

αυτά,  αλλά για την ποιότητα ζωής των Σερραίων, γι΄ αυτό που γίνεται 
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στις βιοκλιματικές που δίνει  μια ανάσα στα 35 στρέμματα και στη μισή 

πόλη, γι΄ αυτό δηλαδή το καταγγέλλουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  η εταιρεία δικό της χώρο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που να έχει  δικό της χώρο εδώ μέσα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εταιρεία είναι ξένη.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή αντί  να πείτε ότι  μπράβο, ας πούμε,  γι΄ αυτό που γίνεται που 

όλοι επικροτούν αυτό το έργο,  όχι  παιδιά να λέτε για δέκα μέρες που 

βάζουν τα χρώματα και κάνουν αυτό.  Αύριο φεύγουν τελείωσε.  Αύριο 

φεύγουν,  τελειώνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κάποιοι  άλλοι συνάδελφοι ζητήσανε για ερώτηση τον λόγο.  Η 

κυρία Ιλανίδου και ο κύριος  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ώρα δεν είναι οι  ερωτήσεις;  Πέρασε μια ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Ιλανίδου και ο κ.  Γάτσιος μετά για να κλείσουμε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πριν περίπου 25 μέρες δέχθηκα παράπονα από συμπολίτες μας εκεί  

στην γειτονιά που μένουν,  στην οδό Γεναδίου έχουν μπει,  εκεί  που 

μπήκαν τα ταξί και παρκάρουν,  έχουν μπει από την άλλη μεριά 
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πασαλάκια και απαγορεύεται να παρκάρουν ο κόσμος που πάρκαρε.  

Έφυγαν από εκεί  επτά θέσεις,  δέκα, δεν ξέρω πόσες ήταν.   

 Όλη η γειτονικά παραπονέθηκε γιατί  ήταν μια ανακούφιση μέσα 

σε αυτόν τον μεγάλο κολαστήριο που ζούμε εμείς  οι  κάτοικοι εκείνης 

της περιοχής μετά τις  βιοκλιματικές είναι αδύνατον να κυκλοφορήσουν 

αυτοκίνητο.   

 Εγώ χθές,  παρένθεση, πήγα 16:30΄ η ώρα να βάλω βενζίνη και 

έψαχνα τρία τέταρτα μέρα που ήταν και κλειστή η αγορά ν α βρω να 

ξανά παρκάρω.  

 Διαμαρτυρήθηκαν οι  κάτοικοι.  Περνούσα από εκεί ,  με έπιασαν, 

μου έκαναν παράπονα, δεν ήξερα, ρώτησα την υπηρεσία,  γιατί  δεν 

πήραμε τέτοια απόφαση πουθενά, ρώτησα την υπηρεσία και μου είπαν 

ότι  έγινε κατ’ εντολή του κ.  Γκότση.  

 Τον πήρα τηλέφωνο, μάλιστα ήταν και διακοπές ο άνθρωπος και 

συγνώμη, δεν το ήξερα και μου είπαν ότι  παραπονέθηκαν οι  

ταξιτζήδες.  Μίλησα και με τους ταξιτζήδες και μου είπαν οι  

ταξιτζήδες,  μίλησα με την ιδιότητα της. .  και μου είπαν ότι  ναι,  εμείς  

το ζητήσαμε γιατί  έσπασαν κάποιοι  καθρέπτες,  είναι στενός ο δρόμος 

για να μην γίνουν ατυχήματα.  

 Εκείνο που θέλω να παρακαλέσω, δυο πράγματα. Πρώτον,  έκανα 

και αίτημα στον Δήμο, δεν πήρα ακόμα απάντηση, πρώτον ότι  χωρίς 

απόφαση από την Ποιότητα Ζωής πέρασε,  ούτε διαβού λευση ούτε 

τίποτα,  με βιασύνη, με εντολή του κυρίου αντιδημάρχου έγινε αυτό.  

Δηλαδή νομίζω μια διαδικασία τόσα χρόνια παρκάρουν από τις  δυο 

μεριές.  Με τόση ταχύτητα.  

Και ένα δεύτερον,  εάν είναι δυνατόν να μην χαθούν άλλες 

θέσεις.  Πιστέψτε με η ζωή μας έγι νε κόλαση. Πιστέψτε με.  Και οι  
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τρεις  θέσεις και οι  πέντε και η μια που φεύγει  κάποιος ανακουφίζεται.  

Είναι φοβερό αυτό που ζούμε.  Εάν ζήσετε εδώ στο κέντρο από την 

πλατεία Εμπορείου και πάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζονται περισσότερα κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την απάντηση την στείλαμε χθες πρωτοκολλημένη στον συνδυασμό 

σας,  και λέει  επάνω υπόψη της κυρίας Ιλανίδου. Την απάντηση την 

πήρατε και είναι πληρωμένη η απάντηση. Θέλετε να πω και εδώ τι  

έγινε;  Να το πω και εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον έκανε εδώ την ερώτηση;.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την απάντηση την παίρνετε σαν συνδυασμός.  Υπόψη. Λοιπόν,  

καταρχήν υπάρχει κανονιστική που πήγαν εκεί  τα ταξί.  Ο δρόμος,  όταν 

μπήκε εκεί  ο δρόμος έχουμε γνωμοδότηση της Τροχαίας ότι  δεν θα 

πρέπει να παρκάρουν από  την άλλη μεριά.  Γιατί;  Γιατί  όταν παρκάρουν 

και από την άλλη μεριά ο δρόμος μένει ,  η λωρίδα 1,75 και για 

κυκλοφορήσει το αμάξι θα πρέπει ο δρόμος να είναι τουλάχιστον 2.80.   

 Τρίτον.  Όταν η λωρίδα που μένει  είναι 1,75 εκτός ότι  δεν μπορεί 

να κυκλοφορήσει αμάξι,  αλλά ένα όχημα του Πυροσβεστικού σώματος,  

ένα ΕΚΑΒ και τα λοιπά, δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν.  

 Άρα λοιπόν,   λαμβάνοντας και άλλα πολλά αλλά λαμβάνοντας 

και την γνωμάτευση της Τροχαίας και ότι  ο δρόμος δεν το επιτρέπει  το 
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1,75 δρόμος να είναι,  έπρεπε να φύγει  η σειρά των αυτοκινήτων που 

σταθμεύουν από αριστερά.  

 Άρα λοιπόν,  όλα αυτά εδώ ούτε είναι θέμα βιασύνης,  είναι θέμα 

ασφάλειας όλων των κατοίκων της πολυκατοικίας εκεί .  Εάν κάποια 

κυρία δεν νοιάζεται εάν θα πάει ένα όχημα του νοσοκομείου,  εάν θα  

πάει ένα όχημα του Πυροσβεστικού σώματος,  δεν την νοιάζει  και θέλει  

να παρκάρει,  ποσώς με ενδιαφέρει.  Εμείς κοιτάμε την ασφάλεια και τις  

προδιαγραφές που πρέπει να έχει  ένας δρόμος για να κυκλοφορήσουν 

τα αμάξια.   

 Αυτή είναι η απάντηση, την παίρνετε πληρ ωμένα 

. .πρωτοκολλημένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Γκότση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ. Πρώτον δεν την πήρα, λοιπόν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ποιος πήρε την απόφαση; Εγώ αυτό ρώτησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μετά από όλα αυτά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο διάλογος στοπ. Δώσατε απάντηση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είχα υποχρέωση να το κάνει .  Υποχρέωση είχα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω δώσει τον λόγο στον κ.  Γάτσιο.  Κύριε Γάτσιο έχετε τον λόγο.  Δυο 

λεπτά και είναι το πρώτο συμβούλιο .  Στο επόμενο θα είναι δυο λεπτά 

οι  ερωτήσεις.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω μάλλον την κυρία Αγιαννίδου,  από ότι  βλέπω από το 

αντικείμενο,  σχετικά με τα τρόφιμα με την επισιτιστική βοήθεια,  έχω 

πληροφορίες ότι  ενώ από τον Μάρτιο βρίσκονται εδώ τα τρόφιμα,  δεν 

τα έχουν πάρει οι  δικαιούχοι ακόμη και ακόμη βρίσκονται στις  

αποθήκες περίπου 12 τόνοι τροφίμων.  

 Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω στο πρώτο σκέλος,  τι  θα γίνει  με αυτά 

τα τρόφιμα και εάν έχουμε ενημερώσει αυτούς τους ανθρώπους,  γιατί  

με βρίσκουν άνθρωποι έξω που δεν ξέρουν ότι  είναι και ποιος είναι ο 

τρόπος και η ενημέρωση. Είναι μόνο, παράδειγμα, μια συνέντευξη από 

ένα κανάλι ή πρέπει να τους πάρουμε και τηλέφωνο, ενδεχομένως και 

έναν –έναν όσοι έχουν μείνει;   

 Εάν αυτά τα τρόφιμα στέκονται εκεί  και μπορούν ν α τα πάρουν 

μόνοι αυτοί και ένα δεύτερο, στο δεύτερο σκέλος,  ο Δήμος Σερρών 

είναι ο μόνος Δήμος που δεν πήρε,  από όλους τους Δήμους του Νομού 

μας,  που δεν πήρε κρέας,  χοιρινό,  μοσχαρίσιο,  κοτόπουλο και τυρί.  

Γιατί  δεν τα πήρε αυτά; Γιατί  απαιτούνταν ψυγεία .   

 Νομίζω ότι  ολιγωρία είναι από μέρους μας,  θα μπορούσαν να 

βρεθούν για λίγες μέρες τα ψυγεία,  7,5 τόνοι περίπου αυτά τα 

προϊόντα,  τα οποία τα δικαιούνταν οι  άποροι συμπολίτες μας και 

νομίζω ότι  στην επόμενη φορά, τουλάχιστον,  θα πρέπει να τα πάρουν.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο για απάντηση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε και να σας πω και να ενημερώσω 

το σώμα ότι  άλλος τρόπος για να ειδοποιηθεί  ο κόσμος δεν υπήρχε 

εκτός από αυτόν με τις  τηλεοράσεις,  τις  εφημερίδες που δημοσιεύτηκε 

κατά κόρον,  τις  ανακοινώσεις τις  οποίες είχαμε και εδώ στην 

Νομαρχία και επάνω στον Δήμο και αλλά πληροφορίες και μέσα από 

την υπηρεσία.   Πρώτον αυτό.  

 Δεύτερον.  Από τον προϋπολογισμό του προγράμματος δεν 

εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ. Θα μπορούσε να γίνει  σύμβαση με μια 

εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να ειδοποιείται ένας –ένας,  αλλά δεν 

εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ.  

 Για αυτά που απέμειναν,  που είναι αρκετά όντως,  υπάρχει ένα 

χρονικό περιθώριο να ειδοποιηθούν οι  άνθρωποι αυτοί και 

προτιμήσαμε αυτό να γίνει  στις  αρχ ές Σεπτεμβρίου για να 

επιστρέψουν, επειδή αρχίζουν και τα σχολεία,  για να επιστρέψουν οι  

οικογένειες που τυχόν εργάζονται το καλοκαίρι κάπου αλλού.  

 Αλλά πάλι θα γίνει  αυτό με τους συνήθειες τρόπους,  με την 

τηλεόραση εάν και εφόσον έχουν την διάθεση, τα ρ αδιόφωνα και αφού 

διανεμηθούν και αυτά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κατ’ 

άτομο τηλεφωνήματα, αφού διανεμηθούν και αυτά τα υπόλοιπα βάσει 

της νομοθεσίας μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Κοινωνική 

Κουζίνα.   

 Όσον αφορά …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τα υπόλοιπα ε ίναι για τους δικαιούχους.   
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι  άλλο. Σας είπα ότι  εξαντλήσαμε όλους 

τους τρόπους χωρίς να έχει  εκταμιευτεί  από το πρόγραμμα αυτό ούτε 

ένα ευρώ. Παρόλο που οι  προδιαγραφές ήταν διαφορετικές στην πράξη 

δεν έγινε απολύτως τίποτα.  

 Όσον αφορά γι΄ αυτό που είπατε για κρέας,  για κοτόπουλο και τα 

λοιπά, την επιλογή των προϊόντων την έκανε και η Περιφερειακή 

Ενότητα σε συζήτηση βέβαια μαζί μας.  Εμείς δεν είχαμε ψυγεία.  Δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια διανομή και ενόψει  μάλιστα του 

καλοκαιριού φανταστείτε να παραλαμβάναμε κοτόπουλο ή οτιδήποτε 

άλλο.  

 Όμως δεν αδικήθηκαν καθόλου οι  δικαιούχοι,  πήραν αυτά που 

έπρεπε να πάρουν,  απλά αυτά που χρειαζόντουσαν ψυγείο έμειναν για 

την επόμενη φάση.  

 Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά, 

αυτό το μεσημέρι σήμερα μου ήρθε και σας το έχω διανείμει  μέσω 

mail .   

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Συμμετοχή ν υπαλλήλων του Δήμου ημερίδα για το  

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων  

από το Γραφείο Προμηθειών.  

14840   30-8-2016  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι η 152 αναμόρφωση οικονομικού έτους 2016 και αφορά αυτό το 

θέμα. Εφόσον συμφωνεί το σώμα διαδικαστικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και από την Τεχνική Διεύθυνση κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και από την Τεχνική Διεύθυνση, εφόσον συναινεί  το σώμα να 

συζητηθεί το θέμα. Συμφωνείτε;  Δηλαδή να πάνε αυτά τα τέσσερα 

άτομα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι έξι  και αφορά τον καινούργιο νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι για τέσσερα άτομα πάντως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή,  κύριε Πρόεδρε,  έχει  γίνει  δυο συν ένας δωρεάν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι το κόστος τεσσάρων ατόμων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  εντάξει .  Δυο συν ένας δωρεάν.  Άρα έξι  τα άτομα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξι άτομα. Τρεις από την Τεχνική και τρεις  από το Προμηθειών.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 591/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας με πρώτο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Ενημέρωση και συζήτηση με θέμα: “'Eλεγχος καταλληλότητας  

υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων  

 και ταυτόχρονη προσέγγιση προϋπολογισμού μελέτης 

συμπληρωματικού  

έργου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων”.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ   κ. Χασαπίδης Κων/νος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  στην Τ.Κ. των 

Καλών Δένδρων είχε ξεκινήσει ένα έργο αποχέτευσης το 2004, το 

οποίο δεν έχει  ολοκληρωθεί.  Αυτό το έργο το παρέλαβε η τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου και το ΄12 η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  όπως παρέλαβε όλα τα 
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δίκτυα, παρέλαβε και αυτό,  εγώ δεν θα πω δίκτυο, γιατί  δεν έχει  

χαρακτηριστικά δικτύου.  

 Από το ΄12 η τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ήταν βέβαιη ότι  

αυτό το έργο δεν ήταν λειτουργικό.  Από δυο  με τρεις  καθαρισμούς που 

κάναμε σε κάποια φρεάτια που γεμίζαμε ήταν εκτίμηση της τεχνικής 

υπηρεσίας ότι  αυτό το έργο δεν ήταν λειτουργικό.   

 Στην τελευταία,  τώρα επί θητείας δικής μου και επί  θητείας του 

κ.  Αραμπατζή είπαμε στην τεχνική υπηρεσία αυτό που λέει  προφορικά, 

γιατί  αυτές οι  κουβέντες γινόντουσαν προφορικά με την τεχνική 

υπηρεσία,  θέλουμε να γραφτούν και να τεκμηριωθούν με επιστημονικό 

τρόπο.  

 Στην πλαίσια της δεύτερης θητείας μας,  επειδή πρώτη 

προτεραιότητα σε ότι  έχει  να κάνει  με το αποχετευτι κό με κατεύθυνση 

του κ.  Δημάρχου και προσωπική δική μου τα Καλά Δένδρα ήταν η 

πρώτη προτεραιότητα για την δημοτική παράταξη, είπαμε να 

ωριμάσουμε το έργο αποχετευτικό Καλών Δένδρων. Σε αυτό το πλαίσιο 

η τεχνική υπηρεσία είπε ότι  εμείς  για να ετοιμάσουμε φά κελο γι΄ αυτό 

το έργο πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα. Και έτσι 

ξεκινήσαμε να ελέγχουμε τους αγωγούς που υπήρχαν στον οικισμό, 

ξεκινήσαμε να ελέγξουμε εάν αυτοί είναι λειτουργικοί και 

αξιοποιήσιμοι.   

 Το πόρισμα η τεχνική υπηρεσία το κατέθεσε  στην Γενική 

Διεύθυνση και είναι καταλυτικό υπέρ του γεγονότος ότι  αυτό που 

υπάρχει τώρα στα Καλά Δένδρα ούτε λειτουργικό είναι ούτε 

αξιοποιήσιμο είναι γι΄ αυτό που δημιουργήθηκε,  δηλαδή για να 

χρησιμεύσει ως κομμάτι του αποχετευτικού δικτύου.  
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 Επίσης αυτή η εξέταση, όποτε και να γινόταν το ίδιο πόρισμα θα 

έβγαινε από την τεχνική υπηρεσία.  Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  ακούστηκε 

ότι  η καθυστέρηση των παρεμβάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  επιβαρύνει 

την κατάσταση.  

 Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια,  γιατί  εκεί  διαπιστώθ ηκαν λάθος 

κλίση. Υπήρχε δηλαδή κακοτεχνία την περίοδο της κατασκευής.  

Διαπιστώθηκαν προβλήματα στεγανότητας των δικτύων και 

προβλήματα στεγανότητας των φρεατίων. Δηλαδή από την πρώτη 

στιγμή το έργο είχε τα δικά του προβλήματα. Αυτές οι  καθιζήσεις που 

υπήρξαν έγιναν στον πρώτο χρόνο από κατασκευής τους,  γιατί  έχουμε 

καθιζήσεις των δικτύων και γέμισμα με φερτές ύλες και με η υγρά των 

αγωγών και εκτιμάει,  η τεχνική υπηρεσία είναι απόλυτη σε αυτό.  Λέει  

ότι  αυτό το έργο δεν είναι λειτουργικό,  δεν είναι αξιοποιή σιμο.  

 Εμείς,  εγώ τότε είπαμε ότι  η πολιτική επιλογή ήταν για το 

αποχετευτικό να είναι πρώτη προτεραιότητα στα Καλά Δένδρα στην 

νέα προγραμματική περίοδο.  Ταυτόχρονα εγώ έδωσα εντολή στην 

τεχνική υπηρεσία,  την ίδια αναφορά είχε κάνει  και ο Θεόδωρος 

Αραμπατζής ότι  ετοιμάστε εναλλακτική πρόταση. Εάν αυτό δηλαδή 

που παραλάβαμε δεν είναι αξιοποιήσιμο, να έχουμε μια μελέτη.   

 Κάναμε μια μελέτη με το νέο σύστημα αναρρόφησης και είπαμε 

να προσεγγίσουμε προϋπολογιστικά το κόστος της νέας μελέτης και τις  

παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στην υπάρχουσα κατάσταση για 

να την καταστήσουμε λειτουργική.  

 Και η τεχνική υπηρεσία η νέα μελέτη με το σύστημα 

αναρρόφησης έχει  έναν προϋπολογισμό 2,5 περίπου, 2.550.000 και οι  

αποκαταστάσεις και οι  παρεμβάσεις που πρέπει να κάνο υμε για να 

καταστεί  το υπάρχον δίκτυο λειτουργικό είναι 2.400.  
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 Η πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας είναι απόλυτη. Πρέπει να 

πάμε σε νέα μελέτη και να ετοιμάσουμε.  Ήδη έχουμε κάνει  την 

προμελέτη,  να ετοιμάσουμε την νέα μελέτη και όταν ανοίξει  

πρόγραμμα να εντάξουμε την νέα μελέτη.   

 Αυτό έχει  τις  εξηγήσεις του.  Η κατασκευή του νέου δικτύου είναι 

πολύ πιο εύκολη, γιατί  δεν πάμε στα βάθη που πήγαν εκεί ,  γιατί  

ήταν. . .το σύστημα, δεν πάμε στα βάθη εκείνα,  στα 2,5,  3 μέτρα, γιατί  

τώρα εάν θέλουμε να ανακατασκευάσο υμε όλα αυτά τα ακατάλληλα 

σημεία πρέπει να κάνουμε πασαλομπήξεις  μεγάλων κατασκευών εκεί ,   

που σημαίνει  ότι  θα καταστρέψουμε,  ενδεχομένως και ιδιωτικές 

περιουσίες,  γιατί  αυτά δημιουργούνται από τους κραδασμούς,  

τουλάχιστον περιφράξεις και οικόπεδα θα κατ αστρέψουμε.  Το δεύτερο 

σύστημα της αναρρόφησης είναι πολύ πιο λειτουργικό.   

Και ένα βασικό άλλο στοιχείο είναι ότι  κανένα πρόγραμμα δεν 

χρηματοδοτεί  έργα ανακατασκευής.   

Άρα έπρεπε εμείς  δηλαδή τα 2.400 να τα βάλουμε εξ ιδίων,  που 

δεν υπάρχουν.  Γι΄ αυτό είπαμε και ποιος νοήμων όταν ο 

προϋπολογισμός έχουμε ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο λέω εγώ, έφερα 

ένα παράδειγμα και λέει  η επισκευή του στοιχίζει  2 εκατ.  και με 2.100 

μπορείς να πάρεις καινούργιο,  ποιος νοήμων πολίτης θα πάει να κάνει  

επισκευή το αυτοκίνητό του; Θα πάει στο καινούργιο.   

Αυτή είναι η επιλογή της τεχνικής υπηρεσίας την οποία 

υιοθετούμε.  Ότι εκείνο το έργο είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι 

λειτουργικό,  δεν είναι αξιοποιήσιμο για τον λόγο που 

κατασκευάστηκε.   

Αυτή είναι η θέση μας,  αυτό το πόρισμα  εγώ σε συνεργασία με 

την νομικό της επιχείρησης θα δούμε πως θα το διαχειριστούμε για να 
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μην πει  κανένας ότι  πάει  σε συγκάλυψη, ότι  να μην μας κατηγορήσει 

κάποιος,  γιατί  εκεί  πέσανε κάποια λεφτά.  

Εγώ δεν λέω ότι  θα πάμε δικαστικά να διερευνήσουμε,  δεν εί μαι 

από αυτούς ούτε τον ρόλο του εισαγγελέα θα κάνω, ούτε επιμερισμός 

ευθυνών θα κάνω. Τίποτα από όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούν να μας 

κατηγορούν και κάποιοι  ότι  μπορεί να πάμε σε συγκάλυψη.  

Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν μου επιτρέπει  το σώμα να δώσω τον λ όγο και στον Πρόεδρο των 

Καλών Δένδρων τον κ.  Τσίμα. Ελάτε κ.  Τσίμα. Καθίστε δίπλα σε ένα 

μικρόφωνο κύριε Πρόεδρε.  Εκεί.  Εκεί έχει  μικρόφωνο.  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Καλησπέρα σας.  Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και τον κ.  Δήμαρχο που προβήκα νε στο να γίνει  ο έλεγχος 

της αποχέτευσης.  Ειλικρινά περίμενα τα αποτελέσματα να μην είναι 

αυτά Πρόεδρε.  Πίστευα ότι  το 80% από το κομμάτι που έγινε θα ήταν 

λειτουργικό.  Είχα υπόνοιες,  γιατί  είδα δει  και με τα μάτια μου κάποια 

πράγματα όταν τα φτιάχνανε οι  τότε εργολάβοι αυτά τα έργα βάζανε 

στις  σωλήνες την ίδια λάσπη που βγάζανε μέσα. έβλεπα πως παίρνανε 

τις  κλίσεις .  Φυσικά τότε δεν ήμουνα Πρόεδρος.   

 Θεωρώ ότι  οι  τεχνικοί που ελέγχανε εκείνο το έργο τότε,  έχουν 

κάνει  έγκλημα στα Καλά Δένδρα και είμαι σίγο υρος γι΄ αυτό.  Δεν 

μπορεί ένα έργο,  γιατί  η προηγούμενή μου δουλειά ήταν 

κατασκευαστής,  δεν μπορεί ένα έργο μετά από δεκαπέντε χρόνια λόγω, 

επειδή έχει  περάσει κάποιος χρόνος,  να είναι ακατάλληλο. Αυτό είναι 

απαράδεκτο.  Δηλαδή πέσανε κάποια λεφτά εκεί  πέρα  μέσα και μας 

λένε τώρα ότι  είναι ακατάλληλο το έργο;  
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 Θέλω ειλικρινά να ζητήσουμε ευθύνες όπου αντιστοιχούν,  δεν 

μπορεί τόσα λεφτά από ΣΑΤΑ, από Καλά Δένδρα, γιατί  στα Καλά 

Δένδρα δεν έχει  γίνει  τίποτα όλα αυτά τα χρόνια,  εκτός από έναν 

Σκοπευτικό Σύλλογο και έναν Παλαιστικό.  Δεν έχει  γίνει  τίποτα.  Όλοι 

οι  δρόμοι είναι κατεστραμμένοι,  δεν μπορούν οι  κάτοικοι να 

κυκλοφορήσουν, έχουν σπάσει όλα τα αυτοκίνητα και έρχονται τώρα, 

βγαίνει  το πόρισμα τώρα ότι  είναι ακατάλληλο το έργο.  Εάν είναι 

δυνατόν.  Εάν είνα ι δυνατόν.  Δεν μπορώ να το πιστέψω, ειλικρινά.   

 Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, ειλικρινά από τότε που είδα,  

πήραμε το αποτέλεσμα δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Είναι δυνατόν 

να έχουν πέσει τόσες χιλιάδες ευρώ και να μας λένε ότι  είναι 

ακατάλληλο το έργο;  

 Δεν θέλω να συγκαλυφθεί αυτό το πράγμα. Να αποδοθούν 

ευθύνες εκεί  που υπάρχουν.  Είναι δυνατόν να ξεκινήσει αποχέτευση 

στα Καλά Δένδρα, που ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στους 50 πόντους 

και να σκάβουν στα 2,5 μέτρα και στα 2,80; Είναι δυνατόν οι  

μηχανικοί αυτοί που κάνανε αυτή την μελέτη,  αυτό το έργο είναι 

δυνατόν να σκάβουν στα 3 μέτρα ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας είναι 

στους 40 με 50 πόντους;  

 Εδώ σπίτι  κάνουμε στα Καλά Δένδρα και σκάβουμε στους 80 

πόντους και βρίσκουμε νερό. Και ανεβαίνουμε και τα θεμέλια  τα 

κάνουμε πιο ψηλά και αυτοί κάνουν αποχέτευση σε βάθος 2,80 και 

3,20.  Και τις  κλίσεις ,  τις  κλίσεις  από ότι  έβλεπα, τώρα δεν ξέρω 

μπορεί να ερχόταν και κάποια στιγμή κάποιος τοπογράφος να έδινε 

κλίσεις ,  τις  βάζανε οι  ίδιοι  οι  υπάλληλοι του εργολάβου. Οι ίδιοι  οι  

υπάλληλοι του εργολάβου βάζανε τις  κλίσεις .  Εάν είναι δυνατόν.   
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 Αλλά παρόλα αυτά σε πολλά κομμάτια γινόταν το έργο,  έβλεπα 

βάζανε τα προστατευτικά για να μην πέφτει  λάσπη γιατί  τα χώματα 

πέφτανε,  σκάβανε,  βάζανε την άμμο κάτω, βάζανε τους σωλήνες  

σωστά, δεν ξέρω εάν οι  σωλήνες αυτές με το πόρισμα που βγαίνει  

φαίνονται ότι  όλα είναι ακατάλληλα, δεν μπήκαν με σωστές κλίσεις ,  

ακόμα και εκείνα τα σημεία είναι ακατάλληλα.  

 Και κάτι  άλλο. Βλέπω, το παρατήρησα τώρα και εγώ, τώρα που 

ήρθε η τεχνική υπηρεσία,  υπάρχει φρεάτιο ανά 300 μέτρα. Είναι 

δυνατόν μηχανικός να παραλάβει τέτοιο έργο; Ενώ θα πρέπει,  από ότι  

ρώτησα τους τεχνικούς το φρεάτιο πρέπει να μπαίνει  ανά 40 με 50 

μέτρα.  Και υπάρχουν σε πολλούς δρόμους φρεάτια ανά 300 και 400 

μέτρα.  

 Πρόεδρε και  Δήμαρχε θέλω να διερευνηθεί το θέμα και όπου 

υπάρχουν ευθύνες ειλικρινά πρέπει να αποδοθούν.  Δεν μπορεί να 

συγκαλυφθεί αυτό το πράγμα, γιατί  έχουν πέσει πολλές χιλιάδες ευρώ, 

είμαστε ένα χωριό 1.300 κατοίκων, από τα μεγαλύτερα χωριά του 

Δήμου Σερρών με την Κάτω Καμήλα και τον Προβατά, ζουν πολλοί 

κάτοικοι εκεί  και θέλουμε ποιότητα ζωής.   

Όπως πληρώνουν οι  κάτοικοι τις  αυξήσεις που έβαλε η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και τα διάφορα άλλα,  θέλουμε να έχουμε ποιότητα ζωής.  

Και όπως ειπώθηκε από κάποιους ότι  δεν έγιναν έργα σε  χωριά κάτω 

των 2.000 κατοίκων, αποχετεύσεις,  έχουν γίνει  έργα και καλώς έγιναν,  

στο Χριστός και πολύ κάνανε και κάνανε το έργο στο Χριστός,  αλλά 

έπρεπε να τελειώσουν και τα Καλά Δένδρα.  

Ο πρώην Δήμος Λευκώνα ήμασταν τρία χωριά,  αυτό που 

χρειαζόταν άμεσα την αποχέτευση ήταν τα Καλά Δένδρα γιατί  είμαστε 
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μέσα στον βάλτο.  Πρώτα έπρεπε να τελειώσει η αποχέτευση των 

Καλών Δένδρων και μετά στα άλλα δυο χωριά.   

Και για να μην παρεξηγηθώ πάλι λέω, καλά έγινε  η αποχέτευση 

και στον Λευκώνα και στο Χριστός αλλά εμάς  μας αφήσανε απέξω. 

Και τώρα βγαίνει  το πόρισμα εντελώς ακατάλληλο.  

Αυτά είχα να πω Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ερωτήσεις από το σώμα. Ο γραμματέας να γράψει.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Γάτσιος.  Η κυρία Καλώτα. Ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  

Γιαννακίδης.  Η κυρία Δρίγκα, ο Βασίλης ο Τερζής,  ο Παναγιώτης ο 

Γρηγοριάδης.  Ερωτήσεις,  έτσι;   

 Ξεκινάμε από εσάς κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ακούγοντας τους ομιλητές ήθελα να ρωτήσω το εξής,  είναι απλή 

ερώτηση αλλά πρέπει να την κάνω, για να γίνει  το έργο,  υπήρχε 

μελέτη; Η μελέτη για να γίνει  το έργο αυτό υπήρχε η μελέτη και . .  εάν 

ξέρω καλά  από την  ΤΥΔΚ. Άρα λοιπόν  θέλω να πω αν υπήρχε η 

μελέτη.   Πρώτη ερώτηση.  

  Δεύτερη ερώτηση.  Άρχουσα τον Πρόεδρο  να λέει   ότι  από την 

ημέρα της κατασκευής του  υπήρχαν  προβλήματα. Ήθε λα να ρωτήσω,  

το έργο ξεκίνησε,  είπε ο κ.  Χασαπίδης το 2004,  ξεκίνησε.   Εάν 

θυμάμαι  καλά και δεν κάνω λάθος  ήταν Πρόεδρος,  κύριε Πρόεδρε ο 

κ.  Τσίμας.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Όχι κύριε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Μισό λεπτό να τελειώσω.  Επί Γεωργιάδη. Ήσασταν Πρόεδρος,  δε ν 

ήσασταν στην Κοινότητα.  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό ακριβώς λέω. Το ΄06.  Επί Γεωργιάδη συνεχίστηκε το έργο.  Άρα 

εσείς ,  θέλω να ρωτήσω, όταν ήσασταν Πρόεδρος το ΄06 και είδατε 

αυτά που γίνονταν,  δεν παρεμβήκαμε για να ενημ ερώσετε . .  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στον Πρόεδρο απευθύνομαι.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Και αυτά τα κομμάτια βγήκαν ακατάλληλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε,  κύριε Τσίμα…  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Εγώ δεν είμαι τεχνικός για να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τσίμα  για να διευκολύνουμε τη διαδικασία,  εάν θέλετε ελάτε 

εδώ, κάθεστε  δίπλα στο μικρόφωνο. Ελάτε,  μην φεύγετε επάνω.  Θα 

σημειώνετε αυτά τα οποία ρωτούν  οι  συνάδελφοι και ότι  αφορά εσάς  

θα  απαντάτε μόλις  ολοκληρωθούν οι  ερωτήσεις.   Κάθισε δίπλα  στο 

μικρόφωνο.  

 Κύριε  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπήρχε μελέτη εγκεκριμένη από την ΤΥΔΚ; Πρώτη ερώτηση.  
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Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό να τελειώσει.  Ερωτήσεις κάνει .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερωτήσεις κάνω, εάν υπήρχε μελέτη.  δεύτερον.  Είπε ο κ.  Χασαπίδης 

ότι  επισημάνθηκαν ατέλειες από την αρχή. Οι τεχνικές υπηρεσίες 

διαπίστωσαν να μην,  οι  τεχνικές υπηρεσίες.  Συνεχίζοντας ο κύριος 

Τσίμας είπε ότι  συνέχισε και επανέλαβε ότι  πραγματικά υπήρχαν 

πολλές ατέλειες και πολλές παραλείψεις τότε και ερωτώ, το 2006, το 

2007, το  2008 που το έργο συνεχιζόταν,  γιατί  από ότι  γνωρίζω έγινε 

περίπου το 83% επί των δυο θητειών των Δημάρχων Φωτιάδη και 

Γεωργιάδη, άρα λοιπόν αυτό το οποίο επισημαίνει  σήμερα τότε δεν τα 

επισήμανε ως Πρόεδρος στον Δήμαρχο.  

 Και τρίτη ερώτηση. Γιατί  το 2006,  μετά από πέντε χρόνια 

ανάληψης της δημοτικής αρχής έγινε ο έλεγχος αυτός και βεβαίως 

είναι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες 

αλλά κακοπροαίρετοι πολίτες παντού υπάρχουν,  επόμενο ήταν μετά 

από πέντε χρόνια και την προηγούμενη δημοτικ ή αρχή, η οποία δεν 

έχει ,  βέβαια,  αρμοδιότητα, λοιπόν δεν επιλήφθηκε το θέματος αυτού, 

διότι  σήμερα ένα κόστος 2,5 εκατ.  δεν θα γίνει  ποτέ.  Πρέπει να βρεθεί  

κάποιο πρόγραμμα.  

 Άρα λοιπόν αυτές οι  τρεις  ερωτήσεις.  Για ποιο λόγο από το ΄11 

έγινε το ΄16 ο έλεγχος και δεν έγινε από την πρώτη στιγμή και αυτό θα 

έπρεπε να γινόταν με παρέμβαση του προέδρου ο οποίος γνώριζε πολύ 

καλά το θέμα από ότι  λέει  και γνώριζε και ατέλειες.  Ο κ.  Χασαπίδης 
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ούτε ο κ.  Αραμπατζής γνωρίζανε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν 

στην συγκεκριμένη αποχέτευση. Ο κ.  Τσίμας όμως τα γνώριζε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν απάντηση στα τρία ερωτήματα του κ.  Χρυσανθίδη από τον 

Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και εφόσον θέλει  ο Πρόεδρος των Καλών 

δένδρων.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μελέτη υπήρχε και ήταν εγκεκριμένη και απ'  ό,τ ι  ΤΥΔΚ.. .  και 

μελετητή έκανε κάποιο  μελετητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και την 

υπογράφει ο προϊστάμενος τότε της ΤΥΔΚ. Θεωρήθηκε δηλαδή  από 

την ΤΥΔΚ.  

  Βλέποντας  όμως εγώ  η μελέτη σήμερα με τον διευθυντή  της 

τεχνικής υπηρεσίας  ήταν μια μελέτη  που δ εν  πρόλαβαν ούτε καν τα 

αντλιοστάσια τα εσωτερικά Χρυσούλα.  Εάν το έχεις  δει  τα εσωτερικά 

αντλιοστάσια που θα γινόντουσαν  για να πάμε σε ανά βαθμούς για τη 

μεταφορά  των λυμάτων, στη μελέτη δεν υπήρχαν.  Στην αρχική. Αλλά 

μελέτη  υπήρχε  που  ήταν θεωρημ ένη και από την ΤΥΔΚ.  

  Ο έλεγχος γιατί  δεν έγινε το ΄11; Το ΄11,  καταρχάς,  τη 

διαχείριση του την είχε ο Δήμος.  Στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είχε την τεχνογνωσία ο Δήμος.   Εμείς έχουμε τόσο σύγχρονο 

μηχάνημα το αποφρακτικό με την κάμερα και είχαμε τη δυνατότητα να 

την κάνουμε.   Η εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας ήταν το ΄12,  ότι  

αυτό το έργο δεν είναι λειτουργικό.  Αυτή ήταν η εκτίμηση.  
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  Εγώ τους είπα  όμως ότι  αυτό που μου λέτε προφορικά το θέλω 

γραπτώς.   Και στείλαμε την κάμερα,  ταλαιπωρήσαμε και το 

αποφρακτικό,   καταστρέψαμε και την κάμερα.   Ξέρετε  πολύ καλά, το 

ξέρει  ο Πρόεδρος,  φαντάζομαι και η κυρία Δρίγκα να το 

πληροφορήθηκε,  ότι  έπαθε βλάβη κάμερα και το στείλαμε  στην 

Γερμανία και καθυστερήσαμε δύο με τρεις  μήνες   ύστερα την νέα 

παρέμβαση.  

  Αυτό που κάναμε δηλαδή στα Καλά Δένδρα το κάναμε γιατί  

θέλαμε να εντάξουμε τα Καλά Δένδρα  σε νέο πρόγραμμα, δεν 

μπορούσαμε  όμως αυτό που παραλάβαμε η τεχνική υπηρεσία να 

υποψιάζεται  ότι   δεν είναι λειτουρ γικό  και εμείς  να ρίχναμε λεφτά  

σε ένα έργο που  δεν είναι λειτουργικό.   Αυτό θέλαμε εμείς ,  να 

πάρουμε το  πόρισμα  για την υπάρχουσα δομή εκεί  στα Καλά Δένδρα. 

Αυτό ήταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια ερώτηση την οποία θα απαντήσει ο Πρόεδρος των Καλών 

Δένδρων. Το μικρόφωνο.  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Γι΄ αυτό που είπε ο κ.  Χρυσανθίδης,  επί  Γεωργιάδη έγιναν κάποια 

κομμάτια,  εάν θυμάμαι καλά περίπου στα 1.250 μέτρα. 

Παρακολουθούσα από κοντά τους εργολάβους.  Δεν μπορώ να ξέρω εάν 

οι  κλίσεις  ήταν σωστές.  Δεν είμαι τεχνικός.  Αλλά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Όχι,  όχι ,  πρόσεξε.  Εγώ λέω τις  αλήθειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρόεδρε αυτά που ξέρεις ,  αυτά θα πεις .   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Τα έργα επειδή επί Γεωργιάδη έγινε και το κομμάτι επί  Φωτιάδη 

μάλλον,  το κομμάτι του σπιτιού μου μπροστ ά, δεν έγινε γιατί  έπεφταν 

τα χώματα και επειδή πηγαίναμε σε χειμώνα το σκεπάσαμε και θα το 

φτιάχναμε μετά.  

Αφού έφυγε ο κ.  Φωτιάδης και ανέλαβε ο κ.  Γεωργιάδης κάναμε 

και τον δικό μου τον δρόμο μπροστά. Βάζανε τα προστατευτικά,  

σκάβανε,  μπαίνανε στους σωλήνες και τσιμεντώνανε,  το είδα με τα 

μάτια μου, έπεφτε η άμμος όπως έπρεπε να πέφτει ,  τελευταία βάζανε 

3Α ,  το πατούσε με το δονητή και ούτε άσφαλτος έχει  κάτσει ούτε 

τίποτα.   

Στα σημεία που έγιναν επί Γεωργιάδη, δεν θυμάμαι ποιοι  ήταν οι  

εργολάβοι,  ήταν δυο, τρεις ,  σε εκείνα τα σημεία ελάτε να σας δείξω, ο 

δρόμος δεν έχει  κάτσει ούτε ένα εκατοστό. Σε πολλά άλλα σημεία 

όμως, μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Χρυσούλα και ο Γάτσιος ο 

Γιάννης,  σε πολλά σημεία οι  δρόμοι έχουν κάτσει μέχρι 20 εκατοστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα σημεία που είναι επί  Φωτιάδη έχουν κάτσει.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Έχουν κάτσει 20 εκατοστά. Πρόσεξε εγώ, προς Θεού έτσι,  εγώ δεν 

ρίχνω ευθύνη στον κ.  Φωτιάδη. Προς Θεού, να μην παρεξηγιόμαστε.  

Απλά λέω ότι  οι  τεχνικοί που ελέγχανε το έργο δεν έπρεπε να κάνουν 

την αποχέτευση σε τόσο βάθος.  Δεν μπορεί να γίνει  αποχέτευση, ενώ ο 

υδροφόρος ορίζοντας είναι στους 40 με 50 πόντους να σκάβουμε 3,5 

μέτρα κάτω. 3,5 μέτρα κάτω βάθος; Στο σπίτι  μου μπροστά περνάει 

γύρω στα 2,80 με 3 μέτρα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για διευκόλυνση. Ο Δήμος Λευκώνα άλλαξε τεχνικούς; 

αυτοί που ελέγχανε ήταν άλλοι επί  Φωτιάδη και επί  Γεωργιάδη ήταν 

άλλοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τον διάλογο σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ να σέβεστε αυτόν που κάνει  τις  ερωτήσεις και 

αυτόν που απαντάει στις  ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή οι  τεχνικοί που ελέγχανε το έργο δεν έχουν ευθύνες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια είναι η ουσία,  ότι  το έργο είναι μη λειτουργικό.  Από εκεί  και πέρα 

οι  ευθύνες θα έρθει  η στιγμή που θα αποδοθούν.   

 Η κυρία Καλώτα ερωτήσεις.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Προς τον Πρόεδρο. Αυτό το έργο έγινε με χρήματα της Ευρώπης.  Όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εξ ιδίων.   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εθνικούς πόρους …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Αυτό το έργο τώρα, είπατε κάτι  πριν,  πώς θα εξασφαλιστ εί  η 

χρηματοδότησή του; Και άκουσα ότι  είπατε ότι  δεν μπορεί κανένας 

λογικός να δώσει για κατασκευή. Εκ νέου έργο πρέπει να γίνει .  Είστε 

σίγουροι ότι  θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο έτσι;  Με 

αυτόν τον τρόπο; Ενώ έχει  γίνει  ένα έργο,  έχει  εκτελεσ τεί  ένα έργο και 

πάμε να εκτελέσουμε μέσα σε ίδιο χρόνο ξανά το ίδιο έργο με λεφτά 

τώρα από ΣΑΤΑ. Πάλι εξ ιδίων;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  εξ ιδίων εννοείται ότι  δεν υπάρχει η δυνατότητα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εμείς θα κάνουμε φάκελο για να,  πώς θα ετοιμάσουμε …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για ένταξη σε πρόγραμμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε,  ακούστε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να τελειώσω λίγο;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορεί να είναι πολύ απλοϊκή η ερώτηση γιατί  συγχωρέστε με,  δεν 

είμαι ειδικός.  Πώς, θα κατατεθεί  ένας φάκελος κάπου σε ένα έργο που 

ήδη έχει…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κυρία Καλώτα είπα ότι  η …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση –απάντηση και όχι  διάλογο για το …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Απαντώ. Απαντώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχετε εξασφαλίσει  την χρηματοδότηση;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.  Όχι βέβαια.  Είπα ότι  η επισκευή αυτού του έργου θέλει  

2.400. Η κατασκευή νέου έργου θέλει  2.500. Δηλαδή διαφορά είναι 

150.000 και η τεχνική υπηρεσία λέει ,  όχι  η τεχνική υπηρεσία,  το λένε 

οι  υπηρεσίες όλες ότι  κανένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό δεν χρηματοδοτεί  

ανακατασκευή. Ενώ το άλλο θα φανεί ως νέο έργο και θα το 

χρηματοδοτήσει.  Εάν ανοίξει  πρόγραμμα εννοείται.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εάν δεν ανοίξει;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν δεν ανοίξει  ούτε αυτό μπορούμε να επισκευάσουμε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κυρία Καλώτα, εάν δεν ανοίξει  πρόγραμμα 2,5 εκατομμύρια η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να επισκευάσει το υπάρχον δεν έχει .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα τα Καλά Δένδρα θα ζουν με αυτό το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνω, όχι  διάλογο. Πήρατε απάντηση. Πάμε στον επόμενο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να προσθέσω, ήδη έχει  κάνει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. νέα προμελέτη και 

περιμένουμε να ανοίξει  πρόγραμμα για να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπε ο κύριος Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  ο κ.  Γιαννακίδης.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε.  Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θέλω να κάνω πενήντα ερωτήσεις αλλά θα κάνω 

μόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πενήντα φορές κουραστικό καταντάει.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω ότι  έχω να κάνω πενήντα ερωτήσεις αλλά θα κάνω μόνο δυο. 

Θέλω να μου πείτε,  ποια  η σκοπιμότητα αυτής της συζήτησης σήμερα 

εδώ πρώτον και ποια είναι η πρότασή σας για την επίλυση του 

ζητήματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρέπει να ενημερωθεί και το σώμα και μέσω αυτής της διαδικασίας 

και οι  κάτοικοι των  Καλών Δένδρων και οι  κάτοικοι του Δήμου γιατί  
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κάποιοι  πάνε και λένε διάφορα εκεί .  Ότι το έργο είναι λειτουργικό,  το 

έργο πρέπει να μπορεί να γίνει  χωρίς να το τεκμηριώνουν.  Εμείς 

έχουμε,  αυτά που λέω εγώ δεν είναι η δική μου η άποψη. Είναι η 

άποψη της τεχνικής υπηρεσίας και εγώ της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη 

της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Ξέρει να κάνει  έργα. Αυτός 

είναι ο λόγος.   

 Την δεύτερη δεν την κατάλαβα. Η δεύτερη ποια ήταν;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτή ήταν η πρώτη. Η δεύτερη ποια είναι η πρόταση μας; Η π ρόταση 

σήμερα γι΄ αυτό το πράγμα…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η πρότασή μας …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να απαντήσω στην δεύτερη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άκουσα δυο με τρεις  φορές την λέξη συγκάλυψη. Ποιους πρέπει να 

αποκαλύψουμε και . .προχωρήσουμε;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν υπάρχουν ευθύνες.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ποιος θα τις  βρει;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τα αρμόδια όργανα. Τα αρμόδια όργανα, όχι  εγώ. Εγώ δεν επιρρίπτω 

ευθύνες σε κανέναν Σάκη. Εγώ είμαι ξεκάθαρος.  Την κουβέντα δεν την 

κάνω για να επιρρίψω ή να κάνω επιμερι σμό ευθυνών. Όχι.  Την 
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κουβέντα την κάνω για να ενημερωθούμε ως σώμα εννοώ. Είπα η 

πρόταση ποια είναι;  Ετοιμάσαμε ήδη μια νέα μελέτη.  Περιμένουμε να 

ανοίξει  πρόγραμμα να το εντάξουμε.  Δεν γίνεται αλλιώς.   Θέλει 

εκατομμύρια.  Δεν μπορούμε να βρούμε αυτή την σ τιγμή να 

κατασκευάσουμε έργο στα Καλά Δένδρα. Αυτή είναι η πρότασή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ποιος είναι γραμματέα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιαννακίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης καλύφθηκε είπαμε.  Η κυρία Δρίγκα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  μετά είναι η κυρία Δρίγκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Δρίγκα.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Να ρωτήσω λίγο κάτι ,  κύριε Πρόεδρε,  παρότι δεν έχω τεχνικές 

γνώσεις.  Εάν τότε κατασκευαζόταν το υπόλοιπο κομμάτι του δικτύου, 

τα 2,  3 χιλιόμετρα, θα μπορούσε να ανακουφιστεί  το υπάρχον; Αυτό 

που είχε εναπομείνει  χωρίς να κατασκευα στεί .  Θα μπορούσαν να 

ανακουφιστούν …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κατάλαβα. Τα τρία χιλιόμετρα που υπολείπονταν.  Εκτίμηση της 

τεχνικής υπηρεσίας,  σας το έχω πει ,  η κακοτεχνία είναι 

κατασκευαστική από την αρχή. Δεν μπορούσε,  δηλαδή εάν 

ολοκληρώναμε εκείνο το έργο,  επειδ ή δεν υπήρχε και τελικός 
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αποδέκτης,  αυτά που παρατηρούμε τώρα θα τα παρατηρούσαμε και 

τότε.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Επειδή τότε είχαν βρει  μια δίοδο προς την…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν υπήρχε περίπτωση …το οικόπεδο δεσμεύσαμε τότε.  Μαζί ήμασταν.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Το είχαμε χαρακτηρίσει  όμως.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακόμα ούτε περιβαλλοντολογικές έχει .  Δεν μπορούσε να γίνει  γιατί  

καλούμε το εσωτερικό δίκτυο. Δεν έχουμε τον τελικό αποδέκτη. Αυτά 

τα φαινόμενα που παρατηρούσαμε με τις  προσμίξεις  και τις  καθιζήσεις 

θα τις  είχαμε.  Ήδη αιτιολογεί  η  τεχνική υπηρεσία,  λέει  ότι  εκτός του 

ότι  υπήρχαν ανάποδες κλίσεις ,  δεν υπήρχε και στεγανοποίηση και στα 

δίκτυα και στα φρεάτια.  Από την πρώτη στιγμή δηλαδή γινόταν αυτό 

το πράγμα.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Από ότι  έχω ενημερωθεί οι  ανάποδες κλίσεις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο κυρία Δρίγκα.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Ερώτηση κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι ερώτηση κάνετε;  Κάνατε την ερώτηση, πήρατε την απάντηση.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από ότι  ενημερώθηκα, αρχίζετε ιστορία τώρα.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Για να ρωτήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτησή σας.   

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Εντάξει.  Εντάξει .  Μια ερώτηση είχα ακόμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος Γιάννης και μετά ο κ.  Γρηγοριάδης.  

Κος Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εάν γνωρίζει  να 

μας πει  το ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκαν γι΄ αυτό τ ο έργο; Ένα 

αυτό.  Και κάτι  είπατε ότι  τις  ευθύνες θα τις  δώσουν τα αρμόδια 

όργανα. Τι εννοείτε τα αρμόδια όργανα;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τα λεφτά εμείς  επειδή κάναμε εξέταση του φυσικού αντικειμένου, 

εμείς  δεν πήγαμε να κάνουμε έλεγχο οικονομοτεχνικό της 

εγκατάστασης,  εμείς  πήγαμε να κάνουμε έλεγχο του φυσικού 

αντικειμένου. Δηλαδή αυτού που υπήρχε.  Τα οικονομικά στοιχεία αυτή 

την στιγμή σε πλήρη, σε απόλυτο αριθμό δεν τα έχω. Αυτά που βρήκα 

έτσι πρόχειρα ψάχνοντας είναι ότι  γύρω στις  450.000 ευρώ ξοδεύτηκαν 

στις  πέντε εργολαβίες.   

Η αίσθησή μου είναι ότι  οι  συνολικές εργολαβίες είναι τρεις  

ακόμα, οκτώ θαρρώ ήταν οι  εργολαβίες αλλά αυτούς τους φακέλους 

επειδή τους είχε η ΤΥΔΚ δεν μπόρεσε να τους βρω και δεν ήταν αυτό 

που ζητούσα εγώ άμεσα, τώρα γιατί  δεν κάναμε εμεί ς  οικονομοτεχνικό 

έλεγχο.  Εμείς κάναμε τεχνικό έλεγχο του φυσικού αντικειμένου.  Των 
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αγωγών που υπήρχαν εκεί .  Δεν είχαμε σκοπό να ελέγξουμε πόσα λεφτά 

ξοδεύτηκαν ή οτιδήποτε.  Αυτό μπορεί να γίνει  σε δεύτερο χρόνο.  

Κος Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ούτε κατ’ εκτίμηση μπορούμε να το πούμε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το άλλο;  

Κος Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όσον αφορά τις  ευθύνες;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τις ευθύνες θα συζητήσουμε με την νομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τι  

μπορούμε να κάνουμε.  Γιατί  και ο Πρόεδρος από την στιγμή που είναι 

τόσο ένθερμος,  ενδεχομένως να πάρει το πόρισμα και να πάει ο ίδιος 

στον Εισαγγελέα. Λέω εγώ. Εγώ θα το συζητήσω με τα θεσμικά όργανα 

της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και θα δούμε πως θα το διαχειριστούμε.  

Σκοπός μου δεν είναι να κατηγορήσω κανέναν.  Σκοπός μου δεν είναι 

να ποινικοποιήσω αυτή την τεχνική αστοχία.  Ξεκάθαρα πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και δικός μου σκοπός,  Πρόεδρε,  δεν είναι αυτός.  Ο δικός μας  ο 

σκοπός είναι να τελειώσει η αποχέτευση στα Καλά Δένδρα. Αυτό μας 

ενδιαφέρει.  Θέλουμε να έχουμε αποχέτευση. Οι ευθύνες είναι σε 

δέκατη μοίρα. Εμείς θέλουμε να τελειώσει η αποχέτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συνεχίσουμε με τον τελευταίο.  Ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εμένα θα με ενδιέφερε το κόστος περίπου αυτού του έργου. Να 

ξέρω πόσα χρήματα είναι θαμμένα στο υπέδαφος των Καλών Δένδρων 

δεδομένου ότι  ξέρετε καλά υπάρχουν χωριά,  όπως είναι η Κάτω 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

Καμήλα και άλλα χωριά,  Κουμαριά και τα λοιπά, που εκλιπαρούν για 

κάποιες δεκάδες χιλιάδες και δεν μπορούμε να τα βρούμε και εκεί  

έχουμε σίγουρα θαμμένα εκατοντάδες χιλιάδες.  Γι΄ αυτό θα 

συμφωνήσω με τον Πρόεδρο και δεν χρειάζεται να το λες συνέχεια ότι  

εγώ δεν θα,  εγώ δεν θα,  δεν σε ρωτήσαμε τι  δεν θα εσύ. Θα γίνει  ότι  

προβλέπεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφήνει μομφές τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καμία απολύτως.  Γιατί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, παρακαλώ, μην πετάγεστε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη εγώ είπα ότι  στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν είναι  να 

κάνει  οικονομικό έλεγχο του έργου. Αυτό θέλω να πω. Τα πρώτα 

στοιχεία που μπόρεσα να συλλέξω έτσι πρόχειρα είναι  ότι  450.000 

σίγουρα διατέθηκαν. Οι υπόλοιπες εργολαβίες δεν ξέρω ε άν ήταν 

μικρές ή μεγάλες για να υπολογίσω τα λεφτά…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Που σημαίνει  σοβαρές παρεμβάσεις τουλάχιστον σε δέκα χωριά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μην κάνετε διάλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε τον διάλογο μεταξύ σας.  Κύριε Γρηγοριάδη πήρατε 

απάντηση, τελειώσαμε και με τους υπόλοιπους.  Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσαν οι  συνάδελφοι;  Τελείωσαν. Ωραία.  Ήσασταν,  εάν θυμάμαι 

καλά, Πρόεδρος στο Δ.Σ. Λευκώνα τότε.  Πολύ ωραία.  Λοιπόν,  

παραλάβατε το έργο το ΄11.  Δεν ξέρω ποιες ήταν οι  παρατηρήσεις της 

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου εάν μπορείτε να μας πείτε και 

δεύτερον,  όταν κάνατε την σύμβαση, συμβασιοποίηση του έργου, δεν 

υπήρχε η ρήτρα καλής εκτέλεσης; Εάν δεν υπήρχε η ρήτρα καλής 

εκτέλεσης …  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Βέβαια.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό Πρόεδρε.  Εάν δεν υπήρχε ρήτρα καλής εκτέλεσης και 

παρελήφθη ένα έργο το οποίο σε λίγο χρονικό διάστημα παρουσίασε 

σοβαρά προβλήματα, τότε ευθύνες δεν είναι πο λιτικές μόνο αλλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Το ερώτημά μου είναι απλό. Υπήρχε ρήτρα καλής εκτέλεσης για να 

μπορέσουμε σε τελική ανάλυση, όπως είπε και ο κ.  Γρηγοριάδης,  να 

διεκδικήσουμε αυτά τα 450 χιλιάρικα που δώσαμε; Α πλά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση στον κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Εγώ πάντως ούτε καν μίλησα για πολιτικές ευθύνες,  γιατί  το λες;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είναι δυνατόν να υπήρχε σύμβαση και να μην υπήρχε ρήτρα; Ξέρεις 

καμία σύμβαση που να μην υπήρχε ρήτρα καλής εκτέλεσης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κυρία Ιλανίδου και ο κ.  Τερζής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τερζής.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Η ερώτησή μου είναι παρόμοια με αυτή της κυρίας Δρίγκα αλλά 

οφείλω να την ξανά κάνω και εγώ στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  μιας 

και νομίζω ότι  η σκοπιμότητα του ότι  το θέμα αυτό ήρθε σήμερα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολύ μεγάλη, γιατί  όντως μια Κοινότητα 

ζωντανή, γιατί  δεν είναι μόνο 1.700 άτομα, είναι ζωντανή Κοινότητα 

με πλούσιο αθλητικό,  πολιτιστικό,  κοινωνικό παρελθόν αλλά και 

μέλλον,  η ερώτησή μου είναι παρόμοια,  εάν αυτό το έργο 

ολοκληρώνονταν τελικώς,  εάν βρίσκαμε χρήματα εκείνη την εποχή, 

σήμερα, 2016, αυτό το έργο θα ήταν λειτουργικό και αξιοποιήσιμο;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Της τεχνικής υπηρεσίας είναι όχι .  Ξεκάθαρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά από τόσα χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αποτυχημένο από την αρχή. Καταδικασμένο ήταν,  τι  συζητάμε τώρα; 

Παρακαλώ τον Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαδικαστικά θέλω κάποιες διευκρινήσεις να κάνω, παρόλο που 

απάντησε ο Πρόεδρος,  απλώς θέλω να επαναλάβω.  

 Ο σκοπός της σημερινής συζήτησης είναι η ενημέρωση του 

σώματος.  Τίποτα άλλο. Ενημερώνουμε το σώμα για ένα γεγονός.  Είναι 

δυνατόν δηλαδή να μην ενημερώσουμε γι΄ αυτό το σοβαρό θέμα ότι  

υπάρχει  ένα δίκτυο το οποίο είναι,  δεν είναι λειτουργικό,  είναι 

ακατάλληλο, είναι άχρηστο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το 

δίκτυο.  Δεν θα έπρεπε να ενημερώσουμε; Αυτός είναι ο σκοπός και 

τίποτα άλλο.  

 Η απόδοση ευθυνών δεν είναι δικό μας θέμα. Η απόδοση ευθυνών 

υπάρχουν θεσμικά όργανα που εάν καταλήξει το θέμα εκεί  εκείνα τα 

θεσμικά όργανα θα τα αποδώσουν ευθύνες.  Εάν προκύψουν, ασφαλώς, 

γι΄ αυτό πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος,  μέσω της νομικής συμβούλου 

της επιχείρησης θα γίνει  όλη η διαδικασία που προβλέπεται για την 

διαλεύκανση της υπόθεσης.  

 Το έργο αυτό,  καταρχήν όταν το πήρε ο Δήμος το ΄11 και εν 

συνεχεία,  τέλος του ΄12 περίπου το έδωσε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ως όφειλε.  

Από τις  πρώτες ενδείξεις  που είχανε οι  υπηρεσιακοί παράγοντες,  το 

λέγανε από τότε,  ότι  το έργο αυτό είναι ακατάλληλο, δεν μπ ορεί να 

λειτουργήσει.   

 Είχαμε δώσει εντολή και εγώ και ο Πρόεδρος,  ο τότε Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο κ.  Αραμπατζής,  να ξεκινήσουν νέα μελέτη για τα 

Καλά Δένδρα, να έχουμε ετοιμότητα, ούτως ώστε όταν ανοίξει  

πρόγραμμα και εφόσον μπορεί μέσα από την νέα μελέ τη να κάνουμε το 
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έργο,  να είμαστε έτοιμοι για να το εντάξουμε σε πρόγραμμα. Και 

πράγματι η μελέτη έχει  πλέον ολοκληρωθεί,  περιμένουμε να ανοίξει  

πρόγραμμα για να την καταθέσουμε.   

 Η διερεύνηση αυτή όποτε και να γινόταν το ίδιο αποτέλεσμα θα 

έβγαζε.  Οι σωλήνες δεν είναι τομάτες για να χαλάσουν επειδή πέρασε 

κάποιος καιρός.  Το έργο τεχνικά δηλαδή, κατασκευαστικά, τεχνικά,  

όπως θέλετε,  υπάρχει  ένα λάθος.  Αυτό το λένε οι  επιστήμονες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και βάζουν φαρδιά -πλατιά την υπογραφή τους.  Δεν το λέμε 

εμείς .   

 Εμείς πρέπει να ενημερώσουμε το συμβούλιο και προσπαθούμε,  

προσπαθούμε να κάνουμε νέο έργο με νέα μελέτη,  διότι  δεν μπορούμε 

με την υπάρχουσα μελέτη,  με την παλαιά μελέτη εάν πούμε να το 

κάνουμε το έργο θέλει  2.400.000 και πρέπει να τα βάλουμε από την 

τσέπη μας.  Λοιπόν και με την νέα μελέτη θέλει  2,5 εκατομμύρια μέσω 

προγράμματος.  Άρα και οι  υπηρεσίες λένε ότι  δεν υπάρχει περίπτωση, 

με νέα μελέτη πρέπει να γίνει  το έργο μέσω προγράμματος.   

 Αυτά θέλω να πω ότι ,  δηλαδή θέλω να πω ότι  γίνεται μια 

καλοδιάθετη συζήτηση για να ενημερώσουμε το σώμα και από εκεί  και 

πέρα να δούμε πως θα προχωρήσουμε.  Δεν υπάρχει καμία διάθεση 

συγκάλυψης του γεγονότος.  Ο Πρόεδρος ήδη έχει  δώσει εντολή στην 

νομική σύμβουλο να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλεύκανσης του 

θέματος και εφόσον φτάσει στα αρμόδια θεσμικά όργανα της 

δικαιοσύνης,  εκείνα θα αποδώσουν τις  ευθύνες.   

 Θα ήμασταν πολύ επιπόλαιοι  και ανεύθυνοι εάν αρχίζαμε για 

λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων να λέμε εδώ διάφορα. Δεν με 

αγγίζουν καθόλου αυτές οι  πρακτικές.  Αυτές οι  πρα κτικές ανήκουν σε 

άλλους.  Όχι σε μας.  Αυτά ήθελα να διευκρινίσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε σε τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Εάν θέλετε να 

τοποθετηθείτε έχετε δικαίωμα, διότι  με την συζήτηση αυτή γίνονται 

και τοποθετήσεις.   

 Ο κ. Χρυσανθίδης,  ο κ.  Γάτσιος.  Εάν χρει αστεί  η κυρία Δρίγκα. 

Ο κ.  Γκότσης,  ο Γιάννης ο Γάτσιος,  ο κ.  Αραμπατζής και ο κ.  Χράπας 

και Γαλάνης.  Λίγο τον χρόνο.  

 Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχω πειστεί  πραγματικά και ειλικρινά ακούγοντας και 

τον κ.  Χασαπίδη και τον  κ. Δήμαρχο ότι  πραγματικά είναι 

καλοπροαίρετη η συζήτηση. Κάποιοι  άλλοι συνάδελφοι θέλησαν να 

ξεφύγουν.  Εγώ δεν θα ξεφύγω, γιατί  πρέπει από αυτή την συζήτηση να 

εξαφανιστεί  η λέξη συγκάλυψη.  Πρώτον.   

 Θα πω συγχαρητήρια στους Δημάρχους αυτούς και Δημοτικ ά 

Συμβούλια του τότε εκείνου Δήμου που κατόρθωσαν και βρήκαν τα 

χρήματα αυτά και εκτέλεσαν κατά 80% αυτό το έργο.  Όμως ούτε λεφτά 

θαφτήκανε ούτε ευθύνες πολιτικές έχουν οι  συγκεκριμένοι,  διότι   ναι  

μεν ακούμε τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  την οποία και εμείς  ως 

παράταξη εμπιστευόμαστε,  την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  αλλά 

εάν φέρουμε τους τεχνικούς της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και τους τεχνικούς που 

εκτελέσανε το έργο και επιβλέπανε,  αυτοί θα έχουν άλλη άποψη και οι  

άλλοι θα έχουν άλλη άποψη.  

 Αυτοί μεν θα λένε ότι  σωστά και ορθά εκτελέστηκε το έργο 

σύμφωνα με την μελέτη που υπάρχει και κάναμε σωστά την δουλειά 

μας και θα πούμε ότι  φταίτε εσείς  γιατί  επί  πέντε χρόνια δεν κάνατε 

αυτό και αυτό.   
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 Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι εδώ πέρα, 

βρισκόμαστε και πραγματικά να ενημερωθεί ο Σερραϊκός λαός και 

πραγματικά να ενημερωθούν οι  άνθρωποι των Καλών Δένδρων αλλά 

δεν μπορούμε,  κύριε Πρόεδρε,  να λέμε ότι  με τον ένα Δήμαρχο έγιναν 

αυτά, με τον άλλο Δήμαρχο έγιναν εκείνα.  Οι μηχανικοί ήταν του 

Δήμου Λευκώνα, αυτοί επιβλέπανε,  αυτοί κάνανε και εάν εσείς  

πραγματικά τότε και σας βλέπω και δραστήριο,  τα είχατε παρατηρήσει,  

θα έπρεπε τότε να τους είχατε καταγγείλει  όλους αυτούς,  είτε είναι 

μηχανικοί,  είτε είναι πολιτικοί και να μην φτάνουμε σήμερα και να 

ταλαιπωρείται όλο  το χωριό σας που πραγματικά το μεν Χριστός έχει  

αποχέτευση και εσείς  δεν έχετε αποχέτευση.  

Πραγματικά δεν  θάφτηκαν καθόλου λεφτά, ήταν άξιοι  αυτοί που 

βρήκαν τα λεφτά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο,  έγιναν όλα με τις  

νόμιμες διαδικασίες,  αλλά το γιατί  έχ ει  αστοχίες το έργο,  αυτό εμείς  

σήμερα δεν μπορούμε να το κρίνουμε ούτε να συγκαλύψουμε κανέναν 

ούτε να ζητήσουμε ευθύνες αυτή την στιγμή, διότι  να πάμε στον 

Εισαγγελέα να λύσουμε τι  δηλαδή; Να πούμε στον μηχανικό ότι  δεν 

εκτέλεσε καλά τα καθήκοντά του; Έχ ουμε εμείς  τεχνικές γνώσεις;  Και 

εγώ θα πω ότι  παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ, ως  μηχανικούς,  ότι  

περάσανε έξι  χρόνια,  πήγανε οι  κάτοικοι των Καλών Δένδρων, ρίξανε 

μέσα λύματα και χαλάσανε.   

Άρα λοιπόν καλώς ήρθε το θέμα, καλοπροαίρετα το συζητάμε,  

τουλάχιστον μένω στην τοποθέτηση του προέδρου και του Δημάρχου 

και είμαι καλυμμένος και μιλάω ειλικρινέστατα, άρα λοιπόν να 

αφήσουμε κάποιους συναδέλφους που να μιλάνε για θαμμένα λεφτά. 

Να δούμε τι  μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα όλοι μαζί ,  να 

βρούμε τα λεφτά, να ολοκληρώσουμε ή να εντάξουμε το έργο κάπου 
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για να ολοκληρωθεί και να δώσουμε μια ανακούφιση στους κατοίκους 

των Καλών Δένδρων.  

Νομίζω ότι  ήταν καταλυτική και σωστή η παρέμβαση του κ.  

Αγγελίδη αλλά και του κ.  Χασαπίδη. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε και 

απευθύνομαι σε σας βέβαια,  αλλά . .ξεφύγατε λίγο και νομίζω πήγατε 

να το πολιτικοποιήσετε το θέμα και νομίζω ότι  ήταν λάθος σας.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Σκοπός μου δεν ήταν να πολιτικοποιήσω κανένα θέμα. Εγώ δεν μίλησα 

για πολιτικές ευθύνες.  Ποτέ σε ότι  έχω αναφερθεί δεν  έχω μιλήσει για 

πολιτικές ευθύνες.  Προς Θεού. Μην τρελαθούμε.  Εμένα με ενδιαφέρει 

να τελειώσει η αποχέτευση των Καλών Δένδρων. Και πάλι το 

ξανατονίζω, δεν μίλησα ποτέ για πολιτικές ευθύνες.  Και εάν θυμάστε 

καλά προχθές που…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Τηλεφωνική παρέμβαση, έδωσα και συγχαρητήρια στον κ.  Φωτιάδη 

που ξεκίνησε το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Μα σου λέω, ποτέ δεν έδωσα πολιτικές ευθύνες.  Σε παρακαλώ. Ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο όμως. Εντά ξει ,  σαφής.  Ο κ.  Γάτσιος Αθανάσιος.  Η 

κυρία Δρίγκα εάν καλύφθηκε να προχωρήσουμε.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  
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Ένα δευτερόλεπτο μόνο κύριε Πρόεδρε.  Έχω καλυφθεί,  απλά θα ήθελα 

να κάνω έκκληση να βρεθεί  ένας τρόπος έστω μακροπρόθεσμα να λυθεί  

αυτό το πρόβλημα, γιατί  ειλικριν ά είμαστε μια κοινωνία που 

ταλαιπωρείται αρκετά από αυτό το θέμα στα Καλά Δένδρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας τρόπος υπάρχει.  Είναι μονόδρομος.  Το έργο αυτό να γίνει  από 

την αρχή. Δεν υπάρχει δεύτερος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε ετοιμότητα, έχουμε μελέτη,  να ανοίξει  πρόγραμμα.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Θα μπορέσει να μπει σε πρόγραμμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν μπει σε πρόγραμμα κυρία Δρίγκα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της Άνω Καμήλας,  το Προβατά και της Κάτω Καμήλας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με ρωτάτε άμα μπορέσει να μπ ει σε πρόγραμμα; Άμα ανοίξει  

πρόγραμμα . .  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γάτσιος Ιωάννης.  Μην μιλάτε όλοι μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δίνουμε διευκρινήσεις.   

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τελικά όσα ακουγόταν στα Καλά Δένδρα όλα τα προηγούμενα χρόνια 

ότι  το έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ,  ήρθε σήμερα η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και το επαληθεύει με τον πόρισμά της.  Δηλαδή ότι  το έργο 

δεν είναι λειτουργικό,  με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί ,  

έχουν προαναφερθεί,  να μην επαναλαμβάνουμε.   

 Εγώ θα ήθελα να πω όμως  ότι αυτό το έργο,  όχι  μόνο δεν έλυσε 

προβλήματα στην αποχέτευση αλλά δημιούργησε.  Το οδικό δίκτυο του 

χωριού είναι βομβαρδισμένο, είναι βομβαρδισμένο στην κυριολεξία 

και μάλιστα αυτό το έργο το αποχετευτικό το πληρώσαμε και 

συνεχίζουμε να το πληρώνουμε,  γ ιατί  η ΣΑΤΑ του ΄16,  θα σας πει  και 

ο Πρόεδρος την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου αλλά και του ΄17 

θα πέσει σε ασφαλτικά για να επουλώσει τις  πληγές αυτού του 

αποχετευτικού.  

 Εγώ θέλω να ζητήσω, Δήμαρχε και από τον Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  να συνεχίσουμε την έρευνα και εάν υπάρχουν ευθύνες να 

αποδοθούν.  Δεν μπορεί ένα ολόκληρο χωριό να ταλαιπωρείται τόσα 

χρόνια,  να συνεχίζει  να ταλαιπωρείται,  να πληρώνουμε χρήματα, γιατί  

αυτά τα χρήματα της ΣΑΤΑ θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο άλλο 

εργάκι,  να αλλάξει μορφή το χωριό και μένουμε πίσω. Διορθώνουμε τα 

παλαιά.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αραμπατζής.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και να 

τονίσω το εξής:  σε κάποια τοποθέτηση των συναδέλφων γιατί  

καθυστέρησε,  κατά κάποιο τρόπο, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από την προηγούμενη 

θητεία;  

 Σε καμία περίπτωση δεν αδιαφόρησε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και το 

γνωρίζει  ο κ.  Πρόεδρος,  διότι  είχαμε μια πολύ άψογη συνεργασία σε 

όλα τα επίπεδα. Όπου καλέστηκε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είτε για αποφράξεις,  

κύριε Πρόεδρε,  νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, ήταν παρών. Δίναμε 

πάντοτε προτεραιότητα.  

 Ένας λόγος όμως που δεν μπορέσαμε να δώσουμε αυτό που 

θέλαμε,  την προτεραιότητα προς τα Καλά Δένδρα και το γνωρίζετε 

όλοι σας,  είναι ότι  δόθηκε προτεραιότητα στο Μητρούσι και στο 

Διαμέρισμα της Σκουτάρεως και ο λόγος ήταν απλός,  ότι  υπήρχε 

ετοιμότητα και ωριμότητα του έργου και η προ -ένταξη και η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οι  δυνατότητες που έχει  είναι συγκεκριμένες.  Δεν 

μπορούσαμε να απλωθούμε σε όλο τον Δήμο.  

 Τα προβλήματα τα αποχετευτικά είναι γνωστά,  το πώς 

αντιμετωπίζουν,  ειδικά τα χωριά του κάμπου από τους πρώην Δήμους 

το ότι  ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στο μισό μέτρο και στους 50 

πόντους  είναι γνωστό.  

Εκτιμώ ότι  σωστά ενεργήσαμε σε συνεργασία πάντοτε με τον 

Δήμαρχο, ο οποίος έδωσα άμεσα εντολή, δ ιότι  εντοπίστηκαν οι  

αδυναμίες και οι  αστοχίες όλης αυτής της κατασκευής.  Φάνηκε από 

την πρώτη στιγμή ότι  δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το έργο,  όχι  

σαν αποχετευτικό,  ούτε καν για όμβρια.  Συμφωνείτε,  πιστεύω, κύριε 

Πρόεδρε,  ούτε καν τα όμβρια μπορεί να τ ραβήξει.  Ξέχωρα που δεν 
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υπήρχαν αποδέκτες,  που θα πάνε τα λύματα ή που θα φύγουν και τα 

λοιπά.  

 Δόθηκε εντολή, όπως είπε ο κ.  Δήμαρχος,  άμεσα και ξεκίνησε  η 

μελέτη.  Δηλαδή μια προμελέτη και για τα Καλά Δένδρα, όπως και για 

όλα τα διαμερίσματα. Ολοκληρώθηκαν αυτές οι  διαδικασίες από την 

τεχνική υπηρεσία και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Μελετών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

 Δυστυχώς έγινε ένα έργο με μεγάλες αστοχίες και αποδείχθηκε 

πλέον επί της προεδρίας του κ.  Χασαπίδη ότι  πραγματικά, όχι  μόνο οι  

υποψίες αλλά και οι  ενδείξεις  που είχαμε ότι  ήταν ένα έργο το οποίο 

έγινε για το τίποτα.  Δυστυχώς έγινε για το τίποτα και δεν πρόκειται να 

λειτουργήσει.  Και ο τρόπος που επιλέχθηκε με τις  κλίσεις ,  με την 

βαρύτητα να λειτουργήσει το συγκεκριμένο έργο,  δεν πρόκ ειται ποτέ 

να λειτουργούσε,  κύριε Πρόεδρε.  Πρέπει να λειτουργήσει με το 

σύστημα βάγκον,  το οποίο μπαίνουν οι  σωλήνες στο μισό μέτρο και 

στο ένα μέτρο.  

 Δυστυχώς θα πρέπει να προχωρήσουμε,  να ακυρώσουμε όλο αυτό 

το δίκτυο και δεν πρόκειται πλέον να χρησιμο ποιηθεί  ούτε καν για 

όμβρια.  Πιστεύουμε ότι  θα δοθεί  η ευκαιρία,  εάν και εφόσον ανοίξει  

κάποιο πρόγραμμα για αποχετεύσεις και ευχής έργο είναι . .όχι  μόνο 

για τα χωριά…να μπορέσει να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε τέτοια 

έργα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γαλάνης απών, Χράπας Παντελής.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Πεταμένα λεφτά. Εδώ και δέκα, δεκατρία χρόνια οι  κάτοικοι των 

Καλών Δένδρων νομίζουν ότι  έχουν αποχετευτικό δίκτυο και δεν έχουν 

τίποτα. Τους κοροϊδέψαμε,  όχι  εμείς ,  όλες οι  προηγούμενες αρχές της 

περιοχής ότι  υπάρχει  ένα δίκτυο στην περιοχή το οποίο είναι 

λειτουργικό και  δεν λειτούργησε και δεν θα λειτουργήσει καμία φορά. 

Τρία μέτρα βάθος,  σωληνώσεις,  οι  οποίες σωληνώσεις είναι ανοικτές,  

βουλωμένες και δεν θα λειτουργούσε αυτό το έργο καμία φορά. Χώρια 

που πληροφορηθήκαμε ότι  υπάρχει  στον χάρτη δίκτυο, ενώ από τους 

ελέγχους που έκανε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν υπάρχουν σωλήνες.   

 Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι  το έργο τελείωσε κατά 80% και 

είναι λειτουργικό και δεν δίνει  σημασία ο Αγγελίδης και δεν το 

συνεχίζει  για να λειτουργήσει .  Αυτά είναι μπαρούφες,  αυτά είναι 

χειροβομβίδες.  Ούτε και τα μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν αυτά πλέον.   

 Ένα έργο αυτό το συγκεκριμένο δεν θα λειτουργούσε ποτέ και 

δεν μιλάμε μόνο για τα Καλά Δένδρα, που είναι φίλοι και ο Πρόεδρος 

και οι  κάτοικοι όλοι φίλοι,  εκεί  είναι άνθρωποι οι  οποίοι  είναι 

συμπαθείς και τους συμπονώ ειλικρινά για τα ποσά που πέσανε στο 

χωριό τους.  Τζάμπα τα λεφτά κάτω ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου από 

ότι  φαντάζομαι θα είναι το τελικό ποσό.  

 Είναι ένας σχεδιασμός που πρέπει να κάνει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για 

όλες τις  Κοινότητες συλλογικά. Το ίδιο πρόβλημα με τα Καλά Δένδρα 

το έχει  και η Άνω Καμήλα και ο Προβατάς και η Αναγέννηση και η 

Κάτω Καμήλα και όλα τα χωριά μας.  Αυτό πρέπει να υπάρχει μια 

συλλογική μελέτη που υπάρχει η ωριμότητα της Δ.Ε.Υ. Α.Σ.,  την έχει  

κάνει  την μελέτη,  σε περίπτωση που βγουν προγράμματα που έχουν τις  

προδιαγραφές,  προϋποθέσεις αμέσως να ενταχθούν.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

 Αλλά αυτό που θα πρέπει να μείνει  στον κόσμο είναι ότι  αυτό το 

έργο δεν θα λειτουργούσε ποτέ,  άσχετα εάν κατασκευάστηκε το 8 0,  το 

90 ή το 60%.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν χρειάζεται,  ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  εγώ δυο πράγματα θα πω. Η δημοτική αρχή, 

βέβαια με επικεφαλής τον κ.  Δήμαρχο έχει  και ευθύνη και συνέπεια.  

Γιατί  το λέω αυτό; Εδώ μας λέτε γ ια θέματα, παραδείγματος χάρη, για 

ένα φορτηγό χώμα ότι  δεν το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 

ενημερωθείτε και τα λοιπά. Πολύ καλά έκανε για ενημέρωση, γιατί  στα 

κανάλια ακούμε τον Πρόεδρο, τους κατοίκους …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είπαμε τέτοιο πράγμα εμείς ;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν είπα ότι  είπατε.  Άρα έπρεπε να γίνει…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει.  Εγώ μιλάω τώρα. Εσείς από τις  19:00΄ η ώρα μιλάτε.  Εγώ να 

μην μιλήσω δυο λεπτά; Κύριε Χρυσανθίδη με αδικείτε.  Με αδικείτε.   

 Έφερε το  θέμα πολύ καλά να ενημερωθούν και τα τοπικό χωριό 

αλλά και όλος ο Δήμος του τι  συμβαίνει .   

 Δεύτερον.  Από την αρχή το σύστημα ήταν μη λειτουργικό και ο 

Δήμαρχος έδωσε εντολή και είπε όχι  μόνο προφορικά αλλά και θα 

πάτε,  έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε; Θα πά τε και θα το ελέγχετε με τα 
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μηχανήματα, με τις  κάμερες και αυτό το πόρισμα θα το φέρετε 

γραπτώς.  Έτσι έγινε και αποδείχθηκε ότι  είναι μη λειτουργικό.   

 Τώρα στο δια ταύτα. Έγινε η μελέτη και όχι  μόνο γι΄ αυτό,  γιατί  

όλοι προερχόμαστε από χωριά,  όλα τα Διαμ ερίσματα, εάν ανοίξει  ένα 

πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε,  να μπουν,  γιατί  αυτοί οι  οποίοι  φώναζαν 

και το Σκούταρι και το Μητρούσι,  τώρα θα απολαύσουν τους καρπούς.  

Βλέπετε ότι  τα Καλά Δένδρα τι  λένε;  Θέλουμε αποχέτευση και ας την 

πληρώσουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δευτερολογήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια κουβέντα θέλω να πω κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην πρωτολογία,  ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με έχουν καλύψει στα περισσότερα οι  συνάδελφοι.  Νομίζω ότι  πρέπει 

εδώ να αναφέρονται τέτοια σοβαρά ζητήμ ατα. Πολύ σωστά ο κ.  

Δήμαρχος καλοπροαίρετα το έχουν δεχθεί  όλοι οι  συνάδελφοι και ο κ.  

πρόέδρος έκανε αναφορά με τον κ.  Πρόεδρο της Κοινότητας του 

ζητήματος,  δεν πρέπει αυτά τα ζητήματα να μένουν,  να συζητιόνται 

απλά στις  υπηρεσίες του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α .Σ.,  αλλά θα πρέπει να 

συζητιόνται εδώ που είναι το κυρίαρχο όργανο.  

 Με πολύ σωστό τρόπο νομίζω ότι  έχει  τοποθετηθεί και η τεχνική 

υπηρεσία εγγράφως, για να μην λέει  ο καθένας την γνώμη του.  Εμείς 
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δεν είμαστε επαΐοντες επί  τεχνικών ζητημάτων. Εδώ πρέπει η  γνώμη σε 

τέτοια σοβαρά ζητήματα τεχνικής φύσεως να εκφράζεται από τους 

επιστήμονες και νομίζω, όπως πολύ σωστά είπαν όλοι οι  συνάδελφοι,  

για θέματα υγείας και υγιεινής,  πράγμα το οποίο απασχολεί όλους τους 

κατοίκους των Καλών Δένδρων,  είναι σκόπιμο να γί νει  αυτή η 

καινούργια μελέτης της αναρρόφησης,  όπως έχει  ολοκληρωθεί και να 

προχωρήσει με ένα πρόγραμμα Ε.Ε.,  γιατί  γνωρίζετε πολύ καλά ότι  

χρήματα από ίδια έσοδα, όχι  μόνο η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ούτε ο Δήμος ούτε 

κανένας άλλος Δήμος σε όλη τη Ελλάδα δεν έχει  ένα τ έτοιο ποσό πολύ 

σοβαρό.  

 Θέλω να πιστεύω ότι  επειδή η δημοτική αρχή δείχνει  συνέπεια 

στην διεκδίκηση προγραμμάτων, κύριε Πρόεδρε,  ότι  θα καταφέρει 

μέχρι το τέλος αυτής της θητείας,  εφόσον ανοίξει  φυσικά κάποιο 

πρόγραμμα, να εντάξει  την συγκεκριμένη μελέτη  για το καλό των 

κατοίκων των Καλών Δένδρων.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος θέλει  να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κύριε Πρόεδρε,  να δευτερολογήσει;  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  η 

κυρία Δρίγκα. Ο Γιάννης ο Γάτσιος.  Και εάν χρειαστεί  ο κ.  Γκότσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχει  διαπιστώσετε ότι  υπάρχει  καλή διάθεση και 

είπαμε από την αρχή ότι  ήταν καταλυτική η τοποθέτηση και του 

Δημάρχου και του κ.  Χασαπίδη. Δυστυ χώς όμως δεν θέλουν την 

συνάντηση. Μας κατηγορείτε πολλές φορές ότι  δεν συναινούμε,  

κατηγορούμε την δημοτική αρχή, όλα τα βλέπουμε μαύρα. Δεν είναι 

έτσι,  κύριε Πρόεδρε.  Τα βλέπουμε και τα άσπρα. Το να έχουμε μια 

διαφορετική άποψη πολιτική δεν είναι κακό. Τ ο να χρεώνουμε όμως 

εύκολα, να βγαίνει  ο κ.  Αντιδήμαρχος και να λέει  ότι  μας μιλάτε ‘για 

ένα αυτοκίνητο χώμα’,  είναι ντροπή όταν ως αγορητής της παράταξης 

λέω ότι  ορθώς ήρθε το θέμα για ενημέρωση και με τον τρόπο που ήρθε.  

Ή άλλος να λέει  ότι  θαφτήκανε λεφτά.  

Και σας λέω ένα απλό και κλείνω, ότι  όλα έγιναν νόμιμα με 

μηχανικούς,  όπως επαινώ της μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που έχουν τεχνογνωσία μεγάλη θεωρώ και η ΤΥΔΚ με τους 

μηχανικούς που ενέκριναν την μελέτη και οι  μηχανικοί του Δήμου  

Λευκώνα, οι  οποίοι  τώρα είναι τεχνικοί του Δήμου Σερρών και κάνουν 

την ίδια δουλειά που κάνανε και τους επαινούμε την τεχνική μας 

υπηρεσία,  ας βρεθεί  κάποιος να πει  ότι  δεν έχουμε καλή τεχνική 

υπηρεσία στον Δήμο, την ίδια δουλειά κάνατε τότε ως επιβλέποντ ες,  

την ίδια δουλειά κάνουν και τώρα.  

Άρα λοιπόν ας αφήσουμε αυτή την μεμψιμοιρία,  να 

ενημερωθούμε,  να κοιτάξουμε να δούμε τι  μπορούμε να κάνουμε για 

να εντάξουμε το έργο αυτό και τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. 

Λοιπόν,  πρέπει να καταλάβετε ότι  πραγματ ικά θέλουμε πολλές φορές 

να συναινέσουμε αλλά προκαλείτε με τέτοιο τρόπο που αναγκαζόμαστε 
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στην δευτερολογία μας πολλές φορές να γινόμαστε και εμείς  επιθετικοί 

και να λέγονται κουβέντες που δεν τιμούν το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Γι΄ αυτό όλοι μας με λίγη αυτοσυγκράτηση, έγινε μια καλή 

ενημέρωση, μια καλή συζήτηση, το θέμα να τελειώσει εδώ. Μην μιλάτε 

τώρα ότι  θαφτήκανε λεφτά, κάνανε εκεί ,  να αποδοθούν ευθύνες στους 

μηχανικού; Ποιους μηχανικούς; Στον Δήμο Σερρών είναι οι  μηχανικοί.  

Πουθενά αλλού δεν είναι.  Αυτοί  είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Τους 

μηχανικούς τους δικούς μας θα τους πάτε στον Εισαγγελέα για να πουν 

ότι  δεν κάνανε καλά την δουλειά; Άρα και τώρα δεν κάνουν καλά την 

δουλειά τους.  Έτσι είναι τα πράγματα, είναι απλά τα πράγματα. Οι 

μηχανικοί οι  ίδιοι  είναι  μηχανικοί εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη,  συγνώμη κυρία Δρίγκα,  στην δευτερολογία σας 

δεν κάνω κριτική,  …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν κάνετε κριτική.  Βεβαίως και δεν κάνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνω κριτική.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι  κάποιος συνάδελφος  είπε ότι  

παραχώθηκαν κάποια χρήματα εκεί  κάτω. Όταν ένα έργο,  απλά είναι 

τα πράγματα, όταν ένα έργο κρίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες 

και υπογράφουν οι  υπηρεσιακοί ότι  είναι μη λειτουργικό,  αυτό 

σημαίνει  παράχωμα, δεν σημαίνει  τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην κάνετε κριτική…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν κάνω κριτική …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά όταν κριτ ικάρετε συνάδελφο οφείλω να τον υπερασπιστώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν μπορείτε να μου απαγορεύσετε το πώς θα ομιλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  εγώ δεν κάνω κριτική σε σας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα με αντιμετωπίζετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά εσείς κάνετε κριτική στον συνάδελφ ο και αναγκαστική είναι η 

παρέμβασή μου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στους συναδέλφους.  Αυτοί προκάλεσαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο καθένας στην τοποθέτησή του.  Λοιπόν,  κύριε Γάτσιος.  Η κυρία 

Δρίγκα ζήτησε,  νομίζω, να δευτερολογήσει.   

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  
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Αφορμή για την δευτερολογία την έδ ωσε η τοποθέτηση του κ.  Χράπα, 

ο οποίος είπε ότι  κοροϊδέψαμε τους δημότες οι  προηγούμενες 

δημοτικές αρχές.  Τότε και ο κ.  Χασαπίδης και εγώ και ο κ.  Τσίμας 

οφείλουμε να ζητήσουμε συγνώμη. Γιατί  τους κοροϊδέψαμε κ.  Χράπα; 

Δηλαδή όταν όλη η διαδικασία κύλησε ομαλά, έρχεστε στο τέλος και 

λέτε ότι  κοροϊδέψαμε τον κόσμο; Ποιοι κοροϊδέψανε; Ήμασταν στην 

προηγούμενη δημοτική αρχή και εγώ και ο κ.  Τσίμας και ο κ.  

Χασαπίδης.  Εν γνώσει μας κοροϊδέψαμε τον κόσμο; Και εσείς  τώρα 

βγήκατε οι  λυτρωτές του;  

 Λυπάμαι πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Γάτσιος ο Γιάννης.   

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ ακούγοντας τους συναδέλφους απέναντι ,  ειδικά τον κ.  

Χρυσανθίδη,  ας πούμε,  που λέει  ότι  δεν πρέπει να το διερευνήσουμε 

περαιτέρω το θέμα, δηλαδή αυτά τα χρήματα, να μην χρησιμο ποιήσω 

την έκφραση ‘θαφτήκανε’.  Δεν ‘θαφτήκανε’,  το έργο από την υπηρεσία 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  από επιστήμονες λέει  ότι  σήμερα δεν είναι 

λειτουργικό.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…..τσοπάνηδες;  

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Επικαλείστε μόνο τους τεχνικούς της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  οι  τεχνικοί του 

Δήμου σήμερα τσοπάνηδες είναι;   

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα εγώ τι  είπα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς δεν χαρακτηρίζει  …  

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Ι.  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν μίλησα ούτε για πολιτικές ευθύνες ούτε για ευθύνες σε 

υπαλλήλους.  Εγώ στέκομαι στο πόρισμα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που λέει  ότι  

σήμερα δεν είναι λειτουργικό.  Για ποιο λόγο δεν είναι λειτουργικό,  

δεν πρέπει να το δούμε; Κάτι δεν έφταιξε;  Δηλαδή έτσι ξαφνικά; Αυτό. 

Δεν είπα ότι  φταίει  ο τάδε ή ο δείξε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Θόδωρος εάν θέλει  να μιλήσει ο Αραμπατζής.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τα συμπεράσματα από την  σημερινή συζήτηση είναι τα εξής κατά την 

γνώμη μου και κατά την δική μου την εκτίμηση και από την εμπειρία 

που είχε στην προηγούμενη θητεία μου σαν Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   
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 Αποδείχθηκε ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πραγματικά είναι ένα πολύτιμο 

εργαλείο,  παρόλη την σκληρή κριτική που της ασκείται και 

αποτελεσματική. Φάνηκε από την στιγμή, που τουλάχιστον,  αναλάβαμε 

την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την συνένωση αυτή των πρώην δήμων ότι  

πραγματικά φέρνει  αποτελέσματα μεθοδικά και με σταθερούς ρυθμούς.   

 Τώρα μην προσπαθούμε να αποπρο σανατολίσουμε την συζήτηση. 

Κανένας δεν θέλει  να ρίξει  ευθύνες.  Μιλάμε για το έργο,  μιλάμε για 

την λειτουργικότητα του έργου. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι  το έργο 

είναι ελλιπέστατο με τις  όποιες αστοχίες του.  Το τι  θα γίνει  στο 

μέλλον και πως θα ενεργήσει ή πως θα προχωρήσει η όλη διαδικασία,  

αυτό είναι ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι  δεν το συζητάμε αυτή την 

στιγμή.  

 Αυτό που ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει,  πάση θυσία,  η μελέτη,  

να κάνει  ενέργειες σε επίπεδο από την πλευρά του ο κ.  Δήμαρχος,  όσο 

και η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  να προχωρήσουν γενικά όλα τα αποχετευτικά,  κύριε 

Δήμαρχε.  Αυτό είναι το ζητούμενο από την πλευρά μας,  να 

προχωρήσει όχι  μόνο στα Καλά Δένδρα αλλά και σε όλα τα χωριά που 

υπάρχουν ήδη προμελέτες,  τόσο στον πρώην Δήμου Σκουτάρεως όσο 

και στον πρώην Δήμου  Καπετάν Μητρούση.  

 Αυτό είναι το ζητούμενο και μην θέλουμε να μεταφέρουμε προς 

άλλες κατευθύνσεις το θέμα. Αυτό είναι.  Το έργο δεν είναι 

λειτουργικό,  δεν μπορεί να λειτουργήσει,  είναι κοινώς,  να το πούμε,  

άχρηστο τελείως.  Δεν πρόκειται,  είναι άστοχο και δεν πρόκειται με 

τίποτα,  επαναλαμβάνω, να λειτουργήσει.  

 Αυτό είναι το συμπέρασμα και οι  προσπάθειές μας πρέπει να 

πάνε προς την κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε,  όχι  μόνο για το χωριό μας 

αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά,  να δημιουργηθούν αποχετευτικά 
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δίκτυα, τα οποία,  βέβαια,  δεν μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ούτε ο Δήμος να 

. .τόσο μεγάλο κόστος,  πρέπει να ενταχθούν σε έργα.  

 Αυτό προσπαθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και πιστεύω με τον 

προγραμματισμό που έχει  ότι  θα τα καταφέρει και θα έχουμε θετικά 

αποτελέσματα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποτέ δεν θα απευθυνόμουνα σε βάρος της κυρίας Δρίγκα …  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξέρετε πολύ καλά ότι  σας έχω αφάνταστη εκτίμηση και προσωπικά 

και υπηρεσιακά και συστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ούτε σε σας,  

ούτε σε κάποιο  άλλο μέλος,  είτε παλαιότερο είτε νεότερο του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Η δική μου η τοποθέτηση ήταν ότι  ο κόσμος των Καλών Δένδρων 

και προεκλογικά σε παλαιότερες εκλογές,   παραπληροφορήθηκε και 

ήταν ο μοναδικός όμηρος των εκλογών σε ένα αποχετευτικό έργο πο υ 

δεν ολοκληρώθηκε ποτέ,  κατά την άποψη ορισμένων 80%, κατ’ εμέ 

50%, λεφτά που χαθήκανε και δεν ξανάρχονται πίσω στα ταμεία του 

Δήμου, ούτε στην Κοινότητα για άλλα έργα. Θα πρέπει να ενταχθούμε 

σε πρόγραμμα να ξαναπέσουν πάλι λεφτά. Θα κάνουμε την οδοποιία  

και μετά από πέντε χρόνια,  τρία χρόνια,  εάν ενταχθεί  το έργο θα ξανά 

σκάψουμε.   

Όμηρος ποιος είναι;  Δεν είναι όμηρος ο κάτοικος των Καλών 

Δένδρων που παρασύρθηκε σε ένα έργο το   οποίο ξέραμε όλοι και 

βούιζε ο τόπος στα Καλά Δένδρα ότι   δεν θα λειτουργήσε ι ποτέ;   
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Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αυτό δεν είναι ότι  έχετε ευθύνες εσύ; Προς Θεού. Με τίποτα. Εάν 

είπα κάτι  τέτοιο ζητώ συγνώμη προκαταβολικά. Δεν έχω πει  ότι  έχετε 

ευθύνες εσύ ή κάποιο άλλο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.  Δεν 

μπορεί όμως να βγαίνουμε και να λέμε ότι  αυτό το έργο εμείς  το 

κάναμε και ο Αγγελίδης δεν το τελειώνει.  Εάν είναι δυνατόν.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Ήταν όμως πρώτη προτεραιότητα προεκλογικά όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν σας διέκοψα κυρία Δρίγκα. Αφήστε με ένα λεπτάκι.  Να τελειώσω  

και έχετε τον λόγο μετά να πείτε ότι  θέλετε.  Αυτό που θέλω να πω 

κλείνοντας είναι ότι  ο κόσμος στο χωριό τον κοροϊδέψαμε.  Να μην πω 

με,  κοροϊδεύτηκε στο παρελθόν.  Και κάποιοι  του κλέψανε την ψήφο 

ορμώμενοι σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  με την σημερινή συζήτηση και ενημέρωση πλέον 

έχει  αποκαλυφθεί το θέμα τελικά ότι  αυτό το σύστημα από την αρχή, 

από την αρχή ήταν μη λειτουργικό και εγώ δεν ήμουνα, βέβαια,  στην 

παράταξη, τώρα τα μαθαίνω, από την αρχή, από το ΄12 έγιναν από τους 

τεχνικούς οι  επισημάνσεις ότι  δεν είναι λειτουργικό αυτό και το 

σύστημα δεν χάλασε στην πορεία,  ας πούμε,  από το ΄12 και μετά.  Και 
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το ΄12 ήταν μη λειτουργικό.  Δηλαδή από την αρχή ήταν μη 

λειτουργικό.  Αυτό πλέον,  με την σημερινή συζήτηση πλέον θα το 

καταλάβουν όλοι και οι  κάτοικοι και ο Πρόεδρος βέβαια το ξέρει ,  αυτό 

είναι το νόημα της σημερινής συζήτησης,  για να καταλάβουν ότι  το 

σύστημα από την αρχή δεν ήταν σωστό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα απολογείσαι για το Δημοτικό Συμβούλιο το τότε.  Όχι εσύ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  Κύριε Πρόεδρε των Καλών Δένδρων έχετε 

τον λόγο.  Σύντομος.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Δεν είπαμε για το πιο βασικό.  Χωρίς να υπάρχει τελικός αποδέκτ ης 

κάποιοι  με τα στοιχεία της υπηρεσίας έχουν συνδεθεί  και πολύ 

φοβάμαι εάν ρίχνανε όλα αυτά τα χρόνια τα λύματά τους στο πουθενά, 

φαντάζομαι τι  θα γίνεται κάτω και δεν ξέρω τον αριθμό, Πρόεδρε,  

πόσοι έχουν συνδεθεί .  Και εάν έχουν συνδεθεί ,  έτσι;   

 Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορεί να συνδέεται ο 

οποιοσδήποτε σε βιολογικό χωρίς να υπάρχει αποδέκτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δήμαρχε θα μιλήσεις;  Να κλείσει  ο Δήμαρχος.  Θέλεις να…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σύντομος θα είμαι.  Θέλω να απαντήσω σε αυτό το τελευταίο που είπε 

ο Πρόεδρος  του χωριού,  διαπιστώσαμε με τους ελέγχους που κάναμε 

ότι  έγιναν,  τουλάχιστον,  έξι  συνδέσεις.  Αυτές είναι διαπιστωμένες.  

Είναι σε συγκεκριμένους δρόμους και δεν φαίνεται να είναι συνδέσεις,   
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Μάκη, λαθρο -συνδέσεις.  Κόπηκε άσφαλτος,  έγιναν κανονικές 

συνδέσεις.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Βάλανε δηλαδή τις  αναμονές.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συνδέθηκαν με τον αγωγό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω Χρυσούλα, αυτό είναι προς διερεύνηση. Κοίτα τι  γίνεται.  

Κάποιος μου λέει  ότι  εφαρμόστε τον Κανονισμό. Σε ένα δίκτυο το 

οποίο δεν το λειτουργούμε,  δεν μπορούνε να εφαρμόσουμε τον 

Κανονισμό. Γι΄ αυτό είπα και μην θεωρούμε ότι  το δίκτυο 

καταστράφηκε από τις  έξι  αυτές παράνομες συνδέσεις.  Εκείνο έχει  

κατασκευαστικά λάθη απαρχής.   

 Εάν θέλουμε να ενοχοποιήσουμε τους π ολίτες ή να εφαρμόσουμε 

κάποιον κανονισμό ή να τους παραπέμψουμε εκεί  που πρέπει να τους 

παραπέμψουμε,  να το κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν ξέρω ποιοι  πολίτες είναι και δεν …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ούτε εγώ ξέρω τα ονόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάτε τώρα για ένα θέμα τελείω ς διαφορετικό και θα παρακαλούσα 

…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν κάναμε συνδέσεις ή καμία σύνδεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ ήθελα να πω Πρόεδρε ότι  έγινε μια καλή κουβέντα,  δεν 

αμφισβητήθηκε το πόρισμα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ουσιαστικά δηλαδή το 

πόρισμα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  αυτό το έργο δεν είναι λειτουργικό,  δεν 

μπορεί να λειτουργήσει,  δεν μπορεί να είναι αξιοποιήσιμο, νομίζω 

έγινε αποδεκτό από όλους.  Εγώ δεν επιρρίπτω ευθύνες σε κανέναν.  Δεν 

είναι η δική μου η θέση αυτή ούτε Εισαγγελέας είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτη φορά είναι που το λες.  Φτάνει.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συντομεύω Πρόεδρε.  Μακάρι τον Κανονισμό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ούτε μισό λεπτό μίλησα. Είμαι εισηγητής,  δευτερολογώ ούτε μισό  

λεπτό και με διακόπτεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δήμαρχε σύντομος σε παρακαλώ για τελευταία φορά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα είμαι πολύ σύντομος.  Καταρχήν ,νομίζω είναι πολύ άδικο,  κ.  

Χρυσανθίδη,  να κατηγορείτε την δημοτική αρχή για προκλητικότητα. 

Για όνομα του Θεού. Όταν ξεκαθαρί ζουμε από την πρώτη στιγμή και 

λέμε ότι  το θέμα το φέραμε για να ενημερώσουμε το σώμα και τους  
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Σερραϊκό λαό, οφείλαμε να το κάνουμε αυτό,  αυτός ήταν ο μοναδικός 

σκοπός και φάνηκε.   

Εάν γίνονται κάποιες διαπιστώσεις που έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα δηλαδή από κάποιους συναδέλφους,  αυτό δεν σημαίνει  

μομφή σε κάποιων. Μην τα βλέπουμε με καχυποψία όλα. Δηλαδή όταν 

ο κ.  Γρηγοριάδης είπε ότι  εκεί  θάφτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 

αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει 

κανείς .  Έγινε ένα έργο άχρηστο και είναι κάτω από το χώμα. Ευθύνες 

δεν είμαστε εμείς  το αρμόδιο θεσμικό όργανο για να αποδώσουμε και 

ούτε θα το κάνουμε από πολιτική σκοπιμότητα. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό.   

Όπως επίσης μια άλλη διαπίστωση που έκανε ο κ.  Χράπας και 

έχει  σχέση με την πραγματικότητα, διότι  δόθηκε η αίσθηση στους 

κατοίκους εκεί  ότι  υπάρχει  ένα σχεδόν έτοιμο έργο και δεν το 

ολοκληρώνουμε εμείς .  Δεν θέλουμε να το ολοκληρώσουμε.   

Λοιπόν,  αυτά πρέπει και έρχεται ο κ.  Χράπας και λέει  ότι  μα το 

έργο αυτό είναι άχρηστο, δεν είναι λειτουργικό,  είναι ακατάλληλο, δεν 

μπορεί να ολοκληρωθεί.  Έρχεται και βάζει  τα πράγματα στην θέση 

του,  χωρίς να ρίχνει  μομφή σε κανέναν.  Αυτές είναι διαπιστώσεις που 

δεν μπορεί να τις  αμφισβητήσει κανείς .  Να μην τα βλέπουμε με 

καχυποψία.   

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  ακόμα το αμφισβητείτε.  Βάλετε να τα ξανά ακούσετε.  Εμείς 

δεν προκαλέσαμε κανέναν,  εσείς  μας κατηγορείτε ότι  προκαλέσαμε 

κανέναν.  Για όνομα του Θεού.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εσένα προσωπικά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σαν δημοτική αρχή. Εγώ υπερασπίζομαι αυτή την στιγμή την δημοτική 

αρχή. Η δημοτική αρχή δεν προκάλεσε κανέναν,  είπε κάποιες αλήθειες.  

Αυτές οι  αλήθειες δεν σημαίνουν μομφή σε κάποιον.  Μην τα βλέπουμε 

καχύποπτα τα πράγματα. Είναι αλήθειες που δεν αμφισβητούνται.  

Θάφτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ψέματα είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά δεν είναι θαμμένα; Είναι θαμμένα. Λοιπόν,  η αίσθηση ότι  έγινε 

εκεί  ένα έργο,  δεν τελείωσε και δεν θέλουμε να το τελειώσουμε εμείς ,  

αυτό δεν πρέπει να αποκατασταθεί στην κοινή γνώμη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό το φέρατε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά δηλαδή δεν είναι αλήθειες;  Μέσα από την συζήτηση δεν βγήκε 

αυτό,  μέσα από την ενημέρωση; Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς;   

 Όσον αφορά την απόδοση ευθυνών, ο κ.  Πρόεδρος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  την ευθύνη, αναλαμβάνει την ευθύνη, θα ξεκινήσει 

την διαδικασία μέσω της νομικής συμβούλου, διότι  το να κάνεις  μια 

μήνυση, να πας κάτι  στον Εισαγγελέα δεν μπορεί να το κάνει  το 

πολιτικό πρόσωπο αυτό.  Η νομική σύμβουλος θα πάρει την εντολή, θα 

μαζέψει στοιχεία και θα κρίνει  από εκεί  και πέρα τι  πρέπει να κάνει .  

Και ασφαλώς πάνω σε αυτά πάλι θα τοποθετηθείτε και θα κρίνετε.  Εάν 
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δείτε ότι  γίνεται κάτι  στραβό, θα έρθετε να μας το πείτε να το 

διορθώσουμε.   

Το έργο μπορεί να γίνει  μόνο μέσω προγράμμα τος.  Καινούργιο 

έργο,  καινούργια μελέτη,  έχουμε ετοιμότητα και αυτό που είπε η κυρία 

Δρίγκα, ότι  ήταν πρώτη μας προτεραιότητα και τα λοιπά προεκλογικά 

και τα λοιπά.  

Να υπενθυμίσω λίγο και μπορείτε να ανατρέξετε και στα 

προγράμματα, στην προεκλογική περίοδ ο του ΄10 και είναι 

καταγεγραμμένα όλα αυτά και στα προγράμματα, αλλά και τα λέγαμε,  

όταν πηγαίναμε στα χωριά το πρώτο θέμα που θέτανε ήταν το θέμα της 

αποχέτευσης και με ειλικρίνεία είπαμε τότε ότι  Σκούταρι και 

Μητρουσι,  επειδή υπάρχει κάποια προμελέτη,  α υτό θα το 

προχωρήσουμε,  θα το εντάξουμε,  θα το υλοποιήσουμε.  Τελεία,  παύλα. 

Και το κάναμε.   

Στα άλλα χωριά που δεν είχε τίποτα,  τους είπα ότι  πρώτα θα 

κάνουμε μελέτες,  μην περιμένετε να δείτε αποχετευτικό έργο,  θα 

κάνουμε μελέτες και όταν ανοίξουν προγράμμ ατα θα τις  καταθέσουμε 

για να τις  εντάξουμε και αυτό κάναμε.  Για τα περισσότερα χωριά,  

σχεδόν όλα, δεν ξέρω εάν έμειναν ένα με δυο,  έχουμε έτοιμες μελέτες 

και περιμένουμε να ανοίξουν τα προγράμματα.  

Αυτή είναι η αλήθεια,  ήμασταν συνεπείς,  συνεπέστατοι,  αυ τά 

λέγαμε και αυτά κάναμε.   

Δεν ξέρω εάν ξέχασα τίποτα. Νομίζω δεν ξέχασα τίποτα. 

Επαναλαμβάνω, με καλή διάθεση έγινε αυτή η συζήτηση, φάνηκε.  

Άλλωστε έπρεπε να σας ενημερώσουμε.  Μα εσείς διψάτε για 

ενημέρωση. Ζητάτε ενημέρωση. Μας κατηγορείτε εάν δεν φέρν ουμε 
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κάτι για ενημέρωση. Ήταν δυνατόν να μην φέρουμε αυτό το θέμα για 

ενημέρωση; Θα μας κατηγορούσατε γιατί  δεν το φέραμε.   

 (ΠΡΑΚΤ. 1-14-16 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο δεύτερο θέμα.                     

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

α) “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής  

Ενότητας   Σκουτάρεως 2015”  

β) “Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Σερρών” και  

γ) “Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως”.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύω την διαδικασία.   

 Για το Α΄  ως τακτικά μέλη: Μαλανίδου Ευλαμπία ως Πρόεδρος 

και Σδούμπα Θεοδώρα ως μέλος με αναπληρωματικά αντίστοιχα Καλή 

Ευθυμία και Μισχοπούλου Φανή.  

 Για το Β΄ ως τακτικά μέλη: Στρίκαρη  Ε λένη και Κωνσταντινίδης 

Μάριος.  Η κυρία Στρίκαρη είναι ως Πρόεδρος,  ο κ.  Κωνσταντινίδης ως 

μέλος,  με αντίστοιχα αναπληρωματικά: Αρβανιτάκη Ελισάβετ και 

Τσούκα Ασημίνα.   
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 Για το Γ΄ ως τακτικά μέλη: Καραμπατζάκης Θεόδωρος ως 

Πρόεδρος και Φλιντζαντζής Αθανάσι ος ως μέλος,  με αντίστοιχα 

αναπληρωματικά, Λεμονής Ιορδάνης και Βαρναλίδου Ελένη. Ομόφωνα 

ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

 

α) “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών  

Δημοτικής Ενότητας   Σκουτάρεως 2015”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2016 )  

…………………………  

 

β) “Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Σερρών” και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 534/2016 )  

…………………………  

 

γ) “Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως”.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 535/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.                                

ΘΕΜΑ   3ο:  

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ καθαριστριών  

 μερικής απασχόλησης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Μερετούδης 

Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια από τον κ.  Μερετούδη. Σύντομα και περιεκτικά.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα αφορά καθαρίστριες για τα Δημοτικά και 

Γυμνάσια,  Λύκεια Σχολεία.  Επειδή εδώ και δυο χρόνια δεν μας 

αναπληρώνουν τα κενά που δημιουργούνται από τις  συνταξιοδοτήσεις,  

αποφασίσαμε πέντε καθαρίστριες,  οι  οποίες είχαν μειωμένο ωράριο,  να 

το κάνουμε πλήρες το  ωράριό τους για να μπορέσουμε να καλύψουμε 

αυτές τις  ανάγκες.   

 Εάν θέλετε κάτι  περισσότερο να πω, εάν θέλουν να ρωτήσουν 

κάτι  οι  συνάδελφοι πολύ ευχαρίστως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκαναν και αιτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τις  πέντε;   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και τις  πέντε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλήρες το ωράριο;  
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Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τις τέσσερις πλήρες και την μια 20 ώρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι τέσσερις πρώτες σαράντα ώρες την εβδομάδα, η Πέμπτη είκοσι 

ώρες την εβδομάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνανε αιτήσεις και οι  ίδιες.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μερετούδη, υποθέτω ότι  αυτές οι  κυρίες μπήκαν στο καθεστώς 

αορίστου χρόνου με το ΠΔ164, έτσι δεν είναι;  Του 2006. Διαβάζοντάς 

το αυτό και ιδιαίτερα τις  διατάξεις ,  τις  μεταβατικές διατάξεις ,  είδα το 

εξής και μου κάνει  εντύπωση. Πουθενά δεν αναφέρει σύμβαση 

αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.   

Μάλιστα δε,  για να ενημερώσω και το σώμα, επειδή αυτό το 

Προεδρικό Διάταγμα, αγαπητοί συνάδελφοι,  το είχα στην ευθύνη μου, 

λέει  το εξής,  η δεύτερη παράγραφος να σας ενημερώσω, ότι  εά ν λέει  

την συγκεκριμένη ημέρα ήσασταν με σύμβαση μερική και 

συμπληρώσατε 24 μήνες,  τότε μπαίνετε στο καθεστώς αορίστου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης.  Γιατί  τόσο χρονικό διάστημα το αφήστε αυτό 

έτσι;  Και δεν φροντίσατε από την αρχή που αναλάβατε υπεύθυνος 

Παιδείας να το κλείσουμε; Εκτός και εάν κάνω λάθος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά το συγκεκριμένο σώμα.  
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Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πράγματι είναι κάτι  το οποίο δεν το γνώριζα.  Ψάχνοντας να βρω τρόπο 

για να καλύψουμε τα κενά που δημιουργούνται στις  καθαρίστριες για 

τα Δημοτικά…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν αμφισβητώ τις  προθέσεις σας.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Συζητώντας με την προϊστάμενη του προσωπικού μου παρουσίασε αυτή 

την λύση. Και η διαδικασία έγινε γι΄ αυτό τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η λύση είναι αυτή.  Ο προϊστάμενος του Δήμου, εγώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο λέτε,  εκτός θέματος είστε όμως.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είμαι καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε εκτός θέματος.  Εδώ μιλάμε για αύξηση ωραρίου καθαριστριών 

και εσείς  με πάτε στην νομολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .θα μπορούσε αυτό να είχε γίνει  …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα αυτό Πρόεδρε θα μπορούσε να είχε γίνει  από την αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα χρειάστηκε,  τώρα έγινε κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μα είμαστε εκτιθέμενοι.  Αυτό εννοώ. Είμαι εκτός θέματος,  σοβαρά 

μιλάτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος σας είπε ότι  ….  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Γιατί  είμαστε εκτεθειμένοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κατάλαβα καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκανες μια παρατήρηση. Μην σου απαντήσουμε τώρα έτσι πρόχειρα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε ναι ή όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη το Υπουργείο πριν δυο χρόνια,  όταν είχαμε 

συνταξιοδότηση αναπλήρωνε τα κενά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με άλλες καθαρίστριες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με άλλες καθαρίστριες.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ και δυο χρόνια αυτό δεν το κάνει .   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εργολάβος καθαριότητας …  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εγώ δεν γνώριζα ότι  σε αυτές τις  κυρίες θα μπορούσαμε να τους 

κάνουμε αύξηση ωραρίου.  Συζητώντας με τον Μανώλη μου είπε αυτό 

το πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα δούμε και αυτό το θέμα που βάζεις ,  εντάξει .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διάβασα την εισήγηση. Μου προξενεί  εντύπωση και δεν 

θα είμαστε αντίθετοι ως παράταξη, αλλά μου προξενεί  εντύπωση το ότι  

προχωράμε σε αύξηση ωρών χωρίς να υπάρχει μια εισήγηση, ένα 

αίτημα από τον Διευθυντή του σχολείου όπου δουλεύουν αυτές οι  

καθαρίστριες.  Πώς κρίνετε λοιπόν εσείς  ότι  αυτές οι  καθαρίστριες 

πρέπει να πάνε,  εγώ δεν είδα μέσα στην εισήγηση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από άλλα σχολεία.  Δεν έπρεπε ο καθ’ ύλην αρμόδιος να σας εισηγηθεί 

εσάς,  ως υπεύθυνο Πρόεδρε,  ότι  έχουμε αυτά και αυτά τα προβλήματα, 

διότι  εκείνος τα ξέρει  και να προχωρήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Που ξέρετε εσείς  εάν πραγματικά υπάρχουν τόσες ανάγκες;  Δεν έπρεπε 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη οι  διευθυντές έχουν στείλει  αιτήματα στην Σχολική 

Επιτροπή.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν το είδα μέσα στην εισήγηση, γι΄ αυτό ρωτάω.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Απλά δεν αναφέρεται μέσα στην εισήγηση. Έχουν στείλει  αιτήματα. 

Όπως έγινε το καινούργιο 6 ο  Δημοτικό . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν θα έκανα την ερώτηση εάν το έβλεπα.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Έχουν στείλει .  Στην Σχολική Επιτροπή υπάρχουν τα αιτήματά το υς.  

Απλά δεν είναι μέσα στην εισήγηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν λοιπόν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε γιατί  δεν υπάρχουν στην εισήγηση; Γιατί  την εισήγηση την 

έκανε το τμήμα Προσωπικού για να βοηθήσει την Παιδεία,  τυπικά 

δηλαδή την διεκπεραίωσε,  τα αιτήματα όμως υπά ρχουν στον κ.  Τερζή 

και στον κ.  Μερετούδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν διαφωνώ, θα το ψηφίσουμε,  όμως όταν είναι να 

έρθει  μια εισήγηση ο καθ’ ύλην αρμόδιος ο Διευθυντής της μονάδας 
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αυτής λέει  ότι  επισυνάπτω το τάδε έγγραφο. Να φαίνεται δηλαδή ότι  

υπάρχει…  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη ήταν κάτι  το οποίο έπρεπε να κάνει  το Τμήμα 

Προσωπικού. Δεν μπορούσε να το κάνει  το τμήμα Παιδείας αυτό το 

πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την αύξηση ωραρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τα χαρτιά της Παιδείας θέλεις  να πεις  και εσύ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη λίγο,  εάν μπορώ να διευκολύνω λίγο την κουβέντα.  Η 

Σχολική Επιτροπή έχει  μια καθαρή εικόνα για το πόσους χώρους 

καθαρίζονται,  πόσες αίθουσες και τι  ανάγκες έχει  το σχολείο.  Και η 

Σχολική Επιτροπή, οι  Πρόεδροι ξέρουν ότι  το κάθε σχολείο έχει  α υτές,  

χρειάζεται αυτές τις  καθαρίστριες.  Άρα η Σχολική Επιτροπή είναι 

αρμόδια,  όχι  ο Διευθυντής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Βασίλη άσε το να τελειώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν από τρεις  μήνες ήρθε η εγκύκλιος στην ΕΣΕΔΕ και στην ΕΣΕΠΕ 

που μας επιτρέπει  να αυξήσουμε το ωράριο σε αυτές τις  συγκεκριμένες 

κυρίες.  Το τμήμα Προσόδων ψάχνοντας το ζήτημα μας ανακοίνωσε ότι   
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εάν δεν λήξει  η σύμβαση των συμβασιούχων 30 Ιουνίου δεν μπορούμε 

να το φέρουμε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Γι΄ αυτό ήρθε 

σήμερα.  

 Επίσης είδα,  οι  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αλλά και οι  

συμβασιούχες,  δεν είναι οι  καθαρίστριες του σχολείου.  Είναι οι  

καθαρίστριες των σχολείων. Εμείς τις  διαχειριζόμαστε.  Σήμερα είναι 

στο 1ο  Γυμνάσιο,  αύριο είναι στο 5ο ,  του χρόνου είναι στο Μουσικό.  

Οι Διευθυντές εισηγούνται για θέματα καθαριότητας,  όχι  για 

συγκεκριμένη καθαρίστρια να την αυξήσουμε ή να της μειώσουμε το 

ωράριο.   

 Το 2012 είδα ήταν 64.  Σήμερα είναι 32.  Κάτω από 50% μειώθηκε 

ο αριθμός τους.  Και για να ενημερώσω και το σώμα, γιατί  1 

Σεπτεμβρίου ανοίγουν επίσημα τα σχολεία και 12 του μηνός θα γίνει  

επίσημα ο Αγιασμός,  αυτή την στιγμή αναμένουμε όλοι μας την ΚΥΑ 

για το εάν θα είναι φορέας υλοποίησης το Ι .ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  το οποίο θα 

μας επιτρέπει  εμάς να προσλάβουμε εκ νέου τις  συμβασιούχες.  Χωρίς 

αυτές τα σχολεία δεν μπορούν να μείνουν σε κατάσταση αξιοπρεπή και 

καθαρά.  

 Σήμερα πήραμε πάλι τηλέφωνο την κυρία Πράσου, που είναι στο 

Ι .ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  αγνοείται η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και 

του Υπουργείου Οικονομικών για το εάν θα έχει  την διαχείριση το 

Ι .ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  εάν θα δώσει την χρηματοδότηση και αυτό με την 

σειρά του θα δώσει σε μας το δικαίωμα να προσλάβουμε τις  

συμβασιούχες.   
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 Επίσης τελευταίο,  το πέμπτο άτομο είναι άτομο με ειδικές 

ανάγκες από αυτά τα πέντε,  γι΄ αυτό τα τέσσερα είναι πλήρους και η 

μια είναι είκοσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε λοιπόν; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα εύκολο και βατό,  οι  ερωτήσεις μου εμένα ήταν 

ξεκάθαρες.  Ούτε να δημιουργήσω. Ξέρω ποιος έχει  αποφασιστικό 

ρόλο, το ξέρω πολύ καλά ποιος έχει  αποφασιστικό ρόλο, ποιος 

προσλαμβάνει,  ποιος εγκρίνει ,  ποιος και ποιος.  Η ερώτησή μου ήταν 

απλή. Μπορεί να μετακινούνται σε πέντε σχολεία,  σε δέκα, όταν ο 

Διευθυντής,  που ξέρει  τους χώρους,  που ξέρει  τον χώρο του,  λέει  ότι  

χρειάζομαι καθαρίστρια,  αυτή που μου στέλνετε δεν μου φτάνει ,  θέλω 

παραπάνω δυο με τρεις  ώρες.   

Τι είπα εγώ, αφού μου είπε ο κ.  Μερετουδης ότι  υπάρχει  το 

έγγραφο του Διευθυντή ο οποίος κάνει  το αίτημα, αποφασίζουν  μετά οι  

υπόλοιποι.  Έληξε το θέμα. Τα ξέρουμε τα άλλα, τα διαβάσαμε.  Το 

μόνο που έλειπε από την περίπτωση ήταν το αίτημα. Τίποτα παραπάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε να μιλάτε.  Επτά φορές το ίδιο πρά γμα επανάληψη, ξανά 

επανάληψη και τα λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Καλώτα συγνώμη. Εγώ έτσι και αλλιώς θα ζητούσα τον λόγο όχι  

επειδή ήθελα να απαντήσω στον κ.  Χρυσανθίδη που τον σέβομαι.  Δεν 

απάντησα αυτή την στιγμή στον κ.  Χρυσανθίδη.  Ήθελα να ενημερώσω 

το σώμα για το πρόβλημα που θα έχουμε από 1 του μηνός με την 

έλλειψη των καθαριστριών. Δεν ήταν η απάντησή μου και η 

τοποθέτησή μου στον κ.  Χρυσανθίδη.  Έτσι και αλλιώς θα ζητούσα τον 

λόγο για να ενημερώσω το σώμα. Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να προχωρήσουμε νομίζω. Λύθηκαν οι  παρεξηγήσεις.  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 536/2016 )  

…………………………  

                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.                 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  

Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο  

για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για ένα δίμηνο πρόσληψη . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έναν γκρεϊντερίστα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Χειριστή γρκέιντερ επειδή θα μας χρειαστεί  και δεν μπορούμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγηση δεν λέει  τι  ακριβώς θέλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έναν γκρεϊντερίστα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ήρθε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Χειριστή γκρέιντερ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 537/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Oρισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παραγράφου 6  

του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για τα έτη 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Εδώ επειδή το θέμα είναι η  Επιτροπή, τρεις  δημοτικοί σύμβουλοι,  δυο 

από την συμπολίτευση και αυτοί είναι ο κ.  Χράπας Παντελής και  

Χαρίτος Χρήστος,  αυτοί που ήταν και την προηγούμενη χρονιά.  Από 

την αντιπολίτευση ένα μέλος.  Προτείνετε.  Ήταν η κυρία Ηλιο πούλου 

Σταλακτή, δεν είναι παρούσα. Κάποιος άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι άχρηστα υλικά, παλιοσίδερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παλιοσίδερα. Επιτροπής Καταστροφής Υλικού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος.  Και ως γραμματέας ορίζεται η κυρί α 

Βεϊζάβέσου Σοφία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 538/2016 )  

…………………………  

 

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.                                                                            

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για  

καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του πρώην ΕΟΠ και ΠΙΚΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περίπου 25.000 ευρώ είναι αυτά.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 539/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.                   

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:  

α) “Αποστολίδη Ιωάννη” έτους 2017 και  

β) “Μητσάκου –  Εμφιετζόγλου   Κατίνας χας Λυκούργου”  

 έτους 2017.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω να κάνω ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση επί του προϋπολογισμού του Α΄ ή του Β΄;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω να κάνω ερώτηση για τα ανείσπρακτα.  Θέλω να ρωτήσω, 

υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια,  έτσι;  Από ότι  διάβασα ένα ποσό. 

Είμαστε εμείς  υπεύθυνοι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτον να ενημερώσω το σώμα ότι  είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο 

να κάνουμε τον προϋπολογισμό. Τα ενοίκια που εισπράττονται,  

εισπράττονται από το κληροδότημα Αποστολίδη,  γιατί  τ ο κληροδότημα 

Μητσάκου –Εμφιετζόγλου ακόμα προσπαθούμε να το μισθώσουμε,  θα 

θυμάστε ότι  προσπαθούμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα ακίνητο είναι όλο και όλο.  Ένα διαμέρισμα.  

 Στο κληροδότημα Αποστολίδη,  κύριε Πρόεδρε,  όπως κάνουμε  

παγίως και για άλλες οφειλές,  εάν τυχόν κάποιος δεν έχει  πληρώσει,  
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φυσικά και διεκδικούμε τα οφειλόμενα μισθώματα. Εάν κάποιος λέμε 

ότι  οφείλει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είμαστε υπεύθυνοι δηλαδή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς,  εμείς .  Και διεκδικούμε με κάθε τρόπο.  

 

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:  

α) “Αποστολίδη Ιωάννη” έτους 2017 και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 540/2016 )  

…………………………  

 

β) “Μητσάκου –  Εμφιετζόγλου   Κατίνας χας Λυκούργου”  

έτους 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 541/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης  

 της περιουσίας   κληροδοτημάτων:  
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α) “ Αποστολίδη Ιωάννη”   και  

β)  “Μητσάκου –  Εμφιετζόγλου   Κατίνας χας Λυκούργου”  

ετών 2016-2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχει  περάσει ήδη το θέμα αυτό από την Οικονομική 

Επιτροπή ομόφωνα. Θεωρούμε σωστό και πρέπει,  μετά από μια 

διάταξη που προβλέπει το Ν4182/2013, να έχουμε και διετές 

πρόγραμμα για το πώς χειριζόμαστε τα κληροδοτήματα και θα σας 

θυμίσω ότι  ήδη είχαμε πάρει και μια ανάλογη απόφαση στο 

κληροδότημα Αποστολίδη,  τώρα έχουμε και το κληροδότημα 

Μητσάκου-Εμφιετζόγλου, παίρνουμε και γι΄ αυτό διετές,  δεύτερη φορά 

διετές και για το Αποστολίδη,  να είμαστε συνεπείς με κάθε διάταξη. 

Εξαντλούμε κάθε διάταξη που υπάρχει. ,  την τηρούμε ευλαβικά.  

 Αυτό θέλω να πω στο σώμα μόνο, τίποτα παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες  ερωτήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης  

της περιουσίας   κληροδοτημάτων:  

α) “ Αποστολίδη Ιωάννη”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 542/2016 )  

…………………………  

                                 

β)  “Μητσάκου –  Εμφιετζόγλου   Κατίνας χας Λυκούργου”  

 ετών 2016-2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 543/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 9ο:  

Έγκριση υπογραφής Συμφώνου   Συνεργασίας μεταξύ  

του Δήμου Σερρών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει.  Υποβλήθηκε  μια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση. Διαβάζοντας την εισήγηση δεν κατάλαβα τι  είδους 

συνεργασία είναι αυτή.  Τι συμφωνία είναι αυτή.  Πρώτον.  Δεύτερον,  

εάν υπάρχουν χρήματα στην μέση και τρίτον,  εάν αυτή η συνεργασία 

μπορούσε να γίνει  τα τρία τα δικά μας εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν ξέρω συμπληρωματικά, συμπληρωματικά σε δεύτερο e -mail,  γιατί  

το είδα το μεσημέρι με την κυρία Παγκάλου, ήρθε και στους 

συναδέλφους όλους μας και το σύμφωνο συνεργασία.  Είναι μια γενική 

συνεργασία,  κύριε Δήμαρχε,  που ξεκινάει  με το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.  Δεν έχει  οικονομικό σκέλος αυτή την στιγμή το οποίο να 

αναφέρεται.  Κυρίως οι  δράσεις που θα έχουν να κάνουν είναι,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  στον κ.  Πρόεδρο απευθύνομαι.  Είναι δράσεις που έχουν να 

κάνουν με την διενέργεια ημερίδων, με διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες 

ή καλοκαιρινά σχολεία ή με οτιδήποτε άλλο μπορούμε να 

συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Δεν το συζητώ ότι  το 

δικό μας το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ότι  ήδη έχουμε άψογη σχέση 

και με τον Πρόεδρο κα ι με όλο το ίδρυμα.  

Σε συζήτηση που έχουμε κάνει  μαζί  ο κ.  Πρόεδρος θεωρεί ότι  θα 

πρέπει να μην κάνουμε κάποια γενική συνεργασία,  όπως αυτή εδώ, 

αλλά να κάνουμε κάτι  πιο στοχευμένο και έχει  και ο ίδιος τέτοια 

διάθεση να διερευνήσει και να διερευνήσουμε απ ό κοινού αυτή την 

δυνατότητα. Δηλαδή μην κάνουμε ένα γενικό σύμφωνο συνεργασίας.  

Όπως  μου έχει  πει  δεν έχει  νόημα να κάνουμε κάτι  πολύ γενικό,  να 

κάνουμε κάτι  πιο στοχευμένο εδώ στην πόλη των Σερρών από κοινού 

με το ΤΕΙ.  

Δηλαδή ο κ.  Πρόεδρος έχει  αυτή την  γνώμη εδώ στο ΤΕΙ,  να μην 

κάνουμε μια γενική συνεργασία.  Αυτό είναι το ξεκίνημα μιας γενικής 

που δεν ξέρω πως θα προχωρήσει και πως θα εξειδικευτεί  με το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ένα ίδρυμα που έχει  μια 
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μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά. Το δ ικό μας το ΤΕΙ έχει  

πολλά αντικείμενα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κυρίως έχει  

οικονομικά, φυσικά έχει  και άλλα αντικείμενα, αλλά κυρίως 

οικονομικά. Επομένως εννοείται ότι  και με το δικό μας το ΤΕΙ θα 

προχωρήσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οικονομικά είπα όχι .  Θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς εάν υπήρξαν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν προκύψει κάτι  θα το δούμε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα εξειδικευτεί  με άλλους όρους.  Ναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγινε πρόταση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα ο 

καθηγητής ο κ.  Λαζαρίδης με πήρε τηλέφωνο και μου λέει  ότι  θέλει  το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να συνεργαστεί  με διάφορους Δήμους.  Ήδη 

ξεκίνησαν και με άλλους Δήμους με στόχο,  ο στόχος της συνεργασίας 

ποιος είναι;  Η ένταξη σε προγράμματα για να γίνουν διάφορες δράσεις 

και διάφορα έργα. Περισσότερο δράσεις.   

 Τους λέω εγώ ότι  βεβαίως είμαστε ανοικτοί σε τέτοια θέματα, 

επιθυμούμε τέτοιες συνεργασίες και θέλω αυτό το σύμφωνο 

συνεργασίας,  δεν ξέρω, το διαβάσατε αυτό; Λέει μέσα ότι  είναι ένα 

γενικό πλαίσιο που λέει  ποιοι  είναι,  ας πούμε,  οι  στόχοι και όταν 

προκύψει κάτι  συγκεκριμένο θα έρθει  εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

να πάρουμε τότε απόφαση.  
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 Παραδείγματος χάρη, λέει  ότι  θέλει  να αναπτύξουμε δράσεις 

προώθησης της επιχειρηματικότητας και της Δια Βίου Μάθησης.  Όταν 

βγει  κάποιο πρόγραμμα ή δεν ξέρω κάποια άλλη δράση μέσα από 

κάποιο Υπουργείο που έχει  σχέση με την επιχειρηματικότητα και την 

Δια Βίου Μάθηση, τότε θα υπάρξει πρόταση, θα έρθει  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τι  πρέπει να 

κάνει .  Αυτό είνα ι ένα Σύμφωνο Συνεργασίας,  τίποτα άλλο. Ένα γενικό 

πλαίσιο στόχων.  

 Με το ΤΕΙ,  όπως γνωρίζετε,  συνεργαζόμαστε,  το έχουμε 

αποδείξει  και μελέτες τους δίνουμε και κάνουν και εάν μας ζητήσουν 

να υπάρξει και ένα τέτοιο συγκεκριμένο σύμφωνο συνεργασίας με 

αυτόν  τον στόχο,  αλίμονο, θα δεχθούμε και την πρόταση του ΤΕΙ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίγουμε πόρτα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μακάρι και άλλοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μας δεσμεύει τίποτα Βασίλη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχει καμία δέσμευση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε αποκλειστικά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οτιδήποτε προκύψει θα έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το 

αποφασίσουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 544/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 725/2015 απόφασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Προγραμματική  

Σύμβαση για την ενιαία Τουριστική Προβολή του Ν. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιδήμαρχος Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υποβάλλαμε το θέμα Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Δήμαρχε,  

απλώς μας ζητήθηκε από την Περιφέρεια να γίνουν κάποιες μικρές 

αλλαγές.  Δεν αλλάζει  το ποσό φυσικά ούτε το δικό μας προς την 

σύμβαση ούτε και των άλλων. Απλώς οι  λόγοι είναι,  τους γράφουμε 

και στην εισήγηση, να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των δράσεων 

των δικών μας με της Περιφέρειας και έχουμε δημοσιονομικά θέματα.  

 Νομίζω είναι κατανοητό,  εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει αυτά 

είναι,  δεν είναι τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
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Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 545/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  

Έγκριση ανάκλησης της   133/2016 Α.Δ.Σ και τροποποίηση  

του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασ ίας Περιβάλλοντος  

(αρ. 370/2011ΑΔΣ) ως προς το ύψος του ποσού των προστίμων.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

. .σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο.  Έπρεπε να προηγηθεί η απόφαση 

της Ο.Ε. με  του Δημοτικού Συμβουλίου.  Γι΄ αυτό τον λόγο δεν έτυχε 

της εγκρίσεως αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  οπότε 

πέρασε τώρα πάλι κανονικά όπως έπρεπε από τα προηγούμενα όργανα 

και φτάνει  τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επικύρωση για την 

ύδρευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 546/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 12ο:  

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου  

Κοινότητας στο Δήμο Σερρών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  

 Προγράμματος “ Κεντρική Μακεδονία” (Άξονας Προτεραιότητας  

ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση  

της φτώχειας –  ΕΚΤ”ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

13510 22-8-2016  

Εισηγητής:   H Αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος η κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται για την έγκριση υποβολής πρότασης για μια νέα δομή για 

τον Δήμο Σερρών αλλά και πανελλαδικά, Κέντρα Κοινότητας όπου θα 

εφαρμόζονται πολιτικές κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυ ξη 

ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και 

διασύνδεση των πολιτών.  
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 Πρόκειται για το Κέντρο Κοινότητας που θα αφορά το Κέντρο 

και επειδή ως Δήμος Σερρών έχουμε και αρκετά μεγάλο πληθυσμό από 

ΡΟΜΑ, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πά ρουμε και ένα δεύτερο 

Κέντρο Κοινότητας που να αφορά τους ΡΟΜΑ.  

 Το έργο είναι προϋπολογισμού 349.000 ευρώ και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

349.920 ευρώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σωστά. Και θα στελεχωθούν αυτά τα Κέντρα Κοινότητας με τρεις  

υπαλλήλους.  Είναι ανάλογα με πληθυσμιακά κριτήρια,  με τρεις  

υπαλλήλους το Κέντρο Κοινότητας του Κέντρου και άλλους τρεις  το 

Κέντρο Κοινότητας των ΡΟΜΑ.  

 Οι ειδικότητες θα είναι και στα δυο Κέντρα Κοινότητας 

απαραιτήτως ο κοινωνικός λειτουργός.  Όσον αφορά το Κέ ντρο 

Κοινότητας του Κέντρου θα αφορά και έναν διοικητικό και έναν 

οικονομολόγο, γιατί  θα έχει  να κάνει  και με θέματα προώθησης της 

απασχόλησης.   

 Όσον αφορά  το Κέντρο Κοινότητας των ΡΟΜΑ, θα αφορά και 

έναν εκπαιδευτικό καθώς επίσης και έναν επισκέπτη υγεί ας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τριών ετών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικασία πρόσληψης;  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

ΑΣΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Χρυσανθίδης,  Γιαννακίδης.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τώρα υποβάλλουμε απλώς την πρόταση. Την πρόταση υποβάλλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποβολή πρότασης,  έτσι;  Κύριε Χρυσανθίδη έχετε να ρωτήσετε κάτι  

εσείς  και ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν εγκριθεί  η πρότασή σας που θα στεγαστούν;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είμαστε προς αναζήτηση χώρων. Υπάρχει η πρόταση από την 

Διαχειριστική Αρχή να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά τις  κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου. Όσον αφορά δηλαδή το Κέντρο Κοινότητας του 

Κέντρου θα προσπαθήσουμε να είναι κοντά στις  υπηρεσίες κάτω, τις  

Κοινωνικές Υπηρεσίες.  Όσον αφορά το άλλο των ΡΟΜΑ, είμαστε προς 

αναζήτηση χώρου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά τις  προσλήψεις βλέπουμε ότι  και τα 

παιδιά μας ακόμα, τα δικά μας παιδιά,  είναι πάρα πολλά άνεργα, νέα 

παιδιά ψάχνουν για δουλειά και βλέπω τώρα σε μια τέτοια δομή βάζετε 

εμπειρία.  Σας το επιβάλλουν; Για π οιο λόγο βάζετε την εμπειρία; Πότε 

θα δουλέψουν τα νέα τα παιδιά δηλαδή;  Για ποιο λόγο βάζετε την 

εμπειρία.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Και εμένα με απασχολεί,  από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά,  

δεν το συζητώ, αλλά…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου είναι,  σας το  επιβάλλουν; Όχι.  Το βάζετε μόνη σας.  

Άρα λοιπόν …  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι αυτονόητο όμως, δεν μπορείς να παρακάμψεις τον έμπειρο ή να 

τον διαγράψεις.  Είναι αυτονόητο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα νέα παιδιά δηλαδή…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό που λέτε με απασχολεί και εμένα , διότι  από κάπου πρέπει να 

αρχίσουν όλα τα παιδιά.  Αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι  πρέπει να 

παρακάμψεις αυτόν ο οποίος έχει  εμπειρία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  εάν συμφωνεί και το σώμα, αυτή η παρατήρηση που 

έκανε ο κ.  Χρυσανθίδης είναι πολύ σωστή και είναι άδικο.  Λοιπόν,  

διερευνήστε το.  Εάν μπορούμε δηλαδή να την βγάλουμε την εμπειρία,  

εάν γίνεται να την βγάλουμε,  δεν μας το επιβάλει κανένας να το 

βγάλουμε.  Εάν συμφωνείτε με αυτή την προϋπόθεση. Να το ξανά 

φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε νομίζω και είναι εκ του περισσού θα έλεγα εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να διευκολύνω λίγο;  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μισό λεπτό.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μισό λεπτό.  Επειδή συμμετείχα σε κάποια συνέδρια π ου αφορούσαν 

άλλα θέματα και εκεί  είχε πρωτογίνει  αναφορά για τα Κέντρα 

Κοινότητας,  άκουσα από πολλά στόματα να λένε για την εμπειρία και 

ειδικά εμπειρία σε κοινωνικές δομές.  Από στόματα από την 

Διαχειριστική Αρχή. εμπειρία και ειδικά στις  κοινωνικές δομές .  Δεν το 

σκεφτήκαμε από μόνοι μας.  Γι΄ αυτό να είστε σίγουροι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε,  εάν μπορούμε να το βγάλουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε να διευκολύνω λίγο;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ασχολούμαι,  είναι κριτήρια ΑΣΕΠ όλες αυτές…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι κριτήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ εμείς στους πίνακες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Υπάρχουν κριτήρια Α΄ Επικουρίας,  Β΄ Επικουρίας,  Γ΄ Επικουρίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μπορούμε να το βγάλουμε,  να το  βγάλο υμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε να κάνω μια τοποθέτηση να βοηθήσω;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την απάντηση την ήξερα. Δεν μας το επιβάλει κανένας,  είναι θέμα 

δικό μας και σας πληροφορώ, κυρία Αγιαννίδου υπάρχουν παιδιά με 

μεταπτυχιακά με μυαλά που πιάνουν πουλιά στον αέρα .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εμένα θα μου το πείτε κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Γνωρίζω ότι  από κάπου πρέπει να αρχίσουν αυτά τα παιδιά αλλά δεν 

μπορώ να παρακάμψω και αυτούς που έχουν εμπειρία.  Ούτε το ένα 

είναι δίκαιο ούτε το άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  συζητάμε εκ του περισσού; Αν μπορεί να βγει ,  εάν έχουμε 

δικαίωμα να το βγάλουμε,  θα το βγάλουμε.    

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Με συγχωρείτε,  η προϋπηρεσία είναι ένας όρος που μπαίνει  πάντα 

Δήμαρχε.  Δεν μπορείς να τον βγάλεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί .  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι αυτονόητο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν μπορούμε να το βγάλουμε.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι μόρια πώς να το κάνουμε; Είναι μόρια αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου επιτρέπετε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν σας επιτρέπω κ.  Αναστασιάδη. Δεν ζητήσατε  τον λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ζήτησα τον Εάν δεν μου τον δώσατε εγώ φταίω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης κάποια ερώτηση έχει  να κάνει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει ,  κάντε την ερώτηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δηλαδή εάν κατάλαβα καλά δεν θα γίνει  μέσω ΑΣΕΠ, θα γίνει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσω ΑΣΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπαμε αυτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το ένα ήταν για τον χώρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εάν δεν ήταν μέσω ΑΣΕΠ τώρα δεν θα συζητούσαμε εάν μπορούμε να 

βγάλουμε την εμπειρία ή όχι .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αγιαννίδου τι  πήγε να κάνει  τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα προχωρήσουμε και θα μας πει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το επόμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του 

ολοκληρωμένου  

 προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017 -2018.”  

Εισηγητές: Οι   κ.κ.:   Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. και  

Γενικός Γραμματέας    Θεμιστοκλέους Σοφοκλής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια από τον κ.  Γαλάνη. Είναι διαδικαστικό καθαρά το θέμα. 

Τυπικό,  διαδικαστικό.  Δυο λόγια εάν θέλετε να α κούσετε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν νομίζω να θέλουν,  το ξέρουν οι  συνάδελφοι το θέμα. Απλά ζητάει 

κάτι  το Ελεγκτικό Συνέδριο να πάρουμε μια απόφαση. Είναι εδώ ο 

κύριος …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα γίνει  με διαγωνισμό. Κοντός ψαλμός αλληλούια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν και αυτό το ζήτημα  αφορά μεγάλη συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά να πούμε τίποτα και για τα κουνούπια που έχουμε φέτος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 548/2016 )  

…………………………  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μπορούμε να βάλουμε και με εμπειρία,  μπορο ύμε να βάλουμε και 

χωρίς εμπειρία.  Αλλά επειδή το αντικείμενο αυτό είναι εξειδικευμένο, 

θα ήταν χρήσιμο να είναι με εμπειρία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς εμπειρία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχει να κάνει ,  ξανά υπενθυμίζω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άντε νέος κύκλος συζήτησης τώρα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχει να κάνει  με καταπολέμηση της φτώχειας.  Έχει  να κάνει  με ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα λοιπόν βγαίνει  η εμπειρία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 547/2016 )  

…………………………  

                                 

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  μια και έχουμε τον Πρόεδρο της ΑΝΕΣΕΡ, αυτό που είπε,  

τον Διευθυντή συγνώμη, ο κ.  Χράπας,  ήταν ευκαιρία λίγο να μας 

ενημερώσει,  άμα είναι ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα 

της καταπολέμησης των κουνουπιών. Θα είχε ενδιαφέρον.  Ένα λεπτό.  

Εδώ συζητάμε,  δυο ώρες συζητήσαμε ένα θέμα, ας πούμε,  το πρώτο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα ήθελα να πω δυο λόγια εγώ γι΄ αυτό το θέμα.  Η ΑΝΕ ΣΕΡ κάνει 

πολύ καλά την δουλειά της.  Κάνει τους επίγειους ψεκασμούς.  Γι΄ αυτό 

και οι  Δήμοι,  φυσικά, πολύ καλά κάνουν και έρχονται και βοηθούν την 

ΑΝΕΣΕΡ με το κουνουπόσημο, δίνουν χρήματα.  
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Και όπως γίνονται οι  επίγειοι  ψεκασμοί,  εκεί  μάλιστα που δεν 

υπάρχουν οι  ορυζώνες,  δεν έχουμε πρόβλημα. Ούτε στις  Σέρρες έχει  

πρόβλημα, ούτε στο Εμμανουήλ Παπά και τα λοιπά. Εκεί που 

υπάρχουν τα ρύζια χρειάζονται αεροψεκασμοί που δεν γίνονται με την 

συχνότητα που πρέπει να τα κάνει  η Περιφέρεια.   

Από εκεί  προκύπτει  το πρόβλημα. Η Περιφέρεια.  Ζητούμε από 

τον κ.  Τζιτζικώστα, διότι  ζητήσαμε μια συνάντηση, το καταλαβαίνω 

έχει  ανειλημμένες υποχρεώσεις,  δεν μπόρεσε να μας συναντήσει.  Όταν 

ήρθε εδώ 29 Ιουνίου στην παρέλαση του το είπα,  «Θα μας φάνε τα 

κουνούπια». «Δικό σας θέμα είναι».  Βγαίνουν οι  κάτοικοι και τα 

βάζουν με το Δήμο και λένε ότι  τι  κάνει  ο Δήμος; Δεν έχει  καμία 

δουλειά ο Δήμος,  καμία σχέση με το θέμα. Ανήκει στην ευθύνη της 

Περιφέρειας.  Η Περιφέρεια δεν κάνει  με την συχνότητα που πρέπει 

τους ψεκασμένους,  τους αεροψεκασμούς τον Προβατά, στην 

Αναγέννηση και τα λοιπά και έτσι δημιουργείται το θέμα.  

Λοιπόν,  θα παρακαλέσουμε πολύ τον κ.  Περιφερειάρχη να δώσει 

εντολή να κάνουν με την συχνότητα που πρέπει τους αεροψεκασμούς.   

Εάν διαφωνείτε.  Κοιτάξτε τώρα, για να μην λέμε τα ίδια και τα 

ίδια,  εάν διαφωνείτε κύριε Καλογερούδη με αυτά που λέω, εάν υπάρχει 

κάτι  που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πείτε.  Εάν 

συμφωνείτε να μην γίνει  άλλη συζήτηση. Ας πάρει το μήνυμα μέσω 

εμού από το επίσημο θεσμικό όργανο, που είναι το Δ ημοτικό 

Συμβούλιο,  ο κ.  Τζιτζικώστας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να προσθέσετε κάτι  κύριε Καλογερούδη;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  
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Μόνο προς ενημέρωση ότι  αύριο υπάρχει μια σύσκεψη για το θέμα 

αυτό με επίσπευση της Αντιπεριφέρειας Σερρών, θα εκπροσωπήσει την 

Αντιπεριφέρεια  ο κ.  Περιφερειάρχης και η κυρία . .η τέως διευθύντρια 

του Κέντρου είναι η καθ’ ύλην αρμόδια και πλέον γνώστης του 

ζητήματος,  γι΄ αυτό  ακριβώς το ζήτημα, για να εκφραστούν επιπλέον 

τα παράπονα.   

 Πέραν τούτου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε υπάρχει,  υπάρχει  κάτι  που πρέπει να ειπωθεί 

επιτέλους.  Αυτή την συνάντηση και αυτό το θέμα το περιμένουμε τόσο 

καιρό να το συζητήσουμε,  έχουμε σκάσει,  έχουμε αγανακτήσει,  ένα 

καλοκαίρι έχουμε τα σπίτια μας,  τα μπαλκόνια μας και δεν μπορού με 

να τα ευχαριστηθούμε.  Αντί  να πηγαίνουμε στο καλύτερο, πάμε στο 

χειρότερο. Κάθε πέρυσι και καλύτερα φτάσαμε να λέμε.  Και το 

ελικόπτερο δεν το βλέπουμε.  Ήρθε τρεις  φορές το ελικόπτερο να 

ραντίσει .  Τρεις .  Όχι δεκατρείς όπως λένε.  Τρεις ήρθε.  Κάποια στιγμή  

πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας δεν είναι μόνο τα Μάλγαρα. Είναι και ο Νομός Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  

Ενημέρωση–Παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξης και  

του σχεδίου του τοπικού προγράμματ ος LEADER   στο  
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Ν. Σερρών   για   την περίοδο   2014-2020 από την Α.ΝΕ.ΣΕΡ. ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής 

Κων/νος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε εδώ τον κ.  Καλογερούδη, ο οποίος θα κάνει  μια παρουσίαση. 

Καλώς ήρθατε κ.  Καλογερούδη. Μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή 

σας και μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύντομη και περιεκτική.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται,  αλλά 

θα ήθελα την κατανόησή σας γιατί  στην Ηράκλεια που έγινε,  που 

προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ πιο σύν τομοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε 

Δήμαρχε και κύριοι  δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις επειδή 

προσπαθήσαμε να συντομεύσουμε τον χρόνο. Γι '  αυτό καλύτερα πέντε 

λεπτά παραπάνω για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.   Με την 

άδειά σας.   

  Το θέμα λοιπόν είναι η παρουσίαση,   καταρχήν να πούμε ότι  εδώ 

βρίσκεται και ο διευθύνων σύμβουλος της διοίκησης  ο κ.  Δημήτρης 

Καρυπίδης  εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας   και καθ’ ύλην   

αρμόδια,  κυρία Τριανταφύλλου,  η συντονίστρια του  προγράμματος.    

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις το  λέω  εάν απαιτηθούν  να 

διευκρινιστούν.   

  Το ζήτημα μας,  λοιπόν,  είναι αυτό που βλέπετε  στις  δύο οθόνες.   

Το τοπικό πρόγραμμα, η στρατηγική του τοπικού προγράμματος  του 

Νομού Σερρών.  
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  Πολύ σύντομα να πούμε ότι   υπάρχει  το ΕΣΠΑ,  το  Εταιρικό 

Σύμφωνο για  το πλαίσιο ανάπτυξης 2014 -2020,  μέρος του οποίου  

είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.    Να πούμε  ότι  το  ΕΣΠΑ  

είναι της  τάξεως των  16 δισεκατομμυρίων συνολικά. Υπάρχει το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 14 -20,  το οποίο  είναι τμήμα του,   

το οποίο είμαι περίπου 4,7 δισεκατομμύρια.  Μέρος αυτού του 

προγράμματος  είναι το εθνικό πρόγραμμα  LEADER ,  το Μέτρο 19 του 

προγράμματος  και μέρος του προγράμματος LEADER   είναι το 

τοπικό  πρόγραμμα  του Νομού  Σερρών.  

  Πάμε από το γενικότερο προς το ειδικό τερο. Αυτό  το τοπικό 

πρόγραμμα  του Νομού Σερρών  ευθύνη και δική σας,   όπως  και των 

άλλων αρχών του τόπου, του νόμου Σερρών εννοώ,  η είναι η 

υλοποίηση του.   

  Τι είναι το πρόγραμμα   LEADER ;   Είναι ένα πρόγραμμα της 

Ε.Ε.  που κύριο μέλημά του είναι  να  συγκρατήσει τον πληθυσμό  της 

υπαίθρου στις  περιοχές του με την δημιουργία του ευκαιριών 

απασχόλησης  και την βελτίωση των συνθηκών της διαβίωσής του.   

  Και πώς μπορεί να γίνει  αυτό;  Με τη σχεδίαση και εφαρμογή, 

όπως είπαμε,  τοπικά ενός προγράμματος  πο υ θα δίνει  νέες ιδέες στον 

τοπικό πληθυσμό,  θα τον παροτρύνει  και θα τον ενισχύσει για την 

εφαρμογή τους.   Ενώ ταυτόχρονα  θα δημιουργεί  τις  υποδομές  που θα 

δει  θα διευκολύνουν την διαβίωση των ανθρώπων  αυτών  στον τόπο 

τους.  

  Ποιος το σχεδιάζει  το τοπ ικό  πρόγραμμα; Κάθε  τέτοιο τοπικό 

πρόγραμμα σχεδιάζεται  από την υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης.  

Συνήθως την Ελλάδα είναι μια αναπτυξιακή εταιρεία.   Με την ενεργή 

συμμετοχή των τοπικών φορέων, δηλαδή Περιφέρεια,  Δήμοι,   
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Επιμελητήρια,  τοπικοί φορείς,  Σύλλο γοι,   κοινωφελές επιχειρήσεις,  

ομάδες πολιτών,  μεμονωμένα άτομα,  επιχειρηματίες και τα λοιπά.  

  Σε όλη την Ευρώπη  υπάρχουν 2.362 τέτοιες ομάδες τοπικής 

δράσης  αυτή τη στιγμή που μιλάμε.   Στον  Νομό Σερρών αυτό το 

ρόλο,  όπως έχουμε πει ,  τον έχει  αναλά βει η ΑΝΕΣΕΡ.  

  Περιοχή παρέμβασης του LEADER .  Θυμάστε ότι  όπως είχαμε 

υποσχεθεί  στο προηγούμενο συμβούλιο στο  οποίο είχαμε ορίσει  την 

περιοχή LEADER με την  σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας αυτή 

είναι η περιοχή μόνο το κομμάτι στο κέντρο του νόμου.  Η π όλη των 

Σερρών εξαιρείται για λόγους πληθυσμιακούς,  επειδή είναι άνω των 

15.000  κατοίκων και δεν είναι αγροτική περιοχή.  Όλος ο υπόλοιπος 

νόμος  είναι εντός της περιοχής παρέμβασης.   Οπουδήποτε μπορούμε 

να κάνουμε  παρεμβάσεις.   Και στην εκτός σχεδίου πε ριοχή του  

Νομού  του Δήμου Σερρών.  Του δημοτικού διαμερίσματος τον Σερρών  

για να είμαι ακριβέστερος.   

  Ποια είναι η στρατηγική του LEADER ;  Γενικότερα του εθνικού 

προγράμματος;  Η δημιουργία ενός ισχυρού  ανταγωνιστικού και 

βιώσιμου  αγροδιατροφικού συστήματος.   Η προαγωγή της αιεφορίας 

του αγροδιατροφικού  συστήματος  των αγροτικών περιοχών  και 

δημιουργία βιώσιμων   και  λειτουργικών περιοχών.  

  Γενικά τα πράγματα αλλά με βάση αυτά τα παραπάνω το 

πρόγραμμα θα  πρέπει να δίνει  τη δυνατότητα  στην περιοχ ή που 

εφαρμόζεται για να παράγονται ανταγωνιστικά προϊόντα  και 

υπηρεσίες σε βάθος χρόνου,  αλλά  παράλληλα σεβόμενοι το 

περιβάλλον   και τις  ιδιαιτερότητες  της περιοχής,  ενώ την ίδια στιγμή 

πρέπει να φροντίζουμε  η περιοχή να καθίσταται ελκυστική, ιδιαίτ ερα 
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για τους νέους ανθρώπους ώστε να  παραμείνουν στον τόπο ή και να 

επαναπατριστούν από τις  πόλεις .  

  Ποια είναι η στρατηγική του LEADER για την περιοχή μας  

λοιπόν;  

  Η  προοπτική, λοιπόν,   για την περιοχή μας είναι,  να κάνουμε 

σταθερά βήματα  σε αποτελεσματικές προθέσεις οικονομικής και 

βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τη Στρατηγική Ορίζοντας 2020  που 

έχει  θέσει η Ε.Ε.  γενικά.  

  Η καινοτομία ,  δηλαδή να καινοτομήσουν  οι  περιοχές μας,   όχι  

αποκλειστικά με όρους τεχνολογικούς  αλλά κυρίως με όρους 

αντιμετώπισης  των τοπικών προβλημάτων. Να βρούμε  νέες λύσεις  

στα προβλήματα που μας ταλανίζουν.   Και να  ενισχύσουμε  την 

τοπική κοινωνική συνοχή στις  αγροτικές περιοχές .   

  Τοπικά αυτό το πράγμα πώς μπορούμε να το καταφέρουμε; Πώς 

προτείνεται να το  καταφέρουμε; Η τοπική  αναπτυξιακή στρατηγική  

διαρθρώνεται  γύρω από μια βασική θεματική κατεύθυνση  η  οποία 

συμπληρώνεται με άλλες δευτερεύουσες.   Το βασικό λοιπόν αυτό το 

πρόγραμμα είναι αυτό που βλέπετε γραμμένο, η υποστήριξη της 

τοπικής επιχειρηματικότητας  και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας  

των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας.   

  Επειδή αυτό μόνο του δεν μπορεί να σταθεί,  θα είναι λίγο 

ξεκρέμαστο, γι '  αυτό πρέπει να έχουμε δευτερεύουσες  κατευθύνσεις 

στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,  ειδικό τερα βέβαια του 

αγροδιατροφικού  τομέα  που μας ενδιαφέρει,   την ενίσχυση  της 

καινοτομίας,   την προώθηση της συμμετοχής και της συνεργασίας 

μεταξύ άλλων περιοχών  ή  και κρατών και την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης  και ποιότητα ζωής,  επιμένουμε σε αυτό  το στο 
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τοπικό πληθυσμό, ώστε  να καταστούν ελκυστικά  τα χωριά για να  

παραμείνουν οι  νέοι στον τόπο της καταγωγής τους.   

  Τέλος,  στην υλοποίηση  κοινωνικών δράσεων  για την  επίτευξη  

κοινωνικής συνοχής .  Δεν θα μπορούσε να λείπει  μια τέτοιου  είδος 

παρέμβαση.  

  Βασικό στοιχείο αυτού του προγράμματος είναι  πλέον την 

καινοτομία.  Η καινοτομία,  μια  καινοτόμα ιδέα  μπορεί να είναι η 

εισαγωγή  ενός νέου προγράμματος,  μιας  διαδικασίας μέρος  

 

οργάνωσης και τα λοιπά, επειδή  όμως οι  αγροτικές περιοχές όλοι 

γνωρίζουμε ότι  δεν είναι,  έχουν προβλήματα  χαμηλής πυκνότητας,  

χαμηλού επιπέδου, συνήθως των ανθρώπων  και φυσικών πόρων, 

δύσκολα μπορούμε να παράξουμε   γι '  αυτό  το λόγο καινοτομίες,  

πραγματικές και ριζικές  καινοτομίες.  

 Καινοτομίες λοιπόν στις  αγροτικές  μας περιοχές  μπορεί να 

είναι  η μεταφορά  ή και προσαρμογή άλλων καινοτομιών που 

αναπτύχθηκαν αλλού, ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μορφών  

της τεχνογνωσίας ή την εξεύρεση νέων λύσεων σε κάποια προβλήματα  

που μακροχρόνια  ταλανίζουν  τις  περιοχές μας και πρέπει να 

επιλυθούν.     

  Ποια είναι αυτά;  Να πω μερικά παραδείγματα για να μην 

είμαστε αφηρημένοι.  Το λιμανάκι του Λιθοτόπου ήταν μια τέτοια 

καινοτομία για εκείνη την περιοχή και βοήθησε πάρα πολύ   στο να 

αναπτυχθεί  περιοχή του Λιθοτόπου.  Ο του ρισμός που αναπτύχθηκε σε  

όλη τη λίμνη Κερκίκη ήταν  μια καινοτομία για εκείνη την εποχή, 

μιλάω για τα μέσα της δεκαετίας του ΄90,   όπου  η λέξη τουρισμός 

ήταν άγνωστη για την περιοχή της …  
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 Η σπιρουλίνα που αναπτύχθηκε στα Θερμά Νιγρίτας έγινε 

πανελλήνιο  ζήτημα  ανάπτυξης μιας ολόκληρης  αγοράς,  η οποία  

ξεκίνησε στα πλαίσια του LEADER ΙΙ  από τα Θερμά Νιγρίτας.   

 Αυτά είναι οι  καινοτομίες και όχι  κάτι  εξεζητημένο και ιδιαίτερα 

περίεργο.    

 Τώρα δεν φαίνεται καλά εδώ ο χάρτης αλλά αυτά τα πράγματα 

πως αποτυπώνονται στον Δήμο Σερρών; Βλέπουμε τον Δήμο Σερρών, 

είναι προφανές αλλά τώρα δεν φαίνονται καλά τα χρώματα, εν πάση 

περιπτώσει,  με δυο λόγια να σας πω, φαίνεται περίπου, από την πόλη 

και κάτω έχουμε μια πεδινή περιοχή όπου έχουμε ορυζώνες και 

καλλιέργειες,  ενώ από την πόλη και πάνω, ξέρουμε όλοι,  υπάρχουν 

περιοχές ορεινές,  ημιορεινές και ορεινές,  οι  οποίες έχουν άλλου είδους 

πλεονεκτήματα και άλλου είδους πράγματα για την ανάπτυξη.  

 Και πάμε στο κυρίως ζουμί,  αυτό που ας αφορά κατά κύριο λόγο.  

Τι είδους έργα μπορούν λοιπόν να ενταχθούν ή και θα πρέπει,  κατά την 

δική σας άποψη, να ενταχθούν;  

 Το πρώτο πράγμα που είπαμε,  η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας.  Το ποσοστό που βλέπετε 45% είμαι 

υποχρεωμένος να το γράψω αλλά να ξέρετε ότι  θα είναι από 55 έως 

100. Ήδη έχει  αλλάξει,  θα αλλάξει μάλλον από 1 -1-17, όταν θα 

εφαρμοστεί ,  σήμερα είναι 45,  όταν θα εφαρμοστεί  θα είναι 55 από 1 -1-

17, αλλά μπορεί να πάει μέχρι και 100% και για επιχειρηματικότητα.  

 Μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικά έργα. Ποια ιδιωτικά έργα; 

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μικρές βιοτεχνίες,  ξενοδοχεία,  

ταβέρνες,  καφέ,  παντοπωλεία,  χίλια δυο πράγματα. Και σουβλατζίδικα.  

Μπορούν και δημόσια έργα. Ποια δημόσια έργα; Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας.  Η αγροτική οδοποιία.  Μικρά αρδευτικά.  
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Ανάπτυξη της γεωθερμίας.  Έργα εξοικονόμησης ενέργειας.  

Αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά είναι ευθύνη είτε των δήμων είτε των 

νομικών του προσώπων, είτε άλλων φορέων οι  οποίοι  παράγουν έργα 

δημόσιου ενδιαφέροντος.   

 Στον άλλο Άξονα της Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και πάλι 

μπορεί να είναι από 45 ή 55 πείτε έως 100% και μπορούν και ιδιωτικά 

έργα να ενταχθούν,  όπως ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί,  γυμναστήρια,  

κομμωτήρια και τα λοιπά αλλά και δημόσια,  κυρίως εννοείται,  έργα, 

όπως δημοτικοί παιδικοί σταθμοί,  αναπλάσεις χώρων, μουσεία,  

πολιτισμός και τα λοιπά.  

 Τι χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα; Τα χρήματα που υπάρχουν 

διαθέσιμα μέσω του προγράμματος θα είναι ύψους δημόσιας δαπάνης 

12 εκατ. .  Εκτιμούμε ότι  μια αρχική έγκριση πιθανώς θα είναι στα 8 

εκατ. ,  με την πάροδο του χρόνου του χρόνου θα  προστεθούν και άλλοι 

πόροι από το αποθεματικό και τα λοιπά, θα ξανά πάμε στα 12 εκατ. .  Σε 

αυτό προσθέτουμε χονδρικά μια ιδιωτική συμμετοχή της τάξεως των 6 

εκατ. ,  δηλαδή οι  διαθέσιμοι πόροι που θα επενδυθούν μέσω του 

προγράμματος θα είναι 18 εκατ. .   

 Τέλος,  τι  ενέργειες πρέπει να κάνει  οι  Δήμος Σερρών; Είναι το 

ζητούμενο για το συμβούλιό σας.   

 Καταρχήν πρέπει να διαχύσει με κάθε τρόπο, εσείς  σαν κοινοί 

διαβιβαστές αυτής της πληροφορίας,  την πληροφορία αυτή προς του 

δημότες του.  Εσείς σαν δημοτικοί τοπικοί  σύμβουλοι πρέπει να κάνετε 

οπωσδήποτε αυτό το πράγμα. Να δώσετε είτε σαν Δήμος είτε σαν 

φυσικά πρόσωπα βοήθεια σε κάθε νέα καινοτόμα ιδέα,  γιατί  αυτές 

είναι που χρειάζονται την μέγιστη ενθάρρυνση.  
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 Αφού συγκεντρωθούν οι  όποιες ιδέες θα θέλατε να προωθηθο ύν 

προς σε μας,  ώστε να έχουμε την πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το τι  

ζητείται στην περιοχή και φυσικά το μέγιστο ζήτημα για τον Δήμο 

είναι να παράξει τις  απαραίτητες μελέτες και να ωριμάσει τα 

απαιτούμενα έργα, για τα οποία θα ζητήσει αύριο την ένταξή το υς στο 

πρόγραμμα.  

 Τέλος να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Στις  7 Αυγούστου έγινε η 

έγκριση του πρώτου σταδίου του προγράμματος.  Η αναπτυξιακή έχει  

πάρει την έγκριση για το πρώτο στάδιο και προχωράει στο δεύτερο. 

Στις  16 Σεπτεμβρίου κατατίθεται η πρόταση του πρ ογράμματος.  Στα 

τέλη Οκτωβρίου θα γίνει  η έγκριση και η κατανομή της 

χρηματοδότησης.  Στην συνέχει  από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο θα 

οριστικοποιηθεί  το πρόγραμμα, θα υπογραφεί η σύμβαση, θα βγουν οι  

εγκύκλιοι  εφαρμογής.  Τον Μάιο αναμένουμε,  με κάθε επιφ ύλαξη το 

λέω, αλλά εκεί  περιμένουμε περίπου την πρώτη προκήρυξη του 

προγράμματος.  

 Και σας ευχαριστώ πολύ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις.  Πιο σύντομος 

δεν θα μπορούσα να είμαι κύριε Πρόεδρε.   

 Εάν υπάρχουν ερωτήσεις,  απορίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση εγώ. Δώδεκα εκατομμύρια αντιστοιχούν σε όλο …  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Σε όλο τον Νομό. Και για τα ιδιωτικά και για τα δημόσια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος ερωτήσεις;  Η κυρία Μπιτζίδου.  Ο Σάκης ο Γάτσιος.  Άλλος; 

Κανείς.  Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Θα ήθελα να μας ενημερώσετε μέχρι τώρα κινήσεις που έχουν γίνει  

ήδη και εάν υπάρχει μια ωριμότητα για την κατάθεση κάποιων 

προτάσεων, γιατί  οι  ημερομηνίες είναι πολύ κοντά.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Να σας ενημερώσει η κυρία Τριανταφύλλου καλύτερα, η οποία είναι 

καθ’ ύλην αρμόδια; Εάν θα μπορούσε να περάσει και μπροστά, με την 

άδειά σας,  κύριε Πρόεδρε,  για να τα πει  λίγο τα πράγματα επειδή είναι 

πιο,  έχει  καλύτερη άποψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια ερώτηση έχει  να κάνει  και ο κ.  Σάκης,  Αθανάσιος Γάτσιος.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η ερώτηση ουσιαστικά  σε  μας είναι.  Παράξενο είναι αυτό.  Εμείς 

έχουμε ένα πρόβλημα ως Δήμος σοβαρό. Το είχα θέσει και πριν τρία,  

τέσσερα χρόνια σε αυτή την αίθουσα εδώ, ενώ είπε ο κ.  διευθυντής ότι  

μόνο οι  Σέρρες δεν μπαίνουν γιατί  είναι οικισμός πάνω από 15.000 

κατοίκους,  όμως έχουμε δυο χωριά,  τα οποία είναι και ορεινά και δεν 

μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα αυτό.  Είναι το Μετόχι και ο 

Ξηρότοπος.   

 Εκεί δεν ξέρω εάν,  κύριε Καλογερούδη, τα ξέρουμε,  τα έχουμε 

συζητήσει,  μήπως έχει  αλλάξει κάτι  και μπορούν να αποσπαστούν αυτά 

τα χωριά,  έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ,  αφού εμείς  δεν καταφέραμε …  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Μπαίνουν,  μπαίνουν,  τελείωσε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτά είναι.  Και ένα δεύτερο, για να μην ξαναπάρω τον λόγο,  είναι ότι  

ήταν πάγια θέση μου, βέβαια εγώ ήμουν αυτός που ενέταξα 
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αναπλάσεις,  να παρατήσουμε λίγο τις  αναπλάσεις και να λέμε πιο 

ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή στο σχέδιο γενικώς θα έλεγα, στα 

δημόσια έργα να μην έχουμε,  να μην είμαστε τόσο λαίμαργοι προς τις  

αναπλάσεις,  καλύτερα να πάμε και από το πρόγραμμα όμως θα μπει σε 

υποβοήθηση αγροτικών υποδομών και τα λοιπά, δρόμοι,  πράγματα, 

τέτοια.  Είναι προτιμότερο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιπλημμυρικά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι προτιμότερο σε σχέση με τις  αναπλάσεις.  Ως παρατήρηση το λέω 

αυτό.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή σχεδιάζεται και θα προτείνετε τώρα. Δηλαδή από τα 12 εκατ.  

να λέμε ότι  τόσα θέλουμε για τέτοια,  τόσα θέλουμε γι΄ αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  Να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Τριανταφύλλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν πάρει τον λόγο η κυρία Τριανταφύλλου ένα δευτερόλ επτο μόνο 

κυρία Τριανταφύλλου, μπορείτε να απαντήστε εσείς ,  δεν  ξέρω εάν θα 

απαντήσετε εσείς  ή ο κ.  Καλογερούδης,  οι  προτάσεις που θα γίνουν 

από τους Δήμους του Νομού Σερρών, της Π.Ε. Σερρών είναι 

ανταγωνιστικές μεταξύ τους ή είναι όποιος προλάβει να κάνε ι  την 

πρόταση;  

Κα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  
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Καταρχήν ευχαριστούμε για την φιλοξενία.  Όσον αφορά την πρώτη 

ερώτηση θα ήθελα να πω ότι  ο Δήμος Σερρών από τον Απρίλιο κιόλας,  

με πρωτοβουλία του κ.  Δημάρχου και της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού πραγματοποίησε μια ευρεία σύ σκεψη με τους 

προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να γίνει  μια 

πρώτη ενημέρωση σχετικά με τις  δυνατότητες και το πλαίσιο του 

προγράμματος LEADER.  

 Αυτό οφείλουμε να το καταγράψουμε διότι  ακόμα και το 

Υπουργείο είχε γίνει  σύσκεψη πριν καν προκ ηρυχθεί το πρόγραμμα 

από το Υπουργείο και θα ήθελα να το καταγράψω ότι  αυτό 

εντυπωσίασε,  ότι  είχε ξεκινήσει η όλη διαδικασία ενημέρωσης σε πάρα 

πολύ πρόωρο χρόνο.  

 Άρα σήμερα βρισκόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με 

πολλούς προέδρους του Δήμου Σερρών, οι  οποίοι  με αφορμή εκείνη 

την σύσκεψη υποβάλλουν ερωτήματα, ενδιαφέρονται και συντονίζονται 

για το πώς θα προετοιμάσουν και αυτοί τις  δικές τους σκέψεις.  Αυτό 

όσον αφορά τις  ενέργειες που έχουν γίνει  μέχρι τώρα.  

 Το δεύτερο που πραγματοποιήθηκε είναι ότι  ή ρθε η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών και νομίζω και η Διεύθυνση Οικονομικού ή 

Προγραμματισμού στα γραφεία της Αναπτυξιακής και έγινε και εκεί  

μια αναλυτική ενημέρωση σχετικά με όλα τα μέτρα του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου οι  Διευθύνσεις οι  α ρμόδιες να 

καταγράψουν και να δουν την ετοιμότητα του Δήμου ή να αρχίσουν να 

προετοιμάζουν τις  προτεραιότητες που συνέχεια α θα πάρουν τον 

δρόμο τους από τα αρμόδια όργανα για να υποβληθούν και να 

ετοιμαστούν οι  μελέτες.   
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 Ποιες θα είναι οι  προτεραιότητες;  Είναι θέμα της δημοτικής 

αρχής.  Του πρώτου που θα κοιτάξει  η δημοτική αρχή είναι ποια έργα 

έχει  έτοιμα; Εάν αυτά τα έργα είναι επιλέξιμα από το πρόγραμμα; Και 

δεύτερο είναι,  ποια έργα προλαβαίνει  και είναι σημαντικά για την 

περιοχή της και για τα δημοτικά  της διαμερίσματα;  

 Έχω την εκτίμηση ότι  υπάρχει  η δομή και υπάρχει όλη η 

τεχνογνωσία.  Ο Δήμος Σερρών είναι ένας από τους πιο οργανωμένους 

Δήμους για να ανταποκριθεί  σε αυτή την απαίτηση. Άλλωστε είμαστε 

σε καθημερινή επικοινωνία,  υπήρξε και επενδυτής στο  προηγούμενο 

πρόγραμμα. Να θυμίσω ότι  μέσα από το πρόγραμμα LEADER έγινε η 

ανάπλαση στο Χιονοχώρι,  στην Ορεινή.  Έχουμε επενδυτή την 

Κοινωφελή Επιχείρηση. Στηρίξαμε την προβολή και προώθηση του 

Δήμου Σερρών και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και δεν 

θα έχουμε προβλήματα ετοιμότητας.   

Έτσι είναι η δική μας η εκτίμηση και ενημέρωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  

Είναι προφανές ότι  το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό από την αρχή. 

Είναι ανταγωνιστικό για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτό 

ανταγωνίζεται με άλλα υπουργεία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 

ανταγωνιστικό για μας τις  Αναπτυξιακές.  Ήδη μια Αναπτυξιακή έχει  

απορριφθεί για την Α Φάση. Και στην Β Φάση είναι ανταγωνιστικό και 

σε επίπεδο βαθμολόγησης,  δηλαδή κατάταξης α λλά και σε επίπεδο 

διεκδίκησης προϋπολογισμού.  

 Εμείς λέμε ότι  διεκδικούμε 12 εκατ.  αλλά αυτά δεν δωρίζονται,  

πρέπει να τεκμηριωθούν,  να στοιχειοθετηθούν και να διεκδικηθούν με 
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τεχνική επάρκεια.  Έτσι είναι ανταγωνιστικό.  Αύριο θα είναι 

ανταγωνιστικό και γ ια τους δημόσιους φορείς και για τους ιδιωτικούς 

φορείς.    

Η προηγούμενη περίοδος έδειξε ότι  λόγω της χαμηλής 

επιχειρηματικότητας που δυστυχώς είχε παρατηρηθεί λόγω της 

οικονομικής κρίσης,  παρόλο που δεν ήταν στις  προτεραιότητες του 

προγράμματος και της διοίκησης της εταιρείας να στρέψει το 

πρόγραμμα σε δημόσιες παρεμβάσεις,  διότι  σκοπός αυτών των 

προγραμμάτων είναι η στήριξη κυρίως,  πρωτίστως της 

επιχειρηματικότητας,  λόγω αυτής της χαμηλής επιχειρηματικότητας 

που είχε εμφανιστεί ,  είχαμε την δυνατότητα να ε ντάξουμε πάρα πολλά 

δημόσια έργα και να απορροφηθεί όλο το ενδιαφέρον που είχε 

εκδηλωθεί από τους Δήμους.   

Πήραν όλοι Δήμοι τα ίδια χρήματα και τα ίδια έργα; Είναι 

προφανές,  όχι .  Δεν μπορεί κανείς  να δεσμευτεί ,  θα ήταν πάρα πολύ 

παρακινδυνευμένο, αστείο κα ι επιπόλαιο,  να πει  ότι  έχουμε 12 εκατ.  

περίπου τα 4 εκατ. ,  περίπου το 40% του προγράμματος θα γίνει  

δημόσια,  έχουμε και επτά Δήμους; Άρα θα πάρει κάθε Δήμος περίπου 

από 1 εκατ. .  Δεν είναι έτσι.   

Θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα, θα πρέπει να υπάρχει 

προετοιμασία,  κατάταξη και ανάλογα με τα χρήματα που θα υπάρχουν 

σε κάθε δράση και με την βαθμολογία που θα παίρνουν τα έργα, θα 

εντάσσονται.   

Από την άλλη μεριά και εμείς  όμως ως Αναπτυξιακή Εταιρεία δεν  

μπορούμε όταν βλέπουμε έναν Δήμο να υστερεί  τεχνικά και ν α μην 

μπορεί να διεκδικήσει,  να τον αφήσουμε.  Είναι προφανές ότι  η 

παρέμβαση θα πρέπει να διαχυθεί έτσι στον Νομό Σερρών, ώστε να 
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δημιουργηθεί μια ισορροπία.  Εάν έχουμε έναν Δήμο, ο οποίος μπορεί 

να πάρει όλο το πρόγραμμα, είναι προφανές ότι  θα κοιτάξεις  ω ς 

Αναπτυξιακή Εταιρεία να το ισορροπήσεις,  γιατί  κύριος στόχος όλων 

των προγραμμάτων αυτών είναι να ισομερίσει  τις  ανισότητες.  Όπως 

θέλει  να τις  ισομερίσει  σε εθνικό επίπεδο,  θέλει  να τις  ισομερίσει  και 

σε τοπικό επίπεδο.  Δεν μπορείς να αφήνεις μια περιοχή  στο έλεός της 

και να αναπτύξεις  με πολύ έντονο τρόπο κάποια άλλη. Εκεί γίνεται 

προσπάθεια από εμάς και από την διοίκηση της εταιρείας να 

τραβήξουμε έναν Δήμο προς τα επάνω.  

Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα στο πνεύμα. Ανταγωνιστικό αλλά και 

ισόρροπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση μόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  

Είναι προφανές αυτό.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Τα 4 εκατ.  ή τα 5,  δεν ξέρουμε,  ανάλογα πόσο καλά θα πάει η 

επιχειρηματικότητα που δικαιούνται,  εντός εισαγωγικών, ή διεκδικούν 

οι  Δήμοι,  ε ίναι σε επίπεδο απορρόφησης.  Δηλαδή σε επίπεδο 

δημοπράτησης μπορεί να είναι και πρέπει να είναι τα διπλάσια,  εφόσον 

οι  μέσες εκπτώσεις είναι της τάξεων των 50%, πρέπει να είναι τα 

διπλάσια.  Με συγχωρείτε που θα το πω, εάν θυμάστε είχε γίνει  ένα 

ζήτημα εδώ στο Δήμο Σερρών, το θυμάστε στο προηγούμενο 

πρόγραμμα, με μια μικρή έκπτωση αναπέμφθηκε το ζήτημα από εμάς 

προς την Ο.Ε..   
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Εν πάση περιπτώσει,  δεν επιθυμούμε τις  μικρές εκπτώσεις γιατί  

αυτό σημαίνει  λιγότερα έργα. Τα 5 εκατ.  είναι 10 εκατ.  εάν πάμε με 

κανονικούς όρους,  γιατί  εμείς  μιλάμε με όρους απορρόφησης αυτών 

των χρημάτων, όχι  με όρους δημοπράτησης.  Τα χρήματα ξανά 

μπαίνουν στο πρόγραμμά μας και επαναδημοπρατούνται προς σε σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς άλλος θέλει  να; Κλείνουμε το θέμα; Κύριε Καρπουχτσή έχετε  

να πείτε κάτι;  Ωραία.    

 Ευχαριστούμε κύριε Καλογερούδη. Ευχαριστούμε και εσάς.  Να 

είστε καλά.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 549/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   

ΘΕΜΑ 15ο:  

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του κόστους εξαγοράς  

 φωτοτυπικού μηχανήματος (προμήθεια leasing του 2009)  

 για το ΚΕΠ Προβατά του Δήμου Σερρών.  

15288 5-9-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

322,40 με ΦΠΑ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Παίρνουμε το φωτοτυπικό μηχάνημα, κύριε Πρόεδρ ε.  Υπήρχε από 

παλαιά εκεί  στον Δήμο, να το κάνουμε δικό μας με πολύ μικρό κόστος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ μικρό κόστος.  Ομόφωνα ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 550/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

ΘΕΜΑ   16ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2016 για την ενίσχυση ΚΑΕ και πληρωμή εξόδων ΠΟΕ 

(140).  

14976  5-9-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 551/2016 )  
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…………………………  

 

Ομοίως που αφορά επικαιροποίηση προϋπολογισμού (141)  

14978  1-9-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 552/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά την αποζημίωση υπαλλήλου του πρώην 

ΕΟΠ  (144)  

14973  2-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 553/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων –εξόδων  (147)  

14981  1-9-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων –εξόδων  (152)  

14970  3-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 555/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως για την δημιουργία ΚΑΕ εσόδων –εξόδων  (150)  
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14974  5-9-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 556/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

ΘΕΜΑ   17ο:  

Αναμόρφωση πιστώσεων   εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  Έτους 2016:  

α) Για την προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων έτους 2016 

και  

β) Για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης  

στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην σας φαίνεται περίεργο,  κύριε Πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι 

παράξενο,  απλά είναι το ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δημιουργεί  το θέμα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι μικρά ποσά από την αλλαγή του ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων   εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

Έτους 2016:  

 

α) Για την προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων έτους 2016  

15046  5-9-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 557/2016 )  

…………………………  

 

β) Για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης  

στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

15044  5-9-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 558/2016 )  

…………………………  

                                 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δέκατο όγδοο.  

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας  

 και ευαισθητοποίησης, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της  

πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών”.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Αγιαννίδου Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ η κυρία Αγιαννίδου έχει  τον λόγο.  Εάν γνωρίζετε το θέμα 

μπορούμε να προχωρήσουμε.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου το μικρόφωνο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για ποιο λόγο δεν γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός για να πάει το 

11.972 ευρώ, Δράσεις Δημοσιότητας,  να πάνε σε απευθείας ανάθεση; 

Να γίνει  πρόχειρος διαγωνισμός.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εμείς προτείνουμε να γίνει  απευθείας ανάθεση με πρόσκληση 

ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην 

Διαύγεια προκειμένου να γίνει  σε όλους γνωστό. Αυτή την πρόταση 

έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Να τεθεί  το θέμα σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ως έχει  η εισήγηση της κυρίας Αγιαννίδου.  Κύριε Στεργίου; Ναι.  

Βασίλη ναι,  ναι,  ναι .  Παρακαλώ; Ναι.  Ο κ.  Γιαννακίδης ναι,  η κυρία 
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Γεωργούλα ναι.  Κύριε Γάτσιο; Ναι.  Ναι.  Η κυρία Ιλανίδου; Προτείνει  

πρόχειρο διαγωνισμό. Γιάννη; Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθείας ανάθεση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το λες καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαν διαγωνισμός είναι Σάκη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι διαγωνισμός.  Στην ουσία,  κοιτάξτε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ πολύ. Λίγη ησυχία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια διευκρίνιση. Στην ουσία είναι διαγωνισμός,  απλώς λέει  απευθείας 

ανάθεση μέσω πρόσκλησης,  θα βγει  στο Διαύγεια και τα λοιπά, θα 

κατατεθούν προσκλήσεις.  Γιατί  λέει  απευθείας α νάθεση; Για να 

γλιτώσουμε χρόνο. Μην πάμε στην διαδικασία του διαγωνισμού του 

πρόχειρου και τα λοιπά. Σε πέντε μέρες θα τελειώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό που ξέρω όμως, για να βοηθήσω, ότι  σε αυτά τα θέματα μας 

επιβάλλουν να κάνουμε πρόχειρο διαγωνισμό. Μας επιβ άλλουν.  

Προσέξτε.  Όταν είναι πρόγραμμα …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που επιβάλλεται,  όπως είχε επιβληθεί και στο MAPS και ότι  έχει  

να κάνει  με ευρωπαϊκά χρήματα, υπάρχει ανάγκη δημοσιότητας,  

δημοσιοποίησης και να ανοίξεις  το παιχνίδι  σε όλους.  Με την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αυτή η απαίτηση του 

προγράμματος καλύπτεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και συμπληρωματικά να πω ότι  η Διαχειριστική Αρχή μας έχει  στείλει  

το ΟΚ σε όλη την πρόταση.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 559/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.   

Χορήγηση άδειας παραγωγού  πωλητή λαϊκής αγοράς  

 στον κ.  Ματζιαρούδη Βασίλειο του Κωνσταντίνου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 560/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως στην κ.  Κοτσαμπάση Αντωνία του Ηλία.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 561/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

ΘΕΜΑ 20ο:  

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς  

 με άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α'.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 562/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

ΘΕΜΑ 21ο:  

Έγκριση   διοργάνωσης   του 4ου Φεστιβάλ Μπουγάτσας και  

Τοπικών   Προϊόντων “bugatsa days 2016” στις 22 -25/09/2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα κάτι  θέλει  να ρωτήσει.  Μην μιλάτε σας παρακαλώ 

συνάδελφοι.  Δεν τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί   ‘bugatsa days’ και όχι  Μέρες Μπουγάτσας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο . .της Γιουγκοσλαβίας εκεί  δεν γίνεται;  ‘bugatsa days’ λέγεται και 

εκείνο.  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 563/2016 )  

…………………………  

                                 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πάμε στο εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  
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Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένα  

  θέματα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

δημοτικής  περιόδου 2014 -2019, ως συμπληρωματικές υπηρεσίες.  

Εισηγητής:   Ο   Εντεταλμένος   Δημ.   Σύμβουλος    κ.    Καρπουχτσής 

Κων/νος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΣΤΗΣ:  

Εγώ απλά να πω ότι  εδώ πέρα ουσιαστικό θέμα δεν είναι επέκταση 

σύμβασης,  προβλέπεται μέσα από την σύμβαση επέκταση παροχής 

υπηρεσιών το θέμα εδώ πέρα και κακώς δεν έχει  γραφτεί  μέσα είναι:  

 

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού  

 έτους 2016 για συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης  

 του Δήμου Σερρών σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο του  

Ε.Π. Δημοτικής περιόδου 2014 -2019  

15289  6-9-2016  

 

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΣΤΗΣ:  

Γιατί  το ποσό αυτό είχε προϋπολογιστεί  ευθείς  εξ αρχής.  Οι υπηρ εσίες 

που θα παρασχεθούν τώρα αφορούν κάποιες καινούργιες οδηγίες που 

ήρθαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στις  αρχές του καλοκαιριού για 

την παρακολούθηση στοχοθεσίας των δήμων και την τοποθέτηση 

συγκεκριμένων τιμών στόχων, οπότε ουσιαστικά οι  δείκτες υπάρχο υν 

από το Επιχειρησιακό, απλά δεν υπάρχουν τιμές στόχου και 

καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησής τους για την επόμενη τριετία 
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από σήμερα που μιλάμε,  άρα το θέμα είναι απλά αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και τίποτα παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάζοντας το θέμα, τώρα βέβαια το διευκρίνισε και μιλήσαμε και 

έξω λίγο,  δίνει  την εντύπωση ότι  αυξάνουμε το ποσό κατά 50%. Έτσι 

φαίνεται.  Και τώρα, αυτό θέλω να πω του κ.  Γαλάνη, δεν μπορεί όμως 

να κάνουμε μια ανάθεση, ανάθεση έγινε,  εάν θυμάμαι καλά, παροχή 

υπηρεσιών είχε γίνει  παλαιότερα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά από πρόσκληση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Ναι,  αλλά όταν κάνουμε 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  κύριε Γαλάνη, έχουμε  τα 

χρήματα; Παίρνουμε τα χρήματα; Τα πήραμε τα χρήματα από τον 

κωδικό και τώρα επανερχόμαστε να τα ξανά βάλουμε.  Λίγος 

συντονισμός δεν βλάπτει .  Κατάλαβες τι  έγινε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τον κωδικό αυτόν έφυγαν λεφτά σε άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε άλλο κωδικό και τώρα ξανά πάμε λεφτά στον κωδικό αυτό.  Αυτό 

κάνουμε στην ουσία.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 564/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού με τίτλο “  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜ. 

ΚΤΙΡΙΩΝ”  

του Δήμου Σερρών, λόγω τροποποίησης της άδειας του συνεργείου  

συντήρησης ανελκυστήρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας συνταξιοδοτήθηκε ένας.  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 565/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι τέσσερα.  
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ΘΕΜΑ 24ο:  

Έγκριση διενέργειας μεταφοράς –  συντήρησης σειρήνας  

 συναγερμού Πολιτικής Προστασίας.  

14889   31-8-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 566/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Έγκριση καταγγελίας μισθώσεων :  

α) της αίθουσας δεξιώσεων των Α' Νεκροταφείων   και  

β) του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο κ.  Γαλάνης.  Έχουμε και τον δικηγόρο εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συν άδελφοι,  εάν μου 

επιτρέπετε,  ήδη ο συνάδελφος,  ο κ.  Χαλκιόπουλος για την μια εκ των 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

δυο καταγγελιών θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  οπότε κρίνω σκόπιμο πριν καν πούμε την οποιαδήποτε 

κουβέντα να τον ακούσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το πρώτο είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για το Α΄ Νεκροταφεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τον ακούσουμε.   

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα σας.  Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω γιατί  ήδη έχει  

τραβήξει αρκετά το συμβούλιό σας.   

 Εκπροσωπώ τον μισθωτή τον κ.  Πασχάλη Ντελιμίση της 

αίθουσας δεξιώσεων που είναι στο Α΄ νεκροταφείο.  Δεν ξέρω πόσα 

γνωρίζετε για την ιστορία αυτή. Θα τα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ.  

 Υπάρχει μια οφειλή της τάξεως περίπου των 25.000 ευρώ από 

ενοίκια.  Το ενοίκιο είναι στο ύψος των 1.720 ευρώ μηνιαίως.  Με 

δημοπρασία έγινε  αυτή η εκμίσθωση από πλευράς Δήμου. Για 

διαφόρους λόγους τους οποίους,  δυο ή τρεις  λόγοι είναι στην ουσία,  

πήγε πάρα πολύ υψηλά το τίμημα με βασικότερο λόγο το ότι  

ενδιαφέρεται για την αίθουσα αυτή ανταγωνιστική επιχείρηση έναντι  

της αίθουσας αυτής μέσα στα νεκροταφεία.  Τα λέω με χρονική σειρά,  

στην οποία συμμετείχε και ο ιδιοκτήτης της αίθουσας αυτής.   

 Από εκεί  και πέρα υπήρχαν προβλήματα υγείας του πατέρα του 

Πασχάλη Ντελιμίση, υπάρχουν αποδείξεις  γι΄ αυτά,  ένα κόστος λόγω 

δυο εγχειρήσεων με καρκίνο του  προστάτη, αναγκάστηκε η οικογένεια 

να δαπανήσει εκεί  χρήματα. Παρά το γεγονός ότι  έκανε δυο ρυθμίσεις  
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δυστυχώς έχασε την ρύθμιση των 100 δόσεων και όχι  τόσο λόγω 

οικονομικής αδυναμίας όσο λόγω κακής συνεννόησης γιατί  πραγματικά 

για λίγες μέρες θα μπορούσε  να είχε κρατήσει την ρύθμιση και να ήταν 

τελείως διαφορετικά τα πράγματα την ώρα που μιλάμε τώρα.  

 Το αίτημα της οικογένειας,  το οποίο εκπροσωπώντας αυτούς 

ήρθα να διαβιβάσω σε σας είναι μια αναβολή της σημερινής απόφασης 

περί καταγγελίας της μίσθωσης,  ώστε να υπάρχει ένας χρόνος αφενός 

να καταθέσουν κάποια χρήματα, ώστε να δείξουν ότι  έχουν εμπράκτως 

την διάθεση να πληρώσουν το χρέος αυτό το οποίο είναι σαν αόρατο 

. .εάν φύγει  αυτή την στιγμή δεν θα μπορέσει να πληρωθεί ποτέ.   

 Δεύτερον,  να καταθέσουμε έν α βιώσιμο πλάνο αποπληρωμής όσο 

πιο σύντομα μπορούν μέσα το επόμενο χρονικό διάστημα.  

 Ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό όμως είναι να κρατήσουν την 

αίθουσα. Μια καταγγελία της μίσθωσης που θα τους οδηγήσει έξω 

αφενός τους στερεί  σε αυτούς την δυνατότητα να αποπληρώσουν 

οποτεδήποτε αυτό το τίμημα. Προς διευκόλυνση του συμβουλίου σας 

λέω ότι  ακόμα και η δικαστική επιδίωξη είσπραξης θα είναι 

αναποτελεσματική πλήρως, γιατί  δεν υπάρχει περιουσία ούτε στο 

όνομα του εκμισθωτή ούτε στο όνομα της εγγυήτριας που εί ναι η 

αδελφή του.  Στην ουσία από εκεί  τρέφονται τρεις  οικογένειες.   

 Θα ήθελα να το δείτε το θέμα, δηλαδή πέρα από ανθρώπινα ως 

Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και κοινωνικοοικονομικά με την έννοια ότι  

εφόσον γίνεται καταγγελία της μίσθωσης θα χαθούν και όποια χρή ματα 

θα μπορούσε να αποκομίσει  ο Δήμος μέσα στο επόμενο διάστημα, 

πράγμα το οποίο θα αποδειχθεί  από την ίδια την οικογένεια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.  Ζητάτε μια αναβολή. Θέλω να κάνετε 

μια,  είπατε για κάποιο βιώσιμο πλάνο. Θέλω να κάνετε συγ κεκριμένη 

πρόταση. Διευκόλυνση για πόσο καιρό;  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η αναβολή θα είναι σύντομη, θα είναι της τάξεως του ενός,  δυο μηνών 

όσον αφορά την απόφαση της καταγγελίας.  Εάν είναι συντομότερη θα 

επισπεύσουμε εμείς  την διαδικασία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει  στις  7 Σεπτεμβρίου.  Μέχρι 

στις  7 Σεπτεμβρίου,  διότι  εγώ, κατά την άποψή μου, νομίζω δεν χωράει 

αναβολή το θέμα γιατί  έχουν μαζευτεί  30.000, διότι  θα πάμε όλοι μας 

κατηγορούμενοι στον Εισαγγελέα γιατί  ζημιώνουμε την περιουσία του 

Δήμου.  

 Λοιπόν,  μέχρι στις  7 του μήνα Σεπτέμβρη να δώσουμε μια 

αναβολή για να φέρει ένα σημαντικό ποσό όμως. Τα 30 χιλιάρικα δεν 

μπορεί να τα ξεπληρώσει σε δέκα χρόνια.  Θα πρέπει να τα ξεπληρώσει 

σύντομα για είναι καλυμμένο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο,  διότι  

βλέπετε οι  υπηρεσίες και πολύ σωστά, έριξαν το μπαλάκι σε μας.  

Έκαναν την εισήγηση και λένε ότι  πάρτε εσείς  απόφαση. Δεν θα 

πάρετε την σωστή απόφαση; Εσάς,  αυτός ο ανταγωνιστής τους θα μας 

πάει στον Εισαγγελέα. Αυτό είναι σίγουρο.  

 Άρα ασφαλώς υπάρχουν ανθρώπινα αισθήματα σε όλους μας και 

δείχνουμε την ανθρωπιά μας και την δείξαμε και μέχρι τώρα με την 

υπομονή που κάνουμε.  Παραπέρα δεν πάει όμως. Μέχρι στις  7 

Σεπτεμβρίου πρέπει να φέρει ένα πολύ σημαντικό ποσό που θα δείχνει  

ότι  πράγματι έχει  διάθεση  για να ξοφλήσει.   
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 Εγώ αυτή την άποψη καταθέτω. Οι συνάδελφοι μπορούν να 

τοποθετηθούν εάν έχουν διαφορετική άποψη, γιατί  όχι  θα μπει σε 

ψηφοφορία.  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εάν επιτρέπετε μια ακόμα επισήμανση. Δυο ζητήματα είναι.   

 Το πρώτο είναι ότι  σκοπεύουν ακόμα και να προχωρήσουν σε 

πώληση ακινήτου, το οποίο είναι στο όνομα της μητέρας  των 

εκμισθωτών, δηλαδή του εκμισθωτή και της εγγυήτριας αδελφής του.  

Σε εκείνη την περίπτωση θα αποπληρώσουν όλο το ποσό, γιατί  αυτή 

την στιγμή υπάρχει ένα θέμα, ότι  εάν γίνει  καταγγελία και φύγουν,  θα 

μείνει  αυτό το χρέος για πάντα στην πλάτη τους,  σε όλη τους την ζωή, 

το οποίο θα τοκίζεται κιόλας και κάποια στιγμή από εκεί  και πέρα, 

εφόσον έχουν απολέσει και οι  ρυθμίσεις  που δόθηκαν η κατοστάρα και 

η εικοσάρα, εικοσιτεσσάρα.  

Άποψή μου είναι νομικά ότι  πρώτον υπάρχει η δυνατότητα της 

πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων που ισχύει  για όλο το δημόσιο και όλα 

τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου και τοπική αυτοδιοίκηση. 

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί  κατόπιν αίτησης που θα κάν ει  

γι΄ αυτή την ρύθμιση. Το ποσό θα είναι σίγουρα σημαντικό το οποίο 

θα καταβληθεί.  Και το πλάνο αποπληρωμής θα είναι συγκεκριμένο,  

εγγράφως θα το καταθέσουν.   

Γι΄ αυτό τον λόγο ζητάμε λίγη μεγαλύτερη προθεσμία από την 

οποία δεν έχει  τίποτα  απολέσει τίποτ α ο Δήμος.  Γιατί  το τελευταίο 

που θέλω να πω, το τελευταίο που να πω και κλείνω με αυτό,  προ 

τελευταίο μάλλον,  συγνώμη, για την ανταγωνίστρια εταιρεία,  η οποία 

είναι απέναντι ,  υπάρχουν παράπονα και έχουν γίνει  καταγγελίες,  από 

όσο έχω πληροφορηθεί και από άλλους επιχειρηματίες και στο 
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υγειονομικό και στον Δήμο Σερρών. Δεν έχουν απαντηθεί ποτέ αυτές 

οι  καταγγελίες …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάνετε λάθος.   

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχουμε απαντήσεις στα χέρια μας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό θέλω  να πω όσον αφορά το ότι  ο Δήμος ως εκμισθωτής πρέπει να 

προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα. Τι εννοώ με αυτό; Ότι σε μια 

νέα δημοπρασία δεν υπάρχει περίπτωση να αποκομίσει  ο Δήμος ούτε 

το ένα τρίτο του τρέχοντος ενοικίου με αυτή την κατάσταση που έχει  

δημιουργηθεί με τον ανταγωνιστικό μαγαζί απέναντι .  Αυτό είναι 

δεδομένο.  

 Και το τελευταίο είναι ότι  προχωρώντας σε μια καταγγελία στην 

δικαστική διαδικασία,  την γνωρίζει  και ο συνάδελφός μου ο κ.  

Γαλάνης,  ούτως ή άλλως, ακόμη και τότε θα έχουν την δυνατότητ α να 

αποπληρώσουν. Το αίτημα τους είναι να γίνει  αυτό πριν επέλθουν τα 

έννομα αποτελέσματα μιας καταγγελίας.   

 Μιλάμε για ένα μήνα αναβολή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Χαλκιόπουλε ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέτε ότι  περιμένετε να 

πουλήσουμε ένα ακίνητο και όταν θα πάρου με τα λεφτά θα σας τα 

δώσουμε.  Αυτό που λέτε δεν μπορεί,  εγώ δεν νομίζω ότι  μπορεί να το 

δεχθεί  το Δημοτικό Συμβούλιο.  Που ξέρουμε εάν θα πουληθεί και δεν 
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πωλούνται ακίνητα. Δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για να αγοραστούν 

τα ακίνητα.  

 Το δεύτερο που λέτε ότ ι  και να μας διώξετε δεν θα πάρετε 

φράγκο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν το λέω εκβιαστικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο θέμα. Άλλο θέμα είναι,  άλλο θέμα είναι.  Εμείς εγώ και εγώ 

πρωτίστως πρέπει να προστατεύσω την νομιμότητα και να διαφυλάξω 

από περιπέτειες τους δημοτικούς συμβούλους.  Δεν μπορούμε να πάμε 

πέρα της 7 Σεπτεμβρίου.  Ούτε σε ένα μήνα θα δώσετε τίποτα.  Είναι 

βέβαιο αυτό.   

 Εγώ νομίζω μέχρι στις  7 Σεπτεμβρίου άντε να περιμένουμε αλλά 

παραπέρα δεν μπορούμε.  Αλλιώς θα βρεθούμε στο εδώλιο του 

κατηγορουμένου. Εγώ έχω δέκα δικαστήρια.  Με περιμένουν δέκα 

δικαστήρια από διάφορες καταγγελίες.  Έχω κουραστεί  με αυτά τα 

θέματα.  

 Από εκεί  και πέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.  Εγώ 

δεν ψηφίζω. Λέω όμως ευθαρσώς την άποψή μου.  

 Και εννοείτε συνάδελφοι άμα πάρουμε μια τέτοια απόφαση για 

το πρώτο θέμα, θα πάρουμε και για το δεύτερο, έτσι;  Είναι παρόμοια 

περίπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κύκλος ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση. Ερώτηση. Είναι κατανοητά τα προβλήματα που ανέφερε ο 

νομικός.   Η ερώτηση είναι η εξής και ίσως μπορεί να μας απαντήσει… 
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η Οικονομική Επιτροπή το συζητήσαμε,  εάν εμείς  ως Δημοτικό 

Συμβούλιο κάνουμε αυτό που λέει  ο κύριος Δήμαρχος και μέχρι την 

ημερομηνία εκείνη 7 του μηνός έχει  την δυνατότητα, κύριε Γαλάνη, 

εσείς  ξέρετε καλύτερα, να μπει στην ρύθμιση των 12 δόσεων;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  θα σας απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα. Ο κ.  Δήμαρχος,  ο κ.  

Χαλκιόπουλος κάνει  την προσπάθεια,  εκπροσωπεί τους 

συγκεκριμένους ανθρώπους,  ο κ.  Δήμαρχος όμως αποτύπωσε με τον 

πιο δραματικό τρόπο, θα έλεγα, δείχνοντας την ανθρωπιά του,  πως 

έχουν τα πράγματα.  

 Στο συμφωνητικό αυτό,  αγαπητοί συνάδελφοι,  έλεγε ότι  εάν δεν 

πληρώσεις τρεις ,  τρία μισθώματα αποτελεί  λόγο λύσης της σύμβασης.  

Ο Δήμος μέσα από τα νόμιμα πλαίσια και ο συγκεκριμένος μισθωτής 

έκανε και την ρύθμιση των 100, έκανε και την ρύθμιση την άλλη, 

εξέπεσε όμως από αυτές τις  ρυθμίσεις ,  τις  έχασε.  

 Άλλη ρύθμιση, η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή όταν είναι από 

έκτακτη αιτία των εικοσιτεσσάρων, δεν γίνεται.  Γίνεται εφάπαξ. Αυτό 

κάνει  όλο το δημόσιο.  Και οι  Εφορίες και οι  Δήμοι.  Δεν μπορείς 

δηλαδή κάθε φορά να κάνεις  την ρύθμιση των 12 δόσεων, να την 

χάνεις ,  να την ξανά κάνεις .  Δεν είναι εφικτό.   

Εγώ συμμερίζομαι τον προβληματισμό, την ανησυχία του 

μισθωτή, του συναδέλφου αλλά φυσικά ο κ.  Δήμαρχος με τον τρόπο 

που εκφράζει  την γνώμη του αποτυπώνει πως έχει  το πράγμα.  

Δηλαδή να δώσεις ένα χρονικό διάστημα, γιατί  θέλω να πω το 

εξής στοιχείο.  Η τελευταία καταβολή που έγινε ήταν 15 Ιουλίου του 

΄16,  1842,98 ευρώ. Σχεδόν ένα ενοίκιο,  λίγο παραπάνω από το έν α 
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ενοίκιο αλλά η οφειλή παραμένει  κοντά στις  30.000 ευρώ. Τι μπορεί 

να κάνει  δηλαδή μέχρι στις  7 Σεπτεμβρίου;  

Εντάξει,  από ανθρωπιά δεν το συζητώ. Ήδη αυτό το διάστημα 

τους έχουμε ενημερώσει,  όχι  από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα και από 

πρωτύτερα και εμείς  ενημερώνουμε όλους τους μισθωτές,  κύριε 

Πρόεδρε,  όχι  μόνο αυτούς,  όλους να έρθουν,  να προσέλθουν,  να 

καταβάλουν ότι  μπορούν.  

Θα θυμίσω έχουμε μια άλλη περίπτωση που ο μισθωτής πλησίασε 

σχεδόν να ξεπληρώσει την οφειλή του.  Έκανε μια προσπάθεια,  φυσικά 

δεν ήταν  αυτό το ποσό και εδώ τώρα για να είμαστε ειλικρινείς  όλα 

ξεκινούν από την δημοπρασία που δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε,  εκεί  

υπήρχαν,  υπήρχε ένας ανταγωνισμός χωρίς νόημα και έφτασε το 

μίσθωμα στα 1.700 σχεδόν ευρώ, με συγχωρείτε 1.720 ευρώ έφτασε το 

μίσθωμα γι΄ αυτόν τον χώρο. Οπότε είναι δύσκολο πάλι μια αίθουσα, 

είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μηνιαίο μίσθωμα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό 

να αντεπεξέλθουν.   

 Πραγματικά,  δεν νομίζω ότι  ο κ.  Δήμαρχος ή οι  άλλοι 

συνάδελφοι εδώ δεν κοιτάνε με ανθρωπιά την συγκεκριμένη περίπτωση 

ή όποια άλλη. Έχει δίκαιο ο συνάδελφος,  υπάρχουν τα 

κοινωνικοοικονομικά, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι πάρα 

πολύ δύσκολη αλλά σκεφτείτε ότι  είμαστε όλοι,  μας ελέγχε ι  η 

κοινωνία,  οι  ανταγωνιστές.  Μην ξεχνάτε ότι  είμαστε πάντα εμείς  στην 

μέση της σύγκρουσης πολλές φορές ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτή 

είναι η αλήθεια.  Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στους ιδιώτες,  κύριε 

Πρόεδρε.   

 Νομίζω ότι  μπορούμε να δώσουμε μια παράταση α λλά όχι  

μεγάλη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν τοποθέτηση θα κάνεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω στον κ.  Χαλκιόπουλο τον δικηγόρο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  ναι.  Τώρα και ο κ.  Γρηγοριάδης θα τοποθετηθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά και στους ανθρώπους δεν είναι θέμα ανθρωπιάς.  Το ξέρετ ε,  εσείς  

είστε νομικός τώρα. Δεν είναι θέμα ανθρωπιάς και …  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ήταν το πρώτο που έθεσα. Κοινωνο -οικονομικά όταν μιλάω για το 

συμφέρον του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  ανθρωπιάς και κοινωνικά κριτήρια και τα λοιπά. Όλοι 

συμπάσχουμε και τα λοιπά , αλλά είναι θέμα νομιμότητας.  Δηλαδή το 

ξέρετε πολύ καλά ότι  δεν παίζει  κανέναν ρόλο, να πάμε στον 

Εισαγγελέα εμείς  και να πούμε ότι  να τον λυπηθήκαμε και δεν έχει  

λεφτά και τα λοιπά. Δεν τον ενδιαφέρει.  Αφού τα ξέρετε πιο καλά από 

εμένα.  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτά που γνωρίζω, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα 

νομιμότητας για οποιονδήποτε από εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει και έτσι λέγαμε και για την Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπάρχει και είμαστε 

36 άτομα. Το ίδιο λέγαμε και για του Κανάκη. Άσε τώρα. Για όλα που 

δείξανε οι  δημοτικές αρχές και εμείς  που δείξαμε ανοχή, για όλα πάμε 
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στον Εισαγγελέα. Και πληρώνουμε δικηγόρους και πληρώνουμε τα 

πάντα από την τσέπη μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό μόνο. Απλώς ότι  αυτό που ειπώθηκε ότι  ο Δήμος δεν 

απήντησε,  κάποια στιγμή Πρόεδρε μας ήρθε μια καταγγελία που 

τρομάξαμε και εμείς  οι  ίδιοι .  Λέμε ότι  υπάρχει  τέτοιο μαγαζί,  

λειτουργεί  μέσα στην πόλη; Η καταγγελία πήγε στην Εφορία,  πήγε 

στον Εισαγγελέα, όσον αφορούσε τον Δήμο ήταν Πολεοδομία,  η 

Δ.Ε.Υ.Α. το Τμήμα  Ανάπτυξης και τα λοιπά.  

 Τελικά δεν είχε καμία καταγγελία βάση, καμία μα καμία,  

ειλικρινά,  δεν μπορούσαμε να βρούμε τους καταγγέλλοντες που είχε 

τέσσερα, πέντε ονόματα από κάτω, παρουσιάστηκαν σαν συνάδελφοι 

και δεν ήταν πραγματικά συνάδελφοι γιατί  ψάξαμ ε το σινάφι όλο,  τους 

Συλλόγους και τα λοιπά,  δεν ξέραμε,  ούτε κανένας γνώριζε αυτούς 

τους ανθρώπους και την απάντηση την δώσαμε και στην Αστυνομία.   

Δεν ξέρω εάν περιμένατε εσείς  να πάρετε απάντηση, γιατί  δεν 

κάνατε καταγγελία εσείς  από ότι  ξέρω τουλάχισ τον.  Το μαγαζί εννοώ.  

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Από όσο πληροφορήθηκα έγινε στο παρελθόν αυτό,  πριν …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πραγματικά ο καταγγελίες ήταν τόσο φοβερές,  ήρθε ένα άτομο με 

κλάματα, όλες οι  υπηρεσίες του Δήμου πήγαν,  δεν βρήκαν το 

παραμικρό. Έτσι μόνο για  να γνωρίζει  το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Λοιπόν το θέμα νομίζω ότι  ολοκληρώθηκε.  Πρόταση κύριε 

αντιδήμαρχε είναι αυτή η μικρή αναβολή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανθρώπινη προσέγγιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα κάνουμε μια προσπάθεια μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προϋπόθεση φυσικά 

ότι  θα έρθει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται και για τα δυο.  Και για το Α …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εικοστό πέμπτο δηλαδή που αφορά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα δεν έχει  σημασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι δίκαιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να σας πω, με συγχωρείτε συνάδελφοι,  πράγματι …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να σας πω. Το ένα ποσό είναι 30.000 ευρώ που ζητείται …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το άλλο είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το άλλο είναι 2.800.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη πίστωση χρόνου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα είναι ομόφωνη νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με δημοπρασία Βασίλη έγιναν όλα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το σώμα, ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την αναβολή μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Σας ευχαριστούμε και καλή σας νύκτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γεια σας.  Εικοστό έκτο θέμα είμαστε.   

 

Έγκριση καταγγελίας μισθώσεων :  

 

α) της αίθουσας δεξιώσεων των Α' Νεκροταφείων    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΠΡΑΚΤ. 2-14-2016  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

…………………………  

 

β) του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΠΡΑΚΤ.  3-14-2016  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση παραχώρησης χώρου, καθορισμός χρονικής  

διάρκειας αριθμού–είδους  πωλούμενων ειδών και τέλους  

 κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ 

ΕΥΧΩΝ”  

2016-2017.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως κάθε χρόνο είναι η ίδια σχεδόν εισήγηση. Θα γίνει  η Πολιτεία 

των Ευχών τις  συγκεκριμένες ημέρες στο Θεατράκι.  Υπάρχουν,  θα 

τοποθετηθούν δεκατρία περίπτερα από τα οποία είναι έξι  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και επτά μην υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Εάν θέλει  

κάποιος να ρωτήσει εμένα κάτι  ή τον Πρόεδρο που ε ίναι εδώ της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Ευχόμαστε καλή επιτυχία από τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δημήτρης ο Γιαννακίδης,  όχι .  Και η κυρία Γεωργούλα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 567/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

                  

ΘΕΜΑ   27ο:  
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Έγκριση σύμπραξης μελετητικών γραφείων για την σύναψη  

της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο  

“Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων”.  

14979   1-9-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι ή υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 568/2016 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό  όγδοο.  

ΘΕΜΑ   28ο:  

Έγκριση μελετών των έργων:  

α)   “Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο  

 του Δήμου Σερρών” για την υποβολή της στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού  

β) “Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Σερρών”  

γ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Καπετάν 

Μητρούση”  
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δ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως” και  

ε) “Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση έτους 2016”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Έγκριση μελετών των έργων:  

 

α)   “Κατασκευή  εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο  

 του Δήμου Σερρών” για την υποβολή της στη Γενική  

Γραμματεία Αθλητισμού  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 569/2016 )  

…………………………  

 

β) “Συντήρηση και βελτίωση αγροτικ ής και δασικής  

οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 570/2016 )  

…………………………  

 

γ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα  

 Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571/2016 )  
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…………………………  

 

δ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571Α/2016 )  

…………………………  

 

ε) “Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση έ τους 2016”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 572/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

ΘΕΜΑ   29ο:  

Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση των έργων :  

α) “Σήμανση και κατασκευή κυκλικών κόμβων”   και  

β) “Διαμόρφωση της οδού Ερμού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερωτήσεις.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κύριος Γιαννακίδη ς,  

άλλος; Κανείς.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν έχει  την δυνατότητα η υπηρεσία,  οι  τεχνικές να κάνουν αυτές τις  

μελέτες και αυτά; Βλέπω υπογραφές εκεί ,  δεν μπορούν να κάνουν αυτά 

τα πράγματα;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρώτο θέμα είναι:  Μελέτη σήμανσης όχι  μόνο σήμανσης αλ λά και 

μια περισσότερο μελέτη για να πατήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο 

κυκλοφορίας όσον αφορά αυτοί που μπαίνουν μέσα στον κυκλικό 

κόμβο να έχουν προτεραιότητα από αυτούς που έρχονται από την 

ευθεία.   

Εμείς κάναμε με τις  δικές μας υπηρεσίες αλλά έχουν απορρ ιφθεί,  

δεν ήταν επαρκείς οι  εισηγήσεις μας και οι  μελέτες μας.  Γι΄ αυτό 

ακριβώς δίνουμε την μελέτη έξω για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε πάνω σε αυτό που θέλουμε,  που ζητάμε να είμαστε 

ευρωπαϊκή πόλη και όπως οι  άλλες οι  πόλεις  της Ελλάδος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει η εισήγηση ειδική τεχνογνωσία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι΄ αυτό είπα,  η δική μας υπηρεσία προσπάθησε αλλά δεν 

ανταποκρίθηκε όσον αφορά στο αποτέλεσμα. Χρειάζεται ειδική μελέτη 

γι΄ αυτό το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τεχνογνωσία.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ειδική μελέτη όταν λέω. Τι άλλο θέλετε;   

 Για το δεύτερο δεν έχουμε αρχιτέκτονα εμείς .  Είναι σύμπραξη 

αρχιτεκτονικής και κυκλοφοριακής μελέτης,  εμείς  στον Δήμο μας δεν 

έχουμε αρχιτέκτονα αλλά και για την σύμπραξη αυτή χρειάζεται πάλι 

ειδική τεχνογνωσία,  γιατί  αυτοί έχουν και τα μέσα, έχουν και τα 

όργανα τα οποία,  όπως είπαμε,  μπορούν να μετρήσουν και τα λοιπά, 

πράγμα που λείπει  από τον Δήμο μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση ειδικός τεχνικός δεν είστε αλλά επειδή αναφέρομαι στο 

δεύτερο θέμα, πολλοί ερμηνεύουν διαφορετικά την φράση ¨οδός ήπιας 

κυκλοφορίας¨ .  Αυτό το ¨ήπια κυκλοφορία¨ .  Εσείς μπορείτε λίγο να μας 

το περιγράψετε τι  εννοείτε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.  Καταρχήν στο πρόγραμμα του ΄17 η δημοτική αρχή με 

επικεφαλής τον Δήμαρχο έχει  στόχο να εντάξει  στο τ εχνικό πρόγραμμα 

την ανάπλαση όλης της Ερμού. Την ανάπλαση.  

 Μέσα στην ανάπλαση, η οποία θα ενταχθεί  στο τεχνικό 

πρόγραμμα, είναι και αυτό που λέμε ¨ήπιας κυκλοφορίας¨ .  Τι σημαίνει  

αυτό; Ότι από την Ερμού θα διέρχονται,  σύμφωνα βέβαια και με την 

κυκλοφοριακή μελέτη η οποία πέρασε από εδώ, θα περνάνε μόνο 

αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί .  Αμφίδρομο θα είναι γι΄ αυτά 

τα δυο,  μόνο για αστικά και για ταξί.  Όσον αφορά για τα ΙΧ υπάρχει η 

μελέτη από που θα διοχετευτούν.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Δηλαδή ουσιαστικά θα σταματήσουν να διέρχονται τα ΙΧ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες τοποθετήσεις και τα λοιπά; Τοποθέτηση ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .της δημόσιας διοίκησης γενικά,  είναι τρομερό να έχουμε περίπου 30,  

40 μηχανικούς,  να βλέπω στην εισήγηση αυτή ότι  υπογράφουν οι  

υπηρεσιακοί παράγοντες με Μάστερ,  έτσι γράφουν οι  ίδιοι ,  εγώ δεν το 

λέω, αυτοί γράφουν, πολιτικός μηχανικός Μάστερ και την ίδια ώρα να 

δίνουμε μια αστεία μελέτη σε εξωτερικό συνεργάτη έξω, 13.900 ευρώ, 

που θα μπορούσε να κάνει  όλη την Δημ οτική Ενότητα Σκουτάρεως,  

όλη την αγροτική οδοποιία.   

 Εγώ δεν μπορώ να συναινέσω γενικά σε αυτού του είδους τον 

τρόπο και την διαδικασία,  δεν λέω για εξειδικευμένα πράγματα και τα 

λοιπά, αλλά δεν είναι εξειδικευμένα αυτά. Νομίζω ότι  είναι 

απαράδεκτο.  Γενικά συμβαίνει  στην δημόσια διοίκηση, για να μην 

κάνουν,  δεν μπορώ να κάνω εγώ, δηλαδή αυτοί ποια πανεπιστήμια 

βγάλανε; Οι άλλοι τεχνολόγοι που θα έρθουν από το ΤΕ Ι θα είναι σας 

λέω το πιθανότερο. Μάλλον να μην πω παιδιά θα την κάνουν,  οι  

φοιτητές θα την κάνουν την μελετούλα.  

 Αυτά πρέπει εμείς  ως αιρετοί,  όλοι μας μιλάω, δεν είναι καμία 

ιδιαίτερη μομφή προς κάπου και τα λοιπά, σιγά –σιγά να 

σταματήσουν,  γιατί  από τέτοια πράγματα καταντήσαμε και δεν ξέρω 

ακόμη που θα πάμε.   

 Εγώ λοιπόν αρνούμενος αυτή την δ ιαδικασία δεν μπορώ να 

ψηφίσω την συγκεκριμένη πίστωση γιατί  πιστεύω ότι  οι  υπηρεσιακοί 
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μας παράγοντες,  οι  υπηρεσιακοί μας επιστήμονες που επαναλαμβάνω 

υπογράφουν με Μάστερ,  μπορούν με μεγάλη ευκολία να κάνουν αυτή 

την συγκεκριμένη δουλειά.  Δεν είναι πύργο ς να θέλει  στατικά και 

πράγματα. Ένας δρόμος είναι που θα γίνει  ήπιας κυκλοφορίας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν θα πρέπει να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε,  θέλω να πω ότι  εδώ 

είναι σύμπραξη, κύριε Γάτσιο αρχιτέκτονα ο Δήμος Σερρών δεν 

διαθέτει .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 

 

Τώρα είναι δυνατόν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει,  θα τα πει  ο Δήμαρχος.  Λοιπόν,  εμείς  στην τεχνική υπηρεσία,  

γιατί  κάθε υπηρεσία έχει  τους υπαλλήλους,  η τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου,  η οποία αντεπεξέρχεται πλήρως και έχει  και πολύ φόρτο 

εργασίας,  δεν έχουμε αρχιτέκτονα. Άρα το ένα κομμάτι έφυγε.   

 Πάμε στο άλλο. Στο άλλο κομμάτι όσον αφορά την 

κυκλοφοριακή μελέτη.  Τον συγκοινωνιολόγο. Επαναλαμβάνω, εκτός 

του ότι  είναι εξειδικευμένο το θέμα, διότι  θα γίνουν και αναπλάσεις,  

δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχουν εργαλεία,  επαναλαμβάνω για 

να κάνουν τις  μετρήσεις και τα λοιπά. Δεν διαθέτει  αυτά τα όργανα ο 

Δήμος.   
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 Και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο σωστό νομίζω ότι  θα 

πρέπει να γίνει  αυτή η σύμπραξη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ το δημόσιο.  Παρόλο 

που είμαι δημόσιος υπάλληλος είμαι αγανακτισμένος και όπως 

λειτουργεί  το δημόσιο.  Και τα λέω χύμα και τσουβαλάτα εάν 

χρειαστεί ,  όμως είναι πολύ άδικο τώρα να λέμε ότι  μπορούν οι  

υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας να κάνουν αυτές τις  μελέτες και δεν 

το κάνουν,  γιατί  δεν ξέρω, δεν θέλουν ή τεμπελιάζουν.  Είναι άδικο.  

Δεν είναι ακριβώς έτσι.   

Εδώ υπάρχει αιτιολόγηση για τις  κυκλοφοριακές αυτές 

σημάνσεις και   τα  λοιπά, απαιτείται   ειδική     τεχνογνωσία.        Δεν  

την  έχουν.  Δεν μπορούν να την κάνουν αυτή την μελέτη.  Έγινε μια 

προσπάθεια και έπεσε στο κενό.   

 Όσον αφορά την Ερμού, χρειάζεται συγκοινωνιολόγος και 

αρχιτέκτονας.  Δεν έχει  η τεχνική υπηρεσία αρχιτέκτονα. Λοιπόν και 

αυτό που είπατε,  κ.  Γάτσιο,  να πάρει από την Πολεοδομία,  σήμερα 

πήρα το εικοστό έγγραφο από τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας που 

ζητάει προσωπικό και λέει  ότι  δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε,  δεν,  

δεν.  Θέλω προσωπικό.  

 Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν,  έχουμε φύγει  200 υπάλληλοι 

στην σύνταξη, ο Δήμος Σερρών έγινε ο μισός Νομός,  προσλήψεις δεν 

γίνονται,  υπάρχει  μεγάλο πρόβλημα. Συζητείστε λίγο με τους 

υπαλλήλους,  δείτε πως έχουν τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να τους 

υπερασπιστώ, υπάρχουν υπάλληλοι που δουλεύουν πάρα πολύ , που 

είναι ευσυνείδητοι,  υπάρχουν και κάποιοι  που τους δυσφημούν και 

κοντά σε αυτούς τους κάποιους δυσφημείται και όλο το δημόσιο.   
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 Να είστε βέβαιοι  ότι  ότι  μπορούμε να το κάνουμε μέσα από τις  

δικές μας υπηρεσίες το κάνουμε.  Υπάρχει,  αυτή την στιγμή υπάρ χει 

τρέλα. Δεν προλαβαίνουμε.  Μαλώνουν τα τμήματα μεταξύ τους.  Πάμε 

να μετακινήσουμε έναν υπάλληλο από ένα τμήμα γιατί  υπάρχει  μεγάλη 

ανάγκη κάπου αλλού και γίνεται σεισμός.  Γίνεται ντόμινο.  Δεν 

μπορούμε να λειτουργήσουμε.   

 Έχουμε πρόβλημα και το πρόβλημα  αυτό το έχει  όλο το δημόσιο.  

Άμα συζητήσετε με όλο το δημόσιο,  θα σας πουν τα ίδια πράγματα.  

 Έχετε άδικο σε αυτό που λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό,  δεν γίνεται.  Δεν γίνεται εάν δεν 

τα δώσουμε αυτά έξω. Δεν μπορούμε.  Δεν γίνεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και να συμπληρώσω και κάτι ,  από τον Προμηθειών περιμένουν οι  

τοπογράφοι,  περιμένουν το μηχάνημα για να κάνουν τις  λεπτομέρειες 

με το όργανο και ακόμα ένα χρόνο έχουμε και ακόμα δεν το έχουμε 

πάρει που λέτε ότι  έχει  όργανα. Μπορείτε να ρωτήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Κυρία 

Καλώτα; Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Β είναι απών ο κ.  Χατζημαργαρίτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και γιατί  δεν βγαίνεις  έξω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βγήκε έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Β απών. Η Καλώτα ναι,  ο κ.  Αναστασιάδης ναι.  η κυρία 

Γεωργούλα ναι.  Κύριε Γάτσιο; Όχι.  Κυρία Δρίγκα; Όχι.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης;  Όχι.  Η κυρία Ιλανίδου; Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και στα δυο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στα δυο. Ναι ο κ.  Ραμπότας,  ναι,  ναι.  Και ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση των έργων :  

 

α) “Σήμανση και κατασκευή κυκλικών κόμβων”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

14870   31-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 573/2016 )  

…………………………  

 

β) “Διαμόρφωση της οδού Ερμού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

14869  31-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 574/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 30ο:  

Έγκριση   Α.Π. Εργασιών των   έργων:  

α) “Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης  

σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2015”  

β) “Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας 

2015” και  

γ) “Επισκευή -συντήρηση WC 15ου και 21ου Δημοτικού  

Σχολείου Δήμου Σερρών.”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση   Α.Π. Εργασιών των   έργων:  

 

α) “Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης  

 σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2015”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

14883   31-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 575/2016 )  

…………………………  
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β) “Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση  

προσβασιμότητας 2015”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

14884  31-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 576/2016 )  

…………………………  

 

γ) “Επισκευή -συντήρηση WC 15ου και 21ου Δημοτικού  

Σχολείου Δήμου Σερρών.”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.   Γκότσης Η.  

14882  31-8-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 577/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ   31ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) “Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Ανατολικής  

Θράκης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης και Β. Βασιλείου”  

β) “Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγ ίου  

 αδέσποτων ζώων συντροφιάς”  
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14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

γ) “Κατασκευή w.c.  στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας” και  

δ) “Διάφορες επισκευές –  κατασκευές στο   Ειδικό σχολείο,  

4ο δημοτικό σχολείο,  Μουσικό σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

 

α) “Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς  

Ανατολικής Θράκης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης  

 και Β. Βασιλείου”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκό τσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 578/2016 )  

…………………………  

 

β) “Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων  

 του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 579/2016 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

 

γ) “Κατασκευή w.c.  στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 580/2016 )  

…………………………  

 

δ) “Διάφορες επισκευές –  κατασκευές στο   Ειδικό σχολείο,4ο  

δημοτικό σχολείο,  Μουσικό σχολείο και 3ο Νηπια γωγείο Σερρών”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 581/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

ΘΕΜΑ   32ο:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “  

Εφαρμογή σχεδίου  πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013”  

14885   31-8-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση μέχρι πότε είναι η παράταση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο μήνες τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

Δυο μήνες.  Ομόφωνα ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 582/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα τρία.   

ΘΕΜΑ   33ο:  

Έγκριση παράτασης της εκπόνησης   της μελέτης “Μελέτες  

 στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων και Σχολείων.”  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι για ένα μήνα νομίζω και πέντε μέρες.  Μέχρι 30 -9-2016.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 583/2016 )  

…………………………  

                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τέταρτο.   

ΘΕΜΑ 34ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός  έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου   κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 και  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

β) του ΑντιΔημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα  

Σεπτέμβριο 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα το σώμα να δεχθεί  και την μετακίνηση του δημοτικού 

συμβούλου κυρίου Καρπουχτσή Κωνσταντίνου για της 13 Σεπτεμβρίου 

μόνο αυθημερόν στην Αθήνα.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου   κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 584/2016 )  

…………………………  

 

β) του ΑντιΔημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου  

 από τις 12 έως 14  Σεπτέμβριου 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 585/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου  

 κ. Καρπουχτσή Κωνσταντίνου στις 13 -9-2016  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 586/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο.   

ΘΕΜΑ   35ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

ΑντιΔημάρχου κ .  Γρηγοριάδη   Παναγιώτη,    για    τον  

 μήνα Απρίλιο 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Και καταβολή εξόδων του κ.  Δημάρχου για τον μήνα 

Ιούλιο 2016.  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

   για τον μήνα Ιούλιο του 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 587/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

 για τον μήνα Απρίλιο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 588/2016 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   36ο:  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

 στην κα ΣΟΥΛΙΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη,  

στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο Πρόεδρος σε αυτά τα θέματα. παρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  589/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ενημερώσω το σώμα ότι  ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 

Αδελφικού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αδελφικού και η Τοπική 

Κοινότητα Αδελφικού κάνει ,  προσκαλεί όλους μας στο 10 ο  Αντάμωμα 

απανταχού Αδελφικιωτών που θα γίνει  το Σάββατ ο 3 Σεπτεμβρίου 

φυσικό στον αύλειο χώρο εκεί  πέρα του πρώην Δημοτικού Σχολείου 

20:30΄ το βράδυ. Όσοι πιστοί προσέλθετε.   

 Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Λήξη της συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

………………  

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

 

 ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                       ……………..  

 

 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

14 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  

 

 ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………. .  

 

  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ……………..  

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

 

 

………………………… .  


