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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25η του µμηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00΄ συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 2/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, 

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

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

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

παρόντες ήταν 38, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

………………….……….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη της απάντησης του κ. Δημάρχου στο με αρ. πρωτ. Φ.  

  914.2/38/Γ/4593 Σ.1044/16-11-2016 έγγραφο του Δ/ντή του Τ.ΕΘ.Α.  

  Υποστρατήγου Γεωργίου Σταθιά, με θέμα ¨Αξιοποίηση στρατοπέδων Εμμ. 

  Παπά και Παπαλουκά στις Σέρρες¨. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλων για την επιτροπή καθορισμού τιμήματος  

  εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων της παρ. 5 του άρθρου 

  186 του Ν. 3463/2006. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των 

  οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € έτους 2017 σύμφωνα με τις 

  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π. . 171/1987, όπως τροποποιήθηκε 

  με το Π. . 229/1999. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2017 σύμφωνα με την 

  παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

  ¨Επισκευές - συντηρήσεις - κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση σχετικά με εργασίες ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στο  

  αγρόκτημα ¨Κρίνος¨ Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2017 σε εφημερίδες 

  και περιοδικά. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών: 

  α) δαπάνες ενοικίασης μικροφωνικής - φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών και 

  αθλητικών εκδηλώσεων και επετειακών εκδηλώσεων και 

  β) επιλογή εταιρείας ταχυμεταφορών για την μεταφορά επιστολών και  

  μικροδεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για διαιτησίες και κριτές αθλητικών 

  εκδηλώσεων Δήμου Σερρών έτους 2017. 

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για ¨έξοδα  

  πολιτιστικών - κοινωνικών - αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων¨.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και ειδών, για το κυνοκομείο του 

  Δήμου Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2016. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση εκμίσθωσης ιδιωτικής και πιστοποιημένης αποθήκης για τις ανάγκες 

  αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων του προγράμματος επισιτιστικής 

  και βασικής υλικής συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ. 
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  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση συντήρησης - υποστήριξης συστήματος του κοινωνικού   

  ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Σερρών.   

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και ψήφιση πίστωσης  

  συνεχιζόμενης υπηρεσίας του Τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής  

  Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σερρών 

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

 

ΘΕΜΑ  16ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. 

  έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στιγμή 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση τροποποίησης ΚΑΕ εσόδων της αρ. 849/2016Α ΔΣ λόγω εκ  

  παραδρομής εγγραφής λανθασμένου ΚΑΕ.  

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Απολογισμός δράσεων του Τμήματος Τουρισμού έτους 2016 

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Marketing plan του Δήμου 

  Σερρών έτους 2017 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο  

  εξωτερικό κατά το έτος 2017 και διάθεση σχετικής πίστωσης 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση δημιουργίας έντυπου υλικού προβολής προσκυνημάτων   

  περιηγήσεων και διοργάνωσης 5ου φεστιβάλ μπουγάτσας.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

8

ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Σερρών 

  σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος.  

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου. 

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1199 

  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.  

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή 

  Ιμαρέτ - Άνω Καμενίκια. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:   Έγκριση μελετών των έργων: 

  α) Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή    

  Αγ. Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016  και 

  β) Επισκευές - συντηρήσεις - ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων  

  κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση τροποποίησης μελέτης (ως προς την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) 

  και τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών 

  έτους 2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων: 

  α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2016, 

  β) Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια της Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016 

  και 

  γ) Κατασκευή πεζοδρομίων και  βελτίωση  δημοτικών  οδών Δ.Κ. Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

  ¨Επισκευές - συντηρήσεις στο 12ο νηπιαγωγείο Σερρών, στα νηπιαγωγεία  

  Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημ. Σχολείο Άνω Μητρουσίου¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

9

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες κατασκευής 

  υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση διαγραφής χρεών: 

  α) από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  β) από χρηματικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 

  την υπ' αριθμ. 128/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Τροποποίηση της 336/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως 

  προς το σκέλος της επιβάρυνσης από τον Δήμο της τοποθέτησης της  

  ανάλογης σήμανσης στις χορηγούμενες εφεξής ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης 

  ΑΜΕΑ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιανουάριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον 

  μήνα Ιανουάριο 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση δαπάνης για εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων λόγω κήρυξης όλων  

των Δήμων της Περιφέρειας Σερρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας 

των έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις -παγετός) από 7/1 έως 

23/1/2017. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίηση της πράξης Κέντρο  

Κοινότητας  Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. 

‘Κεντρική Μακεδονία’ Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας ΕΚΤ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Ανάκληση της υπ’  αριθ. 18/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ¨Γνωμοδότηση σχετικά  

με τις εργασίες ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στο αγρόκτημα Μαρμαρά 

(Ραχωβίτσα) Δήμου Σερρών 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  

  για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου μας.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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2Η     ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .  Σπανίζει  το  φαινόμενο  

να  ξεκινάμε  νωρίς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   Εάν  υπάρχουν  κάποιες  

ανακοινώσεις ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Εάν  υπάρχουν  από  τους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  μια  ανακοίνωση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ανακοίνωση .  Βεβαίως .  Εσείς  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση  έχω  να  κάνω  επί  του  θέματος  που  θέσαμε  σε  σας  και  στο  

προεδρείο  και  δεν  υπάρχει  στην  ημερήσια  διάταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .  Θα  σας  απαντήσω .  Πρώτα  οι  ανακοινώσεις .  Ο  κύριος  

Μοσχολιός ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μετά .  Ανακοίνωση  πρώτα  από  τον  κ .  Βασίλη  Τερζή .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  1η  Σεπτεμβρίου  είχαμε  αποφασίσει  ομόφωνα  για  

την  αποδοχή  της  συγχρηματοδότησης  από  το    Υπουργείο  Εσωτερικών  
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και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  σύνδεση  των  σχολικών  

τμημάτων  ειδικής  αγωγής  από  το  φυσικό  αέριο .   

 Είμαι  στην  ευχάριστη  θέση  να  ανακοινώσω  ότι  ο  εργολάβος  και  ο  

μηχανικός  της  εταιρείας  αύριο  ξεκινούν  αυτή  την  σύνδεση  των  

σχολικών  μονάδων  ειδικής  αγωγής  με  το  φυσικό  αέριο .  Το  έργο  αυτό  

θα  φτάσει  μέχρι  και  την  αυλή  του  σχολείου .  Από  εκεί  και  πέρα  μένει  

ένα  μικρό  κομμάτι  να  συνδεθεί  πλέον ,  αυτό  ο  πύργος  με  το  φυσικό  

αέριο ,  με  τον  καυστήρα .  Μια  μικρή  δαπάνη .  

 Είχαμε ,  λοιπόν ,  μια  πολύ  ευχάριστη  πλέον  εξέλιξη .  Θυμίζω  ότι  ο  

Δήμαρχος  τότε  είχε  δώσει  την  εντολή  να  ξεπεράσουμε  όλους  τους  

γραφειοκρατικούς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  το  σώμα  λίγο  ησυχία  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συνεργάστηκαν  λοιπόν  οι  Σχολικές  Επιτροπές  με  τα  τμήματα  του  

Δήμου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  το  σώμα  για  τρίτη  φορά  λίγη  ησυχία .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συνεργάστηκαν  λοιπόν  οι  τεχνικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  μαζί  με  τις  

Σχολικές  Επιτροπές  γιατί  η  επιθυμία  όλων  μας ,  ιδιαίτερα  των  γονιών  

και  των  καθηγητών  των  ειδικών  αυτών  σχολείων ,  μιας  ιδιαίτερης  

λοιπόν  πληθυσμιακής  μονάδας ,  αύριο  πλέον  μπαίνει ,  εγκαθίσταται  εκεί  

ο  εργολάβος  και  ο  μηχανικός  της  εταιρείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μάλιστα .  Ο  κ .  Βασίλης  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε  στο  τέλος  της  προηγούμενης  συνεδρίασης  σας  έδωσα  

ένα  αίτημα  όλης  της  αντιπολίτευσης  για  εισαγωγή  ενός  θέματος  προς  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Βλέποντας  την  ημερήσια  διάταξη  

διαπιστώσαμε  ότι  το  θέμα  δεν  υπάρχει .    

Θέλω  να  μου  πείτε ,  βάσει  ποιου  κανονισμού  δεν  το  εισαγάγατε  

ως  θέμα  εσείς ,  την  στιγμή  που  ο  κανονισμός  λέει  κατηγορηματικά  ότι  

όταν  οι  αντιπολιτεύσεις  φέρουν  ένα  θέμα  είστε  υποχρεωμένος  να  το  

θέσετε  προς  συζήτηση ;  Άλλωστε ,  ούτε  καν  μας  ειδοποιήσατε ,  

τουλάχιστον ,  να  πάρετε  ένα  τηλέφωνο  και  πείτε  τους  λόγους  για  τους  

οποίους  δεν  μπαίνει  προς  συζήτηση  το  θέμα  αυτό .   

 Ο  κανονισμός  το  λέει .  Δεν  θεωρήσαμε  ότι  μπορεί  να  συμβεί  

αυτό ,  ότι  όταν  . .  θέμα  και  δεν  αποφασίζει  ο  Πρόεδρος ,  να  το  εισαγάγει  

μέσα  σε  έξι  μέρες  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  . .  εκτός  εάν  διαβάζω  

λάθος .  Ο  κανονισμός  αυτό  δεν  λέει ;  Για  ποιο  λόγο  δεν  μπήκε  ένα  θέμα  

όταν  σύσσωμη  η  αντιπολίτευση  ζητάει  να  μπει  ένα  θέμα  για  συζήτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όπως  γνωρίζετε ,  κ .  Χρυσανθίδη  πολύ  καλά ,  όταν  έρχεται  ένα  θέμα  

προς  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  οφείλει  αυτό  το  θέμα  και  η  

υπηρεσιακά  να  ωριμάσει ,  ο  αρμόδιος  εισηγητής  να  το  ετοιμάσει  και  να  

το  φέρει  ολοκληρωμένο  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Εγώ  την  επόμενη  ημέρα  ακριβώς  από  εκείνη  του  προηγούμενου  

Δημοτικού  Συμβουλίου  εγγράφως  και  υπογράφως  και  προς  τις  αρμόδιες  

υπηρεσίες  που  γνωρίζουν  το  θέμα  και  προς  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  

τον  κ .  Μυστακίδη ,  αλλά  και  προς  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  

έχω  στείλει  έγγραφο  που  ενημερώνω  ότι  μόλις  το  θέμα  είναι  έτοιμο ,  

δηλαδή  πιθανολογώ  ότι  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  είναι  
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έτοιμο ,  θα  έρθει  προς  ενημέρωση  και  προς  συζήτηση .  Ποιος  ο  

προβληματισμός ;  

 Ποιο  άρθρο  είναι  αυτό  το  οποίο  λέει  ότι  εάν  δεν  το  βάλει  ο  

Πρόεδρος ;  Αυτό  το  λέει  ο  Κανονισμός  για  ένα  θέμα  το  οποίο  φέρνει  

όχι  μόνο  η  αντιπολίτευση  αλλά  και  οκτώ  δημοτικοί  σύμβουλοι  

διαφορετικών  παρατάξεων .  Όταν  δεν  είναι  ώριμο ,  δεν  είναι  έτοιμο  ένα  

θέμα  τι  να  φέρουμε  να  συζητήσουμε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας  είπε ,  κύριε  Πρόεδρε  τα  λάθη  που  εντοπίσαμε .  Η  παράταξή  μου  δεν  

ειδοποιήθηκε .  Ο  αρχηγός  της  παράταξης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγώ  έχω  τα  επίσημα  έγγραφα  τα  οποία  έχουν  προωθηθεί .  Η  

γραμματέας  μπορεί  να  το  τεκμηριώσει  αυτό .  Με  διαβιβαστικό .  Κύριε  

Φωτιάδη  ελέγξτε ,  σας  παρακαλώ .  Οι  επικεφαλής  οι  άλλοι  των  

παρατάξεων  πήραν  το  διαβιβαστικό ;  Ερωτώ  τον  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Από  εκεί  και  πέρα  κ .  Χρυσανθίδη ,  δεν  μπορώ  να  ελέγχω  τι  θα  

διαβιβαστεί ,  εάν  τα  πήρατε  ή  δεν  τα  πήρατε .  Εάν  ένα  τηλέφωνο  το  

κάνατε  όμως  σήμερα  το  πρωί ,  θα  σας  έλεγα  το  πότε  έφυγε  το  

διαβιβαστικό .  Σε  δυο  μέρες  από  την  ημέρα  που  μου  το  επιδώσατε ,  από  

το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  δυο  μέρες  σας  διαβίβασα  την  

διαδικασία  την  οποία  ακολουθώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ο  κ .  Μοσχολιός .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Θέλω  να  απευθυνθώ  προς  τον  κ .  Δήμαρχο ,  τι  γίνεται  με  την  περίπτωση  

των  καθαρισμών  των  καναλιών  στα  χωράφια  τα  οποία  . .  πέρυσι ;  

Πρέπει  να  το  φροντίσετε  κάτι  να  γίνει  γιατί  τα  κλείσαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε  στα  θέματα  τα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

εφόσον  δεν  υπάρχουν  άλλες  ανακοινώσεις .   

 Πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  λόγω  κήρυξης  όλων  

 των  Δήμων  της  Περιφέρειας  Σερρών  σε  κατάσταση  έκτακτης  

 ανάγκης  εξαιτίας  των  έντονων  καιρικών  φαινομένων  

 (χιονοπτώσεις  -παγετός)  από  7/1 έως  23/1/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  έρχεται  κατεπειγόντως  σύμφωνα  με  το  άρθρο  158,  

παράγραφος  7 του  Ν3462/16 και  αναφέρει  ρητά  και  κατηγορηματικά  

ότι  πρέπει ,  εφόσον  προέκυψε  τέτοιο  θέμα ,  να  μπει  μετά  την  ανάθεση  

στην  πρώτη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  γι '  αυτό  και  το  

φέρνουμε  προς  συζήτηση .  Διαδικαστικά .  Συμφωνεί  το  σώμα ;   

 Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  εκτός  ημερήσιας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Βεβαίως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορεί  να  είναι  εκτός  ημερήσιας  όταν  αυτό  μας  απασχόλησε ,  όταν  

συντάξατε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  διάβασα  και  την  εφημερίδα  της  κυβερνήσεως ,  το  άρθρο  158,  

παράγραφος  7 του  Ν3462/16 για  να  πληρωθούν  αυτοί  οι  άνθρωποι .  Δεν  

γίνεται  διαφορετικά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Άρα  είναι  τακτικό  θέμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα  διότι  το  ετοίμασε  η  αρμόδια  υπηρεσία  μετά  την  ημερήσια  διάταξη .  

Δεν  θα  το  έβαζα  μέσα  εάν  το  είχε  έτοιμοι  η  υπηρεσία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  άποψή  μας  είναι  ότι  έπρεπε  να  είναι  στην  ημερήσια  διάταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα  δεν  προλάβαινε  ο  άνθρωπος .  Οι  ημερομηνίες  είναι  τόσο  πιεστικές  

που  δεν  προλάβαινε ,  ειδάλλως  θα  ήταν  τακτικό  θέμα  συζήτησης ;    

 Λοιπόν ,  διαδικαστικά  το  θέμα  συμφωνεί  το  σώμα  να  συζητηθεί ;  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Δεύτερο  θέμα .  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίηση  της  πράξης   

Κέντρο  Κοινότητας   Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  

 στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ‘Κεντρική  Μακεδονία’  Άξονας   

Προτεραιότητας  ΑΞΟ9Β  «Πρώθηση  της  κοινωνικής   

ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  ΕΚΤ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  τα  πάμε  με  την  σειρά  να  τελειώσουμε  με  το  πρώτο  θέμα  και  μετά  

να  προχωρήσουμε  στο  δεύτερο ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Πρόεδρε  σιγά  -σιγά  για  να  καταλαβαίνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   Πρώτο  θέμα  εκτός  ημερήσιας .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  δαπάνης  για  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  λόγω  

 κήρυξης  όλων  των  Δήμων  της  Περιφέρειας  Σερρών  σε  κατάσταση   

έκτακτης  ανάγκης  εξαιτίας  των  έντονων  καιρικών  φαινομένων   

(χιονοπτώσεις  -παγετός)  από  7/1 έως  23/1/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δυο  λόγια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Κύριοι  συνάδελφοι  ο  προϊστάμενος  της  Πολιτικής  Προστασίας  ο  κ .  

Σαμαράς  έπρεπε  επειγόντως  να  ετοιμάσει  για  να  πληρωθούν  οι  

άνθρωποι  αυτοί  που  μισθώσαμε  οι  πρόεδροι  των  . .που  μισθώσανε  τις  
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αλατιέρες ,  τα  γκρέιντερ ,  το  GCB και  τα  λοιπά .  Το  όλο  εγχείρημα  θέλω  

να  σας  πω  ότι  κόστισε  περίπου  16 με  17 χιλιάδες  σε  σύγκριση  με  τους  

άλλους  νομούς  Καβάλα  160 χιλιάδες .  Δήμος .  Η  Καβάλα  160.000 για  να  

αντιμετωπίσει  το  φαινόμενο .  Η  Δράμα  πάνω  από  100.000 και  εμείς  σε  

τρεις  μέρες ,  Τρίτη ,  Τετάρτη ,  Πέμπτη ,  Πέμπτη  καθαρίσαμε  τα  χωριά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Μιλάω .  Μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μιλάει .  Σας  παρακαλώ  μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  πρέπει  να  πληρωθούν  οι  άνθρωποι  αυτοί  και  λέω  επίσης  να  

δεχθείτε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ασκήσει  και  τις  αρμοδιότητες  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  λόγω  του  κατεπείγοντος ,  σύμφωνα ,  για  την  

άμεση  διάθεση  των  πιστώσεων ,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3,  του  

άρθρου  72 του  Ν3852/10 και  σύμφωνα  με  άλλους  νόμους ,  την  

παράγραφο  2 του  νόμου ,  το  άρθρο  202 του  Ν3463/06 για  να  μπορούν  

οι  άνθρωποι  άμεσα  να  πληρωθούν ,  διότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκτακτη  ανάγκη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  ασκήσει ,  επαναλαμβάνω ,  σύμφωνα  με  αυτή  την  νομοθεσία  που  σας  

είπα ,  να  καταγραφεί ,  να  το  καταγράψει  η  γραμματέας ,  να  μην  περάσει  

από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  να  ασκήσουμε  τις  αρμοδιότητες  της  

Οικονομικής  Επιτροπής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  και  η  κυρία  Καλώτα .   Το  θέμα  είναι  η  

πληρωμή  αυτών  που  εργάστηκαν .  Τρακτέρ ,  γκρέιντερ  και  τα  λοιπά .  

Μην  το  απλώσουμε  το  θέμα .  Παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  . .  με  την  Καβάλα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  πάτε ,  κύριε  Αντώνη ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Εδώ  είναι  να  

πληρώσουμε  τους  ανθρώπους  που  εργάστηκαν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  μας  λέει  ότι  η  Καβάλα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  με  ενδιαφέρει  η  Καβάλα .  Ειδικά  εμένα .  Ο  τόπος  μου  με  

ενδιαφέρει .  Μην  πάμε  στην  Καβάλα .  Παρακαλώ  πολύ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  Καβάλα  είναι  μια  ορεινή  πολιτεία  και  …Έχει  καμία  σχέση  η  Καβάλα  

με  τας  Σέρρας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καμία  απολύτως .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  μιλάει  έτσι  τουλάχιστον .  Να  μας  σέβεται  λίγο .  Σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

…Οικονομική  Επιτροπή  πάρα  πολλές  έκτακτες  Οικονομικές  Επιτροπές  

για  απίστευτα  θέματα  μικρότερης  σημασίας .  Σαφέστατα  θα  πρέπει  
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αυτοί  οι  άνθρωποι  να  πληρωθούν .  Έγινε  μια  εργασία .  Εντάξει  τώρα  το  

να  συγκρινόμαστε  με  την  Καβάλα  το  θεωρώ  . .  Οικονομική  Επιτροπή  να  

γίνει  η  ανάλυση ,  τέλος  πάντων ,   και  να  λάβουμε  γνώση  ως  

αντιπολίτευση  τι  πληρώθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία  Καλώτα  δεν  με  παρακολουθήσατε .  Ανέφερα  το  γράμμα  του  

νόμου  και  τι  ακριβώς  πρέπει  να  γίνει  για  να  πληρωθεί  αυτό  το  

προσωπικό .  Είναι  έκτακτη  ανάγκη ,  έτσι  αναφέρει  ο  νόμος  και  θα  

πρέπει  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έτσι  ακριβώς  όπως  σας  το  περιγράφω .  Διαβάστε  τον  νόμο .  Εγώ  σας  

τον  είπα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  να  σας  διευκολύνω .  Δεν  χρειάζεται  να  διαβάζετε  τον  νόμο .  Σας  

λέω  τον  νόμο  για  να  σας  διευκολύνω .  Επιβάλλει  ο  νόμος  να  φέρω  το  

θέμα  αμέσως  μετά  την  έκτακτη  ανάγκη  στο  πρώτο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

για  να  γίνει  η  αντιμισθία .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  θα  μπορούσε  να  υπάρξει  μια  ανάλυση  το  τι  πληρώθηκε ;  Το  τι  

έγινε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Φυσικά .  Ο  αρμόδιο  Αντιδήμαρχος… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Μεταξύ  Καβάλας  και  Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει  η  εισήγηση  που  αναφέρει  τα  γκρέιντερ ,  τα  τρακτέρ ,  τα  

ονοματεπώνυμα  των  ανθρώπων .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  με  διακόπτετε  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  εισήγηση  αναφέρει  όνομα ,  επώνυμο ,  αριθμός  δελτίου  ταυτότητας ,  

αριθμός  φορολογικού  μητρώου  του  καθενός  από  αυτούς  τους  

ανθρώπους  που  επέλεξαν  οι  Πρόεδροι  Δημοτικών  και  Τοπικών  

Κοινοτήτων  για  να  πληρωθούν .  Τίποτα  παραπάνω ,  τίποτα  λιγότερο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είπαμε  όχι  εμείς…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σε  παρακαλώ  κύριε  Αντώνη ,  με  διακόπτεις  πενήντα  φορές .  Το  θέμα  

μπαίνει  σε  ψηφοφορία  εάν  δεν  υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις .   

 Ο  κ .  Καρύδας .  Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Την  αμαρτία  μου  θα  την  πω .  Δόθηκε  βάρος  στα  χωριά  γιατί  μέσα  στην  

πόλη  δεν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ούτε  στα  χωριά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  θα  συζητήσουμε  το  θέμα .  Δεν  θα  συζητήσουμε  το  θέμα  τι  έγινε  και  

τι  δεν  έγινε .  Εδώ  έχουμε  συγκεκριμένη  απόφαση  να  πάρουμε .  Εάν  θα  

πρέπει  να  πληρωθούν  οι  άνθρωποι  αυτοί  ή  δεν  θα  πληρωθούν .  Τελεία  

και  παύλα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Ναι .  

Ναι ,  ναι .  Κύριε  Καρύδα ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ναι  και  οι  

υπόλοιποι  ναι  λοιπόν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  71/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  δεύτερο .  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης   

Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ   

στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική   

Μακεδονία  Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΞΟ9Β  προώθηση  της  

κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας ,   
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ο  οποίος  χρηματοδοτείται  από  το  ευρωπαϊκό  ταμείο .  

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ξανά  πες  το ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  ακούσαμε  τι  είπατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  κάνει  εισήγηση  η  κυρία  Αγιαννίδου  και  θα  τα  πει  αναλυτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πρόκειται  περί  αποδοχής  χρηματοδότης  επιχειρησιακού  προγράμματος  

για  την  φτώχεια  με  δυο  λόγια .  Έρχεται  εκτός  ημερήσιας  γιατί  

υπάρχουν  κάποιες  τροποποιήσεις ,  οι  οποίες  έχουν  καταληκτική  

ημερομηνία  και  θα  σας  αναφέρει  αυτές  τις  τροποποιήσεις  η  αρμόδια  

Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής  Μέριμνας  και  ζητώ  από  το  σώμα  να  

αποδεχθεί  διαδικαστικά  την  συζήτηση  του  θέματος .   

 Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  λόγος  στην  αρμόδια  Αντιδήμαρχο  κυρία  Αγιαννίδου .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρώτα  να  αρχίσουμε  λέγοντάς  σας  ότι  επειδή  το  πρόγραμμα  είναι  

συγχρηματοδοτούμενο  έχει  προτεραιότητα .  Άλλωστε ,  γι '  αυτό  την  

Παρασκευή  λάβαμε  από  την  αναπληρώτρια  Υπουργό  Κοινωνικής  

Ασφάλισης  και  Αλληλεγγύης   ένα  έγγραφο  με  το  οποίο  λέει  να  

μειώσουμε  στον  ελάχιστο  χρόνο ,  απευθύνεται  σε  όλο  τον  Δήμο ,  στον  

ελάχιστο  των  διαδικασιών  για  την  προκήρυξη  για  την  πρόσληψη  του  

απαιτούμενου  προσωπικού .   
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 Εδώ  έπρεπε  να  διορθώσουμε  το  σχέδιο  απόφασης  της  υλοποίησης  

με  ίδια  μέσα .  Αλλάζουμε  το  σχέδιο ,  την  σύμφωνη  γνώμη  όμως  από  την  

Διαχειριστική  Αρχή  μας  ήρθε  την  Παρασκευή  που  μας  πέρασε  20 του  

μηνός .  Έχουμε  ημερομηνίες  συγκεκριμένες  που  πρέπει  να  προλάβουμε  

και  όπως  είπαμε  έχει  προτεραιότητα  αυτό .   

 Εάν  θέλετε  μπορώ  να  σας  πω  που  ακριβώς  είναι  οι  αλλαγές ,  οι  

τροποποιήσεις .   

 Πρώτον ,  αφορούν  τα  παραδοτέα  της  πράξης ,  δηλαδή  την  μηνιαία  

έκθεση  πεπραγμένων ,  λειτουργικά  έξοδα ,  συμβάσεις ,  αναλώσιμα  και  

τα  λοιπά .  Στο  χρονοδιάγραμμα  όπως  αποτυπώνεται  από  την  

προηγούμενη  πράξη  ήταν  ημερομηνία  έναρξης   1/1/17.   

Τώρα  όμως  μας  δίνει  το  υπουργείο  άλλη  ημερομηνία ,  1η  

Απριλίου  του  ΄17. Αλλά  και  αυτή  δεν  είναι  σίγουροι  εάν  τυχόν  

τηρηθεί ,  γιατί  τρέχουν  με  γοργό  ρυθμό  οι  διαδικασίες  αλλά  δεν  είναι  

πολύ  εύκολο  να  στηθεί  ένα  τέτοιο  πρόγραμμα .  Όχι  από  εμάς ,  από  το  

υπουργείο .   

 Όσον  αφορά  τη  τρίτη  αλλαγή  ήταν  στο  σχήμα  διοίκησης .   

Υπήρχαν  δυο  ομάδες .  Η  μια  ήταν  για  την  παρακολούθηση  και  η  άλλη  

για  την  παραλαβή .  Συγχωνεύονται  τώρα  αυτές  οι  δυο  επιτροπές  και  το  

θέμα  είναι  ότι  όσον  αφορά  τις  κοινωνικές  λειτουργούς  που  θα  

προσληφθούν  στο  πρόγραμμα  η  μια  κοινωνική  λειτουργός  θα  είναι  στο  

κεντρικό  και  η  άλλη  στο  παράρτημα  ΡΟΜΑ .   

 Μέχρι  τώρα  οι  προκηρύξεις  ήταν  να  βάζαμε  ΠΕ  ή  ΤΕ ,  όμως  αυτή  

την  φορά  μας  ζήτησε  η  Διαχειριστική  Αρχή  να  είμαστε  συγκεκριμένοι ,  

δηλαδή  να  καθορίσουμε  ότι  θέλουμε  ΠΕ  ή  ΤΕ ;  Εμείς  λοιπόν  

αποφασίσαμε  να  πάρουμε  ΠΕ ,  επειδή  θα  είναι  και  συντονίστρια  για  τα  
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κεντρικά ,  θα  στεγάζονται  εδώ  σε  αυτό  το  κτίριο  και  ΤΕ  για  κοινωνική  

λειτουργό  των  ΡΟΜΑ .  

 Αυτές  είναι  οι  τροποποιήσεις  που  κάναμε .  Είμαστε  στην  διάθεσή  

σας .  Εμείς  σήμερα  ζητώ  να  ψηφίσουμε  την  αποδοχή  έγκρισης  για  

χρηματοδότηση  της  πράξης ,  την  έγκριση  του  τροποποιημένου  σχεδίου  

και  της  δημιουργία  της  ανθρωπιστικής  λογιστικής  μερίδας  για  κάθε  

κατηγορία  επιλέξιμη  δαπάνης .  Είναι  καθαρά  που  αφορά  το  λογιστήριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  από  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη ,  Αντώνη  Αναστασιάδη ,  την  

κυρία  Ιλανίδου .  παρακαλώ  να  γράφει  η  γραμματέας .  Μισό  λεπτάκι ,  

ξεκινώ  από  την  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θέλω  να  ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  μικρόφωνο  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Που  θα  στεγάζεται  αυτό  το  πρόγραμμα ;  Αφού  θα  παρέχονται  αυτές  οι  

υπηρεσίες ,  να  μας  πει  δυο  λόγια  για  το  τι  θα  παρέχει  στους  ΡΟΜΑ ;  Τι  

θα  είναι  αυτό  το  πράγμα ;   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Απαντήστε ,  ναι .    

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Το  πρόγραμμα  δεν  περνάει  τώρα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έχει  

περάσει  πάρα  πολλές  φορές  και  έχουμε  πει  ότι  θα  είναι  κάτι  σαν  

κοινωνικό  ΚΕΠ .  Θα  προσφέρει  δηλαδή  υπηρεσίες  στις  ευάλωτες  

ευπαθείς  ομάδες .  Μια  από  αυτές  τις  υπηρεσίες  και  η  οποία  είναι  πολύ  

σημαντική  και  μια  ανατροπή  πιστεύω  ως  προς  το  κομμάτι  το  δικό  μας ,  

θα  είναι  το  ΚΕΑ .  Το  καινούργιο  πρόγραμμα  που  θα  τρέχει  και  θα  πάρει  

χιλιάδες  κόσμο  με  μηδαμινό  εισόδημα  έως  πολύ  μικρό  εισόδημα .   

 Βέβαια ,  το  ΚΕΑ  θα  ξεκινήσει  πιο  μπροστά ,  πριν  ξεκινήσουν  τα  

Κέντρα  Κοινότητας ,  γιατί  βιάζεται  το   Υπουργείο .  Είδη  από  την  

ερχόμενη  εβδομάδα  θα  είμαστε  σε  ετοιμότητα  για  να  το  ξεκινήσουμε .  

Θα  στεγάζεται  το  ένα  Κέντρο  Κοινότητας  εδώ  κάτω  πλησίον  των  

Κοινωνικών  Υπηρεσιών ,  γιατί  έτσι  μας  ζητήθηκε  και  το  άλλο  για  τους  

ΡΟΜΑ  έχουν  κάνει  αναζήτηση ,  τέλος  πάντων  και  βρήκαμε  ένα  

κατάστημα ,  το  οποίο  προσπαθούμε  να  κάνουμε  βιώσιμο ,  ούτως  ώστε ,  

να  εγκατασταθεί  εκεί  η  καινούργια  δομή .   

 Κάναμε  έρευνα ,  κυρία  Ιλανίδου  πάρα  πολύ  καιρό .  Θέλαμε ,  

καταρχάς ,  να  είναι  κοντά  στην  περιοχή  των  ΡΟΜΑ .  Δυστυχώς  δεν  

βρέθηκε  κάτι  εκεί ,  αφού  κτενίσαμε ,  κυριολεκτικά  την  περιοχή ,  επειδή  

θέλει  συγκεκριμένες  προδιαγραφές .  Όπως  τουαλέτες  ΑμεΑ  και  τα  

λοιπά .  Βρέθηκε  τώρα  ένα  μαγαζί .  Είναι  περίπου  στην  πλατεία  

Εμπορίου ,  είναι  στον  δρόμο  οι  άνθρωποι  αυτοί ,  είναι  η  καλύτερη  

δυνατή  λύση .  Ετοιμάζουμε  τον  χώρο  αυτόν ,  τον  δεύτερο  χώρο .   Ο  

άλλος  είπαμε  ότι  είναι  εδώ  κάτω  στις  Κοινωνικές  Υπηρεσίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   
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Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  την  κυρία  Αγιαννίδου ,  αυτό  το  . .που  κάνει ,  δεν  

θα  μας  δημιουργήσει  πρόβλημα ;  Γιατί  συνήθως ,  με  βάση  την  εμπειρία  

που  έχουμε ,  βλέπε  ΠΕ .  Σε  περίπτωση  που  δεν ,  ΤΕ .  Δηλαδή  το  δεν  

αποκλείει  ούτε  είναι  δεσμευτικό  αλλά  θα  μας  βγάλει  από  πιθανό  

αδιέξοδο  και  νομίζω  ότι  ο  νόμος ,  έτσι  όπως  συνήθως  είναι  το  

Α .Σ .Ε .Π . ,  δεν  μας  το  αποκλείει .  Ναι ,  είμαστε  σύμφωνοι  με  αυτό  το  

οποίο  λέει  το  Υπουργείο ,  συμφωνούμε  απόλυτα ,  σε  περίπτωση  όμως  

που  δεν  υπάρχουν  αυτής  της  ειδικότητας  ΠΕ ,  πάμε  στους  ΤΕ .  Να  

υπάρχει  η  δυνατότητα  να  κινηθούμε ,  γιατί  αλλιώς ,  εάν  δεν  υπάρχει ,  θα  

πάρουμε  τον  μεθεπόμενο  μήνα .  Είναι  θέμα  τάξης  περισσότερο .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να  σας  απαντήσω .  Εγώ  το  ήθελα  πολύ  περισσότερο  από  εσάς  και  η  

αλήθεια  είναι  ότι  πρώτη  φορά  …. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  το  διαζευκτικό ,  το   η  το  διαζευκτικό  δημιουργεί  προβλήματα .  

Άλλο  σας  λέω  εγώ .  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  ΠΕ  κοινωνικοί  

λειτουργοί ,  να  αναζητήσουμε  στους  ΤΕ .  Αυτό  σας  είπα .  Δεν  είπα  ή ,  

γιατί  το  ή  δημιουργεί  προβλήματα  και  έχουμε  γνώση .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το  γραφείο  προσωπικού  μας  απάντησε  αρνητικά .  Θα  πρέπει  να  

ορίσουμε  ΠΕ  ή  ΤΕ .  Δεν  μας  έδωσε  το  δικαίωμα  εάν  δεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  αναγκαστικό  αυτό ,  κύριε  Αναστασιάδη  από  τον  Α .Σ .Ε .Π . .  

Δεχθείτε  το  όπως  σας  το  λέω ,  ασχολήθηκα  και  εγώ  με  το  θέμα .  Έτσι  το  

επιβάλει  ο  Α .Σ .Ε .Π . .  Ή  ΠΕ  ή  ΤΕ  τα  γυρίζει  πίσω .  Σας  το  λέω… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήμουνα  σαφής .  Το  ή  δημιουργεί  πρόβλημα .  
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Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το  καταλάβαμε .  Δεν  μπορούμε  να  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  τελείωσε .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτή  την  ενημέρωση  έχουμε  από  το  γραφείο  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία  Αντιδήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στο  μικρόφωνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…ΡΟΜΑ .  Αυτοί  παίρνουν  όλα  τα  επιδόματα  που  δίνει  το  κράτος .  …δεν  

υπάρχουν ;  Που  δεν  έχουν  να  φάνε  ψωμί  και  κάνετε  ειδική  μέριμνα  για  

τους  ΡΟΜΑ ;  Τι  είναι  δηλαδή  εδώ ;  Αυτή  η  κυβέρνηση  ενδιαφέρεται  για  

τους  λαθρομετανάστες ,  ενδιαφέρεται  για  τους  ΡΟΜΑ  και  για  τα  

σκυλιά .  Τίποτα  άλλο  δεν  κάνει .  Τι  είναι  τα  ΡΟΜΑ ;  Εσείς  ξέρετε  πάρα  

πολύ  καλά  ποιοι  παίρνουν  τα  επιδόματα .  Πρόνοια  τα  πάντα .  Τι  

παίρνουν  οι  φτωχοί  Έλληνες ;  Δεν  έχουν  να  φάνε  ψωμί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντώνη ,  κύριε  Αντώνη  ηρεμήστε .  Κύριε  Αντώνη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  κυρία ,  για  ποιο  λόγο  γίνεται  αυτή  η  μέριμνα  για  τους  

ΡΟΜΑ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έτσι  είναι  το  πρόγραμμα .  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  μειονότητα .  Δεν  είναι  Έλληνες ,  είναι  μειονότητα .  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  υπάρχουν  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει  να  απαντήσω .  Πέντε  Δήμοι  στην  Κεντρική  Μακεδονία  έχουν  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι  να  με  αφήσετε  να  απαντήσω .  Ναι ,  αλλά  εμένα  με  ενδιαφέρει .  

Πέντε  Δήμοι  στην  Κεντρική  Μακεδονία  μπορούν ,  εκτός  από  την  

κεντρική  δομή ,  να  πάρουν  δεύτερη  δομή .  Μέσα  στους  πέντε  είμαστε  

και  εμείς  γιατί  έχουμε  αυτόν  τον  συγκεκριμένο  αριθμό  ΡΟΜΑ .   

 Μπορούμε ,  είναι  στην  διακριτική  μας  ευχέρεια  να  μην  το  

κάνουμε  καθόλου .  Εσείς  θα  το  θέλατε  αυτό ;  Δηλαδή  να  χάσουμε  μια  

δομή  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε .  Δόθηκε  απάντηση .  Προχωράμε  σε  τοποθετήσεις .  Εάν  

υπάρχει  κάποιος  να  τοποθετηθεί  επί  του  θέματος ,  ειδάλλως  μπαίνει  σε  

ψηφοφορία .  Ψηφοφορία .  Ναι ,  ναι .  Να  μην  αναφέρω  ονόματα .  Ναι ,  ναι .  

Ο  κύριος  Αντώνης .  Ναι  μου  λες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  να  πούμε ;…. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε  και  μην  μιλάτε  μεταξύ  σας  κατά  την  διάρκεια  της  

ψηφοφορίας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Πρόεδρε  λέω  ναι  αλλά  να  καταγραφεί  αυτό  το  οποίο  είπα ,  γιατί  

πιστεύω  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πολύ  ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  ναι ,  ναι ,  ναι .  Κύριε  Φωτιάδη ;  Ναι .  Κυρία  

Ιλανίδου ;  Ναι .  Ναι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  72/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  σε  ένα  τρίτο  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  συνάδελφοι ,  το  

οποίο  με  απασχόλησε  προσωπικά  πάρα  πολύ .   

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Ανάκληση  της  υπ’   αριθ .  18/2017 απόφασης  Δ .Σ .  περί   

¨Γνωμοδότηση  σχετικά   με  τις  εργασίες  ανασκαφής   
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κρυμμένου  θησαυρού  στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά   

(Ραχωβίτσα)  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μετά  από  ενδελεχή  έρευνα  στο  θέμα  του  κρυμμένου  θησαυρού  νομίζω  

βγάλαμε  και  εμείς  θησαυρό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  κύριε ,  θέλω  να  κάνω  ανάκληση  πρώτα ,  εφόσον  συμφωνήσει  το  

σώμα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  μην  βιάζεστε .   

 Λοιπόν ,  εάν  θυμάστε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ένα  

θέμα  που  φέραμε  για  την  Ραχωβίτσα ,  Γνωμοδότηση  για  την  κάρτα  

εργασίας  ανασκαφής  κρυμμένου  θησαυρού  στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά   

Ραχωβίτσα  Δήμου  Σερρών ,  το  έφερα  για  να  κάνω  ανάκληση  της  

απόφασής  μας  και  γιατί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  . .  μην  διακόπτετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην  βιάζεσαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σε  επαφή  που  είχα  με  την  Οικονομική  Υπηρεσία   του  Δήμου ,  το  εάν  ο  

Δήμος  θα  κερδίσει  κάτι  τοις  από  τον  υποτιθέμενο  αυτό  θησαυρό ,  εάν  

βρεθεί  ο  θησαυρός ,  επειδή  και  της  Ραχωβίτσας  το  οικόπεδο  και  του  
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Κρίνου  το  οικόπεδο ,  το  οποίο  είναι  στο  έκτο  θέμα  της  ημερήσιας  

σήμερα ,  πράγματι  ήρθα  σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  αρμόδιους  

φορείς  και  πιο  συγκεκριμένα  θα  μιλήσω  με  τον  Πρόεδρο  της  

Κτηματικής  Υπηρεσίας .   

Ο  νόμος  είναι  σαφής  και  αναφέρομαι  για  όλων  την  ενημέρωση .  

Λέει  ο  νόμος  ότι  εάν  αυτός  ο  οποίος  δείχνει  που  βρίσκεται  ο  θησαυρός  

παίρνει  το  50% από  αυτό  το  οποίο  θα  ανευρεθεί ,  εφόσον  αυτό  δεν  

είναι  αρχαιολογικό  εύρημα  και  τα  λοιπά ,  το  οποίο  τότε  πάει  100% στο  

κράτος .   

Όμως ,  εάν  βρεθεί  ένα  κιλό  χρυσού ,  παραδείγματος  χάρη  και  τον  

παίρνει  το  κράτος  με  την  αρμόδια  αυτή  Επιτροπή ,  η  οποία  παρίσταται  

της  εκσκαφής  για  να  βρεθεί  ο  θησαυρός ,  παίρνει  το  κράτος  αυτό  το  

εύρημα ,  το  ένα  κιλό  χρυσού ,  υπάρχει  Εκτιμητική  Επιτροπή  που  λέει  

ότι  τόσο  άξιζε  αυτό  το  κομμάτι  του  χρυσού ,  παίρνει  το  50% το  κράτος  

και  το  50% το  δίνει  στον  κύριο  αυτό  που  έδειξε ,  που  υπέδειξε  το  μέρος  

του  κρυμμένου  θησαυρού .   

 Άρα  λοιπόν ,  ο  Δήμος  μας  ποια  ωφέλεια  θα  είχε ;  Πάνω  σε  αυτό  το  

κομμάτι  εμείς  σε  συνεργασία  με  την  Νομική  Υπηρεσία ,  η  οποία  μου  

έκανε  ένα  έγγραφο ,  νομίζω  το  πήρατε  στα  e-mail  σας ,  σας  το  

διαβίβασα  σήμερα ,  σας  το  διαβάζω  όμως  για  να  έχετε  την  πλήρη  

εικόνα .   

 Σε  συνέχεια  της  γνωμοδότησης  της  υπηρεσίας  μας  βάσει  της  

οποίας  εισάγεται  προς  συζήτηση  το  με  αριθμό  6 θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών ,  που  θα  λάβει  χώρα  στις  25/1/2017 σας  

παραθέτουμε  τα  εξής :  επειδή  διαπιστώθηκε  από  την  υπηρεσία  μας  ότι  η  

ως  άνω  γνωμοδότηση  χρήζει  περαιτέρω  διερεύνησης  ως  προς  το  

ζήτημα  εξασφάλισης  των  συμφερόντων  του  Δήμου  Σερρών ,  
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προκειμένου  να  δοθεί  από  αυτόν  η  συναίνεση  για  την  πραγματοποίηση  

ανασκαφών  για  την  ανεύρεση  θησαυρού  εντός  ακινήτου  ιδιοκτησίας  

μας  στην  περιοχή  του  Κρίνου  αλλά  αναφέρει  και  Ραχωβίτσας  μετά ,  

κρίνεται  συνετό  να  προηγηθεί  η  σύνταξη  συμβολαιογραφικής  πράξης  

μεταξύ  του  καταδείκτη  και  του  Δήμου  Σερρών ,  ούτως  ώστε ,  σε  

περίπτωση  ανεύρεσης  του  θησαυρού  και  εκτίμησής  του ,  να  είναι  

κατοχυρωμένα  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  Σερρών ,  διότι  αλλιώς  δεν  θα  

προέκυπτε  τίποτα  προς  όφελος  του  Δήμου .   

 Συμπερασματικά ,  κρίνεται  αναγκαίο  να  αναβληθεί  το  

συγκεκριμένο  θέμα  της  συνεδρίασης  για  να  προηγηθεί  η  σύνταξη  της  

εν  λόγω  συμβολαιογραφικής  πράξης  και  έπειτα  να  δοθεί  η  συναίνεση  

για  την  διενέργεια  της  ανασκαφής .   

 Σημειώνεται  επίσης ,  ότι  κατόπιν  όλων  των  παραπάνω  

διαπιστώσεων ,  κρίνεται  αναγκαίο  να  αναβληθεί  η  με  αριθμό  18/2017 

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών  με  την  οποία  δόθηκε  από  τον  

Δήμο  Σερρών  δυνάμει  παρόμοιας  γνωμοδοτήσεως  της  υπηρεσίας  μας  η  

συναίνεση  για  διενέργεια  ανασκαφής  σε  ακίνητο  του  Δήμου  Σερρών  

στην  περιοχή  της  Ραχωβίτσας  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  ως  

άνω  διαδικασία  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  προς  εξασφάλιση  των  

συμφερόντων  του  Δήμου  Σερρών .  

 Γι '  αυτό  το  φέρνω  το  θέμα  αυτό ,  την  απόφαση  18/2017 να  την  

ανακαλέσουμε ,  εφόσον  συναινεί  και  συμφωνεί  το  σώμα .   

 Συμφωνεί  το  σώμα  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εννοείται  ότι  όταν  θα  φτάσουμε  στο  έκτο  θα  το  ανακαλέσουμε .   
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Θέμα  4ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  προγραμματισμού  προσλήψεων  τακτικού  

 ανταποδοτικού  χαρακτήρα  για  την  αντιμετώπιση   

των  αναγκών  του  Δήμου  μας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  ευχαριστώ  και  προχωρώ  σε  ένα  τελευταίο  θέμα  από  τον  αρμόδιο  

εντεταλμένο  της  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  κ .  Παντελή  Χράπα  σχετικά  

με  πρόσληψη  προσωπικού  στο  τμήμα  Καθαριότητας  και  γιατί  

κατεπειγόντως ;  Διότι  διαδικασία  νομική  απαγορεύει  να  πάρουμε  

προσωπικό  μετά  την  31η  Ιανουαρίου  του  ΄17. Γι '  αυτό  τον  λόγο  

έρχεται  κατεπειγόντως  και  εφόσον  συναινεί  και  συμφωνεί  το  σώμα  να  

προχωρήσουμε  στην  εισήγηση .   

 Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  λόγος  σε  σας  κύριε  Χράπα .    

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  σήμερα  βρισκόμαστε  στην  ευχάριστη  

θέση  να  ανακοινώσουμε  ότι  πλέον  μπορούμε  να  προσλάβουμε  μόνιμο  

προσωπικό  . .Καθαριότητας .  Μετά  από  την  ανακοίνωση  της  κυβέρνησης  

ότι  επιτρέπεται  σε  υπηρεσίες  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  οι  προσλήψεις  

και  μετά  την  ενημέρωση  που  είχαμε  από  τον  προγραμματισμό  

προσλήψεων ,  ο  οποίος  υποχρεωτικά  πρέπει  να  δοθεί  στην  
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Αποκεντρωμένη  για  έγκριση  έως  31 Ιανουαρίου  του  ΄16, σήμερα  

είχαμε  και  την  διάθεση  πίστωσης  από  το  Λογιστήριο  του  δήμου  

Σερρών ,  ότι  επιτρέπεται  και  έχουμε  την  δυνατότητα  να  κάνουμε  αυτές  

τις  προσλήψεις ,  μας  ανακοίνωσε  και  το  γραφείο  προσωπικού  του  

Δήμου  Σερρών  τις  κενές  οργανικές  θέσεις  οι  οποίες  έχουν  καταργηθεί  

και  είναι  δέκα  εργατών  καθαριότητας  στον  Δήμο  Σερρών ,  γι '  αυτό  τον  

λόγο  προχωρούμε  και  εισηγούμαστε  την  έγκρισή  σας  για  να  προβούμε  

στην  πρόσληψη  μόνιμου  προσωπικού  ΥΕ  εργατών  καθαριότητας ,  δέκα  

στον  αριθμό  στον  Δήμο  Σερρών .   

 Όπως  σας  είπε  και  ο  Πρόεδρος  πριν  από  λίγο ,  το  κατεπείγον  

είναι  επειδή  31 Ιανουαρίου  είναι  η  ημερομηνία  η  οποία  είναι  

καταλυτική  και  έπρεπε  σήμερα  να  επικαιροποιήσουμε  και  τον  

προϋπολογισμό  μας ,  να  δούμε  ακριβώς  . .οπός  καταλαβαίνετε  ναι  μεν  

θέλουμε  να  κάνουμε  προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού ,  από  την  άλλη  

πρέπει  να  είμαστε  και  προσεκτικοί ,  να  μην  ξεφύγουμε  πολύ  στις  

δαπάνες ,  έτσι  ώστε  να  μην  αναγκαστούμε  να  πάψε  σε  αυξήσεις  

δημοτικών  τελών .   

 Αυτός  ήταν   ο  λόγος  που  καθυστερήσαμε  και  πάρα  πολύ ,  για  να  

μπορούμε  να  είμαστε  σίγουροι  στην  απόφαση  που  θα  πάρουμε  σήμερα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι  σε  συνεργασία  που  είχαμε  με  τον  Αντιδήμαρχο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

36

καταλήξαμε  σε  αυτό  το  συμπέρασμα  μετά  από  πολύ  προσεκτική  μελέτη  

των  οικονομικών  δεδομένων .   

Θα  σας  θυμίσω  ότι  σήμερα  έχουμε  θέμα  την  εκτέλεση  του  

προϋπολογισμού  του  ΄16, αφού  επομένως  επικαιροποιήσαμε  τα  

οικονομικά  του  Δήμου  και  είδαμε  ότι  έχουμε  την  δυνατότητα  χωρίς  να  

προχωρήσουμε  σε  καμία ,  σε  μερική  αύξηση ,  δηλαδή  χωρίς  να  

χρειαστεί  να  κάνουμε  κάποια  άλλη  κίνηση  ότι  μπορούμε  και  με  την  

απομάκρυνση  λόγω  συνταξιοδότησης  αλλά  και  με  άλλες  διακοπές  

δαπανών  που  θα  χρειαστεί  να  γίνουν ,  θα  προχωρήσουμε  σε  αυτό  που  

έχει  πολύ  μεγάλη  ανάγκη  το  τμήμα  Καθαριότητας ,  προσωπικό  δέκα  

εργατών .  

 Φυσικά ,  όπως  αντιλαμβάνεστε  η  διαδικασία  θα  είναι  η  

ενδεδειγμένη  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  . . .απορίες  και  εκπλήξεις  και  

παρεξηγήσεις ,  νόμιμη  διαδικασία  μέσω  Α .ΣΕ .Π . .  Θα  επακολουθήσει  η  

αποστολή  της  απόφασης  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση ,  θα  πάρουμε  τις  απαραίτητες  εγκρίσεις  και  

μετά  από  μήνες  θα  βγει  η  προκήρυξη  στον  αέρα ,  όπως  σας  είπα  μέσω  

της  διαδικασίας  του  Α .Σ .ΕΠ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύκλος  ερωτήσεων  συνάδελφοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτάκι .  Ερώτηση  θα  κάνετε  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  θα  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Προηγούνται  οι  ερωτήσεις .  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις .  Ερωτήσεις  δεν  

υπάρχουν ,  πάμε  σε  τοποθετήσεις .  Η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Άλλος  κανείς , .  Παρακαλώ  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  επισήμανση .  Μακάρι  να  γίνονταν  τέτοιες  

προσλήψεις  και  το  προσωπικό  αυτά  τα  δέκα  άτομα  να  παραμείνουν  

στην  θέση  τους ,  γιατί  πάντα  ακλουθείτε  η  σωστή  μέθοδος ,  συνήθως  

πονάει  το  χέρι ,  το  πόδι ,   κάποιοι  φέρνουν  χαρτιά  από  τον  γιατρό ,  ένα  

χαρτί  του  Γυμνασίου  και  . .  και  πάλι  η  υπηρεσία  Καθαριότητας  πάσχει .  

Να  έρθουν  οι  δέκα  και  να  μείνουν  στην  θέση  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  το  θέμα  είναι  σημαντικό .  Το  Α .Σ .Ε .Π .  δεν  έχει  την  

γνώση  εκείνη  την  ικανή ,  με  αποτέλεσμα  να  . .  τους  ανθρώπους  και  να  

μην  μπορείτε  να  κάνετε  την  δουλειά  σας .  Μόνο  με  επιλογή  μπορεί  να  

επιλέξεις  ικανά  άτομα  για  να  κάνουν  αυτή  την  εργασία .  Το  Α .Σ .Ε .Π .  

είναι  η  κατάρα  της  Ελλάδος .  Πρέπει  να  καταργηθεί  διότι  δεν  στέλνει  

ικανούς  ανθρώπους .  Τι  θα  πει  μόρια  κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  έχει  δέκα  

παιδιά  και  . .  ανάπηρος  και  τα  λοιπά ;  Δεν  μπορεί  να  μας  κάνει  την  

δουλειά ,  το  καταλαβαίνετε ;  Να  κάνετε  επιλογή  και  να  επιλέξετε  υγιή  

παιδιά  και  δυνατά  να  κάνουμε  την  δουλειά  μας .  Τι  πάει  να  πει  

Α .Σ .Ε .Π .  δηλαδή ;  Κρίμα  είναι .  Όλοι  είναι  ανίκανοι .  Όλοι  άρρωστοι  

είναι .  Την  άλλη  μέρα  πάνε  στα  νοσοκομεία .   

 Ενώ  άμα  κάνεις  εσύ  επιλογή  Δήμαρχε  και  διαλέξεις  ικανούς  

ανθρώπους ,  θα  δουλέψουν .  Ξέρεις  τι  άτομα  πρέπει  να  πάρεις .  Νέα  
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παιδιά  δυνατά .  Κακώς  το  κάνετε  με  το  Α .Σ .Ε .Π . ,  αυτή  είναι  η  γνώμη  

μου .  Ανίκανοι  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…πλέον  οι  μετατάξεις  γίνονται  αυτές  οι  λίγες  που  γίνονται  μόνο  βάσει  

των  κανονισμών  και  των  νόμων  που  υφίστανται  στην  Ελλάδα  και  στην  

Δήμο  Σερρών .  Είναι  πάρα  πολύ  λίγες  αυτές ,  για  ειδικούς  λόγους  

κυρίως  μπορεί  να  γίνουν  μετατάξεις  από  ανήμπορους  εργάτες  οι  οποίοι  

δεν  μπορούν  να  συνεχίσουν  την  δουλειά  και  όσον  αφορά  για  την  

μέθοδο  της  πρόσληψης ,  αυτοί  είναι  οι  νόμοι  της  χώρας  και  οφείλουμε  

να  τους  ακολουθήσουμε ,  άσχετα  εάν  διαφωνούμε  ή  συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  μου  επιτρέπετε  ένα  σχόλιο ;  Σας  παρακαλώ  πολύ  έχει  

ενδιαφέρον .  Το  ότι  μετατάχθηκαν  υπάλληλοι  από  την  Καθαριότητα  σε  

άλλες  υπηρεσίες  του  Δήμου  είναι  ένας  αστικός  μύθος .  Όταν  το  ΄11 

αναλάβαμε  την  διοίκηση  του  Δήμου  και  ερεύνησα  το  θέμα ,  είδα  μια ,  

δυο ,  τρεις  περιπτώσεις  για  λόγους  ιατρικούς  επιτροπών ,  που  δεν  

μπορούσε  κανείς  να  τις  αμφισβητήσει .  Οι  Επιτροπές  στις  οποίες  

εκλαμβάνονται  γιατροί  και  δεν  μπορεί  κανείς  να  αμφισβητήσει  τα  

συγκεκριμένα  αποτελέσματα .   

 Πριν  από  το  ΄11 τώρα  εάν  συνέβησαν  και  πριν  από  το  ΄11, δεν  το  

συζητώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  όχι ,  για  όνομα  του  Θεού  δηλαδή .   Το  θέμα  ολοκληρώθηκε .  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  να  μη  βάζω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  73/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στην  ημερήσια  διάταξη ,  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  

Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  ή  μη  της  απάντησης  του  κ .  Δημάρχου  στο  με   

αρ .  πρωτ .  Φ .  914.2/38/Γ /4593 Σ .1044/16-11-2016 έγγραφο   

του  Δ /ντή  του  Τ .ΕΘ .Α .  Υποστρατήγου  Γεωργίου  Σταθιά ,  με  θέμα   

¨Αξιοποίηση  στρατοπέδων  Εμμ .  Παπά  και  Παπαλουκά  στις  Σέρρες¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  οποίος  έχει  και  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  θα  πω  αυτά  που  είναι  

γραμμένα  στην  εισήγηση .  Εάν  θέλετε  να  τα  επαναλάβω ,  εάν  δεν  έχετε  

διαβάσει  την  εισήγηση  πολύ  ευχαρίστως .  Εάν  δεν  θέλετε  να  τα  

επαναλάβω ,  είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  ερωτήσεις .  

 Θέλετε  να  την  ξανά  κάνω  την  εισήγηση ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  έχουμε  διαβάσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  νομίζετε  ότι  δεν  πρέπει  να  τα  επαναλάβω ,  μπορούμε  να  τα  πούμε  

στις  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύκλος  ερωτήσεων .   Επί  της  απάντησης  αυτής .  Έγκριση  επί  της  

απάντησης .  Ο  κύριος  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις ,  ναι .   Άλλος ;  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  και  άλλος ;  

Κανείς ; .  Ωραία .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  δεν  καλυφθεί  και  η  κυρία  Ιλανίδου .  Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Το  πρώτο  που  ήθελα  να  ρωτήσω  ως  παράταξη  είναι  το  εξής :  υπάρχει  

ένα  κείμενο ,  αυτό  το  κείμενο ,  προφανώς ,  δεν  είναι  η  τελική  συμφωνία .  

Θα  υπάρξει  ξανά ,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  . .και  θα  προχωρήσουμε  

σε  τρίτη  έγκριση ;   

 Δεύτερη  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   
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..αιφνιδίως  μέσα  στο  καλοκαίρι  μετά  τον  Ιούλιο ,  κατά  τα  μέσα  Ιουλίου  

και  τον  Αύγουστο  οι  Αποθήκες  Πυρομαχικών  του  Λευκώνα  βγήκαν  από  

την  διαδικασία  συμφωνίας .  Για  ποιο  λόγο ;   

 Επίσης ,  η  αναφορά  στο  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη ,  δεν  

καταλαβαίνω  πώς  είναι  ενεργό  και  την  ίδια  στιγμή  ακριβώς  λέμε  ότι  

μπορούμε  να  το  πολεοδομήσουμε  και  να  το  χρησιμοποιήσουμε  ως  

μητροπολιτικό  πάρκο  και  τα  λοιπά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σήμερα  ψηφίζουμε  το  πλαίσιο  της  συμφωνίας .  Το  τελικό  πλαίσιο  της  

συμφωνίας .  Μετά  από  αυτό  θα  γίνουν  συμβόλαια .  Στα  συμβόλαια  θα  

υπάρξουν  συγκεκριμένα  πράγματα ,  θα  γραφτούν ,  τα  οποία  θα  ξανά  

έρθουν  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  εγκριθούν  ή  όχι .  Αυτή  

είναι  η  διαδικασία .  

 Όσον  αφορά  τις  Αποθήκες  Πυρομαχικών  Λευκώνα ,  τις  Αποθήκες  

Πυρομαχικών  Λευκώνα  στις  12 Ιανουαρίου  που  πήγα  στην  σύσκεψη  

ήθελε  το  υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  και  συγκεκριμένα  ο  Διευθυντής  

του  Ταμείου  Εθνικής  Άμυνας ,  ήθελε  να  τα  εκμεταλλευτεί  αμέσως  το  

υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  το  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας .  Το  στρατόπεδο  

αυτό .   

 Τους  είπαμε  ότι  αυτό  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Θέλανε  να  καλέσουν  

επενδυτές  και  τα  λοιπά  για  να  το  αξιοποιήσουν .  Τους  λέω  ότι  αυτό  δεν  

μπορεί  να  γίνει ,  υπάρχει  ένας  Ιππικός  Όμιλος  που  επί  χρόνια  

δραστηριοποιείται  με  πολύ  μεγάλη  επιτυχία  και  προσφορά  στην  τοπική  

μας  κοινωνία .   

Ο  Ιππικός  Όμιλος  πρέπει  να  παραμείνει ,  η  θέση  μου  είναι  αυτή .  

Ακολούθησε ,  υπήρξε  εδώ  μια  διαφωνία .  Ακολούθησε  δεύτερη  

συνάντηση  την  άλλη  μέρα   με  τον  Διευθυντή  του  Ταμείου  Εθνικής  
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Άμυνας  τον  κ .  Σταθιά ,  ο  οποίος  μου  είπε  ότι  θα  παραχωρηθούν  κατά  

χρήση  για  49 χρόνια  στον  Ιππικό  Όμιλο  οι  Αποθήκες  Πυρομαχικών  

Λευκώνα  και  μάλιστα  πρέπει  να  καταθέσουν  αίτημα ,  για  να  καταθέσει  

αίτημα  ο  Ιππικός  Όμιλος .   

 Αμέσως  μόλις  γύρισα  βρέθηκα  με  τον  Ιππικό  Όμιλο .  Φυσικά  

είχαμε  βρεθεί ,  με  είχαν  καλέσει  ο  άνθρωποι  πριν  από  ενάμιση  μήνα  

εκεί  θορυβημένοι  από  τις  εξελίξεις  και  τι  θα  γίνει  με  τον  Ιππικό  

Όμιλο ,  τους  είχα  πει  ότι  το  θέμα  δεν  έκλεισε ,  το  πολεμάμε ,  είμαι  

αισιόδοξος  ότι  δεν  φύγετε  από  εκεί .  Τους  είπα  τι  συνέβη  στο  Ταμείο  

Εθνικής  Άμυνας  αμέσως  μόλις  ήρθαν  και  κατέθεσαν  αίτημα  στον  κ .  

Σταθιά ,  στο  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας  προκειμένου  να  τους  παραχωρηθεί  

αυτή  η  έκταση  για  49 χρόνια .  Δηλαδή  οι  Αποθήκες  Πυρομαχικών  

Λευκώνα  στην  ουσία  πάλι  θα  παραδοθούν  στην  τοπική  κοινωνία .  Εδώ .   

 Όσον  αφορά  το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη ,  δεν  ξέρω  τα  είπαμε  

πάρα  πολλές  φορές ,  δεν  πειράζει ,  θα  τα  ξαναπούμε ,  το  στρατόπεδο  

Κολοκοτρώνη  ανήκει  στο  υπουργείο  Οικονομίας .  Στο  υπουργείο  

Οικονομικών .  Αυτά  τα  είχαμε  πει ,  φυσικά ,  όταν  κάναμε  πάμπολλες  

συζητήσεις  το  2011.   

 Υπάρχει  εδώ  η  απάντηση .  Είχαμε  καταθέσει  αίτημα  και  στις  

19/7/11 μας  απάντησε  η  Κτηματική  Υπηρεσία  εδώ ,  η  τοπική  και  μας  

λέει  ότι  το  στρατόπεδο  αυτό  ανήκει  στο  υπουργείο  Οικονομικών .  Το  

διεκδικεί ,  φυσικά  και  το  υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  το  Ταμείο  

Εθνικής  Άμυνας  και  μου  είπαν  ότι  θα  πάνε  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια ,  

δεν  ξέρω  που ,  για  να  πάρουν  την  κυριότητα .  Αυτό  είναι  ένα  θέμα  δικό  

τους .   

 Σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  αυτά  τα  καταθέτω  ξανά ,  δεν  ξέρω ,  για  

δέκατη  φορά ,  στην  γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  σύμφωνα  
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με  τον  νόμο  που  υπάρχει ,  επειδή  ανήκει  στο  υπουργείο  Οικονομικών ,  

εφόσον  μπει  στο  σχέδιο  πόλης  η  έκταση  αυτή  ο  Δήμος  μπορεί  να  κάνει  

πολεοδόμηση  και  πρέπει  να  κάνει  πολεοδόμηση  και  οι  κοινόχρηστοι  

χώροι ,  πλατείες ,  χώροι  πρασίνου  και  τα  λοιπά ,  περιέρχονται  

αυτομάτως  στον  Δήμο .  Στην  ιδιοκτησία  του  Δήμου .  Οι  άλλοι  χώροι  

που  είναι  για  πολιτιστικές  δραστηριότητες ,  κοινωνικές  δραστηριότητες  

και  τα  λοιπά ,  μπορεί  σύμφωνα  με  τον  νόμο  πάλι ,  πάντα ,  μπορεί  να  τις  

αγοράσει  ο  Δήμος  στην  μισή  τιμή .   

 Αυτό  το  καταθέτω  και  πάλι  στην  γραμματεία  και  είναι  στην  

διάθεση  του  κάθε  δημοτικού  συμβούλου  για  να  το  διαβάσει .   

 Αυτά  όσον  αφορά  το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη  και  οι  ερωτήσεις  

που  προηγήθηκαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλες  ερωτήσεις ;   Ο  επόμενος ,  ο  κ .  Γάτσιος .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θεωρώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  χρήσιμο  για  την  απόφασή  μας  σήμερα  και  θα  

ήθελα  να  ρωτήσω ,  εάν  υπάρχει  μια  προσέγγιση  του  κόστους  της  

υλοποίησης  των  υποδομών  στον  χώρο  που  έχει ,  το  θεωρώ  χρήσιμο  για  

την  απόφασή  μας  εννοώ ,  στον  χώρο  που  έχει  πολεοδομηθεί  πρώτον  και  

δεύτερον ,  εάν  υπάρχει  δέσμευση ,  χρονική  δέσμευση  σε  συγκεκριμένο  

στάδια  να  υλοποιηθούν  τα  παραπάνω  έργα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  καμία  δέσμευση  υλοποίησης  των  έργων  αυτών .  Όσον  

αφορά  το  κόστος ,  το  κόστος  των  υποδομών  θα  προκύψει  μέσα  από  

μελέτες .  Δεν  θα  σας  απαντήσω  τώρα .  Όσον  αφορά  το  πώς  θα  γίνουν  τα  

έργα  αυτά  εκεί ,  θα  γίνουν  όπως  γίνονται  σε  όλες  τις  περιοχές .  Το  

αποχετευτικό  Σκουτάρεως  -Μητρουσίου ,  το  αποχετευτικό  Σιγής ,  το  
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έργο  ύδρευσης  στο  Ιμαρέτ  πώς  έγιναν ;  Μέσα  από  προγράμματα  θα  

υλοποιηθούν  και  αυτά  τα  έργα  των   υποδομών .  Αυτή  είναι  η  απάντησή  

μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  επόμενος  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .  Για  ποιο  λόγο  κάνατε  

την  πολεοδόμηση ;  Η  πολεοδόμηση  για  ποιο  λόγο  έγινε ;  Για  ποιο  λόγο  

δίνετε  τροφή  στον  Στρατό ;  Για  ποιο  λόγο  θα  γίνει  η  πολεοδόμηση ;  Τι  

ωφέλεια  έχει  ο  Δήμος ,  μπορείτε  να  μας  πείτε ;  Πληρώνει ,  ο  Στρατός  

πληρώνει  εισφορά  σε  χρήμα  ή  εισφορά  σε  γη ;  Που  είναι  αυτά  τα  οφέλη  

του  Δήμου  και  κάνετε  πολεοδόμηση  χωρίς  να  ρωτήσετε  κανέναν ;  Με  

ποιο  δικαίωμα  κάνετε  τέτοια  πράγματα  και  κάνετε  κακό  στην  πόλη ;  

Μεγάλο  κακό  κάνετε  στην  πόλη ,  δεν  το  καταλαβαίνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σαφής  η  ερώτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  να  μου  πει ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σαφή  η  ερώτησή  σας  λέω ,  να  απαντήσει  ο  κ .  Μυστακίδης  γιατί  έγινε  η  

πολεοδόμηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία ,  θα  σας  απαντήσει .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   
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Η  πολεοδόμηση ,  κύριε  Αναστασιάδη ,  δεν  ήταν  αυτοσκοπός .  Δεν  έγινε  

πολεοδόμηση  για  την  πολεοδόμηση .  Η  πολεοδόμηση  θα  είναι  ένα  

εργαλείο  το  οποίο  είναι  προαπαιτούμενο  για  να  γίνει  αυτή  η  

μεταβίβαση  της  κυριότητας  στο  Δήμο  μέσα  από  κάποιο  νόμο .  Από  τον  

Ν2745/99.  Αυτό  ήταν  η  προϋπόθεση  για  να  γίνει  πολεοδόμηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  τον  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  σας  

παρακαλώ  μην  διακόπτετε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Πολλά  ακούγονται  εδώ  μέσα  και  στις  τηλεοράσεις .  Λοιπόν ,  εκεί  πέρα  

στο  υπουργείο ,  ακούστε  να  δείτε  τώρα ,  ο  καθένας  ότι  θυμάται  και  ότι  

σκέφτεται  όταν  κοιμάται  δεν  μπορεί  να  το  φέρνει  σαν  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  . .  στις  τηλεοράσεις .  Λοιπόν ,  στο  υπουργείο  

υπάρχουν… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  βγήκα  ποτέ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  μην  τον  διακόπτετε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Όλοι  οι  Δήμοι  είναι  με  φακέλους  στο  υπουργείο .  Στο  Υ .Π .Ε .Κ .Α .  Όλοι  

ζητούσαν  την  πολεοδόμηση  και  να  γίνει  συμφωνία  με  το  στρατόπεδο  

με  τον  νόμο  αυτό .  Ο  Δήμος  Καβάλας ,  ο  Δήμος  Δράμας ,  το  Κιλκίς ,  

Πέλλας ,  όλοι  και  οι  μόνοι  που  προχωρήσαμε  αυτή  την  δουλειά  

ήμασταν  εμείς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

46

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε .  Δέκα  φορές  σας  το  έχω  πει .  Κάνατε  ερώτηση ,  

περιμένετε  απάντηση .  Τελειώσαμε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή  πολλά  ακούσαμε ,  όλη  η  Ελλάδα  δηλαδή  ήταν  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  ολοκληρώστε  κύριε  Μυστακίδη .  Δεν  ικανοποιείται .  Δεν  ξέρω  

τι  απάντηση  θέλει  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Εσείς  απαντήσατε  ότι  

σύμφωνα  με  τον  νόμο  έπρεπε  να  γίνει  πολεοδόμηση .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για  να  προχωρήσει…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  δεν  ικανοποιείται  ο  καθένας  με  τις  απαντήσεις  είναι  πρόβλημα  

δικό  του .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Όλη  η  Ελλάδα  είχε  ένα  στόχο .  Όλη  η  Ελλάδα  επιθυμούσε  κάτι ,  

επιθυμούσε  αυτή  την  συμφωνία  με  τον  Στρατό .  Οι  μόνοι  που  το  

πετύχανε  ήμασταν  εμείς .  Δώσαμε  το  16% και  το  84 το  κρατήσαμε  εμείς  

και  εμείς  εδώ  οι  Σερραίοι  αναρωτιόμαστε  και  διαφωνούμε  τελικά  γι '  

αυτό  που  θεωρείται  μεγάλη  επιτυχία  από  όλους  τους  υπόλοιπους  

Έλληνες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μεγάλη  αποτυχία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν ,  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος .  Σας  παρακαλώ  πολύ  

συνάδελφοι  θα  σέβεστε  και  τον  χώρο  όπως  η  πλειονότητα  των  

δημοτικών  συμβούλων .  Δεν  θέλω  να  πετάγεστε .  Σας  παρακαλώ  πάρα  

πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αφορά  την  πόλη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τελειώσατε  με  την  απάντηση ,  την  πήρατε .   Κύριε  Αντώνη  εάν  δεν  σας  

άρεσε  με  γεια  σας  με  χαρά  σας .  Λοιπόν ,  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος .  

Η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  

κ .  Στεργίου ,  ο  Αντιδήμαρχος  . .και  ο  κ .  Γαλάνης  και  ο  κ .  Ραμπότας .   

 Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  σήμερα  περιττό  να  σας  αναφέρω  και  να  

σας  πω  ότι  έχουμε  μια  ιδιαίτερη  συζήτηση ,  η  οποία  απασχόλησε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  πολλά  χρόνια .   

 Το  πρώτο  ερώτημα  που  μπαίνει  είναι ,  γίνεται  με  τον  καλύτερο  

δυνατό  τρόπο ;  Γίνεται  επ’  ωφελεία  των  δημοτών  του  Δήμου ;   

 Είδαμε  τοποθετήσεις  οι  οποίες   ήταν  με  μεγάλη . .  Εγώ  θα  αφήσω  

μερικά  ερωτηματικά .  Ο  Ν2745/99 είναι  ενεργός  από  το  ΄99. Πρώτος  

προβληματισμός .  Γιατί  οι  Δήμοι  και  οι  δήμαρχοι  δεν  ενεργοποίησαν  

αυτόν  τον  νόμο ,  ο  οποίος  είναι  τόσο  προνομιούχος  και  μόνο  εμείς  

φτάσαμε  σήμερα  να  του  κάνουμε  χρήση  και  να  δηλώνουμε  αυτάρεσκα  

ότι  κάνουμε  το  καλύτερο ;   
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 Το  δεύτερο  που  έχω  να  επισημάνω ,  ξεκινήσαμε  με  το  στρατόπεδο  

Εμμ .  Παπά  με  108.223 τετραγωνικά ,  του  Παπαλουκά  με  724.759,  

επειδή  ανέφερε  ο  κ .  Μυστακίδης  οι  Αποθήκες  27.900,  δηλαδή  το  85% 

των  τριών  στρατοπέδων  ότι  περιέρχεται  στον  Δήμο .   

 Σήμερα  συζητούμε  και  για  το  76% μετά  την  αποκοπή  των  

Πυρομαχικών  του  Λευκώνα .  Κανείς  σε  αυτή  την  αίθουσα  δεν  θα  

μπορούσε  να  σκεφτεί  ότι  οι  άνθρωποι  που  δραστηριοποιούνται  στον  

Ιππικό  δεν  δικαιούνται  να  έχουν  εκεί  την  παρουσία  τους  διαχρονικά .    

 Άλλο  πράγμα  όμως  είναι  να  πάρει  ο  Δήμος  την  ιδιοκτησία  και  

την  κυριότητα  και  άλλο  είναι  αιφνιδίως  να  εγκαταλείψουμε  αυτή  την  

διεκδίκηση ,  η  οποία  ήταν  πακέτο  συνολικά .   

 Και  βεβαίως ,  από  τον  Αύγουστο  και  μετά  έχουμε  ένα  πολύ  

συγκεκριμένο  πλαίσιο  πλέον .  Ενώ  εμείς  ως  παράταξη  λέγαμε  ότι  αυτή  

η  πολεοδόμηση  προφανώς  στοιχίζει  πολλά ,  ο  κ .  συνάδελφος  ανέφερε  

ότι  όπου  γίνεται  έχουμε  εισφορά  σε  χρήμα .  Εδώ  δεν  έχουμε  εισφορά  σε  

χρήμα  από  την  πλευρά  του  Στρατού .  Εμείς ,  οι  Σερραίοι  δημότες  θα  

εισφέρουμε  για  να  γίνουν  τα  έργα  υποδομής  κατά  βάση  και  το  λέτε  

στην  μελέτη  βιωσιμότητας  και  βεβαίως  αναφέρετε  και  τις  πιθανές  

δυνατότητες  χρηματοδότησης  από  πηγές  της  Ε .Ε . .  

 Όμως  διαρκές  και  δέσμευση  είναι   ότι  το  ταμείο  του  Δήμου  θα  

υλοποιήσει  όλες  αυτές  τις  υποδομές ,  εάν  δεν  υπάρχει  ένσταση .   

 Αναφέραμε  το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη .  Εμείς  εδώ  ως  παράταξη  

το  ΄11 αναφέραμε  το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη ,  αυτά  που  μας  είπατε ,  

κύριε  Αγγελίδη ,  για  τον  έλεγχο  της  Κτηματικής  και  τα  λοιπά ,  για  τον  

Ν547/70,  αυτά  τα  είπαμε  εμείς  από  το  ΄11 και  σας  είπαμε  ότι  το  

στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη  είναι  ιερή  ανταλλάξιμη  γη .  Είναι  

προσφυγική  γη .  Πώς  εσείς  φτάσατε  έτσι ,  τόσο  χαλαρά  να  συναινέσετε  
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μέσα  στην  διαδικασία  εκεί  των  συζητήσεων  ότι  αιφνιδίως  αυτό  το  

στρατόπεδο ,  όπως  το  ξέρουμε  και  το  ξέρει ,  ότι  καταθέτεται  για  δέκατη  

φορά .  Ποιος  δεν  το  ξέρει  ότι  η  Κτηματική  Υπηρεσία  καθάρισε  το  

τοπίο ;  Είναι  υπουργείο  Οικονομίας  και  λέει  ξεκάθαρα  με  τον  νόμο  που  

σας  ανέφερα ,  όπως  ακριβώς  το  αναφέρατε  βέβαια ,  ότι  ο  Δήμος  παίρνει  

τις  εκτάσεις  τις  κοινόχρηστες  και  το  πράσινο ,  τα  κτήρια  μπορεί  να  τα  

διεκδικήσει  με  τιμή  στο  μισό  της  τρέχουσας  και  σε  μια  πενταετία  με  

δέκα ,  εξαμηνιαίες  δόσεις .   

 Εμείς  σας  είπαμε  από  την  αρχή  ως  Δήμος  . .  τον  Κολοκοτρώνη ,  

σας  το  είχαμε  πει  όταν  εσείς  κάνατε  δάνειο  για  να  στεγάσετε  την  

Δ .Ε .Υ .Α . .   

 Για  μας  λοιπόν  είναι  τεράστιο  σφάλμα  το  ότι  στο  να  κλείσει  η  

συμφωνία  σώνει  και  καλά ,  φτάνατε  να  λέτε  ότι  πετύχατε  μια  τεράστια  

μεγάλη  νίκη ,  όπως  ήδη  διαφαίνεται ,  ότι  βάλατε  σε  αυτή  την  λογική ,  

θυσιάσατε  το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη .   

 Στο  έγγραφο  που  μας  μοιράσατε  στις  22/8/16 στην  τέταρτη  

σελίδα  λέτε  πράγματα  τα  οποία  είναι  φοβερά .  Λέτε  δηλαδή  ότι  το  

στρατόπεδο Κολοκοτρώνη το ΄16 είναι  ενεργό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε  την  πρωτολογία  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Προφανώς  και  δεν  ήταν  ενεργό .  Στην  επόμενη  

παράγραφο  αναφέρεστε  ότι  αυτό  θα  πολεοδομηθεί  και  θα  γίνει  το  

μητροπολιτικό  πάρκο  που  εγώ  στην  τέταρτη  παράγραφο ,  εκεί  που  λέει  

πολεοδόμηση ,  δεν  μπόρεσε  να  καταλάβω  τι  είδους  πάρκο  ονοματίζετε ;   

 Κλείνοντας ,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  σήμερα  σα  είχαμε  πει  

επανειλημμένως  αυτή  η  προσπάθεια  είναι  μια  τεράστια  επιταγή  σε  
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ύψος  οικονομικό  που  σας  το  είπαμε  και  ευθέως  εγώ  είπα  και  στην  

τηλεόραση ,  σε  μένα  αναφερόταν  ο  κ .  Μυστακίδης ,  ότι  πραγματικά  

είναι  δυσβάσταχτο  για  τους  . .και  η  επόμενη  περίοδος  και  εξέφρασα  μια  

άποψη ,  ότι  μπορεί  αυτή  η  πλειοψηφία  να  χρεώσει  τους  Σερραίους  για  

την  επόμενη  περίοδο  πενταετία ,  δεκαετία ,  γιατί  παράλληλα  θα  

τρέχουν ,  το  λέτε  μέσα  στο  έγγραφο  αυτό ,  παράλληλα  θα  τρέχουν .  

 Λοιπόν ,  θεωρώ  ότι  κάνετε  ένα  τεράστιο  λάθος  στην  λογική  να  

κλείσετε  το  θέμα  που  αντιμετωπίζεται ,  φορτώνετε  τους  Σερραίους  με  

ένα  βάρος  το  οποίο  δεν  μπορούν  να  το  σηκώσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενος  ο  κ .  Μηλίδης .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  χρειάζεται  να  πούμε  ότι  το  θέμα  είναι  

ιδιαίτερα  σοβαρό .  Πιστεύω  ότι  όλοι  πρέπει  να  είμαστε  νηφάλιοι  γιατί  

είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  θα  συνεχίσει  να  απασχολεί  τις  επόμενες  γενιές  

και  πράγματα  που  θα  λέμε  και  τα  ψηφίζουμε  θα  μείνουν  για  πολύ-πολύ  

καιρό  και  θα  καθορίζουν  εν  μέρει  την  όλη  δομή  του  Δήμου  Σερρών .  

 Ξεκινώντας  από  το  έγγραφο  του  κ .  δημάρχου  που  εστάλη ,  βλέπω ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  με  λύπη  μου  ότι  υπάρχουν  πολλές  αντιθέσεις  και  

μάλιστα  πολύ  μεγάλη  ανακολουθία  σε  σχέση  με  αυτά  που  λέγατε ,  που  

πρεσβεύατε  και  αυτά  που  λέτε  σήμερα .   

 Βεβαίως  θα  δεχθώ  ότι  αλλάζουν  οι  καιροί ,  ότι  κάτι  πρέπει  να  

γίνει .  Όλοι  το  θέλουν  αυτό  το  ότι  κάτι  πρέπει  να  γίνει ,  όμως  αυτό  που  

πρέπει  να  γίνει  για  τα  στρατόπεδα  πρέπει  να  είναι  επ’  ωφελεία  των  

Σερραίων  δημοτών  όχι  μόνο  για  το  σήμερα  αλλά  στο  διηνεκές .  Αυτό  

δεν  βλέπω  να  γίνεται  και  θα  γίνω  πιο  συγκεκριμένος .  
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 Στην  τελευταία  συνεδρίαση  ψηφίσατε ,  εάν  θυμάστε ,  εμείς  είχαμε  

αποχωρήσει  αλλά  είχαμε  καταθέσει  πρόταση  όμως ,  παρόλα  αυτά ,  

είχατε  λοιπόν  ψηφίσει  ότι  την  τήρηση ,  ψηφίζουμε  την  τήρηση  της  

υπάρχουσας  συμφωνίας  μεταξύ  Δήμου  και  υπουργείου  Άμυνας   υπ '  

αριθμόν  866/2011.  

 Αλήθεια ,  κύριε  Δήμαρχε ,  το  πρεσβεύετε  αυτό ;  Το  πιστεύετε  

αυτό ;  Γιατί  αυτά  που  λέτε  πουθενά  δεν  αναφέρουν  την  απόφαση  

866/2011 και  παρακαλώ ,  εάν  δεν  υπάρχει ,  να  την  καταθέσουμε .  Η  

απόφαση  του  2011 είναι  τελείως  διαφορετική  με  αυτά  που  λέτε  σε  αυτό  

το  έγγραφο  που  μας  στέλνετε .   

 Δεύτερον .  Εκεί  δεν  μιλάει  πουθενά  για  εμπορική  δραστηριότητα  

για  τον  Στρατό  και  τα  λοιπά .  Πουθενά  δεν  λέει  αυτό .  Έλεγε  ότι  45 

στρέμματα  και  τίποτα  περισσότερο .   

 Εμείς  ως  παράταξη  τότε  διαφωνούσαμε   ακόμα  και  για  τα  45,  

γιατί  λέγαμε  ότι  είναι  πάρα  πολλά  και  με  μεγάλο  κόστος  όπως  φαίνεται  

εκ  των  υστέρων ,  αλλά  έστω  η  απόφαση  ήταν  αυτή .  Σεβαστή   πάντοτε .  

Αλλά  βλέπουμε  ότι  εσείς  πάτε  και  συμφωνείτε  άλλα  πράγματα .  Που  

μιλήσαμε  στα  έργα  για  επιχειρηματικότητα  και  θα  έχει  μερτικό  το  

υπουργείο  Άμυνας ;  Πουθενά .   

 Θα  σας  πω  τώρα  που  ακριβώς  κάνετε  την  αντιπαράθεση ,  μάλλον  

την  ανακολουθία .   Λέτε  λοιπόν  στο  έγγραφο  που  μας  στείλατε ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  στην  σελίδα  4,  στην  παράγραφο  2,  ότι  η  δική  σας  καταρχάς  

και  καταρχήν  συμφωνία  γνώμη ,  όπως  την  αποτυπώνετε  στην  

αντίστοιχη  επιστολή  σας  στις  6 Νοεμβρίου  απευθυνόμενος  στον  κ .  

Διευθυντή  του  Τ .ΕΘ .Α .  τον  κ .  Σταμνιά .   
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 Λέτε ,  λοιπόν ,  την  δική  σας  σύμφωνη  γνώμη  όπως  αποτυπώνεται .  

Θυμάστε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τι  αποτυπώνεται ;  Να  διαβάσω  μια  φράση .   

Ακούστε  τι  λέει  εκεί  πέρα .   

 Θεωρούμε ,  εκεί  που  απευθύνεστε  . .  ότι  . .θεωρούμε  ότι  η  θετική  

προσέγγιση  εκ  μέρους  σας  επί  των  πιο  βασικών  παραμέτρων…της  

αναπτυσσόμενης  εμπορικής  φύσεως  δραστηριότητας  αφετέρου  και  την  

ανάλογη  προσαύξηση  υπέρ  του  Τ .ΕΘ .Α .  αποδιδόμενο  τελικώς  υπό  την  

ευρεία  έννοια  πολεοδομημένου  τμήματος  …συμβάλλοντας  καταλυτικά  

στην  εν  λόγω  συμφωνία .   

 Καταλαβαίνετε  τι  λέτε ;  Το  αντιλαμβάνεστε ,  πιστεύω  και  όλοι  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  εδώ .  Και  να  έρθει  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  το  Ταμείο  της  

Εθνικής   Άμυνας  είχε  κάνει  ένα  έργο  16 Νοεμβρίου  και  εσείς  τώρα  

λέτε  ότι  όπως  αποτυπώνεται  εκεί .  Δηλαδή  κατ’  ουσίαν  το  αποδέχεστε .  

 Και  κάτι  άλλο .  Από  το  ίδιο  το  έγγραφο  που  θεωρεί  το  υπουργείο  

αυτό ,  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  ότι  η  συμφωνία  ήταν  ανισοβαρής .  Αυτό  έλεγε  ότι  

ήταν  ανισοβαρής ,  δεν  την  δεχόμαστε .  Ακούστε  τι  λέει  αυτό  το  έγγραφο  

στο  οποίο  απαντάτε  εσείς ,  κύριε  Δήμαρχε  και  το  φέρνετε  εδώ  για  

ψήφιση .   

 Εκ  των  ανωτέρω  καθίσταται ,  λέει  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  ευκόλως  

κατανοητό  το  αποδιδόμενο  τελικό  ποσοστό  του  16% δεν  μπορούσε  

ούτε  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτό  καθώς  όχι  μόνο  δεν  συνάδει  με  την  

υφιστάμενη  στρατηγική  . .  ανταποδοτικών  ωφελημάτων  για  την  

συμπλήρωση  της  ασφάλισης  των  εννόμων  συμφερόντων  της  

στρατιωτικής  υπηρεσίας .   

 Ακούτε  τι  λέει ;  Λέει  λοιπόν  ότι  δεν  είναι  σωστό  και  δεν  θα  

μπορούσε  να  γίνει  αποδεκτό .  Άρα  λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Τελειώνετε  με  την  πρωτολογία  σας  κύριε  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελειώνω ,  τελειώνω .  Άρα  λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  πιστεύω  ότι  

αυτό  το  αδηφάγο ,  αδηφάγο  στην  κυριολεξία  Τ .ΕΘ .Α .  δεν  θα  

σταματήσει  ποτέ .  Και  το  είχα  προβλέψει ,  θυμάστε ,  εδώ  και  χρόνια .  

Σας  είπα  ότι  δεν  θα  σταματήσει  ποτέ ,  κύριε  Δήμαρχε  και  πολύ  θα  

ήθελα  σε  τέτοιο  μείζον  θέμα  που  εγώ  το  αποκαλώ  εθνικό  θέμα  των  

Σερρών ,  να  μαζευτούμε  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων  να  μιλήσουμε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  εσείς  κύριε  και  εσείς .   

 Βλέπετε ,  λοιπόν ,  με  αυτά  που  λέτε  δεν  συμφωνεί ,  ουσιαστικά  το  

Τ .ΕΘ .Α .  και  συνεχώς  θα  επανέρχεται .   

 Όσο  για  το  θέμα  του  Ιππικού  Ομίλου ,  βεβαίως  εκεί  δεν  διαφωνώ ,  

σίγουρα  είναι  ένας  Σύλλογος  ο  οποίος  έχει  προσφέρει  πάρα  πολλά  και  

καλά  είναι  να  παραμείνει  όπως  έχει  αλλά  βέβαια  τώρα  εντέχνως  το  

Τ .ΕΘ .Α .  προσπαθεί  τον  Δήμαρχο  να  τον  βάλει  απέξω  και  το  

καταφέρνει  μέχρι  στιγμής .  

 Θα  επανέλθω  στην  δευτερολογία  μου .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:   

Μια  από  τις  σπάνιες  περιπτώσεις ,  στιγμές  που  ως  αιρετός  αλλά  και  ως  

δημότης  ένοιωσα  περήφανος  ήταν  όταν  ο  κ .  Αγγελίδης   προσφώνησε  

τον  Καμμένο  ως  ανεπιθύμητο .  Και  λέω  ότι  ένοιωσα  υπερήφανος  όχι  

μόνο  εξαιτίας  της  προσωπικής  μου  απέχθειας  απέναντι  σε  αυτό  το  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

54

πολικό  πρόσωπο  λόγω  .…όσο  γιατί  πιστεύω  ότι  αυτό  πρέπει  να  είναι  το  

ηθικό  ανάστημα  ενός  λαού  όταν  θίγεται  από  την  εξουσία .   

 Σήμερα  όμως  μας  ζητάτε  να  εγκρίνουμε  την  ταπείνωσή  μας .  

Σήμερα  μας  ζητάτε  να  εγκρίνουμε  την  απώλεια ,  τον  ακρωτηριασμό  της  

γενέτειρας  γης .  Σήμερα  μας  ζητάτε  να  εγκρίνουμε  την  δέσμευση  του  

Δήμου  για  υπέρογκες  δαπάνες  θυσία  των  συμφερόντων  του  υπουργείου  

Αμύνης .   

 Σήμερα  τελικά ,  κύριε  Αγγελίδη ,  μας  ζητάτε  να  ψηφίσουμε  ναι ,  να  

εγκρίνουμε  την  υστεροφημία  σας  σε  βάρος  των  συμφερόντων  των  

δημοτών .  Η  ιστορία ,  νομίζω ,  θα  σας  κρίνει  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  

θα  σας  κρίνει  πάρα  πολύ  αυστηρά .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  επόμενος  ομιλητής ;  Γραμματέα ;  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εξαρχής ,  βέβαια ,  ήμασταν  εναντίον  σε  όλη  αυτή  την  διαδικασία  για  

τον  λόγο  ότι  τελικά  συζητάμε  για  το  . .στο  σύνολό  τους  δεν  είναι  

διεκδικήσαμε  αλλά  σε  μεγάλη  πλειοψηφία  ήταν  εμπόδια  που  

προέκυπταν  από  έγγραφα  και  από  νομοθεσίες  ότι  ήταν  χώροι  του  

Δήμου  Σερρών  και  μάλιστα  είχαμε  επισημάνει  ότι  και  οι  υπόλοιποι  

χώροι  θα  μπορούσαν  να  αποκτηθούν  ακόμη  και  δια  της ,  να  το  πω  

έτσι , . . .πάλι  ο  Δήμος  θα  τους  χρησιμοποιούσε .  

 Εγώ  πιστεύω  ότι ,  για  να  μην  επαναλαμβάνομαι ,  γιατί  με  κάλυψε  

και  ο  αρχηγός  μου  και  πολλοί  άλλοι ,  πιστεύω  ότι  βάζουμε  σε  μια  

μεγάλη  ομηρία  τους  προϋπολογισμούς  του  Δήμου  για  τα  επόμενα  

χρόνια .  Ακούω  την  επίκληση  ότι  έργα ,  βέβαια  τα  αναφέραμε  μέσα  και  

στην  εισήγηση ,  ότι  τα  έργα  θα  γίνονται  και  από  ευρωπαϊκά  
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προγράμματα ,  ότι  θα  έργα  θα  γίνονται  και  από  τομεακά  προγράμματα  

κρατικά ,  θα  γίνονται  και  από  ιδίους  πόρους  αναφέρονται .  

 Από  ότι  και  εάν  γίνουν ,  ακόμη  και  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα  

να  γίνονται  ξέρετε  ότι  πολύ  καλά ,  καλύτερα  από  εμένα ,  ότι  τα  

ευρωπαϊκά  προγράμματα  είναι  συγκεκριμένα ,  είναι  δυο ,  τρία ,  πέντε  

εκατομμύρια ,  αντί  να  τα  φτιάχναμε  κάπου  αλλού  τώρα  θα  είμαστε  

αναγκασμένοι  κάθε  φορά  που  παίρνουμε  ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  να  

πηγαίνουμε  να  το  υλοποιούμε  για  λογαριασμό  μιας  συνοικίας  

καινούργιας  που  καθόλου  δεν  την  έχει  ανάγκη  αυτή  η  πόλη ,  γιατί  έτσι  

και  αλλιώς  υπάρχουν  δομές  και  υποδομές  αλλά  και  οικοδομές  που  

ακατοίκητες  και  εμείς  θα  πάμε  να  κάνουμε  μια  νέα ,  έναν  νέο  μεγάλο  

οικισμό ,  ένα  νέο  χωριό  δίπλα  στις  παρυφές  της  πόλης ,  μάλιστα  εις  

βάρος  όλου  του  στρατοπέδου ,  γιατί  για  μένα  του  στρατόπεδο  Εμμ .  

Παπά  παραχωρείτε  εξ  ολοκλήρου  στον  συγκεκριμένο  οικισμό .   

 Τελευταία  για  αυτή  την  συνεδρίαση  κάτι  καινούργιο  γιατί  όλα  τα  

άλλα  που  είπαμε  είναι  παλαιά ,  αυτό  το  καινούργιο  που  προκύπτει  

νομίζω  ότι  είναι  οδυνηρό ,  είναι  ότι  κάνουμε  ακόμη  μια  μεγάλη  

έκπτωση  και  αφήσαμε  τις  Αποθήκες  Πυρομαχικών  του  Λευκώνα ,  

παρόλο  που  εμείς  δεν  συμφωνούμε  σαν  γενική ,  τις  αφήσαμε  και  αυτές   

και  λέμε  ότι  θα  τις  μισθώσει  για  49 χρόνια  στον  Ιππικό  Όμιλο .   Θα  τις  

παίρναμε  εμείς  και  εμείς  θα  τις  δίναμε  στον  Ιππικό  Όμιλο  . .  για  είκοσι ,  

για  τριάντα  ή  για  σαράντα .   

 Νομίζω  ότι  δεν  είναι  σωστή  η  απόφαση ,  η  οποία  τελικά  φαίνεται  

ότι  θα  πάρουμε ,  γιατί  όπως  είπα  από  την  αρχή  βάζουμε  σε  ομηρία  τους  

προϋπολογισμούς  του  επόμενου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε  κύριε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  βεβαίως  είναι  και  το  ρώτησα  κιόλας  γιατί  εγώ  δεν  το  βλέπω  

από  κάπου  να  προκύπτει  αλλά  πιστεύω  ότι  στην  επόμενη  διαδικασία  

και  κλείνω  Πρόεδρε ,  ευχαριστώ  για  τον  χρόνο ,  είναι  ότι  στην  

συμφωνία  που  θα  μας  έρθει  και  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  

έργου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενος .  Κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Έχω  καλυφθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ο  κύριος  Ηλίας  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη  στην  τοποθέτησή  σας  είπαμε  να  ψηφίσουμε  το  τελικό  

πλαίσιο  συμφωνίας .  Θυμάμαι  καλά .  Ερώτημα ,  τελικώς  ποιο  είναι  το  

τελικό ;  Πότε  θα  είναι  το  τελικό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις  κάνουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  τοποθέτηση  κάνω .  Ρητορικό  είναι  το  ερώτημα .  Ρητορικό  είναι  το  

ερώτημα  Πρόεδρε ,  εάν  θέλετε  το  …και  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .   

 Τελικώς  πότε  θα  είναι  το  τελικό  σχέδιο ,  η  τελική  συμφωνία ;  

Γιατί  το  λέω  αυτό  το  πράγμα ;  Λίγο  για  την  ιστορία  του  πράγματος .  

Έχω  εδώ  μπροστά  μου  την  πράξη  135 και  εκεί  λέγατε  το  εξής :  μετά  

από  αλλεπάλληλες  συσκέψεις  συμφωνήθηκε  να  περιέλθουν  αμετάκλητα  

στην  κυριότητα  του  Δήμου  και  αναφέρεται  το  νούμερο  του  εγγράφου  
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του…Πολύ  ωραία .  Προεκλογικά  βέβαια  γνωρίζαμε  τι  λέγατε ,  δεν  

χρειάζεται  να  τα  επαναλάβουμε  είναι  περίσσια .  Ως  εδώ .   

 Θα  πω  και  κάτι  άλλο .  Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  προβληματίσει  

τους  πάντες  εάν  όντως  αυτό  είναι  το  τελικό  σχέδιο  συμφωνίας .  Τι  

εννοώ ;  Σε  αυτό  το  έγγραφο  του  στρατού  που  ήρθε  μέσα  στον  Νοέμβριο  

του ΄16,  λέτε τι ;  Λοιπόν,  λέει  τι  το έγγραφο; Θεωρούμε θετική την 

προσέγγισή  σας  σε  δυο  βασικά  θέματα .  Ποια  είναι  αυτά  τα  δυο  βασικά  

θέματα ;  Το  ένα  είναι  το  10% επί  των  κερδών .  Το  δεύτερο  είναι  ποιο ;  

Ότι  κοιτάξτε  να  δείτε  αγαπητοί  μου ,  η  σύμβαση  είναι  ανισοβαρής .  Το  

16% δεν  μας  καλύπτει .  Άρα ,  θα  πρέπει  να  πάρουμε  ότι  λέει  ο  νόμος ,  

στο  50% ή  τουλάχιστον  πάνω  από  το  30%.  

 Τελικώς  ερώτημα  απλό ,  ρητορικό  εάν  θέλετε  μου  απαντάτε ,  εάν  

δεν  θέλετε  δεν  μου  απαντάτε ,  για  να  βγάλω  και  τον  Πρόεδρο  από  το  

αδιέξοδο .  Μέχρι  ποιου  σημείου  είστε  διατεθειμένος  να  κατεβείτε  την  

σκάλα ;  Αυτό  είναι  το  ερώτημα  γιατί  από  ότι  φαίνεται  δεν  υπάρχει  

περίπτωση  έτσι  όπως  πάμε  εμείς  ως  Δήμος  να  σταματήσουμε  εδώ ,  γιατί  

κάθε  φορά  υποχωρούμε ,  υποχωρούμε ,  γι '  αυτό  το  πράγμα  είναι  

ιδιαιτέρως  σοβαρό ,  ιδιαιτέρως  και  για  σας  προσωπικά  αλλά  και  για  τον  

Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενος .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τα  ντεσιμπέλ  τα  δικά  μας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μεγαλώσαμε  στα  χωριά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τι  να  κάνουμε ;  Έχουμε  

αδυναμία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .κύριε  Πρόεδρε  και  πιστεύω  ότι  . .λογική .  Να  ξέρουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

κύριε  Πρόεδρε  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  ότι  το  θέμα  

είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό .   

Κύριε  Πρόεδρε ,  θέλω  να  με  πιστέψετε ,  ακούστε  με  σας  

παρακαλώ .  Εάν  ήθελε  ο  Στρατός  να  κάνει  πολεοδόμηση ,  διότι  θα  

πλήρωνε  τουλάχιστον  600.000 σε  εισφορές  σε  χρήμα  στον  Δήμο  

Σερρών  και  θα  έδινε  το  50% γιατί  είναι  χωράφια ,  50% εισπράττει  εκεί  

του  Δήμου .   

Εάν  δηλαδή  στο  Στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  δεν  θα  υπήρχε  ούτε  μια  

πιθαμή .  Εισφορά  σε  γη  . .πολεοδόμηση  με  όλα  εκείνα  που  θα  

ακολουθήσουν ,  τα  πάντα .  Γιατί  μπορεί  να  μας  διώξουν  και  από  την  

Ε .Ε .  κύριε  Πρόεδρε .  Το  πλοίο  είναι  κάτω  από  το  νερό  το  δικό  μας ,  δεν  

το  ξέρετε  αυτό  το  πράγμα ;  Δεν  το  ξέρετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποβρύχιο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  και  είναι  υποβρύχιο .   Προσέξτε  καλά  που  λέω  ακριβώς .  Δεν  

έπρεπε  να  κάνουμε  πολεοδόμηση ,  διότι  σήμερα  η  πολεοδομημένη  γη  

που  έχει  κάνει  ο  Δήμος  Σερρών  με  τις  τελευταίες  πράξεις  εφαρμογής  

αφορά  200.000 κατοίκους .  Όλη  αυτή  η  έκταση  που  έχει  οικοδομηθεί .  

Εμείς  στην  πόλη  τον  Σερρών  ούτε  100.000 δεν  θα  γίνει .  Τι  κάνετε  

δηλαδή ;  Έχουμε  εμείς  ανάγκη  από  το  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ;   
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 Το  στρατόπεδο  Παπαλουκά  το  έχουμε  εμείς  κτηματολογήσει  και  

είναι  δικό  μας .  Εμείς  το  θεωρούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ… δυο  λεπτά  όπως  και  εσείς  και  προς  όλους  τους  

δημοτικούς  συμβούλους .  Στην  δευτερολογία  σας  τα  υπόλοιπα  κύριε   

Αντώνη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  φράση  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Φράση  βεβαίως .  Περιμένω  να  την  ολοκληρώσετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  κτηματολογήσαμε  το  Παπαλουκά ,  το  οποίο  θεωρούμε  είναι  δικό  

μας .  Προσωπικά  γκρεμίσαμε  τους  τοίχους  και  το  δώσαμε  κοινή  

λειτουργία  των  πολιτών .  Εντάξει ;  Δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  

Εκτός  τούτου  δεν  υπάρχει  έκταση  που  να  την  αξιοποιήσετε .  Είναι  όλα  

τα  κτίσματα .  Πήγατε  να  τα  δείτε  πως  είναι ;  Που  θα  κάνετε  πρόταση  να  

γίνουν  αυτά  κτήρια ;  Είναι  κρίμα  αυτό  που  γίνεται .  Εγώ  δεν  εισέρχομαι  

σε  άλλα  πράγματα .  Χιλιάδες  λέξεις  έχω  πει  γι '  αυτά ,  αλλά  αυτά  που  

λέω  είναι  η  αλήθεια .  Πιστέψτε  με  και  μην  προχωρήσουμε .  Θα  πέσει  

αυτή  η  κυβέρνηση ,  που  θα  πάει ;  Δεν  αντέχει  άλλο .  Θα  έρθει  άλλος  

υπουργός  να  δούμε  τι  θα  κάνουμε .  Περιμένετε  δυο  με  τρεις  μήνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  θα  συνεχίσω  την  τοποθέτηση  που  έκανε  όταν  επικυρώσαμε  την  

απόφαση  του  2011,  όπου  είπαμε  ότι  δεν  θα  μπούμε  σε  καμία  

διαδικασία  διαλόγου  με  την  κυβέρνηση  και  τον  κ .  Καμμένο .   
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 Ξέρετε  ότι  το  2014 είναι  η  συμφωνία  που  έχουμε  κάνει  με  την  

πολεοδόμηση  των  45 στρεμμάτων  να  περάσουν  και  ο  . . ,  τα  πάντα  στον  

Δήμο ,  είχαμε  καταλήξει  σε  συμφωνία  και  ετοιμάζαμε  να  υπογραφεί  η  

συμφωνία  από  την  νέα  κυβέρνηση .  

 Δυστυχώς  σε  αυτόν  τον  τόπο  ο  κάθε  υπουργός  ή  η  κάθε  

κυβέρνηση  νομίζω  ότι  η  Ελλάδα  είναι  βιλαέτι  του .  Δεν  τηρούν ,  εγώ  

πιστεύω  ότι  το  κράτος  πρέπει  να  έχει  συνέχεια ,  το  είπα  και  την  άλλη  

φορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  συνέπεια .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Και  συνέπεια  και  συνέχεια .  Θα  έπρεπε  αυτή  η  κυβέρνηση ,  γιατί  

ακούστηκε  γι '  αυτό  το  ζήτημα  ότι  φταίει  μόνο  ο  Καμμένος .  Φταίει  

ολόκληρη  η  κυβέρνηση ,  ολόκληρο  το  υπουργικό  συμβούλιο ,  ολόκληρο  

το  ΣΥΡΙΖΑ  και  ΑΝΕΛ .  Οι  οποίοι  βέβαια  οι  ΣΥΡΙΖαίοι  έλεγαν  παλαιά  

εδώ  μέσα  ότι  όλα  στον  λαό  και  όταν  ήρθαν  στην  κυβέρνηση  

διαπραγματευόμαστε  συνέχεια  μεγαλύτερες  παροχές  από  τον  Δήμο  λες  

και  εμείς  δεν  είμαστε  Έλληνες ,  είμαστε  Τούρκοι .   

 Απορώ  γιατί  τελικά  εφόσον  είχαμε  μια  συγκεκριμένη  απόφαση  

επικαιροποιημένη  και  την  δεύτερη  φορά ,  μπήκαμε  σε  ένα  παζάρι  να  

δώσουμε  το  10% των  επιπλέον  κερδών .  Και  ερωτάω  εγώ .  Όταν  θα  

παραχωρηθούν  και  τα  στρατόπεδα  θα  τα  έχουμε  εμείς  κατά  

αποκλειστικότητα ,  πως  θα  δώσουμε  το  10%; Με  ποια  διαδικασία  ο  

Δήμος  θα  δώσει ,  εάν  υπάρχουν  κέρδη  τα  λεφτά ;   

 Για  το  δε  δεύτερο  ζήτημα ,  αυτή  την  στιγμή  υπάρχουν  τα  ΦΕΚ  τα  

οποία  κατοχυρώνουν  τον  Δήμο  μέχρι  το  επόμενο ,  αλλαγή  του  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο .  Δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  Και  εξασφαλίσαμε  
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χώρους  και  για  . .και  για  τον  Άγιο  Ιωάννη  . .το  στρατόπεδο  του  Εμμ .  

Παπά .   

 Εγώ  πιστεύω  . .θα  συνεχίσω  την  ίδια  συμφωνία  που  πήραμε  το  ΄11 

εάν  θέλουν  να  την  υπογράψουν ,  αλλιώς  θα  περιμένουμε  την  επόμενη  

κυβέρνηση  με  συνέπεια  να  δοθεί  και  να  υπογράψει  την  συμφωνία  που  

κάναμε  το  ΄11. Σε  τέτοια  παζάρια  δεν  ξανά  μπαίνω .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

συμφωνία  σημαίνει  συμβιβασμός .  Και  το  έχω  πει  σε  αυτή  εδώ  την  

αίθουσα  ότι  ο  χειρότερος  συμβιβασμός  είναι  προτιμότερος  από  την  

καλύτερη  δικαστική  απόφαση .   

 Όλα  αυτά  τα  χρόνια  που  συζητιούνται  εδώ  μέσα  σε  αυτή  την  

αίθουσα  σοβαρά  ζητήματα  ποτέ  δεν  τελειώνουν .  Ένα  χαρακτηριστικό  

παράδειγμα ,  το  κεντρικό  πάρκο .  Εκατό  χρόνια  πέρασαν  και  κεντρικό  

πάρκο  δεν  έγινε  ποτέ .  Φαντάζομαι  οι  συνάδελφοί  μας  τα  προηγούμενα  

χρόνια  θα  λέγανε  ότι  είναι  ένα  σοβαρό  θέμα  και  ποτέ  δεν  το  έκρυβαν .  

Καμία  κυβέρνηση  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Καμία  κυβέρνηση ,  ούτε  η  κυβέρνηση  του  ΠΑ .ΣΟ .Κ . ,  ούτε  η  κυβέρνηση  

της  Ν .Δ .  ούτε  η  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  δεν  έδωσε  τα  

στρατόπεδα  στον  λαό .   Κανείς  τους .  Άλλα  έλεγαν  προεκλογικά ,  για  να  

είμαστε  δίκαιοι  και  έντιμοι  μεταξύ  μας ,  άλλα  έκαναν  όταν  ανέβαιναν  

πάνω  στο  άλογο  καβάλα .   
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 Ο  Ν2745/99 είναι  καλύτερος ,  συνάδελφοι ,  από  τον  καινούργιο  

νόμο  που  προσπαθεί  ουσιαστικά  να  εμπορευματοποιήσει  την  χρήση  του  

στρατοπέδου  με  την  δημιουργία  του  αντίστοιχου  Τ .Α .Ι .ΠΕ .Δ .  που  

λέγεται  ΥΠ .Α .Α .Π .Ε .Δ .  και  πάει  λέγοντας .   

 Εμείς  πάμε  με  τον  νόμο  τον  προηγούμενο  και  η  δέσμευση  του  

Υπουργού  στην  Βουλή  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  είναι  ο  μόνος  που  έχει  

ωριμότητα ,  είναι  για  μας  πλεονέκτημα .   

 Το  θέμα  των  στρατοπέδων .  Εγώ  δεν  θα  είμαι ,  ούτε  θα  

θριαμβολογήσω ,  θα  προσπαθήσω  να  μιλήσω  με  σωφροσύνη .  Έχουμε  

ακόμη  δρόμο .  Το  θέμα  των  στρατοπέδων  δείχνει  να  κλείνει  με  επιτυχία  

υπέρ  των  δημοτών  του  Δήμου  Σερρών  240 στρέμματα  εμείς ,  ο  λαός  των  

Σερρών ,  ο  Δήμος  Σερρών ,  45 ο  Στρατός .  Τα  27,  28… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ  να  προσέχεις  τι  λες  για  μένα .  Να  προσέχεις  τι  

λες  για  μένα .  Να  προσέχεις  και  να  σέβεσαι  όταν  ο  άλλος  μιλάει .  Κύριε  

Πρόεδρε  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντώνη  κανείς  δεν  σας  διέκοψε  και  σας  παρακαλώ  να…. 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Λίγος  σεβασμός ,  λίγος  σεβασμός .  Λίγος  σεβασμός  στον  ομιλούνται .   

 Οι  Αποθήκες  Πυρομαχικών  28 στρέμματα  περιέρχονται ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  στον  Ιππικό  Όμιλο  Σερρών  για  49,  50 χρόνια .  Ο  Ιππικός  

Όμιλος  του  Δήμου  Σερρών  είναι  οι  δημότες  του  Δήμου  Σερρών .  
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Περιέρχονται  στον  Δήμο  Σερρών  ουσιαστικά  με  αυτόν  τον  τρόπο .  

Επίσης ,  φυσικά  από  την  διαδικασία  της  μίσθωσης .   

 Εγώ  κλείνω  λέγοντας ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ο  λαός  λέει  ότι  «Κάλιο  

δέκα  και  στο  χέρι  παρά  δέκα  και  καρτέρι». Ας  συνεχίσουμε  την  

τακτική ,  συνάδελφοι ,  ότι  είναι  ένα  σοβαρό  θέμα  και  ο  ένας  λέει  την  

γνώμη  του ,  σεβαστή ,  στον  άλλο  και  να  μην  κλείνουμε  ποτέ  το  θέμα  

αυτό ,  ένα  διαχρονικό  θέμα  και  συγχαίρω  τους  προηγούμενους  

Δημάρχους  που  ξεκίνησαν  την  διεκδίκηση  των  στρατοπέδων ,  ο  

σημερινός  Δήμαρχος  με  τον  Αντιδήμαρχο  ολοκλήρωσαν  την  

πολεοδόμηση ,  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  είναι  στα  χέρια  του  

Δήμου  Σερρών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ανά  πάσα  στιγμή  αλλάζει  

το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο ,   ανά  πέντε  χρόνια  λέει  ο  νόμος ,  εγώ  

λέω  και  ανά  δέκα ,  είναι  στα  χέρια  μας ,  ολοκληρώνω   λέγοντας  ότι  τα  

στρατόπεδα  με  αυτό  τον  τρόπο ,  Εμμ .  Παπά  και  Παπαλουκά  πρέπει  να  

οι  Σερραίοι  να  θα  περιέλθουν  στον  λαό  των  Σερρών ,  στον  Δήμο  

Σερρών ,  άρα  στους  δημότες ,  κύριε  Πρόεδρε  και  εμένα  αυτό  με  

ικανοποιεί .   

 Εάν  θέλετε  να  συνεχίσουμε ,  συνάδελφοι ,  να  διεκδικούμε  το  

μέγιστο ,  στο  τέλος  δεν  θα  πάρουμε  τίποτα .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου ,  

σας  ευχαριστώ  πολύ  που  με  ακούσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Ραμπότας  εάν  δεν  καλύφθηκε .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δυο  λόγια  κύριε  Πρόεδρε .   Κύριε  Πρόεδρε  και  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  κλείνουμε  ένα  πολύχρονο  θέμα .   Ένα  θέμα  που  

ταλάντευσε  τον  Σερραϊκό  κόσμο  σχετικά  με  το  καθεστώς  των  

στρατοπέδων .  Από  όλα  τα  λεφτά  όλα  τα  κιλά ,  που  ήταν  παλαιά  το  
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παλιό  σύνθημα ,  συνεχίζουμε  να  είμαστε  σε  αυτή  την  κατεύθυνση .  

Φυσικά  η  συμφωνία ,  η  οποία  γίνεται  είναι  ικανοποιητική .  Η  πολιτική  

βούληση  που  υπήρχε  από  την  Δημοτική  Αρχή  για  να  κλείσει  το  θέμα ,  

κλείνει .  Μακάρι  για  πολλά  θέματα  μεγάλα ,  τα  οποία  ταλαντεύουν  πάρα  

πολύ  την  Σερραϊκή  κοινωνία  και  θα  έλεγα  ότι  έκανα  είκοσι  με  τριάντα  

χρόνια  για  να  μετακινηθεί  το  παζάρι  από  την  πόλη  που  πηγαινοερχόταν  

σαν  το  . .  Χότζα ,  κλείνει  και  μπαίνει  στην  ευθύνη  των  δημοτικών  

αρχών  που  θα  ακολουθήσουν  το  πώς  θα  αξιοποιηθεί  αυτή  η  συμφωνία .   

 Οι  προϋπολογισμοί  του  Δήμου  είναι  δεδομένο  ότι  δεν  μπορούν  να  

υποστηρίξουν  τόσο  μεγάλες  παρεμβάσεις ,  άρα  θέλουν  ευρωπαϊκά  

προγράμματα  και  προγράμματα  Ε .Σ .Π .Α . ,  άρα  απαιτείται  ωριμότητα  

και  ετοιμότητα  και  λογική ,  προκειμένου  να  χρηματοδοτηθούν  όλη  αυτή  

η  ιδιοκτησία ,  η  οποία  για  να  καταρτίσεις  ένα  τέτοιο  πρόγραμμα  

απαιτείται  ξεκάθαρο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς .   

 Άρα ,  η  συμφωνία  κρίνεται  ικανοποιητική  και  νομίζω  ότι  βάζει  

ένα  τέλος  σε  όλη  αυτή  την  χρόνια ,  να  το  πω  έτσι ,  ταλάντωση  των  

πραγμάτων .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Μυστακίδη  ο  λόγος  σε  σας .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  άλλο  πράγμα  είναι  το  να  διαχειρίζεσαι  μια  

υπόθεση  και  να  έχεις  όλη  την  ευθύνη  να  την  φέρεις  εις  πέρας  και  άλλο  

πράγμα  να  την  κρίνεις  από  έξω  και  να  την  κρίνεις  σε  όλα  τα  στάδιά  

της  και  σε  όλες  τις  λεπτομέρειες .   

 Ακούσαμε  διάφορα  πράγματα .  Εμένα  δεν  μου  άρεσε  που  ο  κύριος  

Φωτιάδης  αναφέρεται  σε  αυταρέσκεια .  Δηλαδή  να  μην  πούμε  ότι  εμείς ,  
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εφόσον  πετύχαμε  τον  στόχο  μας  είμαστε  ικανοποιημένη  και  να  το  λέμε  

με  αυτή  την  εμπαθή  λέξη ,  αυταρέσκεια ;  Τότε  πως  θα  χαρακτηρίζαμε  

αυτούς  που  όταν  κάνουν  κάποιοι  άλλοι  κάτι  που  τους  ωφελεί  και  τους  

ίδιους ,  στεναχωριούνται ;   

 Γιατί  από το ΄99 δεν έγιναν πολεοδομήσεις;  Είμαι σύμφωνος με 

αυτή  την  ερώτηση .  Αναρωτηθήκατε  και  εσείς  ότι  γιατί  δεν  έγιναν ;  

Μήπως  δεν  υπήρξε  το  αντίστοιχο  ενδιαφέρον  από  τους  Δήμους ;  Και  με  

παίρνατε  τηλέφωνο  άλλοι  Δήμοι  και  μου  λέγανε  ότι  δέκα  χρόνια  

προσπαθούνε .  Μπορείς  να  μας  βοηθήσεις  πώς ;  Αυτό  δεν  το  προβάλαμε  

γιατί  θα  το  θεωρούσατε  ότι  παινευόμαστε .   

 Ναι ,  είναι  κάτι  που  το  πετύχαμε  ενώ  δεν  μπορέσανε  να  το  κάνουν  

οι  άλλοι .  Το  πετύχαμε  με  το  ενδιαφέρον  μας  και  ο  Δήμαρχος  και  εγώ  

και  όλοι  μας .  Πηγαίναμε  συνέχεια  και  καθίσαμε  και  γίναμε  εργάτες  

εκεί  μέσα  για  να  προχωρήσουμε  την   υπόθεση .   

 Οι  Αποθήκες  Πυρομαχικών  του  Λευκώνα .  Δεν  έχουν  

πολεοδομηθεί ,  γιατί  . .πολεοδομείται  δεκαπλασιάζεται  η  αξία  του .  Οι  

Αποθήκες  δεν  έχουν  πολεοδομηθεί  άρα  μιλάμε  για  ένα  χωράφι  του   

οποίου  η  αξία  είναι  περίπου  15.000 ευρώ .  Χώρια  που  πάλι  σε  

μας . . .στον  Σερραϊκό  λαό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Μυστακίδη  συνεχίστε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Θυσιάσαμε  του  Κολοκοτρώνη ,  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης .  Το  θυσιάσαμε ;  

Γιατί  το  θυσιάσαμε ;  Πρώτα  από  όλα  του  Κολοκοτρώνη  δεν  είναι  

ενεργό  στρατόπεδο .  Ενεργό  στρατόπεδο  είναι  ταξιαρχία .  Το  
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Κολοκοτρώνη  έχει  ένα  κομμάτι  που  είναι  η  ΕΡΑ  και  ένα  πρατήριο  που  

είχαν  εκεί .  Δεν  είναι  ενεργό  στρατόπεδο .   

 Ωστόσο ,  εμείς  εύκολα  απαντήσαμε  γιατί  ούτως  ή  άλλως  είναι  

δεδομένο  ότι  εμείς  θα  την  κάνουμε  την  πολεοδόμηση  εάν  γίνει  και  άμα  

θέλετε  θα  την  πολεοδομήσουμε .  Και  δεν  είπαμε  ότι  θα  

πολεοδομήσουμε  άμεσα  τον  Κολοκοτρώνη .  Είπαμε  ότι  θα  ξεκινήσουμε  

τις  διαδικασίες .  Αυτό  είναι  στο  απώτερο  μέλλον  το  αποτέλεσμα  της  

πολεοδόμησης ,  διότι  αυτή  την  στιγμή  το  Κολοκοτρώνη  φαίνεται  στο  

Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  ένας  χώρος  που  δεν  έχει  χαρακτηρισμό .   

 Η  πρώτη  κίνηση  που  θα  είναι  μετά  από  δυο  χρόνια  που  θα  

αλλάξει  το  Γενικό  Πολεοδομικό ,  να  πούμε  ότι  ο  χώρος  είναι  δυνάμενος  

να  πολεοδομηθεί .  Αυτό  θα  κάνουμε .  Δεν  θα  τρέξουμε  να  κάνουμε  

μελέτες  γιατί  άλλωστε  θα  είναι  ανεπίκαιρες .   

 Όταν  θέλεις  να  πετύχεις  έναν  στόχο  πρέπει  να  έχεις  . .  λίγο  και  

αυτές  οι  παραχωρήσεις  που  κάναμε  και  δεχθήκαμε  το  ποσοστό  10%, το  

οποίο  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  αναφέρεται  στις  αξίες  εδώ  των  Σερρών  

και  στα  ενοίκια  των  Σερρών ,  αυτά  είναι  για  την  Αθήνα .  Είναι  άνευ  

αντικειμένου .  

Δηλαδή ,  το  ποσοστό  αυτό  που  δεχθήκαμε  να  δίνουμε  από  τα  

καθαρά  κέρδη ,  πραγματικά  είναι  άνευ  αντικειμένου  αλλά  προκειμένου  

να  πετύχουμε  αυτόν  τον  στόχο  του  να  πάρουμε  τα  στρατόπεδα  και  στην  

συνέχεια  να  ακολουθήσει  η  φυσιολογική  πορεία ,  γιατί  όπως  ξέρετε  

ενταχθήκαμε  σε  πρόγραμμα ,  θα  πιστοποιηθούμε  ότι  γνωρίζουμε  πως  θα  

τα  διαχειριστούμε  και  εννοείτε ,  όπως  είπα  χθες ,  μιλήσαμε  σε  σύσκεψη  

στην  Θεσσαλονίκη  με  το  αντίστοιχο ,  με  τους  φορείς  του  αντιστοίχου  

προγράμματος  από  το  υπουργείο ,  εννοείται  ότι  θα  ακολουθήσουν  

χρηματοδοτήσεις .  
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 Από  έναν  υπολογισμό  που  κάναμε  χρειάζεται  ένα  εκατομμύριο  

ευρώ  για  κάθε  κτήριο  και  εκεί  πέρα  έχουμε  στα  δυο  στρατόπεδα  πάνω  

από  τριάντα  πέντε  κτήρια .   

 Εμείς  θα  προσπαθήσουμε  να  τα  εντάξουμε ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  

όλα  για  αναπαλαίωση  και  θα  πέσουν  τα  αντίστοιχα  εκατομμύρια  ευρώ  

στον  Δήμο  Σερρών .  Τι  σας  πειράζει  εσάς  αυτό ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γιαννακίδη  δεν  το  περίμενα  να  κάνετε  τέτοιους  άστοχους ,  

ηχηρούς ,  βέβαια ,  χαρακτηρισμούς .  Πραγματικά  θα  μας  κρίνει  η  

ιστορία  και  κάποτε ,  μετά  από  λίγα  χρόνια  θα  μας  δώσουν  τα  εύσημα  

για  την  επιτυχία  μας .  Και  απορώ  γιατί  πραγματικά  σας  αφορά  και  σας .  

Γιατί  στεναχωριέστε  που  είχαμε  αυτή  την  επιτυχία ;  Να  χαίρεστε  και  

. .σε  αυτό .   

 Κοιτάξτε ,  ήταν  ο  πιο  σύντομος  δρόμος  να  πετύχουμε  τον  στόχο  

μας .  Δηλαδή  να  έρθει  . .  με  το  στρατόπεδο  στον  Δήμο  μας  και  εάν  δεν  

το  κάναμε  αυτό  είμαι  βέβαιος  ότι  και  μετά  από  εκατό  χρόνια  αυτοί  που  

λένε  ότι  είναι  δικά  μας  τα  στρατόπεδα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  

μετά  από  εκατό  χρόνια  και  μετά  από  διακόσια  χρόνια  γι '  αυτό  όλοι  

τους  θα  λένε  ακριβώς  τα  ίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  και  για  τον  χρόνο  που  τηρήσατε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Δευτερολογίες .   Η  κυρία  Ιλανίδου .  Οι  προλαλήσαντες ,  ποιοι  θέλουν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  η  άλλη  άποψη  δεν  είναι  εχθρική  άποψη .  Και  βεβαίως  

είναι  αναφορά  ότι  ακριβώς  αυτή  την  . .  της  επιθετικότητας  που  δείξατε .  

Μπορείτε  εσείς  αυτά  να  δηλώνετε .  Έχουμε  άλλη  άποψη ,  διότι  όλο  αυτό  

το  εγχείρημα  στοιχίζει  και  τώρα  το  ξέρουν  όλοι  οι  συνάδελφοι  και  οι  

Σερραίοι .  Και  πως  το  ξέρουμε ;  Από  την  μελέτη  βιωσιμότητας  που  λίγο-

λίγο  εμφανίζετε  κάποια  ποσά ,  τα  διαβάζουν  οι  συνάδελφοι ,  να  τα  

ακούσουν  και  οι  Σερραίοι  συνδημότες .   

 Πόσο  στοιχίζει  το  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ;  165.000 ευρώ  η  γη ,  

600.000 τα  κτήρια ,  765.000 ευρώ  στο  σύνολο .   

 Τι  στοιχίζει  το  Παπαλουκά ;  847.000 η  γη ,  600.000 τα  κτήρια .  

Σύνολο  1.447.000.  

 Πόσο  στοιχίζει  η  Αποθήκη  Πυρομαχικών ;  19.000.  

 Σύνολο ,  το  διαβάζω  από  την  σελίδα  216 της  μελέτης  της  

βιωσιμότητας .  Είναι  νούμερα  κ .  Μυστακίδη  και  νομίζω  ότι  αυτά  δεν  

αμφισβητούνται .  Δικά  σας  είναι .  Δικά  μας  είναι .  Άρα  λέτε  ότι  σύνολο  

τα  τρία  στρατόπεδα  στοιχίζουν  2.231.000,  το  όφελος  όμως  για  το  

Τ .ΕΘ .Α .  είναι  14.400.000 ευρώ  και  μιλούμε  για  360 κατοικίες .  15 

λοιπόν  περίπου  εκατομμύρια .   

 Βέβαια ,  εδώ  δείχνετε  επιμέλεια  και  καλά  κάνετε  και  μας  λέτε  ότι  

κάθε  κτήριο  για  να  ενταχθεί  και  να  είναι  ασφαλές  θέλει  1 

εκατομμύριο .  Δεν  μας  είπαμε  όμως  πουθενά  σε  αυτή  την  μελέτη ,  πόσο  

θα  είναι  αυτά  που  θα  πληρώσει  ο  Δήμος  από  προγράμματα  θέλετε  τα  

πιο  πολλά ,  που  θα  υποχρεωθεί  να  αναπτύξει  μέσα  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  
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Παπά ;  Σχολεία ,  κοινόχρηστα  κτήρια ,  διαμορφώσεις ,  αποχετεύσεις ,  

υδρεύσεις ,  οδοποιίες .  Πόσο  είναι  το  κόστος  των  έργων  αυτών  

υποδομής ;   

 Οφείλατε  μέσα  σε  αυτή  την  μελέτη  για  να  ξέρουν  οι  Σερραίοι  το  

πόσο  θα  στοιχίσει .   Επιμελώς  το  αποφεύγετε .  Εμείς  σας  είπαμε  ένα  

νούμερο .  60 εκατομμύρια  ευρώ .   

 Λέτε  να  κλείνουμε .  Ναι  σε  όλα  λέτε .  Δεν  κατάλαβα ;  Γιατί  δεν  

έχουμε  το  δικαίωμα  να  σας  θυμίζουμε  ότι  το  στρατόπεδο  Παπαλουκά  

έχει  παραχωρηθεί  για  χρήση  και  είναι  γη  των  Σερραίων .  Εάν  

αφαιρέσουμε  από  του  Εμμ .  Παπά  το  κομμάτι  εκεί  που  είναι  τα  45 

στρέμματα  και  το  άλλο  κομμάτι  εκεί  που  είναι  η  στάθμευση ,  ο  χώρος  

στάθμευσης  των  αστικών ,  για  δείτε ,  πόσα  είναι  αυτά  τα  οποία  θα  

πληρώσουμε ;   

 Σαφέστατα  διαφωνούμε .  Σαφέστατα  πάντοτε  υπάρχει  η  

δυνατότητα  να  κλείσει  κανείς  ένα  θέμα .  Εμείς  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Φωτιάδη  ολοκληρώστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα .  Εμείς  θα  σας  πούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  και  

αύριο ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μεθαύριο  όταν  θα  έρθει ,  θα  

υπογράψουμε  ένα  μνημόνιο ,  ένα  μνημόνιο  δέσμευσης  του  Δήμου  

Σερρών  για  την  υλοποίηση  όλων  αυτών  των  έργων  υποδομής  που  είναι  

πάρα  πολύ  υψηλό  το  ποσό  σε  προϋπολογισμό .   

 Δεν  τολμήσατε  να  το  προσεγγίσετε .  Τυχαίο ;  Δεν  νομίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε  είχα  τονίσει  στην  πρωτολογία  μου  ότι  με  το  έγγραφο  

που  μας  παρουσίασε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  την  απάντηση  αυτή  που  στέλνει ,  

διαπιστώσαμε  ότι  υπάρχει  μεγάλη  ενδοτικότητα .  Πολύ  μεγάλη  

ενδοτικότητα  σε  αντίθεση  με  αυτά  που  πρέσβευε  ο  Δήμαρχος  και  η  

Δημοτική  Αρχή  όλα  αυτά  τα  χρόνια .   

 Βεβαίως  θα  συμφωνήσω  εν  μέρει  με  τον  κ .  Γαλάνη  που  λέει  ότι  

μια  συμφωνία . .  ναι ,  η  συμφωνία  όμως  αυτή  πρέπει  να  είναι  κυρίως  για  

την  ωφέλεια  των  Σερραίων  δημοτών .  Εμένα  δεν  με  ενδιαφέρει  τι  θα  

κάνει  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  ας  κάνει  ότι  νομίζει .  Ότι  νομίζει  ας  κάνει   και  

τίποτα  δεν  μπορεί  να  κάνει  ούτως  ή  άλλως .  Τίποτα  δεν  μπορεί  να  κάνει  

αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  το  παραβλέπω  αυτό .   

 Εμένα  με  ενδιαφέρει  σαν  δημότης  Σερρών ,  σαν  εκπρόσωπος  των  

πολιτών  πιο  είναι ,  ποια  είναι  η  μεγαλύτερη  ωφέλεια  των  Σερρών ;  Όμως  

αυτό  που  ανέφερε  τελευταία  ο  κ .  Μυστακίδης ,  ήταν  λέει  ο  πιο  

σύντομος  δρόμος .  Καμία  φορά  ο  πιο  σύντομος  δρόμος  πέφτεις  στον  

γκρεμό .  Θα  πάμε  στον  γκρεμό  δηλαδή ;  Αυτό  λέτε .  Το  θέμα  είναι  ποιος  

είναι  ο  καλύτερος  δρόμος ,  όχι  ο  πιο  σύντομος .  Να  σας  θυμίσω  ότι  

είναι  λάθος  έκφραση .   

 Λοιπόν ,  για  την  μελέτη  βιωσιμότητας  αναφέρθηκαν  κάποια  

στοιχεία  από  τους  συναδέλφους .  Εγώ  δεν  θα  μπω  σε  νούμερα .  Εκείνο  

που  θα  πω  είναι  ότι  επειδή  την  επικαλείστε  πάρα  πολλές  φορές ,  αυτή  

δεν  είναι   μελέτη  βιωσιμότητας .  Αυτή  είναι  μελέτη  υποτέλειας ,  

πραγματικά  μελέτη  υποτέλειας  είναι  αυτή .  Διαβάστε  την  να  δείτε .   

 Και  μετά ,  αφού  θα  γίνουν  όλα  αυτά  θα  έρθει  μετά  η  Διοικούσα  

Επιτροπή  του  Τ .ΕΘ .Α . ,  μετά  θα  γίνει  το  συμβούλιο  του  Τ .ΕΘ .Α . .  

Δηλαδή ,  εμείς  τι  είμαστε  εδώ  πέρα ,  η  πόλη ,  ο  Δήμος  των  Σερρών ;  Ποιο  

είναι  αυτό  το  Τ .ΕΘ .Α .  το  περιβόητο ;  Ποιο  είναι  αυτό  το  Τ .ΕΘ .Α .  που  
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θα  κάνει  και  θα  κρίνει  αυτά  που  λέμε ;  Δεν  φτάνει  τόσα  που  δώσαμε ;  

Και  δώσαμε  τόσο  πολύ .  Μιλάμε  για  εμπορικότητα ,  μιλάμε  ότι  θέλουν  

και  από  εδώ  και  όλα  αυτά .   

 Σας  λέω  κάτι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  ιστορική  η  απόφαση ,  όχι  

μόνο  η  σημερινή  και  η  επόμενη  που  θα  πάρουμε .  Θα  μας  κρίνει  όλους  

η  ιστορία ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 Λέω  λοιπόν  φτάνει  τόση  ενδοτικότητα .  Δεν  τα  λέγατε  αυτά .   

Θυμάστε ;  . .αυτά  είναι  παλαιές  ιστορίες .  Αλλά  φτάνει ,  είναι  πολύ  

ενοχικό .   

 Συμφωνούμε  βέβαια  για  τον  Ιππικό  Όμιλο ,  να  μην  το  ξαναπώ ,  

αλλά  κατά  τα  άλλα  δεν  μπορώ .  Τώρα  για  τον  Κολοκοτρώνη  ακούστε  τι  

λέτε  πάλι ; . .  στην  περίπτωση  που  θα  κατατεθεί  κάποια  ιδέα  ή  πρόταση  

άλλων  συναρμόδιων  φορέων ,  όπως  το  Επιμελητήριο  και  τα  λοιπά ,  είναι  

ευπρόσδεκτοι .   Γιατί  κάνετε  ευχολόγια ;   

 Τα  μασημένα  . .  είναι  πολύ  χειρότερα  από  την  ενεργό  δράση .  

Αυτά  είναι  ευχολόγια  τώρα .  Θα  έρθει  ο  ένας  και  ο  άλλος .  Ο  Δήμος  

είναι  εδώ ,  ο  Δήμος ,  εμείς ,  οι  δημότες .  Ο  Δήμος  δηλαδή  οι  δημότες .  

Όλοι  οι  άλλοι  εάν  . .  εάν  θέλουμε  να  τους  φωνάξουμε .   

 Άρα  λοιπόν  . .  για  τον  Κολοκοτρώνη  και  κακώς  το  κάνετε .  Πολύ  

καλώς .   

 Για  τις  Αποθήκες  είπε  ότι  μάλλον  έχει  ξεφύγει  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ολοκληρώνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Λέω  λοιπόν  ότι  προσέξτε ,  κύριε  

Δήμαρχε .  Αναγνωρίζουμε  ότι  τρέχετε  και  ότι  αγωνίζεστε  αλλά  σας  λέω  

το  εξής ,  ότι  δεν  θα  σταματήσουν  ποτέ .  Τώρα  θα  πάει  στην  Διοικούσα  
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Επιτροπή ,  μετά  θα  πάει  στους  στρατηγούς ,  μετά  θα  πάει  δεν  ξέρω  που  

να  κρίνουν  που .  Για  μένα  κυρίαρχος  είναι  ο  λαός  των  Σερρών .  Άσχετα  

που  ανήκουν  εκεί  τα  οικόπεδα .  Θα  ζητήσουν  γη  και  ύδωρ .  Σας  το  έχω  

πει  εδώ  και  πολλά  χρόνια ,  θα  το  δείτε  μπροστά  σας  και  το  βλέπετε .  

Τώρα  είναι  το  10%, μετά  είναι  ανισοβαρής .  Και  εσείς ,  βέβαια ,  κακώς  

λέτε ,  βλέπω  ότι  συμφωνούμε  με  αυτά  που  αποτυπώνονται  στο  έγγραφό  

σας .  Το  έγγραφο  σας  διάβασα  προηγουμένως  τι  λέει .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Γιαννακίδης  εάν  θέλει  να  τοποθετηθεί  και  ο  κ .  Γάτσιος .  Συγνώμη ,  

η  κυρία  Ιλανίδου  κύριε  Γάτσιο ,  διότι  στην  πρωτολογία  της ,  που  δεν  

τοποθετήθηκε ,  μου  ζήτησε  να  τοποθετηθεί  στην  δευτερολογία .   

 Παρακαλώ  κυρία  Ιλανίδου .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  διαβάσουμε  εδώ  το  έγγραφο  του  κ .  Δημάρχου  που  μιλάει  για  τα  

σχέδια ,  λέει  ότι  κατόρθωσε  ο  Δήμος  Σερρών  μέσα  σε  πολύ  σύντομο  

χρονικό  διάστημα ,  τριών  χρόνων ,  το  ακατόρθωτο .  Η  όλη  διαδικασία  

αποτέλεσε  μοντέλο  πρότυπο  μελέτης  αξιοποίησης  και  οι  γειτονικοί  

Δήμοι  απευθύνονται  σε  μας  και  ζητούν  οδηγίες  και  κατευθύνσεις .   

 Εάν  είναι  πρότυπο  το  ότι  χαρίζουμε  το  Παπαλουκά ,  το  οποίο  

στρατόπεδο  είναι  των  Σερραίων ,  είναι  ανταλλάξιμο  και  στο  

Κτηματολόγιο  και  παντού  είναι  του  Δήμου  Σερρών ,  κάτι  που  το  

φωνάζατε  και  παλαιά  και  εσείς  και  γιατί  το  ΄19 έχει  δικαίωμα  ο  

Στρατός  να  κάνει  προσφυγή  και  εμείς  το  χαρίζουμε  από  τώρα  και  το  

βάζουμε  . .να  το  διαπραγματευτούμε ;  Μα  είναι  των  Σερραίων .  Το  

χαρίζετε .   
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 Χαρίζουμε  τις  Αποθήκες  Πυρομαχικών  στον  Λευκώνα .   Βγαίνουν  

τα  27 στρέμματα  από  μέσα ,  27 και  κάτι ,  28 στρέμματα  και  τι  λέει ;  Ο  

Ιππικός  Όμιλος  θέλει  εκεί  να  είναι .  Μα  είναι  εκεί  ο  Ιππικός  Όμιλος  και  

έχει  εδώ  και  είκοσι  χρόνια  παραχώρηση  από  τον  τότε  στρατηγό .  Και  

γιατί  να  μην  το  πάρουμε  εμείς  και  να  το  παραχωρήσουμε  για  μια  ζωή  

στον  Ιππικό  Όμιλο ;  . .  

 Ερχόμαστε  τώρα  στα  108 στρέμματα  του  Εμμ .  Παπά ,  που  ένα  

μέρος  του  οποίου  είναι  δικό  μας  και  στο  τέλος  το  χαρίζουμε  και  όλο  

αυτό  στον  Στρατό  και  δεν  το  πολεοδομούμε  και  λέτε  στο  έγγραφό  σας  

ότι  η  αξιοποίηση  θα  προχωρήσει  παράλληλα  από  τους  δυο  φορείς  και  

θα  γίνει  ή  με  ευρωπαϊκά  προγράμματα  ή  καθώς  και  από  ίδιους  πόρους  

του  Δήμου .   

 Δηλαδή ,  δεν  θα  κάνει  τίποτα  άλλο  ο  Δήμος  από  εδώ  και  πέρα ,  

εάν  βρεθεί  ένας  εργολάβος  που  θα  αναλάβει  να  κτίσει  αυτά ,  αυτές  τις  

μεζονέτες  ή  τι  θα  κάνει  εκεί  στο  Εμμ .  Παπά ,  να  πιέσει  τον  Δήμο  και  να  

λέει  ότι  υπέγραψα  ότι  παράλληλα  θα  . .  οι  εργασίες ,  παράλληλα  θα  

γίνουν  οι  δρόμοι ,  τα  πεζοδρόμια ,  η  αποχέτευση ,  η  ύδρευση ,  το  ΚΑΠΗ ,  

το  σχολείο ,  η  εκκλησία  και  τα  λοιπά .   

 Που  θα  βρει  τέτοια  λεφτά  και  τόσα  προγράμματα  και  όλα  αυτά  τα  

προγράμματα  που  τρέχουν  παράλληλα  σε  αυτή  την  χρονική  στιγμή  μαζί  

από  τους  ίδιους  πόρους  του  Δήμου ;  

 Νομίζω  ότι  ορισμένα  πράγματα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ολοκληρώνω .  Το  Τ .ΕΘ .Α .  επιπλέον  θέλει  συμμετοχή  στα  καθαρά  

κέρδη .  Εάν  μπει  εκεί  ένας  κινηματογράφος ,  δεν  ξέρω ,  ένα  
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αναψυκτήριο ,  θα  πάρει  και  από  εκεί .  Είναι  δυνατόν ;  Και  στο  τέλος  

λέτε  ότι  και  για  το  Κολοκοτρώνη  ότι  σχετική  πρόταση  για  

πολεοδόμηση ,  συμφωνούμε ,  δεν  υπάρχει  αντίρρηση  και  θα  

ξεκινήσουμε  την  διαδικασία  πολεοδόμησης .  Έλεος .   

 Οι  επόμενες  γενιές  η  υπογραφή  που  θα  βάλετε  θα  είναι  μια  

ταφόπλακα  για  τις  επόμενες  γενιές  και  θα  μας  κρίνουν  οι  νεκροί   και  

τα  αγέννητα  παιδιά  μας .  Αυτή  η  πόλη  θα  μείνει  πολύ  πίσω  για  να  πάρει  

το  Τ .ΕΘ .Α .  και  το  ένα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  επόμενος  ομιλητής  είναι  ο  κ .  Γάτσιος .  Παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντελώς  περιγραφικά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  να  πω ,  για  να  μην  

αναλύσουμε ,  γιατί  έχει  αναλυθεί ,  κατά  την  γνώμη  μας  εντελώς  

λανθασμένα  μπήκε  στην  διαδικασία  την  τελευταία  στιγμή  το  

στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη .  Δεν  θα  έπρεπε  σε  καμία  των  περιπτώσεων  

να  μπει ,  ούτε  καν  να  το  αναφέρουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε .  Συνεχίστε ,  κύριε  Γάτσιο .  Μην  πετάγεστε  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διάβασες  τα  κείμενα ;  Τι  γράφουν  τα  κείμενα .   

 Το  πρώτο  λοιπόν  πράγμα  είναι  αυτό .  Το  δεύτερο  πράγμα  είναι  

ότι  έχουν  εγκριθεί  πολεοδομικές  μελέτες  σε  γειτονιές  που  έχουν  
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εισφέρει  σε  γη  και  χρήμα  πολίτες  και  πέρασαν  χρόνια  από  εδώ  και  δεν  

μπορούμε  να  τους  κάνουμε  όλους  τους  δρόμους ,  τις  υποδομές  και  όλα  

αυτά .  Με  αυτή  εδώ  την  πολεοδόμηση  την  νέα  ότι  χρήματα  μας  

δεσμεύει  αυτό ,  αντί  να  πάμε  να  ενισχύσουμε  λίγο  εκεί  μέσα  στις  

γειτονιές  που  είναι  πολεοδομημένες ,  έχουν  εισφέρει  σε  χρήμα ,  θα  πάμε  

εμείς  να  δίνουμε  τους  προϋπολογισμούς ,  όπως  είπα  και  προηγουμένως ,  

στην  συγκεκριμένη  πολεοδόμηση .  

 Και  ένα  τρίτο  που  δεν  αφορά  τον  Δήμο  μας  γενικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγη  ησυχία  από  το  σώμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  αφορά  τον  Δήμο  αλλά  ως  πολιτικό  όργανο  που  είμαστε  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  το  θέσουμε  και  να  το  θέτουμε  όλοι .  Με  αυτούς  που  

συναλλασσόμαστε  είναι  το  Τ .ΕΘ .Α . .  Το  ταμείο  των  υπαλλήλων  του  

υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας .  Δηλαδή  το  ταμείου  το  νοσοκομείου ,  

κύριε  Μηλίδη ,  όταν  θα  φύγετε  εσείς  στην  σύνταξη  θα  έχετε  δικαίωμα  

από  το  νοσοκομείο  και  το  κτήριο  κάτι  να  πάρετε .  Εσείς  κύριε  από  το  

σχολείο ,  οι  υπάλληλοι  της  Νομαρχίας  από  την  Νομαρχία .  Αυτά  είναι  

τρελά  πράγματα .   

Βέβαια ,  αυτό  δεν  αφορά  τον  Δήμο .  Το  ξεκαθαρίζω .  Πρέπει  όμως  

σαν  πολιτικό  όργανο  κάποια  στιγμή  αυτές  οι  στρεβλώσεις  που  έχει  το  

ελληνικό  σύστημα  εδώ  και  πολλά  χρόνια  να  τις  αλλάξουμε .  Δηλαδή  η  

συναλλαγή  γίνεται  με  το  Ταμείο  των  Υπαλλήλων .  Τι  σύνταξη  θα  πάρει ,  

τι  μέρισμα  θα  πάρει .  Έλεος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Από  τους  Σερραίους  και  από  τους  Έλληνες  γενικά .  Σε  κάθε  περίπτωση  

αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο  το  στρατόπεδο  γιατί  κάποτε  το  πήραν  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομα  Πρόεδρε .  Θα  παρακαλούσα  τον  κ .  Αγγελίδη  τον  

Δήμαρχο  να  επιδιώξει  να  σταματήσει  την  κατηγόρα  και  να  μην  

βαυκαλίζεται  ότι  κάτι  σπουδαίο  πράττει .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  επόμενος  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Αξιότιμε  κύριε  Πρόεδρε  τίποτα  δεν  μπορεί  να  κάνει  ο  Στρατός  χωρίς  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εάν  εμείς  πούμε  όχι ,  χωράφι  θα  μείνει .  Ούτε  

100 ευρώ  το  στρέμμα .  Σε  παρακαλώ  κάνετε  έγκλημα  που  κάνετε  

πολεοδόμηση .   Πιστέψτε  με  παρακαλώ ,  η  δουλειά  μου  είναι  αυτή ,  ξέρω  

καλά  τι  λέω .  Δεν  έχει  δικαίωμα .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  

κυρίαρχο .  Εάν  πούμε  εμείς  όχι  τι  να  τα  κάνει  ο  Στρατός ;  Θα  πάει  να  

πάρει  φρουρούς ;  Εγώ  τα  γκρέμισα  Πρόεδρε  για  να  κυκλοφοράει  ο  

κόσμος  εκεί  μέσα  και  μια  χαρά  είναι .  Και  . .45.000 τετραγωνικά  να  τα  

κάνουμε  κτήρια ,  δρόμους ,  ποδηλατόδρομους ,  τα  πάντα .  Ύδρευση ,  

οδοποιία .  Που  θα  βρεθούν  αυτά  τα  λεφτά ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

 Εδώ  σας  έχω  πει  ότι  το  καράβι  …Πτωχευμένη  χώρα  είμαστε .  Θα  

μας  διώξουν  οι  Ευρωπαίοι .  Που  θα  βρούμε  τα  λεφτά  να  το  κάνουμε ;  

Αλλά  εάν  δεν  το  γράφει  η  σύμβαση  θα  το  κάνεις  θέλεις  δεν  θέλεις .  Γι '  
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αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε  παρακάλεσα  και  ακόμα  παρακαλάω  και  λέω  την  

αλήθεια  και  η  αλήθεια  . .  κυρίαρχη  λογική .  Αυτή  είναι  η  λογική .   

Εμείς  …σε  κοινή  χρήση  το  στρατόπεδο  που  είναι  δικό  μας ,  του  

Παπαλουκά .  Όσο  για  τα  200 στρέμματα  που  λέει ,  240 στρέμματα  ο  κ .  

Γαλάνης ,  πρέπει  να  ξέρει  ούτε  μια  πιθαμή  δεν  παίρνει  ο  Δήμος  

Σερρών ,  διότι  αυτά  τα  50% αφορούν  την  εισφορά  σε  γη ,  διότι  είναι  

χωράφι .  Και  τα  κτήρια  που  λέει  και  κάθε  μέρα  εγώ  που  πηγαίνω  εκεί  

στο  Παπαλουκά ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  ερείπια .  Δεν  μπορούν  αυτά  να  γίνουν  κτήρια  κανονικά .  Είναι  

κρίμα  . .Και  έχω  πει ,  κυρία  Ιλανίδου ,  …το  είπατε  και  εσείς .  Μπράβο  

σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  θέλει  ο  κ .  Στεργίου  να  δευτερολογήσει .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ναι ,  θα  μιλήσω .     

 Είναι  σίγουρο  ότι  μια  συμφωνία  απαιτεί  και  συμβιβασμό .  Τον  

κάναμε  τον  συμβιβασμό .  Και  την  συμφωνία  την  κάναμε  το  ΄14 και  

ήταν  έτοιμο  να  υπογράψουμε  την  συμφωνία  αυτή  με  την  τότε  

κυβέρνηση .  Υπήρξαν  οι  εκλογές  και  ήρθε  μια  νέα  κυβέρνηση  και  

άρχισε  . .σε  έναν  δεύτερο  συμβιβασμό  και  σε  μια  δεύτερη  συμφωνία ,  

πράγμα  που  για  μένα  είναι  απαράδεκτο .   

 Ή  τελικά  θα  σεβόμαστε  στην  πολιτική  ζωή  την  συνέχεια  του  

κράτους  ή  αλλιώς  να  πάμε  από  εκεί  που  ήρθαμε  όλοι  μας .  Το  κράτος  

έχει  συνέχεια  και  πρέπει  όλη  αυτή  με  ευλάβεια  να  την  τηρούμε .   
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 Δεύτερον .  Οι  Αποθήκες  του  Λευκώνα  ήταν  μέσα  στην  συμφωνία  

και  αυξήθηκε ,  τα  45 στρέμματα  που  πολεοδομήθηκαν ,  τα  27.900  του  

Λευκώνα   και  αυξήθηκε  το  ποσοστό  πολεοδόμησης .   

 Άρα ,  επομένως ,  για  μένα  είναι  μια  συμφωνία  νέα ,  η  οποία  

ανατρέπει  την  παλαιά  συμφωνία  που  κάναμε  με  τον  νόμο  τον  παλαιό  

και  σίγουρα  θα  έχουμε  περιπέτειες .  Το  10% που  βάζει  μέσα  εγώ  θέλω  

νομικά  να  μου  αποδείξει  κάποιος  πως  εμείς  ή  η  επόμενη  Δημοτική  

Αρχή  θα  δώσει  το  10% των  κερδών ,  εάν  υπάρχουν ;  Εγώ  λέω  ότι  δεν  θα  

υπάρχουν  κέρδη .   

 Αυτή  την  στιγμή ,  το  έχω  πει ,  νομίζω ,  για  δεύτερη  φορά ,  τίποτα  

δεν  μπορεί  να  κάνει  κανείς  εάν  δεν  έχει  την  σύμφωνη  γνώμη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  γιατί  μόνο  ο  Δήμος  Σερρών  μπορεί  να  κάνει  

πολεοδόμηση  για  να  δώσει  αξία .   

 Λοιπόν ,  θα  περιμένουμε  να  σεβαστούν  την  απόφαση  της  

προηγούμενης  κυβέρνησης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενος  είναι  ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

πράγματι  σήμερα  δίνεται  μια  ευκαιρία  και  σε  σας ,  γιατί  από  ότι  βλέπω  

είστε  αρνητικοί ,  να  διασκεδάσετε  εκεί  την  αρνητικότητα  σας  και  τους  

φόβους  σας  και  να  απολαύσετε  μαζί  με  μας  την  χαρά  της  ολοκλήρωσης  

μιας  συμφωνίας  δύσκολης .   

 Θα  θυμίσω  στους  συναδέλφους  ότι  ήδη  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  που  ήταν  

στον  νόμο ,  αγαπητέ  συνάδελφε  του  ΄99, είναι  νόμος  χαρακτηρισμένος  

του  Άκη  Τσοχατζόπουλου ,  δηλαδή  του  ΠΑ .ΣΟ .Κ .  νόμος ,  αυτός  ο  νόμος  

παρακαλώ  έχει  το  Τ .ΕΘ .Α .  εκεί  πέρα ,  το  οποίο  λέει  ότι  μετά  από  
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πρόταση  της   ΕΑΣ  συνεδριάζει  η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Τ .ΕΘ .Α .  και  

αποφασίζει  ο  υπουργός  με  τον  Δήμο  με  τον  οποίο  συνεννοείται .  Αυτή  

είναι  η  αλήθεια ,  τι  να  κάνουμε ;  Με  νόμους  λειτουργεί  το  ελληνικό  

κράτος .  Και  εμείς  και  όλοι  οι  πολίτες  πρέπει  να  υπακούμε  στους  

νόμους  και  μέσα  από  αυτούς  να  διαπραγματευόμαστε  και  να  

πετυχαίνουμε  συμφωνίες .   

 Κυρία  Ιλανίδου  πολύ  καλά  κάνατε  όταν  ήσασταν  Αντιδήμαρχος  

με  τον  κ .  Μωυσιάδη  Δήμαρχο  και  είχατε  ξεκινήσει  την  διεκδίκηση  των  

στρατοπέδων  και  μας  είχατε  φέρει  τα  65 στρέμματα  τότε .  Και  μπράβο  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  προηγούμενη  θητεία  με  Αντιδήμαρχος  

τον  κ .  Αγγελίδη  που  πέτυχε  από  65 να  πάει  το  Τ .ΕΘ .Α .  πίσω .   

 Γιατί  δεν  μιλάτε  για  . .  Το  Τ .ΕΘ .Α .  από  65 στρέμματα  

πολεοδόμησης  πήγε  στα  45.  Αυτό  δεν  είναι  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Καλά  εγώ  είπα  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Λέω  με  ειλικρίνεια .  Ακούσατε  τι  λέω .  Και  εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  διακόπτετε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα  εύσημα  δίνω  σε  όλους  τους  Δημάρχους .  Λέω  ότι  και  εσείς  τότε  

φέρατε  την  πρώτη  διεκδίκηση  με  65 στρέμματα .  Ο  Δήμαρχος  ο  

σημερινός  πέτυχε  τα  45 με  πίεση  όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  δεν  
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στερώ  το  δίκαιο  από  κανέναν ,  άρα  δίνουμε . .  το  Τ .ΕΘ .Α .  . .  στα  65 

στρέμματα  πολεοδόμησης  και  είναι  στα  45;  

 Συνάδελφοι  πράγματι  αναμετριόμαστε  με  την  ιστορία  με  αυτό  το  

θέμα ,  ίσως  και  με  πολλά  άλλα  που  δεν  τα  καταλαβαίνουμε  όταν  

παίρνουμε  αποφάσεις  εδώ .  Αλλά  θα  πρέπει  να  πούμε  στον  λαό  των  

Σερρών  μια  αλήθεια .  Ότι  η  κυριότητα  των  στρατοπέδων  και  πάλι  δεν  

. .εγώ ,  με  σύνεσης  μιλώ ,  γιατί  θα  έρθει  ξανά  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  με  τις  λεπτομέρειες  και  τις  συμφωνίες  του  συμβολαίου ,  

έρχεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,  περιέρχεται  η  πλήρη  κυριότητα  στον  λαό  των  

Σερρών .  

 Στα  240 στρέμματα  τα  45 πολεοδομήθηκαν ,  τα  240 έρχονται  στον  

λαό  των  Σερρών .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ο  λαός  των  Σερρών  πρέπει  αυτό  να  το  καταλάβει  και  νομίζω  ότι  είναι  

μια  συμφωνία  πολύ  καλή .  Θα  μπορούσε  να  είναι  καλύτερη .  Κανείς  δεν  

την  ολοκλήρωσε  καλύτερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε  η  μια  κυβέρνηση  την  έδωσε  στον  λαό ,  ούτε  η  άλλη .  Αυτή  είναι  η  

αλήθεια .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Μυστακίδη .  Σύντομος  και  περιεκτικός .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   
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Πάλι  αναφερθήκατε  στο  κοστολόγιο  των  υποδομών .  Το  έχουμε  πει  

πολλές  φορές ,  το  κοστολόγιο  δεν  είναι  . .  προκύπτει  από  μελέτες  και  

πότε  γίνονται  αυτές  οι  μελέτες ;  Όταν  στοχεύουμε  να  μπούμε  σε  κάποιο  

πρόγραμμα  κάνουμε  μια  μελέτη  και  λέμε  ότι  χρειαζόμαστε  τόσα  

χρήματα  για  να  κάνουμε  τους  δρόμους ,  τις  αποχετεύσεις ,   κάποια  

συγκεκριμένα  σημεία .  Αυτή  είναι  η  απάντηση  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  

την  καταλάβετε .  Για  το  κοστολόγιο .   

 Τελικά  βλέπω  ότι  στον  βωμό  της  αντιπολίτευσης  θυσιάζετε  πολλά  

πράγματα .  Δίνετε  ιδέες  καταρχήν .  Ο  καθένας  ότι  ακραία  ιδέα  μπορεί  

να  έχει  εις  βάρος  αυτού  που  πάμε  να  κάνουμε  έρχεται  και  την  εκφράζει  

μέσα  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  έμμεσα ,  δηλαδή  τροφοδοτεί  και  

το  Τ .ΕΘ .Α .  με  ιδέες  που  μπορεί  να  μην  υπήρχαν  καν  στο  σκεφτικό  του  

Τ .ΕΘ .Α . .  Ξέρετε  πολύ  καλά  τι  εννοώ .  

 Και  στο  κάτω  -κάτω  απορώ  γιατί  . .  τελικά ;  Εφόσον  ψηφίσαμε ,  

νομίζω  κατά  πλειοψηφία ,  είχε  περάσει ,  είχε  ψηφιστεί  η  συμφωνία .  

Κατά  πλειοψηφία .  Τώρα  δηλαδή  αντί  να  μας  συμπαρασταθείτε  σε  αυτή  

την  παλινδρόμηση  που  είχε  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  να  χρησιμοποιήσετε  αυτά  τα  

θέματα  που  για  μένα  δεν  είναι  σπουδαία  το  10% και  οι  Αποθήκες ,  σας  

είπα  ότι  δεν  είναι  πολεοδομημένες ,  τα  χρησιμοποιείτε  σαν   άλλοθι  για  

να  διαφωνήσετε  σε  κάτι  που  αρχικά  συμφωνήσατε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Μπαίνει  κάποιος  χώρος .  Σας  λέω  μετά  το  ΄83 διακόσια  χωριά  στον  

Νομό  Σερρών  υπέστησαν  επέκταση .  Οι  οικισμοί  γίνανε  μιάμιση  φορά  

από  ότι  ήταν .  Ακούστηκε  ποτέ  τίποτα ;  Δεν  άκουσα  κανέναν  ποτέ  να  

λέει  ότι  τι  γίνανε ,  πώς  θα  γίνουν  οι  υποδομές  αυτές  στις  επεκτάσεις  
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που  είναι  η  μισή  φορά   από  ότι  ήταν  ο  οικισμός .  Μήπως  δεν  έγιναν  

επεκτάσεις ;  Με  τον  κ .  Γάτσιο ,  στην  Ορεινή .  Ο  ίδιος  δεν  έκανε  

επεκτάσεις  στην  Ορεινή ;  Είχε  σκεφτεί  που  θα  γίνουν  οι  υποδομές ;  Να  

μην  είμαστε  υποκριτές .   

 Κύριε  Μηλίδη  όταν  λέω  σύντομος  δρόμος ,  το  φέρνω ,  το  λέω  διότι  

αναφέρομαι  στην  γνωμοδότηση  που  κάνανε  οι  νομικοί  γι '  αυτό  το  

θέμα ,  εάν  πρέπει  να  κλαφτούμε  στα  δικαστήρια  και  τα  λοιπά  με  το  

Τ .ΕΘ .Α .  και  . .εάν  δεν  προχωρήσουμε  σε  αυτή  την  συμφωνία  λένε  οι  

νομικοί  ότι  θα  είναι  ο  δρόμος  μακρύς  και  θα  πάει  η  υπόθεση  στις  

καλένδες .  Γι '  αυτό  και  είπα  σύντομος  δρόμος .  Κατ’  ανάγκη  δεν  

σημαίνει  ότι  ο  σύντομος  δρόμος  μπορεί  να  σε  οδηγήσει  σε  κάτι  κακό .   

 Δεν  φταίμε  εμείς  για  τυχόν  παλινδρομήσεις  που  υπήρξαν  από  την  

κυβέρνηση .  Εμείς  υπεστήκαμε  και  στεναχωρηθήκαμε  πολύ  για  την  

στάση  άλλων  και  σκεφτείτε  και  τις  ευθύνες  που  θα  έχουμε  εάν  

ολιγωρήσουμε  και  πούμε ,  όπως  ακούγονται  κάποιοι  που  φωνάζουν  που  

λένε  ότι  το  Παπαλουκά  είναι  δικό  μας  και  επειδή  το  δηλώσαμε  στο  

Κτηματολόγιο .  Και  τι  έγινε ;   

 Δηλαδή ,  λέμε  την  μισή  αλήθεια  και  αναλογιστείτε  να  

εφησυχάσουμε   σε  αυτό  και  μέχρι  το  ΄19 που  δικαιούται  το  δημόσιο  να  

προβάλει  τις  αντιρρήσεις  του  για  τις  δηλώσεις  στο  Κτηματολόγιο ,  να  

έρθει  την  τελευταία  μέρα ,  που  το  έχουν  σκοπό ,  αυτό  σας  το  λέω ,  γιατί  

το  ξέρω  από  τους  στρατηγούς ,  ότι  είναι  εν  γνώσει  τους  και  εάν  ακόμη  

δεν  εκφράσανε  τις  αντιρρήσεις  τους  είναι  γιατί  . .αυτή  η  συμφωνία .  

Θεωρείστε  βέβαιο ,  μου  είπαν ,  ότι  εμείς  στο  Κτηματολόγιο  θα  φέρουμε  

τα  παραστατικά  για  να  το  δηλώσουμε  σαν  περιουσία  του  Τ .ΕΘ .Α . .   

 Τελειώνω  κύριε  Πρόεδρε .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Λοιπόν ,  πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  να  κλείσουμε  το  

θέμα ,  το  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας ,  βρίσκεται  κοντά  μας  ο  

εκπρόσωπος  του  Ιππικού  Ομίλου  Σερρών  ο  δικηγόρος  κ .  Μαρκάκης .  

Θα  τον  παρακαλούσα  να  έρθει  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  για  να  

καταγραφούν  αυτά  τα  οποία  θέλει  να  πει .   

Κος  ΜΑΡΚΑΚΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θέλω  να  σας  ενημερώσω  για  

τις  δραστηριότητες  του  Ιππικού  Συλλόγου  Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  τις  δραστηριότητες .   

Κος  ΜΑΡΚΑΚΗΣ:  

Όχι ,  όχι  αναφέρομαι  αποκλειστικά  στις  Αποθήκες  Πυρομαχικών  

Λευκώνα .   

 Ο  Ιππικός  Σύλλογος  στεγάζεται  εκεί  από  το  ΄96 μέχρι  το  2012 με  

διαδοχικές  συμβάσεις  παραχώρησης  χρήσης ,  διετείς  συμβάσεις  αρχικά  

από  τον  Στρατό  έναντι  συμβολικού  τιμήματος  και  εν  συνεχεία  ο  

Στρατός  παραχωρούσε  την  έκταση  στον  Δήμο  και  ο  Δήμος  τον  

παραχωρούσε  σε  εμάς .   

 Όλα  αυτά  μέχρι  το  ΄12, όταν  ο  Στρατός  άρχισε  ξαφνικά  να  

διεκδικεί  τίμημα .  Όλα  αυτά  γινόντουσαν  μέχρι  τότε  έναντι  συμβολικού  

τιμήματος ,  από  το  ΄12 και  μετά  διεκδικούσε  τίμημα  και  επειδή  υπήρχε  

οφειλή  προς  τον  Δήμο  εκεί  σκάλωσε  η  όλη  ιστορία  και  εμείς  μείναμε  

στον  αέρα .   

 Τώρα  με  αίτημα  που  καταθέσαμε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  στο  

Τ .ΕΘ .Α .  αιτούμαστε  την  παραχώρηση  κατά  χρήση  28 πλέον  

στρεμμάτων ,  γιατί  28 στρέμματα  ανήκουν  στον  Δήμο ,  ούτως  ώστε  να  
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αρθεί  όλη  αυτή  η  ασάφεια   και  να  έρθει  πάλι  στον  Σύλλογο  κατά  χρήση  

το  ακίνητο .   

 Να  σας  αναφέρω  επίσης  ότι  έχουν  δαπανηθεί  200.000 ευρώ  μέχρι  

τώρα  σε  αυτό  το  ακίνητο  από  τον  Σύλλογο  και  από  χωματουργικές ,  

ηλεκτρολογικές  εργασίες  για  διαμόρφωση  των  στίβων  και  για  όλα  

αυτά .   

 Τώρα ,  καταρχάς ,  η  επιθυμία  είναι  να  απεμπλακεί  ο  Ιππικός  

Σύλλογος  από  όλη  αυτή  την  φασαρία  και  τα  στρατόπεδα .  Εμείς  είμαστε  

εκεί  από  το  ΄96, θεωρούμε  ότι  δεν  πρέπει  να  φύγουμε  γιατί  δεν  μπορεί  

πουθενά  αλλού  να  στεγαστεί  αυτός  ο  Σύλλογος  και  σε  αυτά  τα  πλαίσια  

κάναμε  αυτό  το  αίτημα  την  προηγούμενη  εβδομάδα .  

 Θέλω  με  αυτή  την  ευκαιρία  να  ευχαριστήσω  τον  κ .  Δήμαρχο  για  

την  βοήθεια  που  μας  παρέχει  σε  αυτό  το  αίτημα  προς  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  όπως  

και  να  ευχαριστήσω  και  τους  επικεφαλής  των  δημοτικών  παρατάξεων  

που  μας  εξέφρασαν  την  συμπαράστασή  τους  και  εδώ  μέσα  σήμερα  και  

κατ’  ιδίαν .   

 Απλά  με  την  ευκαιρία  αυτή  θα  ήθελα  να  αναφέρω  και  το  εξής :  οι  

Αποθήκες  Πυρομαχικών  Λευκώνα  πέρα  από  τα  28 στρέμματα  του  

Στρατού  έχει  άλλα  64 στρέμματα ,  τα  οποία  ανήκουν  πλέον  στο  

δημόσιο .  Σε  αυτά  τα  64 στρέμματα  βρίσκονται  τα  τρολ ,  όπου  

στεγάζονται  όλα  τα  άλογα .  Σε  αίτημα  που  κάναμε  προς  το  δημόσιο  τον  

Μάρτιο  μας  απάντησαν  άτυπα  τον  Σεπτέμβριο  ότι  δεν  μπορεί  να  μας  

δοθεί  δωρεάν  κατά  χρήση  διότι  δεν  πληρούμε  κοινωφελείς  σκοπούς ,  

παρόλο  που  είμαστε  Αθλητικό  Σωματείο  και  μας  συνέστησε  τότε  τον  

Σεπτέμβριο  ο  κ .  Πατρίκιος  από  την  Αθήνα  να  του  αιτηθούμε  μέσω  του  

Δήμου  κι  στην  συνέχεια  ο  Δήμος  να  μας  το  παραχωρήσει .   
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 Επομένως ,  εφόσον  εδώ  συμφωνούμε  όλοι  ότι  ο  Ιππικός  Όμιλος  

όντως  καλώς  παραμένει  εκεί  και  εφόσον  βλέπουμε  ότι  θα  βρεθεί  λύση  

για  τα  28 στρέμματα ,  σας  ζητώ  με  αυτή  την  ευκαιρία  και  την  συνδρομή  

σας  για  τα  υπόλοιπα  65,  ούτως  ώστε ,  να  γίνει  το  αίτημα  μέσω  του  

Δήμου  και  στην  συνέχεια  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  και  αυτόν  τον  

χώρο  που  συστεγαζόμαστε  από  το  ΄96. 

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σε  σας  ο  λόγος ,  κύριε  Δήμαρχε  για  να  ολοκληρωθεί  το  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  πρέπει  να  πω  

ότι  αισθάνομαι  πάρα  πολύ  υπερήφανος  για  την  όλη  δουλειά  που  

κάναμε  ως  Δημοτική  Αρχή  από  τότε  που  αναλάβαμε  τον  Δήμο  από  το  

΄11 μέχρι  τώρα ,  με  πάρα  πολύ  καλά  αποτελέσματα ,  ακόμα  -ακόμα  εάν  

ερχόταν  και  μια  αρτηριοσκληρωτική  κυβέρνηση  και  έλεγε  ότι  

σταματάω  την  κάθε  συζήτηση ,  ήμασταν  κερδισμένοι .   

 Πολεοδομήσαμε  τα  δυο  μεγάλα  στρατόπεδα .  Δεν  μπορεί  να  κάνει  

εκεί  ο  στρατός  τίποτα .  Όπως  τα  πολεοδομήσαμε ,   αυτές  τις  χρήσεις  θα  

τις  χαίρεται  ο  Σερραϊκός  λαός .  Υπάρχει  όμως  η  διαφορά  που  είναι  

πολύ  σημαντική  της  κυριότητας .  Πρέπει  να  πάρουμε  την  κυριότητα  και  

θα  σας  εξηγήσω  γιατί .   

 Πριν  όμως  εξηγήσω  το  θέμα  αυτό  θα  πω  για  μια  ακόμη  φορά  

κάποια  πράγματα  που  ή  δεν  τα  καταλαβαίνετε  ή  σκοπίμως  κάνετε  ότι  

δεν  τα  καταλαβαίνετε .  

 Το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη  ανήκει  στο  υπουργείο  

Οικονομικών .  Δεν  μπορούσε  να  μπει  ποτέ  στην  συμφωνία .  Πέρα  του  

ότι  το  ΄11, όταν  διαπραγματευόμασταν  με  τον  στρατό ,  ήταν  εν  
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ενεργεία  στρατόπεδο  τότε  και  είχε  ένα  σούπερ  -μάρκετ ,  τι  είχε ,  

σκοπίμως  δηλαδή  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  το  διατηρούσε  για  να  

το  θεωρεί  εν  ενεργεία  γιατί  πίστευε  ότι  μπορούσε  να  το  πάρει  από  το  

Υπουργείο  Οικονομικών .  Ανήκει  στο  Υπουργείο  Οικονομικών  ,  δεν  

μπαίνει  στην  συμφωνία .  Αυτό  γιατί  δεν  το  καταλαβαίνετε ;   

 Εδώ  είναι  το  έγγραφο  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας  19/7/2011. Θα  

σας  διαβάσω  δυο  σειρές .  Ανήκει  κατά  πλήρη  κυριότητα  στο  ελληνικό  

δημόσιο .  Διαχείριση  Υπουργείο  Οικονομικών  και  λέει  ότι  

παρακαλούνται  επομένως  όλοι  οι  φορείς  να  απέχουν  από  ενέργειες  μη  

αρμοδιότητές  των  στην  διαχείριση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  

ελληνικού  δημοσίου  και  ο  Δήμος  Σερρών  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  

 Δηλαδή ,  δεν  το  καταλαβαίνω  αυτό  που  λέτε  ότι  το  Στρατόπεδο  

Κολοκοτρώνη  το  χάσαμε ,  το  κάναμε ,  δεν  το  συζητάμε .  Ανήκει  στο  

υπουργείο  Οικονομικών  και  τώρα  το  διεκδικεί  και  το  Υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας .  Θα  πάνε  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια .  Εάν  αυτό  δεν  

μπορείτε  να  το  καταλάβατε  και  θέλετε  σκοπίμως  να  διαστρεβλώνετε  τα  

πράγματα  και  να  παραπλανάτε  τον  Σερραϊκό  λαό ,  δικαίωμά  σας .  Το  

κατέθεσα  αυτό .   

 Εμμανουήλ  Παπά .  Στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παπά .  Θα  

παρακαλέσω  πολύ  να  μην  με  διακόψει  κανένας .  Πρόεδρε  την  ευθύνη  

την  έχετε  εσείς .  Εγώ  δεν  διέκοψα  κανέναν .  Δεν  θέλω  να  με  διακόψει  

κανένας .  Και  εγώ  διαφωνούσα  αλλά  άκουγα .  

 Το  στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παπά  ακούστηκε  108 στρέμματα  και  

από  τα  108 στρέμματα  ποια  είναι  δικά  μας .  Μα  τόσο  άγνοια ;  166 

στρέμματα  είναι  του  Στρατού  συν  τα  40 που  ανήκουν  στον  Δήμο .  Τα  

166 στρέμματα  είναι  του  Στρατού  στο  στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παπά .  

Το  δε  στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παπά  μέχρι  το  1937 ήταν  το  Υπουργείο  
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Εθνικής  Οικονομίας ,  το  υπουργείο  Οικονομικών  και  μετά ,  επειδή  

μπήκε  ο  Στρατός  έχει  χαρτί ,  το  καταθέτω  και  αυτό  να  το  διαβάσουν ,  ας  

κάνουν  τον  κόπο ,  λέει  το  υπουργείο  Οικονομικών  ότι  το  διαγράφουμε  

από  τα  ακίνητά  μας  διότι  είναι  πλέον  εκεί  το  υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας  και  βάσει  του  νόμου  του  1929 ανήκει  στο  υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας .  Τελεία  και  παύλα .  Το  υπουργείο  για  το  στρατόπεδο  

Εμμανουήλ  Παπά .   

 Πάμε  στου  Παπαλουκά .  Τα  είπαμε ,  τα  ξανά  είπαμε ,  θα  τα  ξανά  

πω  χιλιάδες  φορές  εάν  χρειαστεί ,  διότι  δεν  θα  αφήσω  το  ψέμα  να  

κυριαρχήσει  στους  δημότες  και  στον  Σερραϊκό  λαό .   

 Λοιπόν ,  για  το  στρατόπεδο  Παπαλουκά  το  καταχώρησε  ο  Δήμος  

και  καλά  έκανε  χωρίς  όμως  τίτλους ,  τίποτα  στο  Κτηματολόγιο .  

Ερχόμαστε  το  ΄11, όταν  τα  συζητούσαμε  αυτά  απευθυνόμαστε  στον  

νομικό  μας  σύμβουλο  και  του  λέμε  ότι  πες  μας  τι  γίνεται  με  το  θέμα  

αυτό ,  ούτως  ώστε  αναλόγως  να  προχωρήσουμε .  30 Ιουνίου  του  ΄11.  

 Λέει  ο  νομικός  σύμβουλος  ότι  από  τα  έγγραφα  του  

Κτηματολογίου  . .ο  Δήμος  Σερρών  καταχωρήθηκε  το  τάδε  ακίνητο  

χωρίς  να  διαφαίνεται  ο  τρόπος  …και  στο  τέλος  λέω  ότι  σύμφωνα  με  τα  

παραπάνω  το  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας  έχει  δυνατότητα  αμφισβήτησης  

των  πρώτων  εγγραφών  στο  Κτηματολογικό  Γραφείο  μέσα  σε  προθεσμία  

δέκα  ετών .  Εδώ  είναι  τα  χαρτιά ,  όλα .   

 Κάνει  ερώτηση  η  αντιπολίτευση  τότε  επικαλούμενη  έναν  νόμο  

του  1920.  Το  δίνουμε  στον  νομικό  σύμβουλο .  Απαντάει  ο  νομικός  

σύμβουλος  και  γι '  αυτό .  Λέει  ότι  ο  νόμος  τάδε  του  1900 αναφέρεται  

για  το  πώς  περιήλθαν  στην  κυριότητα  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  οι  

εγκαταλειμμένες  κατά  τον  οθωμανικό  νόμο  γαίες .  Πως  περιήλθαν  στον  

Δήμο .  Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  από  τότε  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  αλλάξει  η  
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κυριότητα  των  ακινήτων  αυτών  περί  ων  ο  νόμος ,  αφού  για  τα  δημοτικά  

ακίνητα  ο  νόμος  της  χρησικτησίας  ψηφίστηκε  το  1968.  Δεν  υπήρχε  

νόμος  χρησικτησίας .  Το  1929 ψηφίστε  ο  νόμος  που  έλεγε  ότι  όπου  

βρίσκεται  ο  Στρατός  είναι  δικό  του ,  άρα  πάει  άνετα  και  για  το  

στρατόπεδο  Παπαλουκά  μπορεί  το  υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  να  πάει  

στα  δικαστήρια  και  τελειωμό  να  μην  έχουμε .   

 Οι  δε  αποθήκες  πυρομαχικών  Λευκώνα  ανήκουν  στο   υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας  με  απαλλοτριώσεις .  Τα  πήραν  με  απαλλοτριώσεις .   

 Αυτά  είναι  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς .  Τα  δίνω  τα  έγγραφα ,  να  

έρθουν  και  οι  δημοσιογράφοι  να  τα  πάρουν ,  να  τα  διαβάσουν ,  ούτως  

ώστε ,  όταν  λέγονται  τόσα  ψέματα  να  προσκομίζουν  αυτά  τα   έγγραφα .  

Δεν  είναι  δυνατόν  όλη  την  ημέρα  να  καθόμαστε  στις  τηλεοράσεις  για  

να  λέμε  ότι  αυτό  που  είπες  είναι  ψέμα ,  το  άλλο  είναι  ψέμα ,  το  άλλο  

είναι  ψέμα .  Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια ,  αυτός  είναι  και  ο  νόμος .  Αυτά  

για  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς .   

 Τώρα ,  η  συμφωνία  που  κάναμε  τότε ,  το  2012.  Συμφωνήσαμε  

μήπως  και  τότε ;  Δεν  συμφωνήσατε  και  τότε .  Και  τότε  δεν  

συμφωνήσατε  και  είμαι  βέβαιος  ότι  εάν  μας  τα  δίνανε  όλα  θα  λέγατε  

ότι  να  στρώσουν  και  κόκκινα  χαλιά  στους  διαδρόμους  των  

στρατοπέδων  μέσα  για  να  τα  πάρουμε .  Δεν  συμφωνήσατε  και  τότε .   

Τώρα  με  αυτές  τις  αλλαγές  να  τις  πω ,  με  αυτή  την  νέα  συμφωνία ,  

όπως  θέλετε ,  το  στρατόπεδο  Αποθήκης  Πυρομαχικών  Λευκώνα  στην  

ουσία  μένει  στον  Δήμο  Σερρών ,  στην  τοπική  κοινωνία ,  στον  Ιππικό  

Όμιλο  και  ας  λέω  εγώ  ότι  μετά  από  45 χρόνια  ξέρετε  τι  σημαίνει  αυτό ;  

Ο  Ιππικός  Όμιλος  έχει  βάλει  διακόσιες  χιλιάδες  μέχρι  τώρα .  Άμα  το  

έχει  49 χρόνια  όχι  διακόσια  θα  βάλει ,  εκατομμύρια  γιατί  δεν  ανήκει  σε  
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προγράμματα .  Και  θα  το  αγοράσει ,  θα  πάει  στην  κυριότητα  του  

Ιππικού  Ομίλου  και  καλά  θα  κάνει .   

 Άρα  δεν  υπάρχει  καμία  διαφορά .  Στην  ουσία  και  οι  Αποθήκες  

Πυρομαχικών  Λευκώνα  μένουν  στην  τοπική  κοινωνία .   

 Όσον  αφορά  το  ποσοστό  10% και  τα  λοιπά ,  τι  λέμε ;  Το  πλαίσιο  

ποιο  είναι ;  Εάν  υπάρξουν  επιχειρηματικές  δραστηριότητες ,  εάν  

υπάρξουν  κέρδη ,  από  τα  καθαρά  κέρδη  το  10% θα  το  πάρει  ο  Στρατός .  

Δεν  πρόκειται  να  υπάρξει  ούτε  ένα  ευρώ  καθαρό  κέρδος .  Και  τους  το  

είπα .  Μακάρι  να  υπάρξουν  κέρδη  και  50% να  το  πάρουμε  εμείς  και  το  

10% να  το  πάρει  ο  Στρατός .  Εγώ  τους  το  είπα  και  για  . .  Δεν  πρόκειται  

να  πάρετε  ούτε  ένα  ευρώ ,  διότι  αυτά  τα  δυο  στρατόπεδα  έχουν  τόσα  

πολλά  έξοδα  συντήρησης ,  ούτως  ώστε ,  για  να  μείνουν  καθαρά  έσοδα  

άμα  αφαιρέσουμε  όλα  τα  έξοδα  είναι  αδύνατο .  Ο  Δήμος  θα  συνεχίζει  

να  βάζει  από  την  τσέπη  του  για  να  κόβει  τα  χόρτα ,  να  καθαρίζει ,  να  

κάνει ,  να  ράνει  και  τα  λοιπά .   

 Άρα ,  στην  ουσία  δεν  αλλάζει  τίποτα .  Το  υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας ,  η  νέα  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  τα  

κάνει  αυτά  για  το  γόητρό  της .  Για  να  πει  ότι  δήθεν  πέτυχε  καλύτερη  

συμφωνία .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια .  Και  τους  το  είπα .  Και  αυτό  τους  το  

είπα .  Το  κάνατε  για  να  δείξετε  ότι  δήθεν  πετύχατε  καλύτερη  συμφωνία   

από  τους  προηγούμενους .  

 Η  ουσία  είναι  τα  δυο  μεγάλα  στρατόπεδα ,  Παπαλουκά ,  

Εμμανουήλ  Παπά .  Αυτά  τα  δυο  στρατόπεδα  έχουν  285 στρέμματα .  Από  

τα  285 στρέμματα  τα  240 θα  περιέλθουν ,  με  το  καλό  φυσικά ,  στην  

κυριότητα  του  Δήμου  Σερρών .  Αυτό  είναι  μια  μεγάλη  κατάκτηση  του  

Σερραϊκού  λαού .  Θα  μας  κρίνει  η  ιστορία ,  θα  δικαιωθούμε  και  γι '  αυτό  
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όπως  δικαιωθήκαμε  και  για  άλλα  πολλά  μέσα  σε  σύντομο  χρονικό  

διάστημα ,  όπως  δικαιωθήκαμε  για  την  Δημοτική  Αγορά ,  για  την  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  αποχετευτικό .  Δικαιωθήκαμε .  Και  σε  αυτό  θα  δικαιωθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντώνη  δεν  σε  διέκοψε  κανείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είμαι  βέβαιος  ότι  θα  μας  ευγνωμονούν  οι  επόμενες  γενεές  γιατί ;  Διότι  

εκεί  θα  γίνουν  έργα .  Θα  πάρουμε  λεφτά  . .  Είμαστε  ο  Δήμος  που  

προχώρησε  τόσο  πολύ .  Το  σκεπτικό ,  η  φιλοσοφία  όλα  στον  Δήμο  και  

τίποτα  στον  Στρατό  σημαίνει  τίποτα  στον  Δήμο .  Τίποτα  δεν  έχει  πάρει  

κανένας  Δήμος  γι '  αυτό  τον  λόγο  και  ούτε  πρόκειται  να  πάρουν .  Δεν  

πρόκειται  να  υπάρξει  ποτέ  πολιτική  ηγεσία  του  υπουργείου  Εθνικής  

Άμυνας  που  να  τα  δώσει  όλα .   

 Κανένας  Δήμος  και  μας  έχουν  σαν  παράδειγμα ,  προχθές  που  

λέγανε  σε  μια  εκπομπή  στην  Καβάλα  λέγανε  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  πως  

τα  κατάφερε ;  Γιατί  δεν  έκανε  το  ίδιο  η  Καβάλα  και  τα  λοιπά ;  Μοντέλο  

συμφωνίας  είναι .   

 Είμαι  πάρα  πολύ  υπερήφανος  και  εγώ  και  όλη  η  Δημοτική  Αρχή  

γι '  αυτό  το  οποίο  πετύχαμε .   Σας  λέω  ότι  και  τα  πάντα  να  ναυαγήσουν  

και  μόνο  την  πολεοδόμηση  που  κάναμε  είναι  πολύ  μεγάλη  υπόθεση .  

Και  μόνο  που  πολεοδομήσαμε  τους  χώρους  αυτούς  και  κηρύξαμε  

διατηρητέα  τα  κτήρια  και  είναι  στον  ίδιο  δρόμο  και  τα  κτήρια  του  

Εμμανουήλ  Παπά .   
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 Το  84% από  τα  δυο  αυτά  στρατόπεδα  περιέρχονται  στον  Δήμο .  

Μα  το  υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  η  πολιτική  ηγεσία  η  σημερινή  λέει  

ότι  μας  ρίξατε ,  μας  γελάσατε .  Μας  ρίξατε  και  μας  γελάσατε  αυτό  λένε  

συνέχεια .   

 Λοιπόν ,  ο  Δήμος  Σερρών  εντάχθηκε  σε  ένα  πρόγραμμα ,  στο  

ΜΑPS. Μόνο  ο  Δήμος  Σερρών  σε  όλη  την  Ελλάδα  με  άλλους  οκτώ  

δήμους  της  Ε .Ε . .  Μα  δεν  σας  λέει  τίποτα  αυτό ;  Μα  τίποτα  δεν  σας  

λέει ;  Για  να  ανταλλάσουμε  τεχνογνωσία  προκειμένου  να  είμαστε  

πανέτοιμοι  και  να  έχουμε  προβάδισμα  όταν  ανοίξουν  προγράμματα ,  να  

ενταχθούμε  σε  προγράμματα ,  να  πάρουμε  λεφτά  για  να  αξιοποιήσουμε  

τα  κτήρια  αυτά .  Πως  αλλιώς  θα  αξιοποιηθούν  αυτά  τα  κτήρια ;  Αλλά  

χρειάζεται  η  κυριότητα  για  να  μπορέσουμε  να  μπούμε  σε  

προγράμματα .   

 Λοιπόν ,  έχουμε  έτοιμη  μελέτη ,  την  καταθέσαμε  στο  πρόγραμμα ,  

. .για  το  Μουσείο  Ξενάκη .  Αξιολογηθήκαμε  θετικά  στο  πρώτο  στάδιο .  

Ας  ελπίσουμε  να  ενταχθούμε  οριστικά .  Δεν  σας  λένε  τίποτα ,  μα  τίποτα  

όλα  αυτά  που  έχουν  γίνει ;  Είναι  τεράστιες  οι  επιτυχίες .  Θα  δείτε  ότι  θα  

δικαιωθούμε .   

 Κοιτάξτε ,  αυτή  η  απόφαση  που  παίρνουμε ,  η  αξία  αυτής  της  

απόφασης  θα  φανεί  μετά  από  15,  20 χρόνια ,  όταν  θα  αρχίσουν  τα  

κτήρια  εκείνα  να  αξιοποιούνται  και  να  τα  χαίρεται  ο  κόσμος .  Τώρα  δεν  

μπορεί  να  καταλάβει  τίποτα .  Τώρα  ο  λαϊκισμός  περνάει  εύκολα  αλλά  

μετά  από  15,  20 χρόνια  να  ξέρετε  ότι  εμείς  θα  έχουμε  δικαιωθεί  στην  

συνείδηση  του  Σερραϊκού  λαού  και  οι  επόμενες  γενιές  θα  μας  είναι  

ευγνώμονες .   

 Είμαι  πάρα  πολύ  υπερήφανος  για  όλη  αυτή  την  δουλειά  που  

κάναμε .  Μακάρι  να  έχει  αίσιο  τέλος ,  μακάρι  να  μην  υπάρξουν  άλλα  
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εμπόδια .  Έχω  και  εγώ  τις  επιφυλάξεις  μου ,  έχει  κλονιστεί  η  

εμπιστοσύνη  μου ,  ας  ελπίσουμε  να  μην  υπάρξουν  άλλα  εμπόδια ,  να  

κλείσει  αυτή  η  συμφωνία ,  να  έρθουν  στην  Κοινότητα  του  Δήμου  αυτές  

οι  τεράστιες  εκτάσεις .  

 Όσον  αφορά  για  την  πολεοδόμηση  των  45 στρεμμάτων .  Τα  έργα  

αποχέτευσης ,  θα  επαναλάβω ,  στο  Σκούταρι ,  στο  Μητρούσι ,  στην  Σιγή ,  

τα  έργα  ύδρευσης  στο  Ιμαρέτ  πώς  έγιναν ;  Με  χρήματα  του  Δήμου ;   Με  

χρήματα  του  προγράμματος .  Έτσι  γίνονται  αυτά  τα  μεγάλα  έργα  

υποδομής .  Έτσι  θα  γίνουν  και  εκεί .  Θα  γίνουν  μελέτες  και  θα  τα  

εντάξουμε  στα  προγράμματα .  

 Λοιπόν ,  μην  χάσετε  την  ευκαιρία  και  να  απέχετε  από  αυτή  την  

ιστορική  στιγμή .  Είναι  ιστορική  αυτή  η  στιγμή  για  το  κλείσιμο  της  

συμφωνίας .  Μην  την  χάσετε  αυτή  την  ευκαιρία .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  ολοκληρώθηκε  και  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ναι ,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρότασή  μου .  Εμμένω  στην  απόφαση  του  2011 η  οποία  επικυρώθηκε  

και  σε  προηγούμενη  απόφαση .  Όχι  στο  10%, όχι  στην  παραχώρηση  των  

αποθηκών  αυτών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ναι ,  ναι ,  ως  έχει  η  εισήγηση .  Ναι .  Ο  κ .  Δούκας ;  Ναι .  Ο  κ .  

Μοσχολιός .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Με  την  πρότασή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πείτε  την  πρότασή  σας .   
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Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Όχι  . .  του  κυρίου  Δημάρχου  πλην  του  αιτήματος  του  Ιππικού  Ομίλου  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Η  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη ,  όχι  στο  σύνολο  της  απάντησης  της  

απαντητικής  επιστολής  προς  το  . .  του  κ .  Δημάρχου  εκτός  από  το  

κομμάτι  που  αναφέρεται  στον  Ιππικό  Όμιλο .   

 Ο  κύριος  Αντώνης  Αναστασιάδης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  τίποτα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  κατηγορηματικά .  Ο  κύριος  Καρύδας ;  Όχι .  Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .όχι  . .  εκτός  από  τον  Ιππικό  Όμιλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εκτός  από  τον  Ιππικό  Όμιλο  και  εσείς .  Η  κυρία  Γεωργούλα  το  ίδιο .  

Εκτός  του  Ιππικού  Ομίλου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  όχι  στην  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ότι  πείτε ,  βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  κυριότητα  του  Δήμου  και  στην  συνέχεια… με  μεγάλη  μας  χαρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Ραμπότα  ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .  Ναι ,  ναι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  25/2017 )  

…………………………  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής  και  να  πάρω  την  άδεια  από  το  σώμα  

και  θα  ήθελα  να  μου  την  δώσει  την  άδεια  το  σώμα ,  αυτή  την  στιγμή  

υπάρχει  μια  σύσκεψη  στο  Ξενία  των  Αρχών  για  ένα  θέμα .  Είμαι  

καλεσμένος  και  θα  πάω  με  λίγη  καθυστέρηση .  Θέλω  να  μου  επιτρέψετε  

να  πάω .  Άλλωστε ,  τα  θέματα  από  εδώ  και  πέρα  είναι  διαχειριστικά ,  δεν  

έχει  τίποτα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  πάτε  στο  καλό .  Θέμα  δεύτερο  συνάδελφοι .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καθορισμού  τιμήματος   

εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  ακινήτων  της  παρ .  5 

 του  άρθρου  186 του  Ν .  3463/2006. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  μέλος  δημοτικός  σύμβουλος .  Ως  τακτικό  προτείνεται  ο  κ .  

Μυστακίδης  και  ως  αναπληρωματικό  ο  κ .  Γκότσης .  Να  τονίσω  εδώ  ότι  

το  δεύτερο  μέλος  της  Επιτροπής ,  ως  δεύτερο  μέλος  της  Επιτροπής  θα  

συμμετέχει  ο  εκάστοτε  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  ή  Τοπικής  Κοινότητας  

του  υπό  εκτίμηση  ακινήτου .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

95

 Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  26/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής   

μικρών  έργων  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  5.869,41 €  

έτους  2017 σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  15 

 του  Π .Δ .  171/1987, όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Π .Δ .  229/1999. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ένας  υπάλληλος  του  Δήμου ,  ο  οποίος  είναι  

ως  τακτικό  μέλος ,  ο  κ .  Μανάτης  με  αναπληρωματικό  με  τον  κ .  

Βαργιάκα  Πολυχρόνη  έγινε  με  κλήρωση .  Επιβάλλεται  να  γίνει  και  

στους  δυο  δημοτικούς  συμβούλους  με  κλήρωση  δυο  τακτικά  μέλη  και  

δυο  αναπληρωματικά .  Θα  παρακαλούσα  την  γραμματέα  να  φέρει  την  

κληρωτίδα .   

 Ποιο  πρόθυμο  και  καλό  κορίτσι ,  η  κυρία  Γεωργούλα ,  να  έρθει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε  θεωρείστε  με  απών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι .  Ουδείς  γλίτωσε  από  αυτά .  Κυρία  Γεωργούλα  επιλέξτε  με  κλειστά  

μάτια  φυσικά .   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τσαλίκογλου  Δημήτριος .  Άλλο  ένα  αναπληρωματικός  του  κ .  

Τσαλίκογλου ;   Τσαλίκογλου  με  αναπληρωματικό .  Άλλο  έναν  για  

τακτικό .  Μπιτζίδου  το  δεύτερο  μέλος .  Ακόμη  ένας  σε  παρακαλώ .  

Φαίνονται  κάποια  γιατί  ξεδιπλώνονται .  Κλείστε  τα  μάτια .  Μυστακίδης  

Παύλος .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τραβήξει  η  κυρία  Γεωργούλα ;  Εκτός  εάν  θέλει  κάποιος  άλλος  να  

τραβήξει  από  την  κληρωτίδα .   

 Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2017  

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

της  Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  η  κλήρωση  έγινε  μόνο  για  υπαλλήλους .  Μόνο  υπάλληλοι  

χρειάζονται  φυσικά  και  έχουν  βγει  από  την  κληρωτίδα  ως  τακτικά  μέλη  

η  κυρία  Βαρναλίδου  Ελένη-Έλλη  ως  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Κουρκούρης  

Χρήστος  ως  μέλος ,  η  κυρία  Χατζηαθανασίου  Ζαχαρούλα  ως  τρίτο  

μέλος  με  αντίστοιχα  αναπληρωματικά  την  κυρία  Τερμετζίδου  Μαρία  

ως  Πρόεδρο  και  την  κυρία  Τσούκα  Ασημίνα  και  Μανάτη  Βασίλειο  ως  

αναπληρωματικά  μέλη .   

 Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  ¨Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  κατασκευές   

στο  3ο  Γυμνάσιο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εδώ  προέκυψαν  μετά  από  κλήρωση  ως  τακτικά  μέλη  πάλι  οι  

υπάλληλοι  του  Δήμου .  Η  κυρία  Νάσιου  Αναστασία  ως  Πρόεδρος  με  

μέλος  τακτικό  τον  κ .  Κουρκούρη  Χρήστο  και  αντίστοιχα  

αναπληρωματικά  μέλη  την  κυρία  Σπρίκα  Ελένη  ως  Πρόεδρο  και  τον  κ .  

Πασιά  Ιωάννη  ως  μέλος  αναπληρωματικό .   

 Δεν  θα  σας  χρειαστώ  μάλλον  κυρία  Γεωργούλα  προς  το  παρόν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

 θησαυρού  στο  αγρόκτημα  ¨Κρίνος¨  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έκτο  θέμα ,  συνάδελφοι ,  όπως  εξήγησα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμβουλο  δεν  έχει  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  θέλει  σύμβουλο  αγαπητέ  Σάκη .  Το  έκτο  θέμα  το  έχουμε  αποσύρει .  

Ομόφωνα  ναι ,  νομίζω ,  το  αποσύραμε  για  να  διεκδικήσουμε  από  την  

θησαυρό  που  περιμένουμε  να  βρεθεί .   Από  τον  χαμένο  θησαυρό .   
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .   1/2/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή   

για  το  έτος  2017 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  30/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσιών:  
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α)  δαπάνες  ενοικίασης  μικροφωνικής  -  φωτισμού ,   

κάλυψης  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων   

και  επετειακών  εκδηλώσεων  και  

β)  επιλογή  εταιρείας  ταχυμεταφορών  για  την  μεταφορά   

επιστολών  και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις  παρακαλώ  προς  τον  κ .  Γαλάνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ: 

. .ταχυμεταφορές  την  καλύτερη  προσφορά .  Δεν  το  συζητώ .  Για  το  άλλο  

θέμα  νομίζω  ότι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  οι  δαπάνες  ενοικίασης  μικροφωνικής  

-  φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  

επετειακών  εκδηλώσεων  το  χειρίζεται  η  κυρία  Μπιτζίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτάκι ,  για  να  διευκολύνω  το  σώμα ,  το  Α ,  που  αφορά  τις  

δαπάνες  ενοικίασης  και  μικροφωνικής  -  φωτισμού  ποσού   ύψους  

20.478,60 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Και  το  Β  πάλι  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

 Εμείς  απλώς  περνάμε ,  εγκρίνουμε  την  διενέργεια  των  υπηρεσιών .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αλλά  σας  λέω  για  τις  ταχυμεταφορές  ότι  θα  ψηφίσουμε  την  καλύτερη  

προσφορά .  Τώρα  για  το  άλλο  θέμα .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  επίσης ,  επειδή  τα  ηχητικά  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  μαζί  με  

όλα  τα  ηχητικά  του  Δήμου  για  τις  παρελάσεις  και  τα  υπόλοιπα ,  επίσης  

με  προφορές .  Θα  γίνει  με  προσφορές .  Η  καλύτερη  προσφορά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  όχι .  Στο  όγδοο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  μην  πάρουμε  δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γαλάνη .  Κύριε  Γαλάνη .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  κατηγορηματικά .  

 

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσιών:  

α)  δαπάνες  ενοικίασης  μικροφωνικής  -  φωτισμού ,  κάλυψης   

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  

εκδηλώσεων   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  31/2017 )  

…………………………  
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Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσιών:  

β)  επιλογή  εταιρείας  ταχυμεταφορών  για  την  μεταφορά  επιστολών  

 και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  διαιτησίες  και   

κριτές  αθλητικών  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Μπιτζίδου  Σ .  

 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  ρωτήσω  κάτι  θέλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εδώ  γράφει  για  αθλητικές  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία  Καλώτα  το  μικρόφωνο .   
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Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εδώ  που  περιγράφει  δαπάνη  για  διαιτητές  και  κριτές ,  στις  αθλητικές  

εκδηλώσεις  . .για  γιατρούς  να  καλύψουν  με  την  παρουσία  τους  σε  

κάποιες  εκδηλώσεις .  Πολλές  φορές  ζητάτε  εθελοντές  γιατρούς  και  

παλαιότερα  ως  Ιατρικός  Σύλλογος  και  τώρα  και  ο  Πρόεδρος  ο  κ .  

Βάκαλος  λέμε  ότι  πάντα  οι  γιατροί  δεν  μπορεί  να  τους  θέλετε  με  

εθελοντικό  έργο  όταν  εδώ  βγάζετε  δαπάνες  για  διαιτητές  και  κριτές .  

Εάν  εντάσσεται  εδώ  πρέπει  να  βγάλετε  και  δαπάνη  για  γιατρό ,  σε  αυτή  

την  δαπάνη .    

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κυρία  Καλώτα  η  διοργάνωση  των  αθλητικών  εκδηλώσεων  χωρίς  κριτές  

και  διαιτητές  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί ,  οπότε  είναι  απαραίτητο .  

Για  το  θέμα  της  ιατρικής  κάλυψης  είναι  το  Ε .Κ .Α .Β .  πάντοτε  δίπλα  

μας ,  δηλαδή  κάνουμε  ανοικτή  πρόσκληση  και  επίσης ,  είναι  δίπλα  μας  

και  ο  Ερυθρός  Σταυρός  που  στο  κομμάτι  το  εθελοντικό  είναι  κοντά  

μας .   

 Οπότε  εμείς  τόσα  χρόνια  που  διοργανώνουμε  αυτές  τις  

εκδηλώσεις  καλυπτόμαστε  πλήρως  και  δεν  έχουμε  κανένα  θέμα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  απαντήσω  και  με  την  ιδιότητα  του  γιατρού  και  με  την  πρώην  

προέδρου  του  Ιατρικού  Συλλόγου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Προβλέπεται  από  την  νομοθεσία ,  οι  εκδηλώσεις  αυτές  έχουν  έναν  

συγκεκριμένο  χαρακτήρα .  Δεν  είναι  το  κομμάτι  που  είναι  απαραίτητο  

για  να  μπορεί  να  γίνει  η  διοργάνωση .  Δεν  θα  εγκριθεί .  Άρα  δεν  

προβλέπεται  τέτοιου  είδους  δαπάνη .  Από  τον  νόμο ,  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

104

Αυτό  το  δέχομαι  αλλά  αυτό  που  είπατε  ότι  υπάρχει  Ε .Κ .Α .Β .  και  

Ερυθρός  Σταυρός ,  δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  Ε .Κ .Α .Β . ,  ασθενοφόρο  με  

γιατρό .  Έχει  διαφορά .  Οι  περισσότερες  εκδηλώσεις  που  γίνονται  σε  

περίπτωση  ατυχήματος  δεν  υπάρχει  κάλυψη  σωστή  και  θα  είμαστε  

υπόλογοι  και  ως  Δήμος  και  ως  άνθρωποι .  Άλλο  εάν  δεν  προβλέπεται  

από  τον  νόμο ,  όμως  πολλές  φορές  . .όχι  εσείς ,  γενικά  ‘Μαθητιάδες’ ,  

απίστευτα  αιτήματα  για  εθελοντική  προσφορά  εργασίας  από  γιατρό  και  

στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  δεξιά  και  αριστερά .  Τελευταία  στιγμή  να  

βρούμε  έναν  γιατρό  και  να  έρθει  εκεί  και  εάν  του  δώσαμε  ένα  50ευρω  

ή  ένα  40ευρω .   

 Ο  εθελοντισμός  του  ιατρικού  κόσμου  είναι  δεδομένος  και  

προσφέρεται  εκεί  που  πρέπει  να  δοθεί ,  όχι  μόνο ,  γι '  αυτό  εδώ  

βγάζουμε  δαπάνες  τέτοιες  και  ξεχνάμε  το  ιατρικό  κομμάτι .  Κανονικά  

καμία  αθλητική  διοργάνωση  δεν  έπρεπε  να  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  

γιατρού  και  μονάδας  Ε .Κ .Α .Β . .  Εάν  ο  νόμος  ακόμα  και  σήμερα ,  αυτά  

που  λέγαμε  και  για  άλλες  περιπτώσεις ,  δεν  έχει  προβλέψει  και  έχει  

μείνει  τόσο  πίσω ,  καταλαβαίνετε  που  είμαστε .  Αλλά  τα  έγγραφα  για  

παρουσία  εθελοντών  γιατρών  πάνε  και  έρχονται  στον  Ιατρικό  Σύλλογο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα  συμφωνήσω ,  κυρία  Μπιτζίδου  απόλυτα  με  την  συνάδελφο .  Αυτό  

γίνεται  κατά  κόρον .  Ζητούν  εθελοντές  γιατρούς  και  μην  φανταστείτε  

συνάδελφοι  ότι  όλοι  οι  γιατροί  είναι  οι  άνθρωποι  του  πλούτου .  

Κάποιοι  δημόσιοι  υπάλληλοι ,  το  τονίζω  αυτό ,  είναι  πιο  πλούσιοι  από  

κάποιους  γιατρούς  και  δικηγόρους .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  εάν  υπάρχει ,  εάν  

προβλέπεται  και  εγώ  θα  προτιμούσα  ειλικρινά  να  πληρωθούν  και  οι  

γιατροί .  Εάν  μπορούμε .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Σίγουρα  υπάρχει ,  οπωσδήποτε  όλες  αυτές  οι  διοργανώσεις  γίνονται  

κάτω  από  όλες  τις  προϋποθέσεις  ασφάλειας  και  προσπαθούμε  να  

γίνονται  βάσει  του  νόμου ,  με  διακανονιστικές  και  όλα ,  με  την  

συμμετοχή  του  Σ .Ε .Γ .Α .Σ .  και  τα  λοιπά .   

 Από  εκεί  και  πέρα  όμως  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη  νομοθεσία .  Εάν  

προβλέπεται  όμως ,  έχετε  απόλυτο  δίκαιο  γιατί  όλοι  μας  θα  είμαστε  

πολύ  πιο  ήσυχοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμφωνούμε .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι  για  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση ;  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  για  να  μην  κουράζεται  . .  της  κυρίας  Μπιτζίδου  και  το  

επόμενο ,  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μια  -μια  σας  παρακαλώ  ξεχωριστά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .  Για  να  μην  ξανά  ρωτήσω  στο  δέκατο  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  πειράζει ,  να  ξανά  ρωτήσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά .  Δεν  κατάλαβα  τον  τρόπο  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Μιλάμε  για  το  θέμα  εννέα .  Επειδή  το  θέμα  εννιά  αναφέρεται  

αποκλειστικά  σε  διαιτησίες  και  κριτές ,  υπάρχει  ο  συγκεκριμένος  

σύνδεσμος ,  ο  οποίος  είναι  από  τον  νόμο  ορισμένος  να  αναλαμβάνει  τις  

διαιτησίες  και  την  κριτική  επιτροπή  όλων  των  αγώνων .  Αυτό  γίνεται  

είτε  σε  πανελλήνια  είτε  σε  τοπικά  αθλήματα .   

 Άρα  γίνεται  με  απευθείας  ανάθεση  σε  ένα  και  μοναδικό  φορέα  

υλοποίησης  γιατί  δεν  υπάρχει  άλλος .  Αυτό  είναι  για  το  θέμα  εννέα .   

 Για  το  θέμα  δέκα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό  λεπτάκι ,  να  συμπληρώσω  κυρία  Μπιτζίδου… 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  είναι  το  ποσό  μέσα  στα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  ποσό  είναι  13.898 ευρώ  και  είναι  η  δαπάνη  αυτή  απαλλαγμένη  από  

Φ .Π .Α . .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν  υπάρχει  Φ .Π .Α .  στους  κριτές  και  στους  διαιτητές  σύμφωνα  με  τον  

νόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι  για  το  εννέα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  33/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δέκατο .   
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ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  και  προμηθειών  

 για  ¨έξοδα  πολιτιστικών  -  κοινωνικών  -  αθλητικών  και  

 λοιπών  δραστηριοτήτων¨ .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Μπιτζίδου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μπιτζίδου  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  Τα  ξέρουμε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δυο  κουβέντες ,  εάν  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άμα  το  ξέρετε  να  συνεχίσουμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  ποσό  είναι  58.155,02 με  Φ .Π .Α . .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  να  πω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  παρακαλώ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να  πω  δυο  λόγια .  Ότι  αυτό  είναι  η  συνολική  μελέτη  για  όλες  τις  

υπηρεσίες  και  λοιπά ,  όπως  βλέπετε  στην  εισήγηση  και  το  ποσό  
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ανέρχεται ,  όπως  ανέρχεται ,  θα  βγει  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό .  Είναι  

δηλαδή  και  θέμα  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  να  κρίνει  τον  τρόπο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε  κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .  Ακούω .  Μην  μιλάτε  σας  

παρακαλώ  συνάδελφοι .  Το  μικρόφωνό  σας  ανοίξτε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν  ο  Δήμος  δεν  έχει  χρήματα  για  να  διορθώσει  ένα  μηχάνημα  για  να  

βγει  στον  δρόμο  και  να  δουλέψει  για  ποιο  λόγο  πληρώνουμε  τόσα  

λεφτά  για  θέατρα  και  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  είναι  θέατρο  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ντροπή ,  όχι  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  αθλητικές ,  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  εκδηλώσεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε  αυτά  τα  κοινωνικά .  Μας  έχουν  φάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  είναι  έτσι .  Καταγράφεται  η  αρνητική  σας  ψήφο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  δέκατο  κατά  πλειοψηφία ,  ναι .  Εκτός  από  τον  κ .  Αντώνη  

Αναστασιάδη .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  34/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  φαρμάκων  και  ειδών ,   

για  το  κυνοκομείο  του  Δήμου  Σερρών .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  35/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2016 για   

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  2016.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γαλάνης  Στ .  

 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Μια  κουβέντα  μόνο .  Είμαι  στην  ευχάριστη  θέση  συνάδελφοι ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  να  σας  πω  ότι  η  στοχοθεσία  του  Δήμου  Σερρών  έσοδα-έξοδα  

για  το  2016 έκλεισε  με  θετικά  πρόσημα .  Πετύχαμε  και  τους  στόχους  

στα  έσοδα  και  στις  δαπάνες .  Είμαστε  δηλαδή  όπως  πρέπει .  Θετικοί .  

Δεν  χάσαμε  τον  στόχο  με  τίποτα  για  όλη  την  χρονιά .  Ξέρετε  πόσο  

δύσκολο  είναι  αυτό  σήμερα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  36/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  ιδιωτικής  και  πιστοποιημένης  αποθήκης  

 για  τις  ανάγκες  αποθήκευσης  και  διανομής  των  προϊόντων  

 του  προγράμματος  επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής  συνδρομής ,   

που  χρηματοδοτείται  από  το  Τ .Ε .Β .Α . .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Εάν  το  γνωρίζετε  πάμε  απευθείας  σε  ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχουμε  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε  να  πείτε  δυο  λόγια ;  Πείτε  δυο  λόγια .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όπως  θέλει  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση  θέλει  να  κάνει  ο  κ .  Καρύδας .  Παρακαλώ  κύριε  Καρύδα .  Στο  

μικρόφωνο  σε  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στην  εισήγηση  δεν  το  αναφέρει  καλά .  Ποιος  ή  πως  θα  εκλεγεί  η  

αποθήκη  και  γιατί  θα  γεμίσουν  προσφορές ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Απαντήστε .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Υπολογίζουμε  κατά  προσέγγιση  οκτώ  φορές  σύμφωνα  με  την  ροή  που  

υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  και  από  την  εμπειρία  που  έχουμε  μέχρι  τώρα .  

Πώς  μπορούμε  να  το  φτιάξουμε  αυτό ;  Δηλαδή ,  . .εξαρτάται  από  το  

διάστημα  που  συμβαίνει  αυτό .  Μπορούμε  να  ζητήσουμε  δυο  προϊόντα  

μαζί ,  ούτως  ώστε ,  να  είναι  οκτώ  φορές  περίπου ,  υπολογίσαμε  τον  

χρόνο  και  να  μην  κουβαλάμε  και  ταλαιπωρούμε  τον  κόσμο  για  ένα  

προϊόν  μικρής  αξίας .  Εάν  είναι  δυνατόν  να  είναι  τρία ,  τέσσερα  

προϊόντα  τουλάχιστον ,  για  να  αξίζει  τον  κόπο .   

 Το  πρώτο  σας  ερώτημα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πώς  επιλέγει  η  αποθήκη ;   
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Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με  ποιον  τρόπο ;   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η  αποθήκη  αυτή  την  στιγμή  είναι  σκέτη  αποθήκη ,  αλλά  η  αποθήκη ,  η  

όποια  αποθήκη  για  να  την  χρησιμοποιήσουμε  και  έχουμε  κάνει  έρευνες  

πολύ  πριν  από  αυτή  την  αποθήκη  προκειμένου  να  εξαντλήσουμε  το  

περιθώριο  μήπως  βρεθεί  κάτι  στα  δημοτικά  κτήρια ,  μέχρι  και  στο  

στρατόπεδο  ψάξαμε ,  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένη  αποθήκη .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  τρόφιμα .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι .  Ακριβώς .  Ψυγείο ,  αποθήκη  ψυγείο  αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  

στης  Σέρρες  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποιος  σας  το  είπε ,  κυρία  Αγιαννίδου ;  Συγνώμη  θέλω  να  σας  

προφυλάξω .  Συγνώμη  που  σας  διακόπτω .  Τα  προϊόντα  εάν  είναι  

ευπαθή  ο  συγκεκριμένος  έχει  και  ψυγείο .  Συζήτησα  μαζί  του  

προσωπικά .  Συζήτησα  μαζί  προσωπικά  προχθές  στο  γραφείο  μου .  Να  

ξέρετε  ότι  εάν  χρειαστεί  δηλαδή  και  το  συζητώ  με  τον  κ .  Χράπα .  Εάν  

χρειαστεί  το  προϊόν  να  είναι  ευαίσθητο ,  κοτόπουλο ,  κρέας  και  τα  

λοιπά  και  θέλει  ψυγείο ,  υπάρχει .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Επιτρέψτε  μου ,  γνωρίζω  καλύτερα  το  θέμα  γιατί  κυκλοφορώ  μέσα  σε  

αυτές  τις  αποθήκες  και  βλέπω  εκεί  μέσα .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  

αλλά  είναι  ένας  μηχανισμός  που  παλαιότερα  δεν  υπήρχε  και  μπορεί  να  

τοποθετηθεί  εάν  και  εφόσον  χρειαστεί  και  το  προϊόν  είναι  . .  Αυτή  την  

στιγμή  δεν  υπάρχει .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  χρειαστεί  … 

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  είναι  άλλο  αυτό  που  λέτε  και  άλλο  αυτό  που  λέω .   

 Σας  είπα  ότι  χρειάζεται  να  είναι  πιστοποιημένη  και  να  πληροί  

ορισμένες  προδιαγραφές  που  τις  έχει  η  εξής  μια .  Δεν  υπάρχει  άλλη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  άκουσα  Σάκη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή  πέρυσι  ήμασταν  ο  μόνος  Δήμος  που  δεν  πήραμε  κρέατα ,  

πέρυσι ,  όλοι  οι  περιφερειακοί  είχαν  τον  τρόπο  τους  και  πήραν  κρέας .  

Φαντάζομαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  μιλάτε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Φαντάζομαι  με  την  φετινή  διαδικασία  θα  μπορούμε  να  πάρουμε   

κρέατα  να  τα  μοιράσουμε  στους  δικαιούχους .  Γιατί  δεν  καταλαβαίνω ,  

η  κυρία  Αγιαννίδου  έχει  μια  διαφορετική  άποψη ,  ότι  δεν  έχει  ψυγεία  

μέσα .  Εγώ  ξέρω  ότι  έχει  ψυγεία .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  κυρία  Αγιαννίδου  μίλησα  προσωπικά  με  τον  ιδιοκτήτη  

της  αποθήκης  προχθές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  δεν  μαλώνουμε ,   απλώς  το  διευκρινίζω  στο  σώμα  για  να  ξέρει  το  

σώμα  τι  συζήτηση  έκανα  στο  γραφείο  μου  με  τον  συγκεκριμένο  

ιδιοκτήτη  της  αποθήκης .  Του  έκανα  το  ίδιο  ερώτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως  μου  λέει .  Τα  αχλάδια  που  τα  βάζει  ο  άνθρωπος .  Μπορεί  να  

μας  το  χορηγήσει  ο  άνθρωπος  με  τα  ίδια  λεφτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  βασικό  αυτό  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  δεν  επιδέχεται  περαιτέρω… 

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εμείς  παρόλο  που  δεν  είχαμε  μέχρι  τώρα  ούτε  αποθήκες  ούτε  τίποτα ,  

κοτόπουλα  μοιράσαμε .  Απαντώ  στον  κ .  Γάτσιο .   Κοτόπουλα  μοιράσαμε  

με  μείον  έξι  βαθμούς  στο  στρατόπεδο  και  με  συνθήκες   τριτοκοσμικές .  

Δεν  θέλετε  να  ξέρετε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρουμε ,  ξέρουμε .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όμως  απαγορεύεται  ο  τρόπος  που  μοιραστήκανε  αυτός  υγειονομικά .  

Να  σας  πληροφορήσω  ότι  το  Υγειονομικό  ήταν  παρών  από  την  αρχή  

της  διαδικασίας  μέχρι  την  τελευταία  στιγμή  και  το  κάναμε  εκείνη  την  

ημέρα  συγκεκριμένα ,  αφού  ψάξαμε  για  το  δελτίο  καιρού ,  αφού  είδαμε  

και  τις  θερμοκρασίες ,  αλλιώς  δεν   υπήρχε  περίπτωση  να  το  κάνουμε .   
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 Όταν  δεν  το  κάναμε  λέγατε  ότι  γιατί  δεν  το  κάναμε ;  Όταν  το  

κάναμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  είναι  η  έγκριση  εκμίσθωσης  ιδιωτικής  . .  αποθήκης .  Τελεία  και  

παύλα .  Ομόφωνα  συνάδελφοι ;  Λύσαμε  τις  απορίες ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε .  Λέγε  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  καταλάβαμε  ότι  η  χώρα  μας  έχει  γίνει  χώρα  ζητιάνων ,  

ελεεινή  χώρα ;  Καταλαβαίνετε ;  Εμείς  θα  ταΐσουμε  τον  κόσμο ;  Αυτή  η  

χώρα ;  Κύριε  Πρόεδρε  καταλαβαίνετε  που  βρισκόμαστε ;  . .ντροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί  του  θέματος  ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι  για  την  ενοικίαση  της  

αποθήκης ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  37/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  συντήρησης  -  υποστήριξης  συστήματος  του   

κοινωνικού  ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  
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 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Αγιαννίδου .  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται  για  το  κοινωνικό  ολοκληρωμένη  πληροφοριακό  σύστημα  του  

Δήμου  Σερρών  που  λειτουργεί  από  τον  Αύγουστο  του  ΄14 και  στοχεύει  

στην  υποστήριξη  των  πολιτών  και  ιδιαίτερα  στις  ευπαθείς  ομάδες ,  

όπως  ασθενείς ,  ηλικιωμένοι ,  μοναχικά  άτομα ,  ΑμεΑ  που  χρήζουν  

κοινωνικής  υποστήριξης  από  τον  Δήμο .  

 Οι  συσκευές  οι  οποίες  έχουν  δοθεί  είναι  50 κουμπιά  πανικού ,  

. .δέκα ,  πιεσόμετρα  τριάντα  πέντε ,  τριάντα  πέντε  . .και  η  εταιρεία  μας  

πρόσφερε ,  μέσα  στην  σύμβαση  ήταν  μέχρι  τον  Αύγουστο  που  μας  

πέρασε  του  ΄16. Από  τον  Αύγουστο  και  μέχρι  το  τέλος  του  έτους  

συνέχισε  να  μας  προσφέρει  τις  υπηρεσίες  της  με  το  λογισμικό  της  στα  

πλαίσια  της  καλής  συνεργασίας ,  όμως  από  εδώ  και  μετά  χρειάζεται  να  

ανανεώσουμε  την  σύμβαση  για  να  συνεχίσει  να  μας  προσφέρει  το  

λογισμικό  της  και  τις  υπηρεσίες  της .   

 Αυτή  την  στιγμή  το  τμήμα  Μηχανογράφησης  δεν  μπορεί  να  

προσφέρει  αυτές  τις  υπηρεσίες  αλλά  και  ένας  άλλος  λόγος  είναι  ότι  

είναι  πνευματικά  δικαιώματα  αυτής  της  εταιρείας  και  πρέπει  να  

αποταθούμε  σε  αυτή  πάλι .  

 Επομένως  ζητώ  να  ψηφίσουμε  αυτό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μονόδρομος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πόσα  άτομα  χρησιμοποιούν  τα  μηχανήματα ;   Τα  εργαλεία  αυτά  πόσα  

άτομα  τα  χρησιμοποιούν ;   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν ,  τα  κουμπιά  πανικού  που  είναι  πενήντα  τα  σαράντα  εννέα  αυτή  

την  στιγμή  είναι  εν  ενεργεία ,  το  ένα  είναι  ανενεργά .  Από  τα  GPS για  

το  Αλτσχάιμερ  από  τα  10 τα  8 είναι  ενεργά  αυτή  την  στιγμή ,  τα  2 είναι  

ανενεργά .  Από  τα  πιεσόμετρα  από  τα  35 τα  29 είναι  ενεργά  και  οι  

ζυγαριές  20.   Πρέπει  να  σας  πω  γι '  αυτά  ότι  εναλλάσσονται .  Δηλαδή  

όταν  φεύγει  από  την  ζωή  κάποιος  επιστρέφονται ,  μετά  από  αίτημα  

κάπου  άλλου  δημότη  πηγαίνουν  σε  άλλο  δημότη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  τώρα  θα  είμαστε  δέσμιοι  με  αυτές  τις  εταιρείες  τις  

συγκεκριμένες  για  πάντα  και  ότι  . .  θα  μας  λέει ;  Δώστε  μου  τόσα  

χρήματα  γιατί  αλλιώς  δεν  μπορώ ;  Με  τι  πνευματικά   δικαιώματα ;  Πώς  

θα  γίνει  αυτό  το  πράγμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είμαστε  υποχρεωμένοι .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Στην  ουσία  έχουμε ,  καταρχάς  έχει  γίνει  μια  τεχνική  έκθεση  από  την  

κυρία  Μέλιου  Ανίτα  που  είναι  προϊσταμένη  του  τμήματος  Προμηθειών .  

Έχει  συζητηθεί  το  θέμα  αυτό  με  την  εταιρεία .  Φυσικά  και  δεν  

ενδώσαμε  στις  απαιτήσεις  όλες  της  εταιρείας .  Ήταν  πράγματα  τα  οποία  

η  εταιρεία ,  καταρχάς ,  δεν  ήθελε  να  βάλει  μέσα  και  το  

διαπραγματεύτηκε  ο  Δήμος  όσο  το  δυνατόν  καλύτερα .  Αλλά  όμως  το  

ότι  δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  άλλη  εταιρεία ,  γιατί  είναι  πνευματικά  

δικαιώματα  αυτής ,  ισχύει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Το  συγκεκριμένο  λογισμικό .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  ψηφίζουμε  την  συγκεκριμένη  δαπάνη  και  

λέμε  ότι  ένας  υπάλληλος  από  τον  Δήμο  να  αναλάβει  την  όλη  

διαδικασία .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε  Γάτσιο  μου  επιτρέπετε ,  κάπου  στις  εισηγήσεις  έχετε  την  

απάντηση  του  τμήματος  Μηχανογράφησης ,  το  οποίο  λέει  ότι  δεν  

μπορεί  να  εγγυηθεί  . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τι  περιμένατε  να  λέει ;  Περιμένατε  να  λέει  κάτι  άλλο ;   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν  το  ζητάμε  έτσι ,  ούτε  την  γνωρίζω  την  εταιρεία  σας  πληροφορώ ,  

αλλά  εφόσον  έχω  αυτή  την  απάντηση  από  το  τμήμα  Μηχανογράφησης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  υποβάλλω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι ,  κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .  Μην  μιλάτε  σας  παρακαλώ  συνάδελφοι ,  

σας  παρακαλώ  μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  βάση  αυτά  τα  οποία  γνωρίζω  και  γνωρίζετε  και  εσείς ,  υπάρχουν  και  

άλλες  εταιρείες  οι  οποίες  μπορούν  να  εφαρμόσουν  αυτό  το  πράγμα .  Η  

συμφωνία  την  οποία  εσείς  κάνατε  είναι  τόσο  δεσμευτική  που  

απαγορεύει  οποιαδήποτε  άλλη  εταιρεία  να  βάλει  πόδι  σε  αυτό ;  Να  μην  

μπορούμε  να  την  καταγγείλουμε  στο  μέλλον ;   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Για  το  μέλλον  δεν  ξέρω  αλλά  είναι  η  πρώτη  φορά  που  ανανεώνεται  η  

συνεργασία .  Είναι  η  η  πρώτη  φορά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  σας  ρώτησα .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  από  ότι  ξέρω  είναι  ότι  είναι  δική  τους  η  εφαρμογή  του  Γνώμονα  

και  ότι  εμείς ,  ο  Δήμος ,  δεν  έχουμε  δικαίωμα  να  παρέμβουμε .  

Μπορούμε  να  διαπραγματευτούμε  να  ζητήσουμε  περισσότερα  

πράγματα  από  την  εταιρεία .  Να  υποστηρίζεται  πιο  άρτια  το  πρόγραμμα  

αλλά  ως  πρώτη  φορά  που  ανανεώνουμε  αυτή  την  στιγμή  ξέρω  ότι  δεν  

έχουμε  το  δικαίωμα .  Στο  μέλλον  θα  δείξει  η  κατάσταση .  Δεν  μπορώ  να  

σας  πω  γι '  αυτό .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ  ότι  υπάρχει  και  άλλη  εταιρεία  γι '  αυτό  το  πρόγραμμα  …. 

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι  αλλά  τα  πνευματικά  δικαιώματα  είναι  αυτή  της  εταιρείας .   Δεν  

μπορούμε  εμείς… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  μιλάτε  σας  παρακαλώ ,  μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .  Το  πρόγραμμα  το  

οποίο  έχουμε  το  υποστηρίζει  αυτή  η  εταιρεία  ‘Γνώμων  Πληροφορικής  

ΑΕ’ .  Τελεία ,  παύλα .  Με  διαγωνισμό ,  ξεκάθαρα  πράγματα .  Εμείς  τώρα ,  

εάν  θέλουμε ,  του  χρόνου ,  γιατί  τώρα  δεν  μπορούμε  να  μην  το  

ανανεώσουμε ,  η  απόφαση  μας  είναι  να  το  ανανεώσουμε  και  παρακαλώ  

την  Αντιδήμαρχο ,  εάν  υπάρχει  τέτοια  περίπτωση  να  υποστηριχθεί  το  

πρόγραμμα  από  άλλη  δεύτερη ,  τρίτη  εταιρεία  και  να  έχουμε  έκπτωση  
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και  να  έχουμε  καλύτερη  τιμή ,  διερευνήστε  το  και  του  χρόνου  με  τα  

καλό  φέρτε  το .  Τόσο  απλά .   

 Να  συμπληρώσω  ότι  αυτές  οι  υπηρεσίες  δεν  είναι  για  . .είναι  για  

ένα  δεκαπεντάμηνο ,  γιατί  μέχρι  να  υπογραφεί  η  σύμβαση  να  πάει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .  Ομόφωνα .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  έχω  ψάξει  και  αυτή  την  στιγμή  δεν  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  είπαμε  γι '  αυτή  την  στιγμή .  Κύριε  Γάτσιο  έχετε  αντίθετη  άποψη .  

Λοιπόν ,  να  το  θέσω  σε  ψηφοφορία  για  να  ξεκαθαρίσουμε  ποιος  ψηφίζει  

και  ποιος  όχι .    

 Ναι ,  ναι ,  ναι .  Ναι  η  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη .  Ο  κύριος  Αντώνης  

ναι .  Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  όχι  η  κυρία  Γεωργούλα ,  όχι  ο  κ .  Γάτσιος ,  

όχι  η  κυρία  Ιλανίδου .  Οι  υπόλοιποι  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  38/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  δέκατο  πέμπτο .  Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ .  Μου  

βγήκε  το  λαρύγγι ,  σας  παρακαλώ  μην  μιλάτε  μεταξύ  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  το  λες  όταν…πάντα  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γιατί  είστε  μονίμως  οι  συνομιλώντας .   Σε  παρακαλώ ,  ρωτάς  κιόλας  με  

αναίδεια .  Σε  παρακαλώ .  Μονίμως  μιλάς  Χρήστο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  είπες  και  αναιδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όταν  επαναλαμβάνω  ότι  σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ  πενήντα  

φορές… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ακούτε  καλά .  Αλλού  μιλάνε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μονίμως  Μοσχολιός  -Δούκας  και  ας  με  διαψεύσει  ο  κ .  Μηλίδης  και  η  

κυρία  Καλώτα .  Δίπλα  είναι .  Τους  έχετε  εκνευρίσει  και  αυτούς .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι ,  το  είπε  έτσι  για  να  πάρουμε  το  μήνυμα  ότι  αρχίσαμε  και  μιλάμε  

και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 και  ψήφιση   

πίστωσης  συνεχιζόμενης  υπηρεσίας  του  Τμήματος  Αγροτικής  

 και  Κτηνοτροφικής  Παραγωγής  και  Αλιείας  του  Δήμου  Σερρών  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  για  καύση  νεκρών  ζώων  και  δεύτερο  προμήθεια  και  κατασκευή  

χωρισμάτων  για  το  δημοτικό  Κυνοκομείο .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  39/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού   

 οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στιγμή  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στην  αναμόρφωση  για  τον  λαχανόκηπο  λέμε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Καταγράφηκε .  Είναι  η  δέκατη  αναμόρφωση ,  νομίζω ,  για  τον  

λαχανόκηπο .  Αρνητική  η  ψήφος  του  κ .  Γάτσιου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  της  κυρίας  Δέσποινας .  Καταγράψατε  την  αρνητική  ψήφο  των  δυο ;   
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Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού   οικον .  

έτους  2017 που  αφορά  δημιουργία  ΚΑΕ  εσόδων  –εξόδων   

κρατήσεων  (Αναμ .  7η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  40/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  απομείωση  ποσών  των  

συγχρηματοδοτούμενων  δράσεων  κλπ  για  το  έτος  2017 (Αναμ .  8η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  41/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  συνεχιζόμενη  δαπάνη  (  Αναμ .  10η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  42/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  απομείωση /ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων  –εξόδων  

(Αναμ .  15η)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  43/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .  
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  ΚΑΕ  εσόδων  της  αρ .  849/2016Α  Δ .Σ .   

λόγω  εκ  παραδρομής  εγγραφής  λανθασμένου  ΚΑΕ .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  στην  θέση  του  ΚΑΕ  413100, να  γραφεί  ο  ΚΑΕ412301. Από  

υπερβάλλοντα  ζήλο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Για  να  μην  κάνουμε  ορθές  επαναλήψεις ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  τις  απαγορεύω  ρητά .  Το  ξέρετε .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  44/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Απολογισμός  δράσεων  του  Τμήματος  Τουρισμού  έτους  2016 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Παναγιώτης  Γρηγοριάδης .  

 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλει  να  μιλήσει  ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Να  πω  κάποια  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σύντομος  να  είστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απλώς  θα  πω  ότι  υλοποιούμε  το  πρόγραμμα ,  υλοποιήσαμε  το  

πρόγραμμα  2016,  το  οποίο  ψηφίζουμε  κάθε  χρόνο  αυτή  την  εποχή .  

Υλοποιήσαμε  όλες ,  σχεδόν ,  τις  δράσεις  και  κάτι  παραπάνω .  Αυτές  οι  

δράσεις  έχουν  να  κάνουν  με  συμμετοχή  σε  εκθέσεις ,  με  καταχωρήσεις  

σε  περιοδικά  στον  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  τύπο ,  εκτυπώνουμε ,  

δημιουργούμε  υλικό  προβολής ,  κάνουμε  άλλες  δράσεις  όπως  είναι  

Φεστιβάλ ,  επισκεπτόμαστε  όμορες  χώρες  και  προβάλουμε  τον  τόπο  

μας .  Αυτά  όλα  γενικά ,  που  θα  πω  και  παρακάτω ,  που  έχουμε  στο  

πρόγραμμα  κάθε  χρόνο .   

 Τώρα  πιο  αναλυτικά .   

 Δημιουργήσαμε  υλικό ,  το  οποίο  το  είχαμε  κάνει  πριν  από  δυο  

χρόνια .  Κάποιο  από  αυτό  το  υλικό  το  κάναμε  και  στην  αγγλική  γλώσσα  

για  να  μπορούμε  και  να  το  δίνουμε  και  σε  ανθρώπους  που  δεν  

καταλαβαίνουν  την  ελληνική .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θέλω  να  πω  ότι  αυτό  το  υλικό  γίνεται  μια  

πάρα  πολύ  καλή  χρήση  και  τι  εννοώ ;  Το  υλικό  αυτό  δεν  είναι  ένα  

υλικό  που  το  πετάμε  στην  ουσία .  Εμείς  προσέχουμε  που  το  δίνουμε  για  

να  πιάνει  τόπο .   Αναφέρω  ενδεικτικά  που  δίνεται  αυτό  το  υλικό .   
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Εκτός  από  τις  εκθέσεις  έχει  το  γραφείο  του  Δημάρχου ,  έχουν  όλα  

τα  ξενοδοχεία ,  έχουμε  εφοδιάσει  όλα  τα  ξενοδοχεία  του  Δήμου  μας ,  

στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  το  ΤΕΙ ,  το  

Τ .ΕΘ .Α . ,  η  Μητρόπολη  Σερρών ,  οι  συμμετέχοντες  στην  

‘Πανεπιστημιάδα’ ,  το  Παγκόσμιο  Φεστιβάλ  Πολεμικών  Τεχνών  που  

έγινε  στις  Σέρρες ,  το  12ο  Φεστιβάλ   Βόλεϊ  Παλαιμάχων  που  έγινε  στις  

Σέρρες ,  η  2η  Σερραϊκή  Συγκέντρωση  Μοτοσικλετιστών  που  έγινε  στις  

Σέρρες ,  φιλόλογοι  που  ήρθαν  από  όλη  την  Ελλάδα  και  έκαναν  . .εδώ ,  

άλλων  που  επισκέπτονται ,  όπως  είναι  Κ .Α .Π .Η . ,  διάφορα  Κ .Α .Π .Η . ,  τα  

οποία  μας  ενημερώνουν  εκ  των  προτέρων  και  θέλουν  την  βοήθειά  μας  

είτε  για  να  τους  ξεναγήσουμε  είτε  να  τους  βρούμε   το  πάρκινγκ  που  

έχουμε  ένα  θέμα  με  αυτό  με  τα  λεωφορεία .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  έτσι  

κάπως  διανέμεται  το  υλικό  και  δεν  γίνεται  καμία  σπατάλη .  

 Συμμετείχαμε ,  όπως  ξέρετε  και  ψηφίσατε  και  σας  ευχαριστώ  εκ  

μέρους  του  τμήματος  Τουρισμού  σε  εκθέσεις  τουρισμού  σε  χώρες  

στόχους ,  κυρίως  στις  ομόθρησκες  χώρες  των  Βαλκανίων ,  που  

διεκδικούμε  και  θέλουμε  να  μας  επισκέπτονται  κυρίως  για  τον  

θρησκευτικό  μας  τουρισμό ,  για  τον  αθλητικό  τουρισμό ,  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  και  γενικά  για  την  ιστορία  του  τόπου  και  την  

πολιτιστική  μας  κληρονομιά .   

 Επίσης  είχαμε  καταχωρήσει  σε  ειδικά  περιοδικά  που  έχω  εδώ ,  

δεν  έχουμε  παραπάνω  γιατί  μας  δημιουργεί  ένα  πρόβλημα  το  

λογιστήριο ,  να  είμαι  ειλικρινής .  Το  ένα  είναι  το  Auto . .που  κυρίως  

διαφημίζεται  και  ο  Δήμος  αλλά  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο  των  Σερρών ,  

που  διανέμεται  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  σε  πολλές  χιλιάδες  έντυπα  

αντίτυπα .   
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 Το  άλλο  είναι  το  περιοδικό  της  Έκθεσης  Filoxenia που  

μεταφράζεται  στα  Ρουμάνικα  και  στα  Βουλγάρικα  και  έτσι  αυτά  

ταξιδεύουν  και  στις  άλλες  εκθέσεις  εκτός  από  την  Έκθεση  της  

Θεσσαλονίκης .   

 Στον  ηλεκτρονικό  τύπο  προβαλλόμαστε ,  βεβαίως  μέσα  από  την  

σελίδα  του  Δήμου  που  αναβαθμίστηκε  και  θα  αναβαθμιστεί  και  άλλο ,  

μέσα  από  την  ιστοσελίδα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  ιστοσελίδες  πάρα  

πολλές  του  Νομού  και  όχι  μόνο .   

 Το . . .  Tour λειτουργεί ,  κύριε  Γιαννακίδη ,  μπορείτε  να  το  δείτε  

πάλι ,  συνέχεια  συμπληρώνουμε .  Εν  πάση  περιπτώσει  προσπαθούμε  με  

πολύ  λίγα  χρήματα  έως  και  καθόλου  στον   ηλεκτρονικό  τύπο  για  να  

προβληθούμε .   

 Στην  συνέχεια  συμμετείχαμε  στο  8ο  International  Meeting of  

Tourism στην  Φιλιππούπολη .  Είναι  μια  διεθνής  συνάντηση ,  όπου  

συμμετείχαν  από  16 χώρες   φορείς  και  επιχειρηματίες  από  αυτές  τις  

χώρες  πάντα  με  αναφορά  τον  τουρισμό .   

 Συμμετέχουμε  σε  ημερίδες  και  σε  συνέδρια  είτε  για  να  

παρακολουθήσουμε  είτε  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  συμμετέχω  και  ως  

εισηγητής .  Το  τελευταίο  ήταν  στο  Μοναστήρι  τότε  του  . .που  ήταν  μια  

πολύ  καλή  συνάντηση ,  μια  πολύ  καλή  ημερίδα .   

 Οργανώσαμε  την  επίσκεψη  του  Προέδρου  της  Σερβικής  

Δημοκρατίας  στην  πόλη  μας  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο .   

 Οργανώσαμε  το  4ο  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και  τοπικών  

προϊόντων .   

 Να  σημειώσω   ότι  όταν  πήραμε ,  έστω ,  την  απόφαση  να  

δημιουργήσουμε  αυτό  το  Φεστιβάλ ,  δεν  υπήρχε  άλλο  βήμα  που  να  

προβληθεί  κάποιο  από  τα  τοπικά  μας  προϊόντα .  Στην  συνέχεια  μπήκε  
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στον  χορό  και  καλά  έκανε  και  το  Επιμελητήριο .  Έκανε  και  αυτό  την  

έκθεση  και  έτσι  όλοι  μαζί  μπορούμε  να  προβάλουμε  καλύτερα  τον  τόπο  

μας  και  τα  προϊόντα  μας .   

 Αυτό  που  είχαμε  ως  έκπληξη  αυτή  την  χρονιά  είναι  τα  Φεστιβάλ  

Τέχνης  και  Πολιτισμού  που  έγιναν  δυο  στις  Σέρρες  με  παιδιά  και  με  

νέους  από  Μολδαβία  και  από  ομόθρησκα  κυρίως  κράτη .  Να  σημειώσω  

ότι  αυτό  το  λένε  οι  άνθρωποι  του  τουρισμού  ότι  το  ΄16 είχαμε  2.000 

περίπου  διανυκτερεύσεις  μόνο  από  αυτά  τα  φεστιβάλ  και  έχουμε  σκοπό  

να  τα  συνεχίσουμε  και  όπως  έχουμε  πει  και  σε  προηγούμενο  συμβούλιο  

ήδη  έχουμε  δυο  ημερομηνίες  που  τις  έχουμε  κλείσει  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

για  να  φιλοξενήσουμε  τον  Ιούνιο  άλλο  δυο  Φεστιβάλ  τέτοια .  

 Αυτό  που  μπορώ  να  σας  πω  που  δεν  το  ξέρουμε ,  που  βρίσκομαι  

σε  μια  συνεχή  συνεννόηση  με  κάποιο  πολύ  μεγάλο  πρακτορείο  της  

Μολδαβίας ,  οι  οποίοι  μας  λένε  και  μας  τάζουν  εν  πολλοίς  πάρα  πολλά ,  

εγώ  παίρνω  μικρό  καλάθι  και  λέμε  ότι  θα  συνεχίσουμε  αυτά  τα  

Φεστιβάλ  γιατί  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμα  για  την  τοπική  μας  κοινωνία .    

 Διεκδικούμε  χρήματα  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα .  

Συγκεκριμένα  από  την  στρατηγική  ολοκληρωμένη  βιώσιμη  αστική  

ανάπλαση  -ανάπτυξη  που  υπέβαλε  ο  Δήμος  Σερρών  το  κομμάτι  που  

διεκδικεί  το  τμήμα  Τουρισμού  είναι  20-80-20,  120.000 και  έχει  σκοπό  

να  κάνει  εκπόνηση  μελέτης  στρατηγικού  σχεδίου  τουριστικής  

ανάπτυξης  του  Δήμου ,  εφαρμογές  και  σήμανση  τουριστικών  

τοποσήμων  και  μνημείων ,  έτσι  ώστε  σε  κάθε  μνημείο  να  υπάρχει  και  η  

ιστορία  και  η  φωτογραφία  και  να  ενημερώνεται  άμεσα  ο  επισκέπτης  

και  στην  συνέχεια  έχουμε  τις  ενέργειες  προσέκλυσης  επισκεπτών  και  

με  διάφορες  εκδηλώσεις  ή  εκτύπωσε ,  εάν  χρειαστεί  πάλι  έντυπου  

υλικού  ή  συμμετοχή  σε  εκθέσεις  μέσα  από  προγράμματα .   
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 Τέλος  αυτό  που  κάναμε  φέτος  είναι  αυτό  το  πόνημα  εδώ .  Το  

έκανα  προσωπικά  εγώ  και  το  έχω  διανέμει  σε  όλους  τους  ξενοδόχους .  

Είναι  πάνω  από  350 διευθύνσεις  τουριστικών  πρακτορειών  από  τα  

κράτη  Ρουμανία ,  Βουλγαρία ,  Σερβία ,  Γερμανία ,  Ρωσία ,  Πολωνία ,  

Κύπρο   και  άλλων  χωρών ,  έτσι  ώστε  όποιος  θέλει   να  . .με  τον  

καλύτερο  δυνατό  τρόπο  και  να  έρθει  σε  επαφή  ή  να  στείλει  e-mail  ή  να  

στείλει  διαφημιστικό  υλικό  ή  να  στείλει  την  ιστοσελίδα  του ,  για  να  

διαφημιστεί .   

 Τέλος  βλέπουμε  και  σήμερα  και  φέτος  ότι  οι  αυξήσεις ,  ιδιαίτερα  

των  αλλοδαπών ,  είναι  σε  πάρα  πολύ  καλά  επίπεδα .  Αυτό  που  μας  

ενδιαφέρει  . .ενώ  προβαλλόμαστε  και  στην  Ελλάδα  και  πάμε  καλά  και  

εκεί  αλλά  βλέπουμε  ότι  ο  Έλληνας  δεν  ταξιδεύει  και  δύσκολο  να  

ταξιδέψει  τα  επόμενα  χρόνια ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ποσοστό ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  ποσοστό  από  το  ΄11 θα  σας  πω  που  είμαστε  εμείς  εδώ ,  είναι ,  

τουλάχιστον  των  αλλοδαπών  είναι  πάνω  από  81% αύξηση  και  μιλάμε  

για  στοιχεία  που  μπορώ  να  σας  τα  δώσω ,  είναι  από  την  Στατιστική  

Υπηρεσία .   

 Είναι  δύσκολο  αυτό  το  εγχείρημα .  Δεν  είναι  εύκολο ,  γιατί  όλοι  

αυτοί  που  έρχονται  και  αυτό  ζορίζονται .  Δεν  είναι  εύκολα  αλλά  απλώς  

όταν  με  την  επιμονή  μας  και  την  υπομονή  μας  μας  γνωρίζουν  καλύτερα  

είναι  καλύτερο  και  το  αποτέλεσμα .   

 Βεβαίως  ίσως  μας  βοηθήσει  και  ο  δρόμος  που  έγινε  πολύ  

καλύτερος  τώρα  φυσικά  της  Εγνατίας .  Υπάρχει  αύξηση  από  τα  διόδια  
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και  από  την  πύλη  εισόδου  του  Προμαχώνα  και  αυτό  ίσως  μας  

βοηθήσει .  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  κάνουμε  ότι  μπορούμε .  Όπως  ξέρετε  εκτός  

από  τις  εκθέσεις  και  μεμονωμένες  επισκέψεις  και  ως  Δήμος  και  ως  

Περιφέρεια  και  ως  όλοι  οι  φορείς  του  Νομού  που  μπορούμε  να  

συνεργαζόμαστε  και  έχουμε  κάποιο  καλύτερο  αποτέλεσμα .   

 Πραγματικά  είμαι  ευχαριστημένος ,  αυτό  δείχνουν  και  τα  στοιχεία  

και  βλέπετε  ότι  είμαστε  ένας  Δήμος  που  έχει  μεγάλη  δράση ,  αφού  

μπορώ  με  σιγουριά  να  σας  πω  ότι  την  δράση  που  ακούσατε ,  μικρή  ή  

μεγάλη ,  δεν  την  κάνει  κανένας  Δήμος  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  

γιατί ;  Γιατί  αυτοί  που  ασχολούνται  στην  Θεσσαλονίκη ,  Κατερίνη  και  . .  

τα  κάνουν  οργανισμοί ,  τα  κάνουν  ξενοδόχοι ,  τα  κάνουν  τα  

ενοικιαζόμενα  δωμάτια ,  που  είναι  πάρα  πολλοί  και  έχουν  πολλά  έσοδα  

και  μπορούν  να  κάνουν  μεγάλες  δράσεις  με  πολλά  χρήματα .   

 Αυτά  προς  το  παρόν  όσον  αφορά  την  πρώτη  φάση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  Ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ακούμε  με  την  σειρά  τα  ερωτήματα .  Η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Ας  ξεκινήσουμε  με  την  σειρά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  μας  έχετε  έναν  απολογισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στο  μικρόφωνο .   
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Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  έχετε  έναν  απολογισμό  δυο  με  τρεις  σειρές ,  δεν  λέει  τίποτα  

συγκεκριμένο ,  . .αλλά  πόσοι  επισκέφτηκαν ;  Τον  αριθμό .   Στα  δυο  

άτομα ,  παράδειγμα  που  έρχονταν  έχουμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ανοίξτε  το  μικρόφωνο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ανοικτό  είναι .  Στα  δυο  άτομα  παράδειγμα ,  που  έρχονταν  έχουμε  80% 

αύξηση ;  Συγκεκριμένα .  Έχουμε  τόσες .  Πόσα  ξοδέψαμε .  Πόσα  χρήματα  

ξοδέψαμε ;  Πόσα  έντυπα  τυπώσαμε  και  πόσο  στοίχησαν ;  Πόσες  

δημοσιεύσεις  κάναμε  και  που  τις  κάναμε ;  Τι  επαφές  είχαμε  και  με  

ποιους  τους  είχαμε ;  Από  ποια  κράτη  ήρθαν  και  ποιοι  ήρθαν ;  Νομίζω  

…Τι  θα  ψηφίσουμε ;   

 Θεωρώ  ότι  εάν  έχετε  στοιχεία  να  μας  δώσετε  τέτοια… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  θα  σας  πω  τι  θέλετε .  Είχατε  και  την  τιμή  να  είστε  στο  Δήμο  

και  τα  παλαιότερα  χρόνια ,  φαντάζομαι  τότε  γινόταν  καλύτερη  δουλειά ,  

γι '  αυτό  μιλάτε  έτσι .  Το  αντιπαρέρχομαι  όμως  και  λέω .  Αυτά  που  σας  

είπα  δεν  είναι  κάτι  είπατε .  Σας  επαναλαμβάνω  και  λέω  ότι  

διασταυρώστε .  Εάν  κάποιος  άλλος  Δήμος  κάνει  περισσότερα ,  τότε  να  

το  πείτε .  Αυτό  το  ύφος  σας  ότι  τώρα  κάτι  είπατε ,  εν  πάση  περιπτώσει  

στην  εισήγηση…. 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να  μιλήσω .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Συγνώμη .  Στα  προφορικά  σας  είπατε  κάποια  πράγματα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην  εισήγηση  έδωσα  το  στίγμα  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  όμως  δεν  γράφει  τίποτα .  Αυτό  σας  λέω .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Που  δεν  γράφω  τίποτα ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τίποτα  δεν  λέτε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  τίποτα .  Για  να  δούμε  τι  γράφουμε .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ .  Υλοποιήσαμε  το  πρόγραμμα  τουριστικής  προβολής  για  το  2016… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς ,  ακριβώς .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Συγκεκριμένα .  Δεν  είναι  απολογισμός  αυτός .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα  είναι   ένα  στίγμα  στην  εισήγηση  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι ,  εγώ  νομίζω… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  τώρα  μπορείτε  να  ρωτήσετε  ότι  θέλετε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

…γράφει  απολογισμός .  … συγκεκριμένα…Εάν  έχετε  στοιχεία  να  μας  

δώσετε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Άρα  τι  σας  ενδιαφέρει ,  πείτε  μου  να  σας  το  απαντήσω .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .τι  άλλοι  τουρίστες  ήρθαν .  Από  ποια  κράτη  είχαμε ;  Σε  πόσες  εκθέσεις  

πήγαμε ;  Σε  πέντε ,  σε  επτά  εκθέσεις ;  Πόσα  ξοδέψαμε .  Τι  ωφέλεια  

είχαμε ;  Απολογισμό .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτά  που  σας  αναφέρω ,  κυρία  Ιλανίδου  είναι  οφέλη .  Οι  2.000 

διανυκτερεύσεις  δεν  είναι  όφελος .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  σας  λέω  ότι  το  ΄11 οι  αλλοδαποί  επισκέψεις  οι  διανυκτερεύσεις  

ήταν  3.315 και  φέτος  ήταν  24.036.   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτά  τα  συγκεκριμένα  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  τα  απαντήσω  όλα .  Καταλάβατε ;  Γι '  αυτό  μπαίνει  αυτή  η  

αύξηση .  Μπορώ  και  κατ΄   ιδίαν  να  σας  πω  ότι  θέλετε .  Σας  λέω  13.000,  

24.036.  Έντυπος  τύπος  σας  ανέφερα  ότι  δυο  περιοδικά  είναι  εδώ ,  

μπορείτε  να  τα  δείτε .  Εσείς  τα  ψηφίσατε  αυτά .  Ότι  πέρασε  από  εδώ  

ψηφίζεται .  Δεν  είναι  κάτι  που  το  κάνουμε  αυθαίρετα .  Γι '  αυτό  και  σας  

λέω  ότι  υλοποιούμε  το  πρόγραμμα .  Καταλάβατε ;   

 Εγώ  χαίρομαι  να  βλέπω  τέτοιες  δημοσιεύσεις  που  λένε  ότι  

γέμισαν  τα  ξενοδοχεία  των  Σερρών  και  μακάρι  να  τα  βλέπουμε  

συνεχώς .  Είναι  ξενοδόχοι  των  Σερρών  και  της  Κερκίνης .  Όλου  του  

Νομού .  Καταλάβατε ;  Αλλά ,  εν  πάση  περιπτώσει  ότι  άλλο  θέλετε  είμαι  

στην  διάθεσή  σας  όποτε  θέλετε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

134

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  κάνετε  διάλογο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή  νομίζω  παρεξηγήθηκα… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  εντάξει .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Με  αυτό  το  πράγμα  αδικείται  τον  εαυτό  σας  και  τον  τουρισμό .  Ενώ  

κάνετε  έργο ,  ενώ  πηγαίνετε  ταξίδια ,  …σας  αδικεί…. 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει  είμαι  στην  διάθεσή  σας  ότι  θέλετε  να  απαντήσω .  

Γι '  αυτό  τα  αναφέραμε  εδώ  τι  πήγαμε  και  τι  κάναμε  και  να  το  

αποτέλεσμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγώ  θα  παρακαλούσα ,  κύριε  Γρηγοριάδη ,  είναι  αίτημα  και  άλλων  

συναδέλφων  μας  καταγράψτε  και  εάν  θέλετε  θα  πω  και  την  προσωπική  

μου  παρατήρηση  προς  τον  Αντιδήμαρχο ,  του  λέω  ότι  αγαπητέ  

Αντιδήμαρχε ,  σου  το  είπα  κιόλας  και  το  σημειώνω  και  εδώ ,  είναι  

πτωχό  το  κείμενο .   

Απλά  καλοπροαίρετα  καλό  θα  είναι ,  επειδή  πραγματικά  η  

δουλειά  την  οποία  κάνει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  οι  εκπρόσωποι  του  

Δήμου  μας ,  εκπροσωπεί  τον  Νομό  μας ,  είναι  σπουδαία  δουλειά ,  δεν  

ξανά  έγινε  με  πενιχρά  χρήματα ,  οφείλουμε  να  τον  επαινέσουμε  όλοι  

πραγματικά  γι '  αυτό  το  οποίο  κάνει  με  αυταπάρνηση  και  μπράβο  του ,  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

135

όμως  φέρτε ,  σας  παρακαλώ ,  τα  πεπραγμένα ,  φέρτε  στους  δημοτικούς  

συμβούλους  τα  πεπραγμένα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιβάλλεται .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτά  που  είπε  ο  Πρόεδρος  είναι  αυτά  που  έλεγα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  το  αναγνωρίζω  κυρία  Ιλανίδου .  Έκανα  το  παράπονό  του  πριν  

καιρό ,  πριν  χρόνια  ο  κ .  Μηλίδης ,  τα  θυμάμαι .  Φέρτε  μας  εγγράφως  το  

έργο  σας .  Εγγράφως .  Όχι  αυτό  το  πτωχό…. 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μην  ξεχνάτε  ότι  είμαι  και  το  μοναδικό  τμήμα  που  κάνει  απολογισμό .   

Αδικείται  τον  εαυτό  σας ,  καλά  σας  είπαν .  Σας  το  λέω  και  εγώ .  Άλλος  

ερώτηση ;  Η  κυρία  Καλώτα  παρακαλώ .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  συγχωρέστε  με ,  άκουσα  πολλούς  οδηγούς  ότι  έχετε  

εκεί ,  υπάρχει  κάποιος  οδηγός  τουριστικός ,  ας  το  πω  κάπως  έτσι ,  από  

τον  Δήμο  Σερρών  που  να  αναφέρει  τα  ξενοδοχεία ,  την  δύναμη  των  

ξενοδοχείων ,  τις  κλίνες  δηλαδή ,  γενικά  τι  έχει  ο  Δήμος ;  Γιατί  υπάρχει  

ενδιαφέρον  για  συνεδριακό  τουρισμό .  

 Τέθηκε  θέμα  από  κάποιες  εταιρείες ,  κύριε  Παπαβασιλείου ,  

κεντρικές  για  διοργάνωση  συνεδρίων  στην  πόλη  μας .  Ακόμα  και  εγώ  

στην  Νευρολογική  Εταιρεία  έθεσα  θέμα  ένα  συνέδριο  . .  στις  Σέρρες  

αλλά  μου  ζητάνε  να  συλλέξω  και  να  στείλω  ένα ,  μια  μίνι  . .  κάτι  με  τις  

δυνατότητες  που  έχει  η  πόλη  των  Σερρών .  Υπάρχει  κάτι  τέτοιο ;  Για  

παράδειγμα  τα  ξενοδοχεία ,  συνεδριακά  κέντρα .  Και  κάποιες  
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τουριστικές  δράσεις  γύρω  από  την  πόλη ,  πέρα  από  την  γνωστή  Κερκίνη  

και  . . ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Αυτά  τα  έχουμε  και  μπορούμε  να  τα  δώσουμε .  Πόσα  αστέρια  είναι ,  

πόσα  ξενοδοχεία  είναι ,  τι  δύναμη  έχουν ,  πόσες  κλίνες ,  πόσα  δωμάτια ,  

υπάρχουν  όλα  αυτά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Υπάρχει  σε  έντυπο ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Σε  έντυπο  υπάρχει  και  αυτό  είναι  από  παλαιά .  Δεν  το  κάναμε  εμείς .  Το  

έκανε  η  Νομαρχία .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Από  την  Νομαρχία  το  ξέρω  και  το  έχουμε  πάρει  και  άλλες  φορές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Μισό  λεπτάκι ,  μισό  λεπτάκι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  φαντάζομαι  οι  κλίνες  έχουν  αλλάξει ,  δεν  είναι  όσες  ήταν  πριν .  

Αυτό  το  έντυπο  το  ξέρουμε  και  το  μοιράζουμε  σε  όσους  καλεσμένους  

έρχονται  εδώ  προσκεκλημένοι ,  τους  το  δίνουμε  ενημερωτικά .   

Εμείς  θέλουμε  τώρα  μια  αποτύπωση ,  καλό  είναι ,  όχι  εμείς  

θέλουμε ,  δηλαδή  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  ως  δημότες  και  ως  

ενεργοί  πολίτες ,  υπάρχει  κάποια  αποτύπωση  της  δύναμης  των  

ξενοδοχείων ,  των  δομών ,  τέλος  πάντων ,  των  συνεδριακών  κέντρων ,  

τέτοια  κατάσταση ,  για  να  την  μεταφέρουμε  και  να  διεκδικήσουμε  και  
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ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  ως  μονάδες  μέσα  από  τις  δουλειές  που  

κάνει  ο  καθένας  κάτι  τέτοιο ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Υπάρχει  καταγεγραμμένο  και  είναι  εύκολο  να  γίνει  και  σε  φυλλάδιο .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ωραία .  Εάν  δεν  είναι  κόπος  πολύς  κάντε  το  μας ,  γιατί  μας  το  ζητάνε ,  

μας  το  έχουν  ξανά  ζητήσει .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Ξέρετε  τι  γίνεται ,  για  να  μην  παρεξηγηθούμε ;  Αυτό  θα  έπρεπε  να  είναι  

δουλειά  των  ξενοδόχων .  Να  ξέρετε .  Εμείς  θα  ασχοληθούμε .  Εγώ  

προσωπικά  θα  ασχοληθώ .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό  και  το  κλείνω .  Αυτό  μου  το  είπαν  να  το  πείτε  στα  ξενοδοχεία  

αλλά  νομίζω  δεν  υπάρχει  τίποτα  πιο  έγκυρο  από  το  να  είναι  έντυπο  της  

Δημοτικής  Αρχής ,  γιατί  τα  ξενοδοχεία  μπορεί  να  το  δουν  και  κάτω  από  

κάποια  άλλη  διαφορετική… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπαίνουν  στο  σάιτ  και  βλέπουν  το  ξενοδοχείο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

Υπάρχει  Συνεδριακό  Κέντρο  …έτσι  χαρακτηρισμένο  εδώ  και  τρία  

χρόνια .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Μυστακίδη  ξέρω  ότι  υπάρχει ,  εμείς  όμως  για  να  στείλουμε  κάτι  

και  να  διεκδικήσουμε  κάτι  πρέπει  να  καταθέσουμε  κάτι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   
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Όποια  βοήθεια  χρειαστείτε  σε  αυτό  το  θέμα  εδώ  είμαστε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πρέπει  να  το  ετοιμάσετε ,  χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πάνε  στο  Λιτόχωρο ,  πάνε  στην  Κατερίνη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  συνάδελφοι .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Ξέρετε  γιατί  πάνε  εκεί ;  Επειδή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γρηγοριάδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Πάνε  εκεί  εκτός  σεζόν  γιατί  είναι  πάρα  πολύ  φθηνά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

. .πανάκριβα  τα  ξενοδοχεία ;  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Όχι  δεν  είναι  ακριβά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  είναι  πανάκριβα  που  μου  λέτε  ότι  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Εκτός  σεζόν  εκεί  είναι  πάρα  πολύ  φθηνά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γιαννακίδη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Μια  ερώτηση ,  μπορώ  να  το  πω  και  ένσταση .  Μήπως  υπάρχουν  κάποιες  

. .δηλαδή  μήπως  είναι  πολλά  οι  6.000 για  το  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και  

2.000 μόνο  για  το  Φεστιβάλ  Μουσικής ,  Τέχνης  και  τα  λοιπά ;   Δεν  ξέρω  

αλλά  διακρίνουμε  έτσι  κάποια  ασυμμετρία .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Που  είδατε  το  Φεστιβάλ  …. 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στο  επόμενο  θέμα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εκεί  εμείς  δεν  αναλαμβάνουμε  πολλά  πράγματα .  Συνήθως  τα  μετάλλια ,  

τα  κύπελλα  και  τα  λοιπά .  Δεν  αναλαμβάνουμε  πολλά  πράγματα  χοντρά  

δηλαδή .  Ίσως  αναγκαστούμε ,  εάν  δούμε  ότι  συνεχίζονται  αυτά  που  

κάνουμε  και  έρχεται  πολύς  κόσμος ,  ίσως  βάλουμε  κάτι  παραπάνω .  

Προς  στιγμήν  όμως  είναι  πολύ  λίγα  αυτά  που  απαιτούν  οι  άνθρωποι  

από  εμάς .  Γι '  αυτό  και  δεν  είναι  μεγάλο  το  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος ;  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Γρηγοριάδη  προ  καιρού  υπογράψαμε  μνημόνιο  συνεργασίας  με  

την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  και  τότε  σας  είχα  πει  ότι  ο  τύπος  κινείται  δυναμικά  και  

μπράβο  του .  Με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  τι  γίνεται ;  Μάλιστα  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  καταθέτουμε  και  ένα  ποσό  χρημάτων .  Μήπως  όλο  

αυτό  το  μνημόνιο  και  όλο  αυτό  το  . .  που  κτίσαμε ,  ουσιαστικά  

λειτουργεί  ως  τροχοπέδη  και  είναι  . .  σε  βάρος  του  Δήμου ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Πιστεύω  ότι  θα  υπογραφεί  και  σύντομα  αυτό  το  πρωτόκολλο  

συνεργασίας  μεταξύ  μας .  Δεν  θα  πάνε  τα  χρήματά  μας  άδικα .  Έχουμε  
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πει  ότι  όταν  θα  γίνεται  μια  δράση  τότε  θα  συμμετέχει  ο  καθένας  με  το  

ποσό .  Δηλαδή ,  δεν  πρόκειται  αυτό  το  ποσό  να  δοθεί  εκ  των  προτέρων .  

Καταλάβατε ;  Εάν  γίνει  μια  δράση  θα  στοιχίσει  τόσο ,  τότε  ο  καθένας  

θα  συμμετέχει .  Δεν  σημαίνει  ότι  αυτά  τα  15 χιλιάρικα  που  είχαμε  πει  

να  δώσουμε  εκεί ,  μπορεί  να  μην  τα  δώσουμε  τώρα ,  να  πάρουμε  τρία ,  

μπορεί  τέσσερα ,  μπορεί  πέντε ,  μπορεί  έξι .  Ανάλογα  τις  δράσεις  θα  

πηγαίνουν  και  τα  χρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος ;  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέχθηκε  ο  κ .  Αντώνης .  Άλλος  κανείς ;  Παρακαλώ  κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω  στον  Αντιδήμαρχο ,  στην  πολιτική ,  τις  περισσότερες  φορές ,  

κάνουμε  λίγα  πράγματα  και  δείχνουμε  πολλά .  Εσείς  κάνετε  πολλά  και  

δείχνετε  λίγα .   Καλά  σας  είπε  η  κυρία… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   

Θα  το  λάβουμε  υπόψη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεύτερον ,  θέλω  να  κάνω  έτσι  εδώ  σε  όλους  μας  μια  επισήμανση .  

Πραγματικά ,  οι  προσπάθειες  του  Αντιδημάρχου  και  με  πενιχρά  

χρήματα  είναι  φιλότιμες .  Όμως  έχουμε  σκεφτεί  τι  θα  γίνει ,  είναι  

αιρετό  πρόσωπο  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  πρόσωπο  υπηρεσιακό  ο  οποίος  

έχει ,  λειτουργεί  μια  δομή  την  οποία  άμα  φύγει  αύριο  θα  συνεχίσει  να  

λειτουργεί .  Τι  θα  γίνει ;  Δηλαδή ,  πραγματικά  εγώ  δεν  πιστεύω  άλλος  θα  

μπορούσε  να  κάνει  αυτό  που  κάνουμε  εμείς .  Επειδή  όμως  έχουμε  τον  
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Γρηγοριάδη  που  έχει  αυτή  την  τρέλα ,  να  το  πω  έτσι .  Τι  θα  κάνουμε  

αύριο  όταν  θα  φύγει ;  Δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό  κ .  Γάτσιο  ρωτήστε  το  στις  κρίσεις  του  Δημάρχου .  Είναι  στην  

διακριτική  ευχέρεια  του  Δημάρχου .  Σε  μας  γιατί  το  ρωτάτε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  του  Δημάρχου .  Πρέπει  να  προβληματιστούμε  όλοι ,  γιατί  

όταν  δεν  έχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  του  κυρίου  Δημάρχου .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  δεν  λέω  εάν  θα  κρατήσει  ή  δεν  θα  κρατήσει  τον  Αντιδήμαρχο .  Δεν  

μπαίνω  σε  τέτοια  πράγματα .  Με  παρεξηγήσατε .  Λέω  άλλο  πράγμα .  

Επειδή  δεν  έχουμε  δομή ,  μηχανισμό ,  υπαλλήλους ,  θα  σταματήσει  ο  

Δήμος  την  επόμενη  μέρα  να  ασκεί  τα  καθήκοντα  αυτά  της  προβολής  

του  τουρισμού ;  Είναι  δηλαδή  ένας  προβληματισμός ,  οπότε  πρέπει  να  

δούμε  ή  πρέπει  να  κάνουμε  μια  δομή…. 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό  ισχύει  και  για  τον  πολιτισμό  φυσικά ,  γιατί  ο   καθένας  που  

ασχολείται  βάζει  την  δική  του  ταυτότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ξεφύγαμε  συνάδελφοι .  Στοπ ,  στοπ ,  στοπ .  Μιλάμε  για  το  συγκεκριμένο  

κομμάτι ,  μιλάμε  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  μην  πετάγεστε .  Ο  κύριος  

Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρά  τις  φιλότιμες  προσπάθειές  σου  και  τον  αγώνα  

που  κάνεις ,  ποτέ  δεν  θα  έχουμε  εμείς  οι  Σερραίοι  τουρισμό  εκτός  από  
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αυτό  που  κάναμε  εμείς  με  τον  κ .  Βλάχο  ως  Δημοτική  Αρχή ,  που  

κάναμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Χθες ,  κύριε  Πρόεδρε ,  άκουσα  τους  

συμβούλους  της  Καβάλας  ενάμιση  εκατομμύριο  τουρίστες  είχε  η  

Καβάλα  και  τώρα…πάνω  από  δυο  εκατομμύρια .   

 Εμείς  πρέπει  . .και  άλλες  φορές  και  μάλλιασε  η  γλώσσα  μου  να  

μιλάω  τα  σωστά  και  τα  πρέποντα .  Εμείς  ένα  πράγμα  πρέπει  να  κάνουμε  

για  να  πλουτίσει  ο  τόπος ,  πρωτογενή  παραγωγή .  Γεωργία ,  αλιεία ,  

μελισσοκομία ,  κτηνοτροφία .  Καταλαβαίνετε  τι  κάνετε  δηλαδή ;  Εκ  του  

αποτελέσματος  φαίνεται  τι  συμβαίνει .  Μηδέν  τουρισμός  εκτός  από  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  Δήμαρχε ;   

 . .τι  να  το  κάνουμε ;  Γιατί  δεν  λες  ότι  θα  κάνουμε  πρωτογενή  

παραγωγή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλο  θέμα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  σε  παρακαλώ ,  είναι  σοβαρά  αυτά ,  ποιο  άλλο  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όλα  είναι  σοβαρά ,  κύριε  Αντώνη  αλλά  έχουμε  απολογισμό  δράσεων  

του  τμήματος  Τουρισμού .  Μην  πάμε  στα  αγροτικά  προϊόντα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  δεν  έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  δεν  θέλω  να  κάνουμε  συγκρίσεις  με  παραλιακές  πόλεις .  Δεν  θα  

κάνουμε  συγκρίσεις  πόσα  ξόδεψε  η  Καβάλα… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Επί  του  θέματος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επί  του  θέματος .  Γι '  αυτό  λέμε  ότι  κύριοι  μόνο  με  την  πρωτογενή  

παραγωγή  θα  κάνουμε .  Γι '  αυτό ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  μην  κουράζεσαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  δέκατο  ένατο .  Εγκρίνουμε  τον  απολογισμό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγκρίνουμε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  45/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  Marketing plan  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται ;  Ομόφωνα ;  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως  κ .  Καρύδα .   
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Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το  ποσό  συμπεριλαμβάνει  και  τα  υπόλοιπα  δυο  από  κάτω .  Δεν  είναι  

εξτρά  τα  υπόλοιπα  αυτά  που  ψηφίζουμε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  πράγμα  λες  τώρα ;  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  τα  10 χιλιάρικα  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μέσα  σε  αυτό  είναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  46/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  τουρισμού  

 στο  εξωτερικό  κατά  το  έτος  2017 και  διάθεση  σχετικής  πίστωσης  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  περίπου  10.000.   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απλώς  μπαίνουν  ξεχωριστά  γιατί  η  διαδικασία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  όλα  αυτά  να  πάρουν  απόφαση  και  από  την  Αποκεντρωμένη  και  

από  τον  ΕΟΤ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  47/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  δημιουργίας  έντυπου  υλικού  προβολής  προσκυνημάτων   

περιηγήσεων  και  διοργάνωσης  5ου  φεστιβάλ  μπουγάτσας .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  το  ξέρετε .  Το  τρίπτυχο  αυτό  μιλάει  για  προσκυνηματικό  

περιηγήσεων  περίπου  σε  έξι  γλώσσες ,  15.000 τεμάχια ,  2.350 περίπου  

το  κόστος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με  τις  μεταφράσεις  και  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και  το  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  με  το  έντυπο  υλικό ,  8.350 ευρώ .  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  48/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο  :  

Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στην  Ραιδεστού  36,  απέναντι  από  το  γήπεδο  . .Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο  :  

Έγκριση  έντοκης  κατάθεσης  του  χρηματικού  υπολοίπου   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

147

του  Δήμου  Σερρών  σε  λογαριασμό  πιστωτικού  ιδρύματος .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  ήθελα  μόνο  να  πω  συνάδελφοι  και  κύριε  Πρόεδρε  έγινε  από  τον  

ταμία  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος .  Ήταν  σφραγισμένοι  οι  

φάκελοι  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο .  Ανοίχθηκαν  ενώπιον  του  

Διευθυντού  Οικονομικών ,  του  ταμία  και  του  υποφαινόμενου .  Το  

επιτόκιο  που  είναι  και  το  πιο  σπουδαίο  χαρακτηριστικό ,  το  οποίο  

κρίνει  την  επιλογή  μας  και  σύμφωνα  με  την   υπερκείμενη  αρχή ,  την  

αποκεντρωμένη  διοίκηση  είναι  2,70 προσφερόμενο  από  την  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  των  Σερρών .   

 Τα  χρήματα  είναι  κύριε  Πρόεδρε  οι  δυο  μισθοδοσίες  που  είμαστε  

υποχρεωμένοι  από  τον  νόμο ,  είναι  ανταποδοτικά ,  είναι  χρήματα  που  

κινούνται ,  δεν  είναι  χρήματα  για  να  κάθονται .  Δηλαδή  συνεχώς  

χρησιμοποιούμε  αυτά  τα  χρήματα  για  τις  διάφορες  ανάγκες  του  Δήμου .   

 Επομένως ,  καλώ  τους  συναδέλφους…  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ευχαρίστως .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Έγινε  απόδοση  του  επιτοκίου  την  προηγούμενη  χρονιά  που  κατέθεσε  

στον  λογαριασμό ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   
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Με  όλο  τον  σεβασμό  η  συζήτηση  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ρώτησα .  Ακούγεται  πολύ  απλό  αλλά .  Είναι  πάρα  πολύ  απλό  αλλά  έχει  

αποδοθεί  μέσα… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Όλα  τα  χρόνια  τα  επιτόκια… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  είπαμε  όχι .  Μην  το  θέτετε  έτσι .  Δεν  είπα  εγώ  ότι  δεν  αποδίδεται  

από  την  τράπεζα  το  επιτόκιο .  Δεν  είπα  αυτό ,  ρώτησα  την  χρονιά  που  

πέρασε ,  που  έκλεισε  εάν  έχει  γίνει  μέσα  εκεί  κατάθεση  των  τόκων  που  

αναλογούν  σε  αυτό  το  ποσό .  Αυτό .  Ωραία .  Απαντήσατε  ναι ,  τελείωσε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  συμπληρώσω ,  κύριε  Γαλάνη ,  ότι  αυτό ,  η  έγκριση  έντοκης  

κατάθεσης  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  θα  ισχύσει  μέχρι  21/12/2018. 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Τελικά  έγινε  σωστά ,  για  δυο  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βέβαια .  Για  δυο  χρόνια .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι  προσφορές  όλων  των  τραπεζών  είναι  για  δυο  χρόνια .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  πέρυσι  είχε  γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  50/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο  :  

Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε  λάθος  η  συμβολαιογράφος .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  51/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο  :  

Έγκριση  εκ  νέου  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος   

του  υπ’  αριθμ .  1199 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

 Σκουτάρεως .   

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Πρέπει  να  πληρωθεί  τα  έτη  για  να  χρειαστεί  όλη  αυτή  η  διαδικασία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Από  δέκα ,  πέντε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Γιατί  έτσι  μόνο  επιτρέπει  ο  νόμος  την  μίσθωση .  Διαφορετικά  θα  είναι  

μια  διαδικασία  άνευ  προηγουμένου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  52/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  26ο  :  

Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  σε  οικόπεδο  

στην  περιοχήΙμαρέτ  -  Άνω  Καμενίκια .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  660,40 το  ποσό  της  προσκύρωσης .  Ένα  τετραγωνικό ,  μισό  

τετραγωνικό  προς  τον  Δήμο  Σερρών .  

 Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  53/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  μελετών  των  έργων:  

α)  Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   στην   

 περιοχή   Αγ .  Αναργύρων  πόλης  Σερρών  έτους  2016  και  

β)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  

 εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών   

έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρόπος  εκτέλεσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127,  για  να  σας  βγάλω  από  

τις  ερωτήσεις ,  σύμφωνα  με  τον  καινούργιο  Ν4412/16 συνοπτικός  

διαγωνισμός  με  την  χαμηλότερη  τιμή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου  έκανε  ένα  πράγμα  εντύπωση .  Πέρυσι ,  όταν  είχαμε  καταθέσει  μια  

μελέτη  εδώ  πέρα  για  να  κάνουμε  από  κοινού  Αγίων  Αναργύρων  και  

Σιγής ,  για  την  περιοχή  Αγίων  Αναργύρων  είχαμε  200.000 ευρώ  από  

εισφορές  σε  χρήμα .  Γιατί  τώρα  έχουμε  95.500; Τα  υπόλοιπα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  200.000.  Είναι  για  το  κομμάτι  Δημητρίου  Μαρούλη  και  κάτω .  

Όχι  το  επάνω  γιατί  οι  άλλοι  δεν  έχουν  δώσει  εισφορά  σε  χρήμα .  Ότι  

είναι  ώριμο ,  αυτό ,  για  να  προχωράει  δηλαδή  να  προχωράνε  τα  έργα ,  

ότι  είναι  ώριμο  το  προχωρήσαμε  και  αυτό  είναι  95.000.  Τι  σημαίνει  

ώριμο ;  Ότι  εάν  δεν  υπάρχουν  αποζημιώσεις  του  Δήμου  ή  του  απέναντι  

στον  απέναντι  και  τα  λοιπά .  Γι '  αυτό  ακριβώς  ότι  ήταν  ώριμο  και  ότι  

δεν  υπήρχαν  βάρη ,  το  προχωρήσαμε .  Και  τι  κάνουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  επιτρέψτε  μου .  Δεν  μπορεί  να  ήταν  πέρυσι  ώριμο  για  

200.000 και  φέτος  να  είναι  ώριμο  για  90.000.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  200.000 ήταν  οι  εισφορές… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…περιοχή  Αγίων  Αναργύρων .  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  λέω .  Πάλι  200 είναι .  Σας  είπα  ότι  τα   υπόλοιπα  τα  

ωριμάζουμε .  Αυτά  ήταν  χωρίς  αποζημιώσεις ,  ότι  ήταν  ελεύθερο  για  να  

προχωράει  το  έργο  και  τα  υπόλοιπα  τα  ωριμάζουμε .  Δηλαδή  τα  105 

παραμένουν  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  με  την  Ακίνητη  Περιουσία  είναι  

σε  συνεργασία  ότι  ελεύθερο  υπάρχει  το  προχωράμε .   

 Όπως  είναι  το  1ο  Λύκειο ,  το  ξέρεις ,  από  την  κάτω  μεριά  

υπάρχουν  κάτι  πολυκατοικίες  με  χαλίκι .  Εκεί  θα  γίνει  ασφαλτόστρωση .  

Επίσης  θα  γίνει  ασφαλτόστρωση  κατεβαίνοντας  και  διάνοιξη  του  

δρόμου ,  που  είναι  του  Γούλα  το  σπίτι ,  διάνοιξη  του  δρόμου  κατευθείαν  

απέναντι  να  βρούμε  στην  …Αυτά  ήταν  έτοιμα ,  ώριμα ,  οπότε  

προχωράμε .  Εντάξει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είχαμε  ετοιμότητα .  Άλλο  ετοιμότητα  και  άλλο  το  κρατήσαμε .  Δεν  

υπήρχε .  Επαναλαμβάνω  σε  συνεργασία  τα  δυο  τμήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Μόλις  διευκρινιστεί  όλο  το  θέμα  χωρίς  να  έχουμε  προβλήματα  

προχωράμε  στο  υπόλοιπο  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  οι  ασφαλτοστρώσεις ,  τέλος  πάντων ,  αφορούν  τον  

δρόμο  από  την  Δημητρίου  Μαρούλη  προς  τα  κάτω ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Τελικά  τι  γίνεται  με  την  Δημητρίου  Μαρούλη ;  Είναι  επαρχιακή  οδός  

ακόμα  ή  έχει  περάσει  στον  Δήμο ;    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Είναι… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  συνεχίσω  την  ερώτησή  μου  και  θα  μου  απαντήσετε .  Η  Δημητρίου  

Μαρούλη   θα  κάνετε  άσφαλτο  πιο  κάτω ,  πιο  πάνω  και  με  την  

Δημητρίου  Μαρούλη ,  η  οποία  γίνεται  μπαλάκι  μεταξύ  Περιφέρειας  και  

Δήμου .    

 Έχω  απευθυνθεί  ως  κάτοικος  Αγίων  Αναργύρων  στην  Περιφέρεια  

που  με  έδιωξαν  κακήν  κακώς  και  να  καταγραφεί  εδώ  και  μου  είπαν  να  

απευθυνθώ  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  το  έκανε  αυτό ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Τώρα  δεν  μπορώ  να  πω  ονόματα .  Θα  στα  πω  κατ’  ιδίαν .  Ότι  ανήκει  

πλέον ,  γίνεται  μια  διαπραγμάτευση  και  ανήκει  πλέον ,  περνάει  στον  

Δήμο  Σερρών  και  θα  καταγραφεί  σήμερα  και  χαίρομαι  που  θα  

καταγραφεί  εδώ  μέσα  δημόσια ,  γιατί  θα  θρηνήσουμε  θύματα  στην  

Δημητρίου  Μαρούλη .  

 Η  Δημητρίου  Μαρούλη  είναι  χαρακτηρισμένη .  Η  Περιφέρεια  δεν  

θέλει  να  ξέρει  την  Δημητρίου  Μαρούλη .  Η  Δημητρίου  Μαρούλη  είναι  

χάλια  ο  δρόμος  με  τις  λακκούβες ,  έσπασαν  δυο  με  τρεις  φορές  

αμορτισέρ ,  αυτό  είναι  το  λιγότερο .  Έχει  διπλές  γραμμές ,  αρνείται  η  
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Περιφέρεια  να  οριοθετήσει  την  διάβαση .  Μόνο  όπου  μας  βολεύει .  

Παραδείγματος  χάρη  στο  Γηροκομείο  και  καλά  κάνει  βέβαια ,  

εννοείται .   

Προς  τα  ΑμεΑ  και  καλά  κάνει  βέβαια ,  εννοείται .  Πάρα  πολλές  

φορές  έχουν  γίνει  μικροτροχαία  και  αυτή  την  στιγμή  θέλω  να  μου  

πείτε ,  που  πρέπει  να  απευθυνθώ  ως  δημοτική  σύμβουλος  και  της  

περιοχής  εκεί  των  Αγίων  Αναργύρων  που  ζω  και  ως  κάτοικος  εκεί  που  

πρέπει  να  απευθυνθώ ,  επιτέλους ,  για  την  ασφαλτόστρωση  και  την  

σηματοδότηση ,  που  δεν  έχει  όρια  ταχύτητας  η  Δημητρίου  Μαρούλη .  

Δεν  έχει  όρια  ταχύτητας .  Σας  το  δηλώνω  ότι  τρέχουν  από  τον  Άγιο  

Ιωάννη  καρφωτοί  με  140.   

 Το  έκανε  θέμα  σε  προσωπικό  επίπεδο  ως  δημοτική  σύμβουλος ,  

όχι  ως ,  στην  Περιφέρεια .   Δεν…Στον  Δήμο  Σερρών  και  σε  προσωπικό  

επίπεδο ,  όχι  σε  προσωπικό  επίπεδο ,  πήγα  στα  γραφεία   των  υπαλλήλων  

μας ,  το  ξέρετε  και  εσείς .  Ακούω  έργα ,  καλώς  γίνονται ,  δεν  περιμένω  

να  πάρω  εγώ  ποτέ  ….για  την  Δημητρίου  Μαρούλη ,  εάν  και  η  

Δημητρίου  Μαρούλη  είναι  μετά  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  … 

Κυρία  Καλώτα  συγνώμη ,  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Χαίρομαι  που  γράφτηκα  γιατί   επόμενο  θύμα  θα  υπάρχει  σίγουρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με  όλο  τον  σεβασμό ,  είμαστε  εκτός  θέματος .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ας  απαντήσει  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Δεν  θα  απαντήσει .  Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  απαντήσετε .  Είναι  έξω  από  

το  θέμα  μας  αυτό .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

 Λοιπόν ,  επί  του  εικοστού  εβδόμου  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατ’  ιδίαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κατ’  ιδίαν  βεβαίως  και  υπηρεσιακά  απάντηση .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  πήρα  απάντηση  και  υπηρεσιακή  και  το  ξέρει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγγράφως  κάντε  την… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχω  πρωτοκολλήσει ,  έχω  πρωτοκολλήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  θέλετε  να  σας  απαντήσουν  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα .  Λοιπόν ,  

επί  του  εικοστού  έβδομου  θέματος  ομόφωνα  ναι  Α  και  Β ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μελετών  των  έργων:  

α)  Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   στην   περιοχή   

 Αγ .  Αναργύρων  πόλης  Σερρών  έτους  2016   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  54/2017 )  

…………………………  
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β)  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων  

 κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  55/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  (ως  προς  την  ειδική  συγγραφή   

υποχρεώσεων)  και  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Συντήρηση   

κοιμητηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ο  προϋπολογισμός  είναι  37.000 με  Φ .Π .Α .  Έγκριση  τροποποίησης  της  

μελέτης  75/2016, τρόπος  εκτέλεσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  117 του  

4412/16.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  διευκρινίσω .  Όχι  τροποποίηση   μελέτης .  Δεν  είναι  τροποποίηση .  Η  

συγγραφή ,  δηλαδή  στην  μελέτη  τα  άρθρα ,  με  τον  καινούργιο  νόμο  

4412 αλλάζουν  τα  άρθρα ,  δηλαδή  η  σειρά  των  άρθρων  για  τα  

νεκροταφεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  αλλάζει  τίποτα  σε  αυτό  που  κάνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  αλλάζει ,  απλά  το  άρθρο  8 αλλάζει  η  σειρά  του ,  πήγε  επτά ,  κάπως  

έτσι .  Η  μελέτη  δεν  αλλάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι  επί  του  θέματος ;    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  πάμε  σε  άλλο  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  . .  σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ  να  βάλεις  μια  

ταμπέλα  που  να  γράφει  ότι  απαγορεύεται  η  ρήψη  των  σκουπιδιών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  όγδοο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  56/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  εικοστό  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  των  έργων:  

α)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2016,  

β)  Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση   
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έτους  2016 και  

γ)  Κατασκευή  πεζοδρομίων  και   βελτίωση   δημοτικών   οδών   

Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  ρωτήσουμε  κάτι  θέλουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Λοιπόν ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  εντός  θέματος ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πείτε  το  και  θα  δούμε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Η  Εθνικής  Αντίστασης  που  κατεβαίνει  πότε  έγινε  συντήρηση  η  

άσφαλτος  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια  κομμάτια  έχουν  γίνει… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  σιγά-σιγά .  Εμείς  θέλαμε ,  ένα  παράδειγμα  για  να  το  

καταλάβετε .  Θέλαμε  να  ασφαλτοστρώσουμε  την  Εθνικής  Αντίστασης  

από  πάνω  μέχρι  και  το  Ι .Κ .Α . ,  δεν  μας  άφησε  η  Περιφέρεια  για  να  

δείχνει  ότι  η  Περιφέρεια  λέει  ότι   δεν  είναι  δικά  της ,  δεν  μας  άφησε  

και  του  είπαμε ,  της  είπαμε  ότι  τουλάχιστον  δώστε  μας  την  άδεια  να  

κάνουμε  την  κούρμπα  εκεί  μπροστά  στο  ‘Καβαλίνο’  και  μας  είπε  ότι  
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σε  τρεις  ώρες  θα  τελειώσετε  διότι  διαφορετικά  δεν  σας  δίνουμε  άδεια .  

Και  ενώ  θέλαμε  να  σκάψουμε  εμείς ,  να  τα  κλείσουμε  για  μια  μέρα ,  το  

κάναμε  από  πάνω  για  να  τελειώσουμε  σε  τρεις  ώρες .  Αυτή  είναι  η  

Περιφέρεια  για  να  σας  δώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν  χρειάζεται  συνάδελφοι ,  είναι  επίσημος  φορέας ,  δεν  χρειάζεται  

αυτή  η… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  η  Περιφέρεια  η  οποία  έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κάποιοι  δρόμοι ,  οι  οποίοι  δεν  αποχαρακτηρίστηκαν  εδώ  και  αιώνες  

παιδιά  θα  αποχαρακτηριστούν ,  πιστεύω ,  σύντομα .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  

έχει  κατέβει  δυο  φορές  ο  Δήμαρχος  στην  Αθήνα  να… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμαρχος  κατέβηκε  στο  υπουργείο ,  πήρε  το  CD και  το  στέλνουμε ,  

σήμερα  ή  αύριο  στέλνουμε  το  CD ότι  οι  δρόμοι  είναι  σύμφωνα  με  το  

υπουργείο  δικοί  τους .  Εάν  θέλουν  αυτοί  να  ερμηνεύουν  αλλιώς ,  είναι  

άλλο  θέμα .  Το  CD ποιοι  δρόμοι  από  το  υπουργείο  σήμερα  υπέγραψε ,  

αύριο  θα  σταλεί  η  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  το  είκοσι  εννέα  ομόφωνα ;  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ  θέλω  να  τοποθετηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  ποιο ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Γι '  αυτό  το  θέμα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  τις  ασφαλτοστρώσεις  της  δημοτικής  ενότητας  Σερρών ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Παρατήρησα  αρκετές  φορές ,  όταν  γίνονται  οι  ασφαλτοστρώσεις  εκεί ,  

ότι  γίνεται  οι  διορθώσεις ,  δεν  ξέρω  πως ,  ας  το  πούμε ,  γίνονται  με  

περίεργο  τρόπο .  Μπαίνει  ένα  κομμάτι  άσφαλτος  στην  μέση  και  δεξιά  

και  αριστερά  κάποιοι  δρόμοι  μένουν  πιο  χαμηλά ,  ο  δρόμος  μπροστά  

στο  Ξενία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  φεύγουν  τα  νερά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Και  επίσης  πάρα  πολλές  φορές ,  έχω  βγάλει  φωτογραφίες  αλλά  δεν  

έχουμε  εδώ  πέρα  να  προβάλουμε ,  οι  καινούργιο  δρόμοι  που  έγιναν ,  

κύριε  Αντιδήμαρχε ,  έχουν  μια  λίμνη  νερό .  Ένας  δρόμος  που  έχει  μια  

λίμνη  νερό  είναι  απέναντι  από  το  Body Style το  γυμναστήριο  και  το  

ξέρετε ,  που  έχει  λίμνη  νερό  όταν  βρέχει  και  άλλοι  δρόμοι  στην  

Ρωμανού  και  στην  Επισκόπου  που  έχει  λίμνες  που  ψάχνουμε  να  βρούμε  

να  περάσουμε .  

 Αυτά  σας  αναφέρω ,  αυτούς  τους  δρόμους  σας  τους  αναφέρω  γιατί  

έχουν  γίνει  πρόσφατες  εργασίες  με  λίμνες  νερό  που  μας  λούζουν  τα  

αυτοκίνητα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτά  τα  έχουμε  δει  και  εμείς ,  θα  πάμε  με  τον  επιβλέποντα ,  τον  

εργολάβο  να  κάνει  διορθώσεις .   Όχι  μόνο  εκεί  και  στην  Χρυσοστόμου  

Σμύρνης  και  Μεραρχίας  και  τα  έχουμε  επισημάνει .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Τα  παραλαμβάνετε  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Γενικά .  Όχι  μόνο  εδώ  τώρα  των  βιοκλιματικών .  Και  άλλα  έργα  που  τα  

βλέπετε  τα  παραλαμβάνετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  μια  κουβέντα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί  του  θέματος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επί  του  θέματος ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  πράγμα  να  ξέρετε .  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  να  κάνει  σωστό  έλεγχο .  

Είναι  σαράντα  μηχανικοί  και  δεν  γίνεται  τίποτα  σωστό .  Καταστρέψατε  

το ,  με  ακούτε ;  Σας  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε ,  έχω  μαρτυρίες .  

Δυστυχώς . .  Τεχνική  Υπηρεσία ,  πώς  ελέγχετε ;  Τόσοι  μηχανικοί  είναι  

εκεί  μέσα .  . .και  παραλαμβάνουν  ότι  να  είναι ;  Έχει  δίκαιο  η  κυρία  

Καλώτα .  Τα  έχουμε  δει  με  τα  μάτια  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Λοιπόν  επί  του  εικοστού  ενάτου  θέματος  που  είναι  η  έγκριση  του  1ου  

ΑΠΕ  με  Α ,  Β ,  Γ ,  ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  των  έργων:  

α)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  57/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  

της  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  58/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή  πεζοδρομίων  και   βελτίωση    

δημοτικών   οδών  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  59/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  ¨Επισκευές  -  συντηρήσεις  στο  12ο  νηπιαγωγείο  Σερρών ,   

στα  νηπιαγωγεία  Ελαιώνα  και  Προβατά  και  στο  Δημ .  Σχολείο   

Άνω  Μητρουσίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  60/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  

 ¨Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου   

αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ ,  κύριε  Γκότση ,  λόγω  συνθηκών   ζητάει  μια  παράταση  τρεις  

μήνες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  με  διακόπτετε .  Μέχρι  11/5/2017. Ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποια  εισήγηση ;  Παράταση  προθεσμίας .  Ποια  εισήγηση ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο  λόγο  ζητούν  παράταση ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διότι  οι  καιρικές  συνθήκες ,  υγρασία ,  παγετός  και  τα  λοιπά  δεν  

μπορούν  να  κάνουν  την  υγρομόνωση .  Ποιος  θέλει  να  ρωτήσει ;  Η  κυρία  

Καλώτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Ηλίας  δεν  έκανε  εισήγηση .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πότε  άρχισε ;  Πότε  βγήκε  αυτό  το  έργο ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  έργο  αυτό  11/10 υπογράφει  η  σύμβαση .  11/10/2011. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  λέμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λέγε  Ηλία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εργολάβος  είναι  ο  Στέργιος  ο  Γκότσης .  Λέμε  όταν  υπογράφουν  την  

σύμβαση ,  το  εργολαβικό  συμφωνητικό  δεν  σημαίνει  δηλαδή  ότι ,  

δίνεται  και  ένα  περιθώριο  για  να  ξεκινήσει  ο  εργολάβος .  Δεν  σημαίνει  

ότι  υπογράφουν  και  αμέσως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντώνη  μην  μιλάτε .  Μην  κάνετε  κουβέντα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απαντώ  σε  αυτό  το  ερώτημα  μόνο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι  λυπηρό ,  κύριε  Πρόεδρε  και  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  

εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό  παρ’  όλες  τις  οχλήσεις ,  εάν  θέλετε ,  προς  την  

Τεχνική  Υπηρεσία  από  την  πλευρά  μας  σαν  Δ .Σ .  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  δυστυχώς ,  υπάρχει  μια  πολύ  μεγάλη  καθυστέρηση  

με  αποτέλεσμα  τα  προβλήματα  του  Αυτοκινητοδρομίου  να  έχουν  πάρει  

πάρα  πολύ  μεγάλη  έκταση  και  νομίζω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  το  γνωρίζει  

και  η  Τεχνική  Υπηρεσία .   

 Παρόλα  αυτά  ξεκινήσανε  οι  διαδικασίες .  Υπήρχε  μεγάλη  

καθυστέρηση  στην  υπογραφή  με  τον  εργολάβο .  Καθημερινά  λοιπόν  

αντιμετωπίζουμε  τόσα  μεγάλα  προβλήματα  ειδικά  με  τις  βροχές  και  τα  

χιόνια  και  αυτό  οφείλεται  στην  μη  έγκαιρη  στεγανοποίηση  της  

ταράτσας .  Το  γνωρίζετε  πολύ  καλά .   

 Μέσα  στον  Φλεβάρη  ξεκινάει  η  αγωνιστική  περίοδος .  Εμείς  αυτή  

την  παλεύουμε  με  κουβάδες  και  με  ταβανόβουρτσες  και  με  
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σφουγγαρίστρες .  Δεν  είναι  ότι  καλύτερη  εικόνα  του  

Αυτοκινητοδρομίου  απέναντι  στους  αγωνιζομένους ,  στους  

διοργανωτές ,  στους  φιλοξενούμενους  που  σημειωτέον  από  την  φετινή  

περίοδο  θα  έχουμε  και  Ιταλούς  στους  χώρους  που  θα  φιλοξενήσουμε ,  

Ισραηλίτες ,  Τούρκους ,  Βουλγάρους  και  από  τα  Βαλκάνια .  

 Αντιμετωπίζουμε  λοιπόν  προβλήματα .  Εγώ  θα  παρακαλούσα  να  

ξεκινήσει  το  συντομότερο  δυνατόν ,  γιατί  όχι  και  άμεσα  και  θα  

εξηγήσω  τι  εννοώ  άμεσα ,  τον  καθαρισμό  πρώτα  και  μετά  τις  εργασίες ,  

διότι  δεν  υπάρχει  περίπτωση  σε  αυτή  την  στεγανοποίηση ,  το  έχουμε  

αποφασίσει  από  κοινού  τα  μέλη  του  Δ .Σ .  να  περάσει  τόσο  εύκολα  αυτή  

η  στεγανοποίηση .    

 Θα  τηρηθούν  οι  προδιαγραφές ,  θα  παρακολουθήσουμε  και  εμείς ,  

κύριε  Αντιδήμαρχε  την  στεγανοποίηση  και  για  να  μην  επαναληφθούν  

τα  λάθη  του  παρελθόντος .   Κυριολεκτικά ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή  

έχουμε  την  διαχείριση  εμείς ,  δεν  είμαστε  υπεύθυνοι  των  κτηρίων ,  θα  

ήθελα  να  διευκρινίσω  ότι  η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  υπεύθυνη  για  την  

συντήρηση  όλων  αυτών  των  κτιρίων ,  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  

ξεκινήσουμε  άμεσα .   

 Δεν  συμφωνώ  σε  καμία  περίπτωση  και  νομίζω  ότι  θα  

δικαιολογήσετε  αυτή  μου  την  πρόταση ,  τρεις  μήνες .  Θα  πάμε  Μάιο ,  

κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ξέρετε  τι  σημαίνει ;  Φοβάμαι  μήπως  χάσουμε  την  

φετινή  περίοδο .  Ειλικρινά  δεν  τιμά  κανέναν  μας  αυτή  η  εικόνα .   

 Η  πρότασή  μου ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  στην  καλύτερη  περίπτωση  

ένα  μήνα ,  εάν  και  εφόσον  όμως  οι  καιρικές  συνθήκες  το  επιτρέψουν  να  

ξεκινήσουν  άμεσα .  Πρώτα  να  γίνει  καθαρισμός  που  προβλέπεται ,  όλης  

της  ταράτσας ,  να  αεριστεί ,  να  στεγνώσει  κατά  κάποιο  τρόπο  και  μετά  

να  γίνει  μια  σωστή  δουλειά .  Πρέπει  να  γίνει  αυτή  την  φορά  σωστή  
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στεγανοποίηση .  Γι '  αυτό  παράκληση ,  να  πιεστεί  ο  ανάδοχος  να  

ξεκινήσει  πιο  νωρίς .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Θεωρούμε  ότι  είναι  αμέλεια  της  Δημοτικής  Αρχής .  Εγώ  ως  μη  

τεχνικός ,  δεν  εννοείται  έργο  στεγανοποίησης  να  ξεκινάει  Οκτώβριο  

μήνα .  Ως  απλή  νοικοκυρά  στεγανοποίηση  κάνουμε  στα  σπίτια  μας  τους  

καλοκαιρινούς  μήνες .  Είναι  επόμενο  ότι  θα  γινόταν  αυτό .  Με  τον  

καιρό ,  με  την  υγρασία  δεν  κάνουμε  στεγανοποίηση  όπως  είπε  και  ο  κ .  

Αραμπατζής .   

Άρα  είναι  αμέλεια  από  την  αρχή  που  δεν  φρόντισε  αυτό  το  έργο  

να  έχει  εγκριθεί  πολύ  περισσότερο ,  πολύ  πριν  και  φυσικά  τώρα  δεν  

είναι  δυνατόν  να  δώσουμε  παράταση  τρίμηνη  ενώ  μπορεί  να  γίνει  ένα  

έργο  πολύ  πιο  γρήγορα  θεωρούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος  κανείς ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  ότι  και  να  κάνετε  πάντα  θα  υπάρχει  αυτό .  Η  

καλύτερη  στεγανοποίηση  κύριοι  είναι  να  γίνει  κεραμοσκεπή .  Εντάξει ;  

Σκεπή .  Αλλιώς  πάντα  θα  έχεις  αυτό  το  πρόβλημα .  Σιγά  -σιγά  να  
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ξεκινήσουμε  να  την  κάνουμε .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση ,  δεν  υπάρχουν  

δομικά  υλικά  που  να  στεγανοποιούν  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ένσταση ,  κύριε  Αντώνη ,  ένσταση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  η  τέχνη  μου  είναι  αυτή .  Στεγανοποίηση  μπορεί  να  γίνει  

μόνο  με  κεραμοσκεπή .  Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είστε  παλαιάς  γενιάς .  Παλαιάς  γενιάς  για  την  στεγανοποίηση .  Ξέρετε  

από  παλαιά  τα  κεραμίδια .  Μείνατε  στα  κεραμίδια .   Σας  σέβομαι  αλλά  

υπάρχει  και  τέτοια  τεχνολογία  μόνωσης  σήμερα ,  ούτε  μετά  από  εκατό  

χρόνια  δεν  θα  περάσει  σταγόνα  ύδατος .  Τώρα  το  πώς  και  γιατί ,  πάτε  

και  ρωτήστε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι  και  να  κάνουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τις  νέες  τεχνολογίες  και  μετά  μιλάμε  για  κεραμίδια .  Αυτή  είναι  η  

άποψη  μου .  Πάμε  παρακάτω  στο  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε .  Ένα  ράγισμα ,  λόγω  παγωνιάς  κάπου  γίνεται  ένα  ράγισμα .  

Δεν  μπορεί ,  μόνο  με  σκεπή .  Καταλαβαίνεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  κράτησα  δυο  επισημάνσεις .  Πρώτα  με  τον  κ .  

Αραμπατζή  που  λέει  ότι  η  υπεύθυνη  είναι  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  Και  

δεύτερο  ότι  στεγανοποίηση  χρειάζεται  να  γίνει  με  καλό  καιρό  και  

παρατεταμένο .  Γι '  αυτό  ακριβώς  δεν  έγινε .  Διότι  η  σύμβαση  που  
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υπογράφτηκε  μέσα  Οκτωβρίου  θα  έπρεπε  να  είχε  έναν  παρατεταμένο  

χρόνο  με  ήλιο  και  τα  λοιπά .  Δεν  υπήρχε  αυτό .  Η  στεγανοποίηση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  τον  διακόπτετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  στεγανοποίηση  πρέπει  να  γίνει  και  άλλη  επισήμανση ,  όπως  είπε  η  

κυρία  Καλώτα ,  σε  καιρό  με  ήλιο ,  να  είναι  στεγνός  ο  καιρός  και  όχι  

υγρός  και  οι  θερμοκρασίες  κατάλληλες .   

 Τώρα ,  δηλαδή ,  δεν  θα  βγάζουμε  έργα  και  θα  περιμένουμε ;  Αυτό  

δεν  είναι .  Θα  περιμένουμε ;  Αυτό  το  έργο  εάν  δεν  το  βγάλουμε  τώρα  το  

κάνουμε  το  καλοκαίρι  ή  το  κάνουμε  τον  άλλο  τον  χειμώνα  και  τα  

λοιπά ;  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  έχει  ένα  πρόγραμμα ,  βγάζει  έργα ,  τα  

δημοπρατεί ,  έχει  μια  συνέχεια .  Το  ποιο  καιρό  θα  πέσει  μια  δημοπρασία  

για  ένα  έργο  αυτό  δεν  είναι  θέμα  δικό  μας .  Ένας  διαγωνισμός  μπορεί  

να  θεωρηθεί  άγονος .  Ξανά  να  γίνει  διαγωνισμός .   

 Άρα  λοιπόν ,  επειδή  Θεόδωρε  πολύ  καλά  ξέρεις  ότι  μου  είπες  

ήρθες  σε  επαφή  με  τον  εργολάβο ,  τώρα  το  είπες… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα  τι  είπες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μίλησες .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  κάνετε  διάλογο ,  τοποθετήσεις .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  γιατί  όταν  μου  είπε  εμένα  ο  Θόδωρος  λέω  ότι  ναι  Θόδωρε .  Λέει  

ότι  θα  τον  πιάσω  και  εγώ  ο  ίδιος .  Μιλήσατε  και  σου  είπε  το  ίδιο  

πρόβλημα .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  έγινε  από  κανέναν  αυτοψία  τώρα  εκεί .  Με  προκαλείτε  τώρα ,  κ .  

Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  σε  προκαλώ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Με  προκαλείτε  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόσεξε .  Όταν  λέω… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μην  κοροϊδευόμαστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μιλήσατε  με  τον  εργολάβο ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να  μου  δώσετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μιλήσατε  με  τον  εργολάβο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γκότση  στην  τοποθέτηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν ,  θα  πρέπει  να  στρώσει  ο  καιρός ,  να  μην  είναι  υγρός ,  να  μην  

υπάρχει  υγρασία ,  οι  θερμοκρασίες  να  είναι  κατάλληλες  για  να  γίνει  η  

υγρομόνωση .  Ο  άνθρωπος  λέει ,  σήμερα  πάλι  τον  βρήκα  και  του  λέω  ότι  

τι  θα  κάνεις ;  Μου  λέει  ότι  δεν  είναι  θέμα  ποιος  θα  βάλει  την  

υπογραφή .  Έτσι  ακριβώς  μου  είπε .  Ποιος  θα  βάλει  την  υπογραφή .  Εγώ  

πάω  και  τώρα  να  το  κάνω .  Πάω  και  τώρα  να  το  κάνω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτός  θα  βάλει  την  υπογραφή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Όχι ,  ο  επιβλέπω  θα  βάλει  την  υπογραφή .  Κάνει  το  έργο  και  εάν  αυτό  

το  έργο  που  θα  κάνει  χαλάσει  σε  ένα  μήνα  ή  δυο  μήνες  τι  γίνεται ;  

Ποιος  θα  έχει  την  ευθύνη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός  που  θα  πάρει  τα  λεφτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτόν  που  θα  πάνε  τα  φράγκα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς  σε  αυτόν  που  θα  πάνε  τα  φράγκα  λέει  ότι  εγώ  θα  

κάνω  την  . .  με  τον  επιβλέποντα  τον  μηχανικό ,  θα  την  κάνω  όταν  είναι  

κατάλληλες  οι  θερμοκρασίες  και  όταν  είναι  κατάλληλος  ο  καιρός .  Για  

να  έχει  και  την  ευθύνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία  Καλώτα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εδώ  Αντιδήμαρχε  δεν  μιλάμε  για  οποιοδήποτε  έργο .  Μιλάμε  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών ,  στο  οποίο  στηρίζεται  ένα  σημαντικό  μέρος  

τουρισμού  και  της  διαφήμισης  της  πόλης  μας  και  περιμένουμε  κόσμο .  

Εγώ  δεν  μιλούσα  για  δημοπρασία  για  το  επόμενο  καλοκαίρι .  Έπρεπε  να  

έχει  προηγηθεί  το  προηγούμενο  καλοκαίρι ,  τον  προηγούμενο  Μάη .  Δεν  

θα  ρίξω  την  ευθύνη  στην  Τεχνική  Υπηρεσία .  Είστε  πολιτική  αρχή… 

έπρεπε  να  το  κάνει  αυτό  και  να  προγραμματίσει  αυτό  το  έργο  μισό  

χρόνο ,  ένα  χρόνο  πιο  πριν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  δευτερολογήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είσαι  υπέρ  του  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  κύριε  Πρόεδρε ,  σε  παρακαλώ .  Εδώ  μιλάμε  ότι  και  γνώση  δεν  

έχουμε  αλλά  έχουμε  και  γνώμη .  Καταλαβαίνετε  τι  γίνεται ;  Είναι  

φοβερό  πράγμα  αυτό .  Επαναλαμβάνω ,  νέα  παγωνιά .  Θα  κάνει  μια  

μικρή  έκρηξη .  Εκείνη  η  έκρηξη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  όταν  θα  γίνει  πάγος  το  

νερό  θα  κάνει  έκρηξη .  Πάλι  θα  χαλάσει .  Δεν  γίνεται  σε  παρακαλώ .  

Μόνο  με  ψευδοροφή .  Κεραμοσκεπή .  Καταλαβαίνεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτή  είναι  η  άποψή  σας  και  πάω  στον  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κεραμοσκεπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Τρίτη  φορά  το  λέτε .  Φτάνει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  δεν  το  καταλαβαίνετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  πιο  υπεύθυνη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  Τεχνική  Υπηρεσία ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  σεβαστή  η  άποψη  αυτή  του  κ .  Αναστασιάδη ,  έχουμε  δει  

το  θέμα  αυτό  με  το  Δ .Σ . ,  αλλά  είναι  υψηλό  το  κόστος  και  αυτή  την  

στιγμή  το  Αυτοκινητοδρόμιο  δεν  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  ένα  τόσο  

υψηλό  κόστος  κατασκευής .  Έχει  δίκαιο  ότι  είναι  μια  από  τις  καλύτερες  

λύσεις  να  γίνει  κεραμοσκεπή .  Δεν  όμως  επί  του  παρόντος ,  κύριε  

Αναστασιάδη  και  συγνώμη  στο  κόστος  δεν  μπορούμε  να  

ανταποκριθούμε  σαν  Αυτοκινητοδρόμιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τώρα  μην  μου  ζητάτε  λεπτομέρειες ,  έχω  κλείσει  μια  μόνο  διετία  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Ακούστε  με  λιγάκι ,  δεν  είναι  τόσο  απλά  τα  

πράγματα .  Ακούστε  με  λιγάκι .  Υπάρχουν  κάποιες  κατασκευαστικές  

αστοχίες  οι  οποίες  οι  πιο  εξειδικευμένοι  που  γνωρίζουν  τα  θέματα  

αυτά  παρουσιάζονται  στον  χρόνο .   Μετά  από  είκοσι  χρόνια  

λειτουργίας  το  Αυτοκινητοδρόμιο  παρουσιάζει  κάποιες ,  οι  αστοχίες  οι  

κατασκευαστικές  τώρα  φαίνονται  πιο  έντονα .   
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 Προσπαθούμε  και  δεν  είναι  ότι  ολιγώρησε ,  κυρία  Καλώτα ,  η  

Δημοτική  Αρχή .  Από  την  πρώτη  στιγμή  που  αναλάβαμε  πιέσαμε  προς  

την  κατεύθυνση ,  εδώ  και  δεκαοκτώ  μήνες  να  στεγανοποιηθεί  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  η  ταράτσα  αυτή .  Το  πρόβλημα  όμως ,  κ .  Γκότση ,  

επειδή  κουβέντιασα  με  τον  εργολάβο ,  εγώ  αυτό  που  είδα  είναι  ότι  

έμειναν  πίσω  όλες  αυτές  οι  διαδικασίες .   Καθυστέρησε  να  υπογράψει  ο  

εργολάβος ,  δεν  ξέρω  τους  λόγους  και  δεν  είναι  επί  του  παρόντος  να  το  

συζητήσουμε .   

 Το  πρόβλημα  είναι  ότι  έπρεπε  να  γίνει  κάποια  αυτοψία ,  να  

δούμε ,  να  δρομολογήσουμε  τι  ακριβώς  θα  κάνουμε ,  τι  κατασκευαστικά  

προβλήματα  υπάρχουν ,  εάν  πρέπει  να  γίνει  κάτι  περισσότερο  ή  κάτι  

λιγότερο .  Αυτά  είναι  που  πρέπει  να  δρομολογήσουμε .  Με  το  να  ζητάμε  

τρεις  μήνες  να  δώσουμε  περιθώριο ,  να  πάμε  Μάιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  δεν  φλυαρώ ,  με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πότε  ξεκίνησε ,  πότε  τελειώνει… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν  δεν  θέλετε  να  ακούσετε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έλεος .  Εγκρίνουμε  ή  δεν  εγκρίνουμε  την  παράταση .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ,  δεν  θα  απαντήσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Θα  απαντήσω ,  βεβαίως  θα  απαντήσω .  Μην  ξεχνάτε ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ας  μην  ξεχνάμε  ότι  το  τεχνικό  πρόγραμμα  

του  ΄16 εγκρίθηκε  μετά  τον  Απρίλιο .  Άρα  μετά  τον  Απρίλιο  αρχίσαμε  

να  κάνουμε  τις  μελέτες  και  τα  λοιπά .  Άρα  λοιπόν ,  που  ολιγώρησε  η  

Δημοτική  Αρχή ;  Αυτά  τα  πράγματα  δεν  τα  ξέρετε ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  ότι  μετά  τον  Απρίλιο  άρχισε  η  Δημοτική  Αρχή  και  η  

Τεχνική  Υπηρεσία ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Γιατί  φωνάζεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Να  μην  φωνάζετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έλα  κύριε  Αντώνη  τώρα ,  μαζί  μου  τα  έχετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ησυχάστε .  Κύριε  Γκότση  ήρεμα ,  δεν  χρειάζεται… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  με  δυο  λόγια .  Το  τεχνικό  πρόγραμμα  εγκρίθηκε  μετά  

τον  Απρίλιο ,  άρα  λοιπόν  εμείς  η  Τεχνική  Υπηρεσία   θα  μπορούσε  να  

δουλέψει  μετά  τον  Απρίλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Λόγια  περιττά  λέτε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς ,  κύριε  Πρόεδρε  λέω  λόγια  περιττά ;  Αφού  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Απαντήσατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  από  την  αρχή  της  χρονιάς  μπορούσαμε  να  κάνουμε  μελέτες ;  

Όχι  βέβαια .  Όλο  το  καλοκαίρι  δουλεύανε  και  βγάζανε .  Λοιπόν ,  όταν  το  

καλοκαίρι  αρχίσανε  να  βγάζουνε  δημοπρασίες  τον  Οκτώβριο  

υπέγραψε .  Το  καλοκαίρι  κάνανε ,  κάθε  Τρίτη  βγάζανε  ένα  έργο .  

Απαγορεύεται  να  βγάλουν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Όχι ,  όχι  πρέπει  να  μαθαίνονται  εδώ  μέσα .  Απαγορεύεται  μια  μέρα  να  

βγάλουν  δυο  έργα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γκότση  θα  με  αναγκάσεις  επειδή  είσαι  εκτός  θέματος… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είμαι  εκτός  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  θέμα  έχει  ολοκληρωθεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάθε  Τρίτη  βγάζουν  ένα  έργο .  Δεν  μπορούν  να  φέρουν  δυο  και  τρία  

έργα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σε  παρακαλώ  γραμματέα  να  μην  καταγραφεί  τίποτα  από  … 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

178

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταλάβατε  τι  λέω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το   θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Ναι ,  ναι .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένα  μήνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ένα  μήνα  λέει  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Εσείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπράβο .  Θα  αναλάβετε  και  την  ευθύνη  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  ευθύνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Την  ευθύνη…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίστε .  Ότι  λέει  η  εισήγηση .  Εσείς ;  Δεν  άκουσα .  Ναι .  Δεν  υπάρχει  

άλλη  λύση  και  αυτό  είναι  το  σωστό .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  

Ναι .  Η  κυρία  Καλώτα ;  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Μισό  λεπτό .  Προτείνουμε  την  άμεση  συνεργασία  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  με  τον  εργολάβο ,  ώστε  να  δοθεί  η  καλύτερη  δυνατή  λύση  

και  άμεσα ,  ώστε  να  μην  θιχθεί  η  λειτουργία  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  στην  παράταση  λοιπόν  για  τους  λόγους  που  αναφέρατε .  Το  ίδιο  και  

ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Ο  κύριος  Αντώνης  Αναστασιάδης  ψηφίζει  

ναι  ή  όχι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πολύ  ωραία .  Όχι  και  θέλει  κεραμίδια .  Παρακαλώ .  Ναι ,  ναι ,  ναι ,  ναι  ο  

κ .  Γκότσης ,  ναι  ο  γραμματέας ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο  κύριος  Μηλίδης  μπήκε  μετά  την  ψηφοφορία ,  δεν  ψηφίζει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  61/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο  θέμα  το  τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  διαγραφής  χρεών:  
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α)  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

β)  από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  διαγραφής  χρεών:  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  62/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως   από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  63/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  
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Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων   

σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμ .  128/2016 απόφαση  της   

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομοφώνως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κανονιστική  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θέλω  να  κάνω  μια  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως  κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτή  η  μελέτη  είναι  πολύ  πρόσφατη .   Η  υλοποίηση  των  έργων  έγινε  

τόσο  γρήγορα  ακόμα  καλά  -καλά  δεν  το  παραλάβαμε ;  Γιατί  γίνονται  

τόσες  πολλές  τροποποιήσεις ;  Μάλιστα  ριζική  αλλαγή  βλέπω  εδώ  σε  ότι  

αφορά . .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  πω ,  θα  σας  πω .  Τι  αφορά .  Αφορά  χώρους  φορτοεκφόρτωσης  

και  θέσεις  για  ΑμεΑ .  Δηλαδή ,  έχω  και  τον  χάρτη  εδώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Αντιδήμαρχε  να  σε  διακόψω  για  την  συντομία  του  χρόνου .  Το  διάβασα  

τι  αφορά  και  το  ερώτημα  είναι ,  αυτή  η  δουλειά  έγινε  χθες .  Οπότε  έχει  

παραληφθεί ;  Γιατί  μέσα  σε  τόσο  σύντομο  χρονικό  διάστημα  

ουσιαστικά  βάζουμε  όλη  την  δομή  της  προηγούμενης  μελέτης ;  Αυτό  

είναι  το  ερώτημά  μου .  Τα  διαβάζω  τα  άλλα  και  τα  ξέρω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε  να  δείτε ,  σε  διαφορετικά  επίπεδα  είμαστε .  Παραδείγματος  

χάρη ,  η  Γεωργίου  Παπανδρέου  δεν  έγιναν  βιοκλιματικές .  Ή  κάναμε  

δυο  χώρους  φορτοεκφόρτωσης .  Λέει  μέσα .  Λοιπόν ,  προκύπτουν  οι  

ανάγκες .  Μια  είναι  στο  παρκάκι  στο  τρίγωνο  εκεί  και  είναι  μεταξύ  . .  

και  Κωστοπούλου .  Άρα  δεν  αφορά  τις .  Άλλη  είναι  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βιοκλιματικές .  Έγινε ,  προσέξτε ,  έγινε  . . .  Περνάει  απέναντι .  

Δηλαδή  έγινε  το  παρκάκι  και  πάει  λίγο  πιο  δεξιά ,  λίγο  πιο  αριστερά .  

Έχει  το  δικαίωμα  αυτό  το  τμήμα  του  κυκλοφοριακού  σχεδιασμού  να  

κάνει  αυτές  τις  αλλαγές .  Να  κάνει  τις  αλλαγές .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Κοιτάξτε  μπορεί  να  πάει ,  δηλαδή  εάν  κλείνει  ένα  μαγαζί  

λιγάκι  μπορεί  να  πάει  δυο  μέτρα  πιο  εκεί .  Αυτή  είναι  η  υπόθεση .  Ή  

εάν  έχει  γίνει  κάποιο  παρκάκι  απέναντι  ή  ένα  παρκάκι  πάμε  τον  χώρο  

τον  επόμενο  απέναντι .  Και  επειδή  αυτές  οι  αλλαγές  δεν  χρειάζεται  να  

πάνε  στην  Δι .Πε .Χω . ,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  μόνο  με  
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απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  μετά  από  εδώ  δηλαδή  μπορούν  

να  γίνουν  αυτές  οι  αλλαγές .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τι  κόστος  έχουν  αυτά ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τίποτα .  Ποιο  κόστος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κόστος ,  τι  κόστος  να  έχει ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Χώρος  φορτοεκφόρτωσης  που  λέει  εδώ  αλλάζει ,  πηγαίνει  λίγο  πιο  

πάνω ,  λίγο  πιο  κάτω ,  δεν  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  δεν  έχουν  μπει  ακόμα .  Κατασκευαστικά  δεν  έχει  μπει  ακόμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  έχουν  υλοποιηθεί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Νόμιζα  ότι  ήταν  υλοποιημένα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Εσείς  θεωρήσατε  ότι  τα  ξηλώνουμε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Στα  χαρτιά  μόνο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  μια  ερώτηση  έχω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρεστε  στην  Δυτικής  Θράκης .  Επειδή  γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά  

την  Δυτικής  Θράκης  και  σε  συνεργασία  με  τους  πολίτες  και  τα  μαγαζιά  

εκεί  που  έχουν ,  δώσατε  κάποιες  θέσεις  φορτοεκφόρτωσης ,  πρόσφατες  

θέσεις ,  διαμορφώθηκαν ,  . .  την  Δυτικής  Θράκης ,  γιατί  από  την  άλλη  

πλευρά  έχουμε  τους  προβολείς  και  έχει  διαμορφωθεί  μπροστά  σε  

φαρμακείο ,  μπροστά  στον  κ .  Βλαχόπουλο ,  μπροστά .  Από  πού  προέκυψε  

αυτή  η  ανάγκη  ξαφνικά  να  αλλάξουν  κάποια  δεδομένα  στην  Δυτικής  

Θράκης  που  τελείωσε  τώρα  ο  δρόμος ;  Γι '  αυτό  έχει  κλείσει  ο  δρόμος  

της  Δυτικής  Θράκης .   

 Πώς  αξιολογήθηκε ;   Επειδή  σας  άκουσα ,  Πρόεδρε ,  από  την  

υπηρεσία , . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

…πολιτών  εμπορικών  καταστημάτων ,  όπως  είναι  ο  κ .  Βλαχόπουλος  και  

τα  λοιπά ,  που  έχει  πολυσύχναστο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  έχει  ο  κ .  Βλαχόπουλος .  Έτυχε  να  αναφέρω ,  ανέφερα  το  μαγαζί  

αυτό .  Ορίστηκαν  τέσσερις ,  πέντε  θέσεις ,  ως  όριζε  η  κατασκευαστική  

εταιρεία ,  έγιναν  αυτές  οι  θέσεις ,  εγκρίθηκαν  από  τους  τεχνικούς  και  

από  την  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  ξέρω  με  ποιον  τρόπο ,  έκλεισε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  νόμιμο  τρόπο .  Ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  μαγαζιών ,  των  

κατοίκων  και  τα  λοιπά ,  έκλεισε  ο  δρόμος  της  Δυτικής  Θράκης .  Έκλεισε  

ο  δρόμος  της  Δυτικής  Θράκης ,  είναι  τακτοποιημένη  η  Δυτικής  Θράκης .  

Δεν  θέλω  να  πιστεύω  ότι  αυτή  η  αλλαγή  γίνεται  κάτω  από  άλλες  

συνθήκες .  Θα  ήθελα  πάρα  πολύ ,  θα  πάω  στο  γραφείο  του  αντιδημάρχου  

να  μου  εξηγήσει  τώρα  εάν  γνωρίζει ,  να  μου  πει ,  από  πού  προέκυψαν ,  

από  ποιες  ανάγκες  προέκυψαν  αυτές  οι  αλλαγές  ή  η  δημιουργία  νέων ;   

 Η  δημιουργία  νέων  δεν  πειράζει ,  δεν  είναι  κακό .  Συνέχεια ,  μισό  

λεπτό ,  συνέχεια  ο  δρόμος   να  αφήνει  θέσεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Εσείς  είδατε  αλλαγές  στην  Δυτικής  Θράκης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  δεν  αναφέρεται  εδώ  μέσα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είδατε  αλλαγές  λέω ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω  ναι ,  διάβασα  αλλαγές ,  εκτός  εάν  διάβαζα  λάθος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είπα  εγώ  αλλαγές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέσσερις  έχει  εδώ .  Γιατί  προέκυψε  αυτή  η  μεταφορά  μετά  από  τρεις  

μήνες ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  μεταφορά  προέκυψε  ανάλογα  με  τις  ανάγκες ,  όπως  είπε  ο  πρόεδρος ,  

των  πολιτών  και  την  καλή  … 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τις  προσωπικές  ανάγκες  των  πολιτών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .  Πάντα  το  πάτε ,  εμείς  δεν  κάνουμε  συναλλαγή .  Εμείς  κοιτάμε  το  

κοινό  συμφέρον .  Λοιπόν ,  αυτά  αφήστε  τα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  με  ξεναγήσετε .  Τις  θέσεις  θέλω  να  μάθω .  Τις  θέσεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιες  θέσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  έγιναν… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  θέλετε  να  δείτε  τον  χάρτη  που  έχουμε  εδώ .  Δεν  μπορώ  τώρα  να  

σας  λέω .  Εάν  θέλετε  εδώ  να  σας  δείξουμε  αύριο  ελάτε ,  με  τον  

υπηρεσιακό  παράγοντα ,  γυναίκα  είναι ,  να  έρθουμε  να  σας  δείξουμε  και  

γιατί  γίνονται  αυτές .   

 Κάτι  είπατε  για  τον  Βλαχόπουλο .  Στον  Βλαχόπουλο  απεναντίας  

δεν  κάνουμε  γιατί  υπάρχει   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Δεν  έχει  μπροστά ,  κάνετε  λάθος .  Έχει  δίπλα .  Έτσι  μπράβο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είμαστε  αντίθετοι .  Η  ανάγκη…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είπαμε  ότι  οι  ανάγκες  προέρχονται  από  την  καλή  λειτουργία  της  

Δυτικής  Θράκης  και  από  τους  πολίτες ,  οι  οποίοι  λένε  ότι  εδώ  πρέπει  

να  γίνει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  πολίτες  σας  κατέθεσαν  προτού  κλείστε  τον  δρόμο  τις  ανάγκες  σας  

στα  γραφεία  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω  ότι  όλοι  λέμε  τα  ίδια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι  το  θέμα ;  Ψηφοφορία  έχουμε .  Ομόφωνα  ναι ;  Ωραία .   

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν  είναι  υλοποιημένες  θέσεις  από  την  μελέτη  κατασκευαστικά  και  

αλλάζουμε  εμείς  δεν  συμφωνούμε .  Εάν  δεν  είναι  υλοποιημένες  και  

πάμε  για  το  καλύτερο  εσωτερικά  εκεί  πέρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν  έχουν  υλοποιηθεί  πρόσφατα ,  μην  ανατρέψουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καταγράφεται  αυτό  που  λέτε  κ .  Γάτσιο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  64/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Τροποποίηση  της  336/2015 Κανονιστικής  Απόφασης  Δημ .  

Συμβουλίου  

 ως  προς  το  σκέλος  της  επιβάρυνσης  από  τον  Δήμο  της  τοποθέτησης   

της  ανάλογης  σήμανσης  στις  χορηγούμενες  εφεξής  ιδιωτικές  θέσεις   

στάθμευσης  ΑΜΕΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διαβάσατε  την  εισήγηση ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  ερώτημα  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  μιλάτε  όλοι  μαζί  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ποιος  θέλει  να  ρωτήσει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ακούσαμε  τι  λες  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ποιος  θέλει  να  ρωτήσει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  δεν  ακούσαμε  τι  είπες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τι  να  σε  κάνω  κ .  Αντώνη  που  δεν  ακούς ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  μιλάω ,  ακούω  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λέμε  στο  34ο  θέμα ,  λίγη  ησυχία  κύριοι  συνάδελφοι ,  όσοι  δεν  . .  να  

φύγετε ,  δεν  υπάρχει  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία  σηκωθείτε  και  φύγετε  και  μην  μας  ενοχλείτε .  Και  μην  μας  

ενοχλείτε  με  τις  φωνές  σας  και  τις  συζητήσεις  σας .   

 Λοιπόν ,  τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 Τροποποίηση  της  336/2015 Κανονιστικής  Απόφασης  Δημ .  

Συμβουλίου  ως  προς  το  σκέλος  της  επιβάρυνσης  από  τον  Δήμο  της  

τοποθέτησης  της  ανάλογης  σήμανσης  στις  χορηγούμενες  εφεξής  

ιδιωτικές  θέσεις  στάθμευσης  ΑμεΑ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 Παρακαλώ  τον  κ .  Γκότση  με  δυο  λόγια  να  κάνει  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  κάνετε  την  εισήγηση  σας  παρακαλώ  να  πείτε  δυο  λόγια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μέχρι  στιγμής  που  είχαμε  περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ήταν  οι  

ΑΜΕΑ  να  μην  πληρώνουν ,  να  πληρώνουν ,  συγνώμη ,  τις  πινακίδες .  

Αυτό  κόστιζε  άπαξ .  Μια  φορά  όπως  βγάζουμε  . .  το  αμάξι  μας .  Αυτό  το  

κόστος  ήταν  από  80 μέχρι  120,  140,  ανάλογα .  Δηλαδή  ήταν  δυο  στήλες  

με  την  άδεια  επάνω ,  τον  αριθμό  της  απόφασης  και  τα  λοιπά .   

 Είπανε  ότι  δεν  πρέπει  να  πληρώνουν ,  ότι  το  κράτος  τους  έχει  

βάλει  φόρους  και  τα  λοιπά .  Κάνανε  συνάντηση  με  τον  Δήμαρχο  και  

ζήτησαν  να  μην  πληρώνουν  αυτό  το  εφάπαξ  που  λέμε  των  πινακίδων .   

 Ήρθε  στην  Ποιότητα  Ζωής ,  μάλλον  η  πρόταση  του  κ .  

Αναστασιάδη  ήταν  ότι  ναι ,  καλά  να  μην  πληρώνουν  αλλά  να  βάλουμε  

ένα  πλαφόν .  Το  πλαφόν  ήταν  μέχρι  15.000 εισόδημα  ετησίως  να  μην  

πληρώνουν .  Πάνω  από  15.000,  αυτοί  που  έχουν  πρέπει  να  πληρώνουν .  

Έτσι  πέρασε  αυτό  από  την  Ποιότητα  Ζωής  και  τώρα  έρχεται  

τροποποίηση  αυτής  μόνο  της  παραγράφου .  Δηλαδή  να  μην  πληρώνουν  

μέχρι  15.000 όσοι  έχουν  εισόδημα  και  πάνω  από  15.000 όσοι  έχουν  να  

πληρώνουν  διότι  δεν  θεωρούνται  και  φτωχοί .   Δεν  αντιμετωπίζονται  

σαν  άποροι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Ομόφωνα  ναι ;   Παρακαλώ .  Ερωτήσεις .  Όχι  ερωτήσεις .  

Τοποθετήσεις .  Ποιος  θέλει  να  τοποθετηθεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση ;  . .  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Συγνώμη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  ήθελα  να  ρωτήσω ,  υπάρχει  ελεγκτικός  μηχανισμός  εάν  

αυτές  οι  θέσεις  πάρκινγκ  χρησιμοποιούνται  για  τον  λόγο  που  δίνονται ;  
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Μήπως ,  δηλαδή  θέλω  να  πω  γίνεται  κατάχρηση  αυτών  των  

δικαιωμάτων ;  Υπάρχει  δηλαδή  μηχανισμός  που  ελέγχονται  από  τον  

Δήμο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ελέγχονται .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Από  ποιο  τμήμα  γιατί  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Το  Τμήμα  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασμού .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Βγαίνει  έξω  στους  δρόμους  και  κάνει  ελέγχους  γι '  αυτές  τις  θέσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν  παρκάρουν ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  η  θέση  αυτή  εάν  παρκάρει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Γιαννακίδη  είναι  δουλειά  της  Ελληνικής  Αστυνομίας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  ρώτησα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  νόμιζα  ότι  είπες  ότι  εάν  αυτοί  που  έχουν  την  θέση  είναι  ΑμεΑ  ή  

έχει  πεθάνει  και  διατηρείται .  Όχι  αυτό .  Αυτό  δεν  ισχύει .  Αλλά  τον  

έλεγχο  ποιος  παρκάρει ,  αυτό  το  ελέγχει  η  Αστυνομία .  Και  πάλι  

παίρνουμε  τηλέφωνο  εμείς .  Παίρνουμε  αμέσως  τηλέφωνο .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Να  ρωτήσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση ,  ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είπε  ο  Αντιδήμαρχος  ότι  όταν  . .συγκεκριμένες  θέσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είστε  υποχρεωμένη ,  κυρία  Ιλανίδου ,  να  τις  φέρετε .  Να  μην  βρεθείτε  σε  

δύσκολη  θέση ,  στο  γραφείο  μου .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .έναν   κωδικό ,  ας  πούμε ,  κάθε  δυο  χρόνια…όπως  είναι  και  παντού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .  Τοποθετήσεις ;  Ξαφνικά  προέκυψαν  πολλές  ερωτήσεις .  Ο  κ .  

Καρύδας  ερώτηση  για  να  κλείσουμε  με  τις  ερωτήσεις .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Οι  15.000 είναι  ατομικό  ή  οικογενειακό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Φορολογική  δήλωση .  Εάν  είναι  οικογενειακή… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν  είναι  οικογενειακό  είναι  λίγα  γι '  αυτό  το  λέμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  σύνολο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Λοιπόν ,  τοποθετήσεις .  Ποιος  θέλει  να  κάνει  τοποθέτηση ;  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Δημήτρη ;  Η  κυρία  Καλώτα .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Από  εδώ  ο  κ .  

Μυστακίδης .  Και  ο  κ .  Χράπας .  Ξεκινάμε  με  την  σειρά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  είπα  και  προηγουμένως  ότι  συμφωνούμε  στην  έγκριση .  

Εγκρίνουμε  δηλαδή  την  συγκεκριμένη  διαδικασία ,  όμως  εκτός  από  

τους  ανθρώπους  που  ανέφερε  προηγουμένως  …επειδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

ασχοληθήκαμε  στην  προηγούμενη  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  που  

ήμουνα  και  εγώ  και  σας  καλέσαμε  για  να  μας  προσδιορίσετε  και  εσείς  

άμα  πάμε  καλά ,  τι  είναι  αναπηρία  και  τι  όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κινητική  και  μόνο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Παρατηρώ  όμως  και  θα  σας  δώσω  εγώ  και  συγκεκριμένη  και  μπροστά  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θέση  στην  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  μιλάτε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θέση  στην  Κωνσταντινουπόλεως  ακριβώς  δίπλα  στο  μανάβικο ,  ένας  

κύριος  ο  οποίος  είναι  . .  εγώ  δεν  έχω  πρόβλημα  να  πω  με  

ονοματεπώνυμο  τα  πράγματα ,  ο  οποίος  τρέχει .  Δεν  έχει  κανένα  

πρόβλημα ,  μένει  στην  . .  μέσα ,  κάτω  πίσω  από  την  . .  και  εκείνος  ο  

άνθρωπος ,  εγώ  όταν  μου  καταγγέλθηκε  το  θέμα  τον  είδα  τον  άνθρωπο . .  

τρέχει  . .  είναι  νεφροπαθής ,  κάνει  αιμοκάθαρση .  Είναι  νέος .  Είπα  να  

σας  ρωτήσω  κιόλας  Αντιδήμαρχε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  με  τον  Πρόεδρο  εμείς  είχαμε  προσδιορίσει  στην  προηγούμενη  

Επιτροπή  σε  ποιους  θα  δίνουμε  θέσεις .  Δεν  έχουμε  θέσεις  μέσα  στην  

πόλη  για  να  δίνουμε  αφειδώς  επειδή  έχει  σήμα  αναπηρίας .  Μόνο  σε  

κινητικά  προβλήματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αθανάσιε  χαίρομαι  που  το  καταθέσεις  δημόσια  και  σε  παρακαλώ  πολύ  

εάν  ξέρεις  και  ονοματεπώνυμο  ή  αριθμό  πινακίδας  θέλω  να  μου  τον  

φέρεις .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αύριο  θα  σας  πάρω  τηλέφωνο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπράβο .  Θέλω  να  μου  το  φέρεις  και  θα  το  πω  δημόσια ,  όποιος  έχει  

δώσει  την  άδεια  σε  νεφροπαθή ,  θα  πρέπει  να  ψαχτεί  καλά .  Όποια  

Επιτροπή  έδωσε  αναπηρία  μη  κινητική .  Έτσι ;  Όποια  την  έδωσε .  

Υπάρχουν  υπογραφές  εδώ  πέρα .  Θα  το  δούμε  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  την  φέρεις  εδώ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  το  καταγγέλλει  ο  Σάκης  ο  Γάτσιος  και  το  σέβομαι  και  θα  με  πάρει  

αύριο  τηλέφωνο .  Εγώ  θα  το  διερευνήσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…δεν  είναι  μόνο  αυτός ,  είναι  και  άλλοι  και  είναι  και  με  . .  το  έψαξα .  

Πήγα  στην  Μαρία  επάνω  στο  . .και  μου  έδωσε  μια  απόφαση  …απόφαση  

Δημοτικού  Συμβουλίου  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παλαιότερα .  Παλαιότερα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  δίνει  αναπηρίας  σε  πάρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  έχει  αλλάξει  αυτή  η  απόφαση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  απόφαση  νόμου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  κάνουμε  όμως  τέτοια  συζήτηση  εδώ  πέρα .  Κυρία  Καλώτα  έχετε  

τον  λόγο .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Πραγματικά  οι  θέσεις  έχουν  πολλαπλασιαστεί  και  είναι  καλό  . .  στα  

άτομα  με  αναπηρία .  Σήμερα  ήρθα  από  την  Λάρισα  από  Επιτροπή .  Ο  

νόμος  δίνει  την  θέση ,  κανονικά  για  να  πάρεις  θέση  πάρκινγκ  πρέπει  να  

περάσεις  ΚΕ .Π .Α . ,  το  οποίο  ΚΕ .Π .Α .  πιστοποιεί  ότι  η  κινητική  

αναπηρία  αφορά  πάνω  από  67% και  να  το  περιγράφει  μέσα  ότι  ισχύει  

για  την  εφορία ,  ισχύει  για  την  θέση  πάρκινγκ .  Θα  πρέπει  να  

προσκομίσεις  στην  Δημοτική  Αρχή  απόφαση  και  μια  γνωστοποίηση  της  

αναπηρίας  που  θα  περιγράφουν  οι  γιατροί  από  κάτω  ότι  από  το  90% 

που  έχει  αναπηρία  το  67% είναι  κινητική  αναπηρία  και  θα  αναφέρει  

την  λέξη  και  μάλιστα  θα  περιγράφει  ότι  το  67% της  κινητικής  

αναπηρίας  προκύπτει  είτε  από  τα  δυο  κάτω  άκρα  ή  από  το  δεξί  κάτω  

άκρο  και  το  δεξί  άνω  άκρο  με  ποσοστό  αναπηρίας  40%. Αυτή  είναι  η  

απόφαση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  απαντήσω .  Δεν  ξέρω  τι  λέτε  εσείς  οι  γιατροί ,  εμείς  λέμε  ότι  

λέει  το  τμήμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Κύριε  Γκότση  περιμένετε  υπάρχουν  και  άλλοι .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη ,  παράταση  θέλουμε .  

Ομόφωνα  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  αυτή  η  πόλη  … για  τους  ανάπηρους ,  για  τον  

οποιονδήποτε .  Έχουν  πολλαπλασιαστεί  οι  θέσεις .  Πληρώνει  πρόστιμο  

η  Σερραϊκή  κοινωνία  200 ευρώ  εάν  . .  και  είναι  κρίμα ,  τι  θα  πει  

ανάπηρος  και  να  έχει  αυτοκίνητο ;  Δεν  πάει  . .  το  καταλαβαίνεις ;  Δεν  

μπορεί  να  λειτουργεί  έτσι  η  πόλη .  . .φεύγουν  από  την  πόλη  μέσα  

συνεχώς .  Να  το  ξέρετε .  Τι  πάει  να  πει  οι  ανάπηροι…Αυτοί  που  θέλουν  

να  δουλέψουν  και  να  προσφέρουν  στην  κοινωνία  μας  δεν  μπορούν  

πλέον .  Σήμερα  ήρθε  ένας  κύριος  και  μου  λέει  ότι  200 ευρώ  μου  βάλανε  

πρόστιμο ,  200 ευρώ  επειδή  . .  στο  αυτοκίνητό  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πολύ  καλά  του  κάνανε  κύριε  Αντώνη .  Πάρα  πολύ  καλά  του  κάνανε .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Που  μένε  οι  αδαείς  πολίτες… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αδαείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Αδαείς  πολίτες ,  να  μην  τους  χαρακτηρίσω  διαφορετικά ,  σε  ράμπες  

αναπήρων  και  παρκάρουν ;  Θα  έπρεπε  να  υπάρχει  προσωποκράτηση .  

Προσωποκράτηση .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .  Είναι  ντροπή .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Η  άποψή  σου  είναι  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γι '  αυτούς  τους  πολίτες  εγώ  ντρέπομαι  προσωπικά  και  δημόσια  τους  

καταγγέλλω  και  μάλιστα  παίρνω  προσωπικά  τηλέφωνο  γι '  αυτούς  οι  

οποίοι  παρκάρουν  στις  ράμπες  αναπήρων ,  προσωπικά  παίρνω  την  

Τροχαία  και  περιμένω  να  έρθει .  Μην  δικαιολογείτε ,  σας  παρακαλώ ,  

την  παραβατικότητα .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  γράφουν  οι  κάμερες  και  λέγονται  πράγματα  εδώ  μέσα  για  

τους  αναπήρους  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  γίνονται  να  λέγονται .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ντροπή ,  ντροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φαντάζεστε  τι  μπορεί  να  γίνει  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε  Αντώνη  σας  παρακαλώ  πολύ .   Μην  προκαλείται  την  κοινωνία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

198

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Μπορεί  να  μην  έχει  για  σας ,  για  όλους  τους  

υπόλοιπους…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά  κάνετε ,  γι '  αυτό  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για  όλο  το  υπόλοιπο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σεβόμαστε  την  αναπηρία .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Εγώ  σε  παρακαλώ .  Γνώμη  μου  είναι .  Να  την  σεβαστείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να  την  καταθέτετε .  Κύριε   Μυστακίδη .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχουμε  πληρώσει  . . ,  έχουμε  πληρώσει  εκπαίδευση  σε  υπαλλήλους  σε  

υπολογιστές  και  τα  λοιπά ,  ένα  τέτοιο  θέμα  είναι  πραγματικά  ντροπή  να  

ακούγεται  ότι  υπάρχουν  άνθρωποι  οι  οποίοι  πεθαίνουν ,  φεύγουν  από  

την  ζωή  και  έχουν  μια  θέση  πάρκινγκ  και  αυτή  εξακολουθεί  . .αυτή  η  

θέση  πάρκινγκ  και  να  χρησιμοποιείται  από  κάποιους  άλλους  οικείους  

τους .   

Δηλαδή ,  εάν  είναι  δυνατόν  ένα  απλό  πράγμα  που  μπορεί  να  γίνει  

και  μπορεί  να  γίνει  άμεσα ,  θέλει  λίγη  δουλίτσα  από  τους  υπαλλήλους ,  

στο  ληξιαρχείο  να  δηλώνονται  οι  θέσεις ,  όποιος  άνθρωπος  έχει  μια  

θέση  να  είναι  δηλωμένη  στο  ληξιαρχείο  και  όταν  πεθαίνει  το  

Ληξιαρχείο  να  στέλνει  ένα  έγγραφο  στο  τμήμα  κυκλοφοριακού  

σχεδιασμού  και  να  λέει  ότι  αυτός  ο  άνθρωπος  πέθανε  και  καταργείται  

αυτή  η  θέση .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ο  κύριος  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  πω  εγώ  και  δεν  ειπώθηκε  και  πρέπει  να  ειπωθεί  και  

να  ακουστεί  είναι  ότι  ουσιαστικά  θα  είναι  δωρεάν  η  τοποθέτηση  

πινακίδων  στους  ανθρώπους ,  στους  συμπολίτες  μας  με  ειδικές  ανάγκες  

από  τον  Δήμο  Σερρών ,  γιατί  κακά  τα  ψέματα  15.000 εισόδημα  είναι  

ένα  υψηλό  εισόδημα  που  πολύ  λίγοι  το  έχουν  στις  σημερινές  ημέρες .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε  κλείνοντας  το  θέμα  να  πεις  κάτι  για  τους  ανθρώπους  με  

αναπηρία .  Δεν  θέλω  να  νομίζει  η  Σερραϊκή  κοινωνία  ότι  εμείς  δεν  

έχουμε  ευαισθησίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η  Σερραϊκή  κοινωνία  γνωρίζει  πάρα  πολύ  καλά  την  ευαισθησία  της  

Δημοτικής  Αρχής  αλλά  όχι  μόνο ,  όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Κάποιοι  εάν  θέλουν  να  εξαιρεθούν ,  με  γεια  τους  με  χαρά  τους .   

 Η  κατασκευή  ραμπών  για  αναπήρους  με  κινητικά  προβλήματα  

τουλάχιστον  εμείς  το  κάναμε  σημεία  αυτό  το  πράγμα ,  έτσι ;  Όλοι  μαζί  

εδώ  ψηφίσαμε  τις  ράμπες .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κάναμε  εκατοντάδες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εκατοντάδες .  Για  όνομα  του  Θεού .  Μισό  λεπτό  στον  κ .  Γκότση  και  

δευτερολογία  των  πάντων .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  όταν  πιάνουμε  ένα  θέμα  θα  πρέπει  να  πηγαίνουμε  στις  

υπηρεσίες  να  ενημερωνόμαστε  και  μετά  να  ερχόμαστε  εδώ .  Η  υπηρεσία  
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μας  δεν  δέχεται  χαρτιά .  Τα  χαρτιά  πηγαίνουν  στην  Διεύθυνση  

Συγκοινωνιών  στην  Περιφέρεια ,  στο  ΚΤΕΟ .  Εκεί  πάνε  τα  χαρτιά ,  όχι  

στον  Δήμο ,  στην  υπηρεσία  μας .  Πάνε  τα  χαρτιά  εκεί ,  τα  καταθέσουν  

και  παίρνουν  το  σήμα  και  έρχεται  στην   υπηρεσία  μας  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπερδεύεσαι  Ηλία  με  τις  θέσεις  τις  ατομικές  με  τις  αυτές ,  για  

αναπήρους  που  είναι  το  σήμα .  Εμείς  μιλάμε  για  ατομικές  θέσεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  ατομικές ,  γι '  αυτές  λέω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  χαρτιά  δεν  έρχονται  στον  Δήμο  άλλαξε  η  νομοθεσία .  Θα  

τρελαθούμε  τώρα ;  Επαναλαμβάνω ,  επαναλαμβάνω  και  θα  έχετε  

εμπιστοσύνη  σε  αυτά  που  σας  λέω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαφώς  και  έχουμε  εμπιστοσύνη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  τα  χαρτιά ,  όλα  αυτά ,  αυτός  ο  ΑμεΑ  τα  πηγαίνει  στο  …στην  

Διεύθυνση…Τα  πάνε  εκεί  τα  χαρτιά  και  από  εκεί  παίρνουν  το  σήμα  και  

έρχονται  μόνο  με  το  σήμα  πάνω  στην  κυρία  Παπακωνσταντίνου .  

Έχοντας  αυτό  το  σήμα  η  κυρία  Παπακωνσταντίνου  είναι  υποχρεωμένη  

από  τον  νόμο ,  από  τον  νόμο  είναι  υποχρεωμένη  να  δώσει  την  θέση  

ΑμεΑ .  Είναι  αυστηρός  ο  νόμος .  Δεν  μπορεί  να  πει  δηλαδή  ότι  έχεις ,  

εάν  έχουν  τα  χαρτιά  διαφορά  και  τα  λοιπά .  Βλέπει  το  σήμα  και  είναι  

υποχρεωμένη  να  δώσει  την  θέση .  Την  θέση  αυτή  την  οποία  θα  δώσει  θα  

περάσει  και  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφάπαξ  την  δίνει ;  Ποιος  ελέγχει  μετά  στην  πορεία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφ  όρου  ζωής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  το  ελέγχει  αυτό;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε .  Γίνεται  ένας  έλεγχος   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ποιον ;    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  την  υπηρεσία .  Από  την  υπηρεσία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια ;  Του  Δήμου  ή  της  Περιφέρειας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του  Δήμου .  Του  Δήμου .  Γίνονται  και  καταγγελίες .  Τώρα  εάν  ξεφεύγει  

κάποια  θέση ,  ας  πούμε ,  είναι  ένα  άλλο  θέμα .  Όπως  είπε  η  κυρία  

Ιλανίδου . .  αλλά  γίνεται  από  την  υπηρεσία  μας ,  από  την  υπηρεσία  

δηλαδή  εάν  οι  θέσεις  αυτές ,  εάν  υπάρχει  αυτός  ο  άνθρωπος  ή  όχι .  

Γίνεται .  Δηλαδή  μπορώ  να  σας  πω  ότι  από  αυτές  που  υπάρχουν  μπορεί  

μια  με  δυο  να  είναι  σε  εκκρεμότητα .  Δεν  υπάρχουν  θέσεις  δηλαδή  που  

να  λέμε  ότι  πέθαναν  και  ισχύει  για  κάποιους  άλλους .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  υπάρχει  μια  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν  θέλει  κάποιος  από  τους  προλαλήσαντες  να  δευτερολογήσει ;   Κυρία  

Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Η  πρωτοβουλία  του  Δήμου  είναι  πραγματικά  πολύ  σημαντική  και  

ευαίσθητη  για  την  αναπηρία .  Πέρα  από  τις  ιδιωτικές  θέσεις  όμως  ο  

Δήμος  πρέπει  αναλάβει  πρωτοβουλία  και  για  τις  δημόσιες  θέσεις  

ΑμεΑ ,  που  πάρα  πολύ  δρόμοι  των  Σερρών  στο  κέντρο  που  υπάρχουν  

υπηρεσίες ,  μονάδες ,  Ε .Ο .Π .Υ .Υ . ,  Τ .Ε .Β .Ε . ,  Ταχυδρομεία ,  σε  αυτά  θα  

πρέπει  να  δημιουργηθούν  θέσεις  ΑμεΑ  και  να  γράφει  η  Τροχαία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν  θέσεις .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Που  υπάρχουν  θέσεις ;  Πηγαίνετε  στην  Ρωμανού  που  είναι  το  Τ .Ε .Β .Ε . ,  

μονάδα  Ε .Ο .Π .Υ .Υ . ,  πλέον  είναι  μονάδα  Ε .Ο .Π .Υ .Υ . ,  να  βρείτε  θέση  

ΑμεΑ .  Να  βρείτε  θέση  ΑμεΑ .  Το  οποίο  το  έχω  τονίσει  εδώ  και  πολύ  

καιρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ξεφεύγουμε  τελείως  από  το  θέμα .  Νομίζω  το  θέμα  ολοκληρώθηκε .  

Υπέρ  ή  κατά  της  τροποποίησης .  Εδώ .  Ας  περιοριστούμε… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δημοκρατία  έχουμε ,  λίγος  διάλογος  δεν  βλάπτει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην  μιλάτε  σας  παρακαλώ .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  να  λειτουργήσει  καλά  αυτή  η  πόλη  θα  πρέπει  να  κάνει  ο  Δήμος  

έναν  χώρο  ειδικό  για  τους  ΑΜΕΑ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αλλού  πήγαμε .  Είστε  εκτός  θέματος  και  προχωρώ  σε  ψηφοφορία .  Το  τι  

θα  κάνει  ο  Δήμος  είναι  άλλου  παπά  Ευαγγέλιο  και  δεν  περιέχεται  στον  

θέμα .  Μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Παρακαλώ .  Ναι ,  ναι  υπέρ  της  

κανονιστικής .  Ναι ,  ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Καρύδας  ναι  ή  όχι ;   Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι ,  δεν  μπορώ  να  πω  όχι ,  αλλά  15.000 οικογενειακό  για  ανάπηρο  με  

ειδικές  ανάγκες  ή  ειδικά  έξοδα  είναι  πολύ  λίγα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σεβαστή  η  άποψή  σας .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Ναι  και  οι  υπόλοιποι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  65/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνώ  ότι  έχετε  όρεξη  για  κουβέντα .  Εάν  θέλετε  μετά  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  όσοι  θέλετε  καθίστε  να  κουβεντιάσετε .   

 Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  35ο:  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καμία  ερώτηση ;   

 

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα   

στους  Ελληνική  Αποστολική  Εκκλησιά  της  Πεντηκοστής  

  Νταούδη  –Τοπάλη  Κων /νο  και  ΕΜΒΠ  ΕΤΕ  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  66/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 για  τον  μήνα  Ιανουάριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ  συνάδελφοι ,  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  συνάδελφοι ,  υπήρχε  μια  ημερίδα  για  την  διαχείριση  των  

… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας  παρακαλώ  λίγο  ησυχία .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  εγκρίνουμε  την  μετάβαση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

. .εγώ  έτσι  και  αλλιώς  θα  πάω  αλλά  αφού  θα  πάω  να  μου  εγκρίνετε  τα  

έξοδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγκρίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

 από  τις  31 Ιανουαρίου  2016 έως  1 Φεβρουαρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  67/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του   εντεταλμένου   
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Δημ .  Συμβούλου  κ .  Χράπα  Παντελή  από  1 έως  3 Φεβρουαρίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  68/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  για  τον  μήνα  Ιανουάριο  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  

 για  τις  12 και  13 Ιανουαρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  69/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λήξη  της  συνεδρίασης .  Όσοι  θέλουν  ας  καθίσουν  να  κουβεντιάσουν .   

 Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25HΣ  ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ  2017 

207

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  λύθηκε  η  

συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφηκε .  

 

 

25-2017:  Έγκριση  ή  μη  της  απάντησης  του  κ .  Δημάρχου  στο  με  αρ .  

πρωτ .  Φ .     914.2/38/Γ /4593 Σ .1044/16-11-2016 έγγραφο  

του  Δ /ντή  του  Τ .ΕΘ .Α .     Υποστρατήγου  Γεωργίου  

Σταθιά ,  με  θέμα  ¨Αξιοποίηση  στρατοπέδων  Εμμ .    Παπά  και  

Παπαλουκά  στις  Σέρρες¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

26-2017:  Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καθορισμού  

τιμήματος     εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  

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

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Μυστακίδης  Π .  

 

27-2017:  Ορισμός  μελών  για  την  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

μικρών  έργων  των    οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  

5.869,41 € έτους  2017 σύμφωνα  με  τις    διατάξεις  της  παρ .  2 του  

άρθρου  15 του  Π .Δ .  171/1987, όπως  τροποποιήθηκε    με  το  Π .  

.  229/1999. 
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

28-2017:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2017 

σύμφωνα  με  την    παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016, της  

Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

29-2017:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :     ¨Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  κατασκευές  στο  3ο  

Γυμνάσιο  Σερρών¨ .   

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚΤ:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

θησαυρού  στο    

1/2/2017  αγρόκτημα  ¨Κρίνος¨  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

30-2017:  Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για  το  έτος  

2017 σε  εφημερίδες    και  περιοδικά .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

31-2017:  Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσιών :  

α)  δαπάνες  ενοικίασης  μικροφωνικής  -  φωτισμού ,  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  και  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  
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32-2017:  Ομοίως :  επιλογή  εταιρείας  ταχυμεταφορών  για  την  

μεταφορά  επιστολών  και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

33-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  διαιτησίες  και  

κριτές  αθλητικών    εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Μπιτζίδου  Σ .  

 

34-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  και  προμηθειών  

για  ¨έξοδα     πολιτιστικών  -  κοινωνικών  -  αθλητικών  και  

λοιπών  δραστηριοτήτων¨ .   

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Μπιτζίδου  Σ .  

 

35-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  φαρμάκων  και  ειδών ,  για  

το  κυνοκομείο  του    Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Χ .  

 

36-2017:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2016 για  

τον  έλεγχο     υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  2016.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γαλάνης  Στ .  

 

37-2017:  Έγκριση  εκμίσθωσης  ιδιωτικής  και  πιστοποιημένης  

αποθήκης  για  τις  ανάγκες    αποθήκευσης  και  διανομής  των  
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προϊόντων  του  προγράμματος  επισιτιστικής    και  βασικής  υλικής  

συνδρομής ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  ΤΕΒΑ .  

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

38-2017:  Έγκριση  συντήρησης  -  υποστήριξης  συστήματος  του  

κοινωνικού      ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  

συστήματος  του  Δήμου  Σερρών .      Εισηγήτρια :  Η  

αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

39-2017:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 και  

ψήφιση  πίστωσης     συνεχιζόμενης  υπηρεσίας  του  

Τμήματος  Αγροτικής  και  Κτηνοτροφικής     Παραγωγής  

και  Αλιείας  του  Δήμου  Σερρών  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Χ .  

 

40-2017:  Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 που  αφορά  δημιουργία  ΚΑΕ  εσόδων  –

εξόδων   κρατήσεων  (Αναμ .  7η  )  

 

41-2017:  Ομοίως  που  αφορά  απομείωση  ποσών  των  

συγχρηματοδοτούμενων  δράσεων  κλπ  για  το  έτος  2017 

(Αναμ .  8η  )  

 

42-2017:  Ομοίως  που  αφορά  συνεχιζόμενη  δαπάνη  (  Αναμ .  10η  )  
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43-2017:  Ομοίως  που  αφορά  απομείωση /ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων  –

εξόδων  (Αναμ .  15η)  

 

44-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  ΚΑΕ  εσόδων  της  αρ .  849/2016Α  ΔΣ  

λόγω  εκ     παραδρομής  εγγραφής  λανθασμένου  ΚΑΕ .   

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

45-2017:  Απολογισμός  δράσεων  του  Τμήματος  Τουρισμού  έτους  2016 

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

46-2017:  Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  Marketing 

plan του  Δήμου    Σερρών  έτους  2017 

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .   

 

47-2017:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  

τουρισμού  στο     εξωτερικό  κατά  το  έτος  2017 και  διάθεση  

σχετικής  πίστωσης  

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .   

 

48-2017:  Έγκριση  δημιουργίας  έντυπου  υλικού  προβολής  

προσκυνημάτων      περιηγήσεων  και  διοργάνωσης  5ου  

φεστιβάλ  μπουγάτσας .   

  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

49-2017:  Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  

νέας .  
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  Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

50-2017:  Έγκριση  έντοκης  κατάθεσης  του  χρηματικού  υπολοίπου  του  

Δήμου  Σερρών    σε  λογαριασμό  πιστωτικού  ιδρύματος .   

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

51-2017:  Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

52-2017:  Έγκριση  εκ  νέου  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  

του  υπ’  αριθμ .  1199   αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σκουτάρεως .   

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

53-2017:  Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  σε  οικόπεδο  

στην  περιοχή  

  Ιμαρέτ  -  Άνω  Καμενίκια .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

54-2017:  Έγκριση  μελετών  των  έργων :  

α)  Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   στην   

περιοχή   Αγ .  Αναργύρων  πόλης  Σερρών  έτους  2016   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  
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55-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  

ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

 

56-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  (ως  προς  την  ειδική  

συγγραφή  υποχρεώσεων)    και  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου :  

¨Συντήρηση  κοιμητηρίων  Δήμου  Σερρών    έτους  2016¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

57-2017:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  των  έργων :  

α)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2016 

 

58-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  

Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016  

 

59-2017:  Ομοίως  του  έργου :   Κατασκευή  πεζοδρομίων  και   βελτίωση   

δημοτικών   οδών  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

60-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :     ¨Επισκευές  -  συντηρήσεις  στο  

12ο  νηπιαγωγείο  Σερρών ,  στα  νηπιαγωγεία     Ελαιώνα  και  

Προβατά  και  στο  Δημ .  Σχολείο  Άνω  Μητρουσίου¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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61-2017:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  

¨Εργασίες  κατασκευής    υγρομόνωσης  κτηρίου  

αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

62-2017:  Έγκριση  διαγραφής  χρεών :  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

63-2017:  Ομοίως   από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

64-2017:  Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων  σύμφωνα  με    την  υπ '  αριθμ .  128/2016 απόφαση  

της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

65-2017:  Τροποποίηση  της  336/2015 Κανονιστικής  Απόφασης  Δημ .  

Συμβουλίου  ως    προς  το  σκέλος  της  επιβάρυνσης  από  τον  Δήμο  

της  τοποθέτησης  της     ανάλογης  σήμανσης  στις  

χορηγούμενες  εφεξής  ιδιωτικές  θέσεις  στάθμευσης    ΑΜΕΑ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

66-2017:  Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  στους  

Ελληνική  Αποστολική  Εκκλησιά  της  Πεντηκοστής   Νταούδη  

–Τοπάλη  Κων /νο  και  ΕΜΒΠ  ΕΤΕ   
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67-2017:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   από  τις  

31 Ιανουαρίου  2016 έως  1 Φεβρουαρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

68-2017:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του   εντεταλμένου  Δημ .  

Συμβούλου  κ .  Χράπα  Παντελή  από  1 έως  3 Φεβρουαρίου   

 

69-2017:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  για  τις  12 

και  13 Ιανουαρίου  2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

70-2017:  Έγκριση  δαπάνης  για  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  

λόγω  κήρυξης  όλων   

ΚΑΤ .   των  Δήμων  της  Περιφέρειας  Σερρών  σε  κατάσταση  

έκτακτης  ανάγκης  εξαιτίας  των  έντονων  καιρικών  

φαινομένων  (χιονοπτώσεις  -παγετός)  από  7/1 έως  

23/1/2017. 

 

71-2017:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίηση  της  

πράξης  Κέντρο   

ΚΑΤ .  Κοινότητας   Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  στο  

πλαίσιο  του  Ε .Π .  ‘Κεντρική  Μακεδονία’  Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞΟΡΒ  «Προώθηση  της  κοινωνικής  

ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  ΕΚΤ .  

 

72-2017:  Ανάκληση  της  υπ’   αριθ .  18/2017 απόφασης  Δ .Σ .  περί  

¨Γνωμοδότηση  σχετικά   
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ΚΑΤ .  με  τις  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  θησαυρού  στο  

αγρόκτημα  Μαρμαρά  (Ραχωβίτσα)  Δήμου  Σερρών  

 

73-2017:  Έγκριση  προγραμματισμού  προσλήψεων  τακτικού  

ανταποδοτικού  χαρακτήρα   

ΚΑΤ .   για  την  αντιμετώπιση  των  αναγκών  του  Δήμου  μας .   

 

 

…………………………….……. 

…………………….. 

 

 

Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ο υ  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

  Φωτιάδης  Στέφανος  και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  1ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

  Δρίγκα  Χρυσούλα  και  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης  αποχώρησαν  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  8ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  
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  Τσαλίκογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  18ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Χασαπίδης  Κων /νος  και  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησαν  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  21ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

…………………………………… 

……………………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ      …………………. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    …………………. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      …………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       …………………. 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      …………………. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       …………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       …………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………. 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      …………………. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      …………………. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………………. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………………. 
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