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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 11/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 21η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 11/15-06-2017 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 32, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κ.κ. Γεώργιος Ανεστούδης και Δημήτριος Δερµεντζής. 

 

  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 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

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

α)  Ολοκλήρωση Κοινοτικού καταστήματος Ορεινής για τη συστέγαση 

 υπηρεσιών β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο 

 Δήμο Σερρών, γ) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο  

 Δημοτικό Σχολείο Σερρών)  και δ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου 

 Σερρών, έτους 2016.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

                        με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2016¨.  

                         Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου 

 

ΘΕΜΑ 3ο:    Έγκριση μεταστέγασης του 4ου  Νηπιαγωγείου Σερρών σε ιδιόκτητο κτήριο  

  του Δήμου Σερρών  

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Περί δημοτικής έκτασης στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά εντός της οποίας  

  βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ¨Κ.Τ.Ε.Α.Λ. ΑΕ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου  

  Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες  

  βιβλιοθήκης και πληροφόρησης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 376/2017 Α. .Σ.: ¨Έγκριση   

  απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση  

  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

6 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρόφο του  

  Δήμου μας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Περί μη βεβαίωσης οφειλής σε επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών, λόγω 

  ανωτέρας βίας. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού  

  διάκοσμου για το Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 που αφορά την παροχή  

  υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της  

  πράξης ¨Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου  

  Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για προμήθεια καυσίμων, 

  για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης Κεντρικού Πάρκου για ανάπτυξη 

  τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/2017 απόφαση της  

  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨Πολιτεία των 

  Ευχών¨, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2017 απόφαση της Επιτροπής  

  Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

  α) στον κ. Τσιρίκα Αθανάσιο 

  β) στην κ. Τσιρίκα-Δασκαλοπούλου Αικατερίνη κα 

  γ) στον κ. Αμπατζίδη Ιπποκράτη, στην περιοχή Άνω Καμενίκια - Ιμαρέτ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 152/2017 Α. .Σ. και λήψη νέας απόφασης για την 

  δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής στέγης.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 4/2010 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου 

  Ορεινής, για όσους δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

  187 του Ν. 3463/2006. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 

  Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. και Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτηρίων και 

  β) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων στην οδό Βοσπόρου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση  

  σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών: 

  α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών, 

  έτους 2016¨, 

  β) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωσης  

  προσβασιμότητας, έτους 2016 και 
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  γ) 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, έτους 

  2016¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων: 

  α) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτιρίου Αυτοκινητοδρομίου Σερρών 

  κα β) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Δημ.  

  Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, για το μήνα Ιούνιο.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση συμμετοχής σε ημερίδα για την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης JASPERS-ΕΕΤΑΑ 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Για διαγραφή χρηματικών καταλόγων του έτους 2017. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του ΄16 στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

……………………… 

…………….. 
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11Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Ξεκινάει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  ανακοινώσεις  

από  την  πλευρά  του  κ .  Δημάρχου .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  ανακοινώσεις  θέλω  να  κάνω  για  ενημέρωση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 Η  πρώτη  ανακοίνωση  έχει  σχέση  με  το  θέμα  της  εισφοράς  σε  

χρήμα  για  την  πράξη  εφαρμογής  στο  Αλιμπέκιο  και  η  δεύτερη  με  το  

θέμα  των  στρατοπέδων .   

 Για  το  θέμα  της  εισφοράς  σε  χρήμα ,  της  πράξης  εφαρμογής  του  

Αλιμπέκιου ,  όπως  γνωρίζετε  πριν  από  δυο  περίπου  μήνες  

επισκεφτήκαμε  τον  Υπουργό ,  ο  οποίο  μας  είπε  ότι  θα  δει  την  πρότασή  

μας  και  θα  μας  απαντήσει .   

 Επί  δυο ,  δυόμιση  μήνες  από  τότε  και  μέχρι  και  χθες  και  

παραστάσεις  στο  Υπουργείο  έχω  κάνει  και  τηλέφωνα  τους  παίρνω ,  

μιλάω  με  την  σύμβουλό  του  την  κ .  Ζίφου  και  τα  λοιπά  και  το  θέμα  

είναι  στάσιμο .  Δεν  έχουν  κάνει  τίποτα .  Μου  λένε  ότι  περίμενε ,  θα  

δούμε ,  αφορά  όλη  την  Ελλάδα  και  θα  το  εξετάσουμε  συνολικά  και  τα  

λοιπά .   

 Θέλω  να  σας  πω  δηλαδή  ότι  μέχρι  και  αυτή  την  στιγμή  δεν  

υπάρχει  κάτι  νεότερο  γι '  αυτό  το  θέμα ,  παρά  τις  επανειλημμένες  

οχλήσεις  μου  στο  Υπουργείο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

10 

 Το  δεύτερο  θέμα ,  που  έχει  σχέση  με  τα  στρατόπεδα ,  την  

Παρασκευή  που  μας  πέρασε  με  πρωτοβουλία  της  υπουργού  

Μακεδονίας-Θράκης  της  κ .  Μαρίας  Κόλλιας-Τσαρουχά ,  έγινε  μια  

συνάντηση  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  με  τον  Υπουργό  Εθνικής  

Άμυνας  τον  κ .  Καμμένο  για  το  θέμα  των  στρατοπέδων .   

 Όπως  σας  είχα  ενημερώσει  στο  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

σας  είχα  δώσει  για  ενημέρωσή  σας  επιστολές  που  είχα  στείλει  τόσο  

στο  υπουργό  Εθνικής  Άμυνας  όσο  και  στο  γραφείο  του  Πρωθυπουργού  

που  είναι  στην  Θεσσαλονίκη  αλλά  και  στον  Διευθυντή  του  Τ .ΕΘ .Α . .  

Στον  υπουργό  και  στο  γραφείο  του  Πρωθυπουργού  έλεγα  το  ιστορικό  

όσο  γινόταν  πιο  σύντομα  και  ρωτούσα  τι  θα  γίνει ,  διότι  το  θέμα  που  

είχε  μείνει ;  Υπέγραψαν  τα  τρία  μέλη  από  τα  έξι  της  Επιτροπής  και  

απομένουν  άλλα  τρία  μεταξύ  των  οποίων  είναι  και  ο  υπουργός .  

Έγινε  αυτή  η  συνάντηση .  Θα  έλεγα  ότι  ήταν  σε  καλό  κλίμα .  Αυτό  

που  μου  είπε  ο  Υπουργός  είναι  ότι  έχει  δώσει  και  στους  δικούς  του  

νομικούς  συμβούλους  πριν  υπογράψει  να  εξετάσουν  το  θέμα ,  να  του  

πουν  τι  ακριβώς  συμβαίνει  και  μετά  θα  πάρει  την  απόφασή  του .   

Ζήτησε  κάποιες  διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  μελέτη  

βιωσιμότητας  που  είχαμε  παραδώσει  και  στην  μελέτη  βιωσιμότητας  

υπήρχε  και  μια  ανάλυση  τεχνοοικονομική  σχετικά  με  το  όφελος  που  

προκύπτει  υπέρ  του  Στρατού  για  τα  45 στρέμματα  που  

πολεοδομούνται .   

Εκεί  είχε  κάποια  διευκρίνηση  και  μάλιστα  επιτόπου  πήρα  και  τον  

Παύλο  τον  Μυστακίδη  που  αυτός  είχε  κάνει  αυτή  την  οικονομοτεχνική  

ανάλυση  και  μίλησε  και  με  τον  ίδιο  τον  Υπουργό  και  έδωσε  κάποιες  

εξηγήσεις .  Τέλος  πάντων ,   πάνω  σε  αυτό  θα  τους  δώσουμε   και  ότι  

άλλες  εξηγήσεις  θέλουν .   
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Εκεί  βρίσκεται  και  το  θέμα  των  στρατοπέδων .  Μετά  με  την  

συνάντηση  που  κάναμε  θα  έλεγα  ότι  ήταν  σε  καλό  κλίμα .  Ασφαλώς  

στην  Ελλάδα  ζούμε  και  εάν  δεν  πέσουν  υπογραφές  δεν  μπορείς  να  

είσαι  ποτέ  σίγουρος  και  για  τίποτα .  Ελπίζω  να  πρυτανεύσει  η  λογική  

και  να  πάνε  όλα  καλά ,  όμως  εάν  δεν  πέσουν  οι  υπογραφές  εγώ  δεν  

μπορώ  να  ησυχάσω ,  διότι ,  δυστυχώς ,  είμαστε  στην  Ελλάδα .  

Αυτά  έχω  να  πω  για  ενημέρωσή  σας  σχετικέ  με  αυτά  τα  δυο  

θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάποιες  ανακοινώσεις ,  κάποιες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  

κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Ηλίας  και  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη ,  

ο  κ .  Χασαπίδης .  Ξεκινάμε .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ως  παράταξη  προτείνουμε  την  έκδοση  ψηφίσματος  

πανομοιότυπη ,  θα  έλεγα  με  αυτό  των  δημάρχων  του  Νομού ,  όπου  

πραγματικά  να  εκφράζουμε  την  απογοήτευσή  μας  και  την  πικρία  μας ,  

διότι  μετά  από  δέκα  χρόνια  τριών  πτωχεύσεων  εταιρειών ,  μετά  από  

αυτή  την  τεράστια  ταλαιπωρία  για  τους  Σερραίους ,  χωρίς  να  υπάρχει  

παράπλευρο  δίκτυο  που  είναι  υποχρέωση  και  εάν  αυτό  δεν  συμβαίνει  

δεν  μπορεί  κανείς  να  επιβάλει  διόδια ,  διότι  αυτό  λέει  η  νομοθεσία  ,  για  

τους  Σερραίους  δηλαδή ,  τουλάχιστον  η  μια  θέση  διοδίων  εδώ  στο  

Στρυμονικό  είναι  άκρως  παράνομη  και  το  αίτημα  της  παράταξης  είναι  

να  συνταχθεί  από  κοινού ,  νομίζω  μας  εκφράζει  όλους ,  ένα  κείμενο  το  

οποίο  να  δηλώνει  την  άρνησή  μας  και  να  ζητούμε  την  κατανόηση  και  

να  πάει  στο  Υπουργείο  Μακεδονίας ,  στην  υπουργό  αλλά  και  στην  

εκπρόσωπο  του  πρωθυπουργού  απευθείας  και  στους  άλλους  φορείς ,  
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διότι  το  αίτημα ,  όπως  και  στο  Επιμελητήριο  και  άλλοι  φορείς  

καταθέσανε  είναι  άκρως  δίκαιο .  Απόλυτα  δίκαιο  για  τους  Σερραίους  

και  μας  αδικεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θέλετε  να  απαντήσετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  πριν  από  λίγες  ημέρες  συναντηθήκαμε  οι  δήμαρχοι  της  

περιφερειακής  ενότητας  Σερρών  και  βγάλαμε  μια  ανακοίνωση  που  την  

στείλαμε  στον  Υπουργό  και  ζητάμε  μάλιστα  από  τον  Υπουργό  ή  να  

έρθει  εδώ  επιτόπου  για  να  συζητήσουμε  το  θέμα  ή  να  μας  δεχθεί  στο  

Υπουργείο .   

 Δεν  ξέρω  εάν  είδατε  αυτή  την  ανακοίνωση .  Εάν  θέλετε  να  γίνει  

μια  Επιτροπή  από  τις  παρατάξεις ,  πάρτε  αυτή  την  ανακοίνωση ,  

προσθέστε ,  αφαιρέστε  ή  κάνετε  καινούργια  και  ευχαρίστως  υπό  μορφή  

ψηφίσματος  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  την  στείλουμε  και  αυτό  το  

ψήφισμα  στον  υπουργό  και  σε  άλλους  φορείς .  Ευχαρίστως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ολοκλήρωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  το  διάβασα  το  κείμενο ,  θεωρώ  όμως  ότι  πρέπει  να  προσθέσουμε  

και  αυτό  που  ανέφερα ,  ότι  δεν  υπάρχει  παράπλευρο  δίκτυο ,  όπως  

οφείλει  όταν  υπάρχει  κλειστός  αυτοκινητόδρομος  και  θεωρώ  ότι  

υπάρχει  δυνατότητα ,  τουλάχιστον  κατά  το  ήμισυ  να  απαλλάξουμε  τους  
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Σερραίους .  Συν  όλα  τα  άλλα  επιχειρήματα  τα  οποία  πολύ  ορθά  είναι  

αποτυπωμένα  στο  κείμενο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  λέω ,  εάν  θέλετε  από  κάθε  παράταξη  ένα  άτομο  αύριο  να  βρεθείτε  

και  προσθέστε  ότι  θέλετε  ή  αφαιρέστε .  Και  να  το  στείλουμε  και  υπό  

μορφή  ψηφίσματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια  θα  είναι  η  Επιτροπή  και  τι  ώρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  δώσω  εγώ  ή  επί  του  θέματος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  θέματος  θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;  Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  πήραμε  απόφαση  σαν  ΠΕΔ  και  καλούμε   σαν  

διαμαρτυρία  αλλά  δεν  έχει  καμία  σημασία  η  διαμαρτυρία  σε  μια  

κυβέρνηση  που  δεν  ακούει .  Εγώ  νομίζω  και  δώσαμε  την  κατεύθυνση  

γιατί  σαν  ΠΕΔ  δεν  μπορούμε  να  στραφούμε  νομικά΄ ,  πρέπει  ο  Δήμος  

Σερρών  μαζί  με  τους  δήμους  τους  άλλους  να  κάνουμε ,  να  προσφύγουμε  

νομικά .  Να  κάνουμε  μηνύσεις  και  στο  Υπουργείο  και  στον  κ .  Σπίρτζη .  

Αλλιώς  δεν  υπάρχει .  

 Ήδη  η  κυρία  Τσανάκα  στην  Καβάλα  έχει  κινήσει  την  διαδικασία  

και  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  πάμε  σε  αυτή  την  κατεύθυνση .  Το  να  

στέλνουμε  χαρτιά  σε  αφτιά  που  δεν  ακούνε  δεν  έχει  και  κανένα  νόημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  πρότασή  σας  κ .  Φωτιάδη ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  στην  κατεύθυνση  αυτή  της  σκλήρυνσης  και  η  

προσθήκη  που  ζητώ  και  νομίζω  θα  γίνει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

από  την  Επιτροπή  που  θα  προκύψει ,  είναι  να  προσθέσουμε  ότι  στο  

τμήμα ,  στο  μεσοδιάστημα  μέχρι  και  το  πλάγιο ,  αυτό  που  λένε ,  διότι  

εκεί  στην  ανηφόρα  πριν  την  Θεσσαλονίκη ,  που  εκεί  μπορούν  να  μας  

πουν  ότι  υπάρχει  παράπλευρος ,  αυτό  το  κομμάτι  όμως  που  μας  

ενδιαφέρει  άμεσα  και  είναι  άδικο  και  για  τους  Σερραίους  που  

κινούνται  εντός  του  Νομού ,  έτσι  να  το  πω ,  θα  απαλλαχθούν ,  

τουλάχιστον  από  αυτό ,  διότι  δεν  υπάρχει  παράπλευρος  δρόμος .    

Νομικά  δηλαδή  υπάρχει  έρεισμα  να  πατήσουμε  και  να  

προχωρήσουμε  και  σε  αυτή  την  πρόταση  που  είπε  ο  συνάδελφος ,  

μήπως  βρούμε  χώρο  νομικό… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  μην  υπάρξει  καμία  παρεξήγηση ,  ελάτε  αύριο ,  γράψτε  τι  ακριβώς  

θέλετε ,  να  το  προσθέσουμε  σε  αυτή  την  ανακοίνωση  και  να  το  

στείλουμε  υπό  μορφή  ψηφίσματος .  Ελάτε  με  τον  Πρόεδρο  αύριο ,  φέρτε  

το  γραμμένο  να  το  προσθέσουμε  και  να  το  στείλουμε .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  να  εξετάσουμε  και  την  πρόταση  του  κ .  

Στεργίου  για  εάν  μπορούμε  να  προσφύγουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θέλετε  να  το  κανονίσουμε  για  αύριο ;  Να  το  κανονίσουμε  από  

αυτή  την  στιγμή ;    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αύριο  ίσως  όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  Παρασκευή ;  Πείτε  μου  για  να  σας  περιμένω .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  Παρασκευή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρασκευή  10:00΄η  ώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνω  την  πρόταση  και  στους  υπόλοιπους  συνδυασμούς .  Από  την  

πλευρά  σας  ένας  εκπρόσωπος .  Κύριε  Μηλίδη  θα  έχετε  έναν  

εκπρόσωπο ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  η  ώρα ,  κ .  Αναστασιάδη ,  δέκα  η  ώρα  την  Παρασκευή .  Είναι  

ξεκάθαρο .  Δέκα  η  ώρα .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Ωραία .  Οι  υπόλοιποι .  Κύριε  

Αναστασιάδη  και  κ .  Καρύδα  θα  είστε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Και  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Το  έχει  δηλώσει .  Και  ο  κ .  Γκότσης  από  

την  πλευρά  να  είστε  κ .  Γκότση .  Ωραία ,  10:00΄  η  ώρα  να  είστε  εκεί  σας  

παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  είναι  και  ο  κ .  Στεργίου  εάν  θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  κ .  Στεργίου  σαν  εκπρόσωπος  από  την  ΠΕΔ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Γκότση .  Κύριε  Στεργίου  10:00΄  η  ώρα  την  Παρασκευή .  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση .  Από  τα  μέσα  ενημέρωσης  προέκυψε  ότι  

υπάρχει ,  να  μην  την  πω  αντιδικία ,  μια  άρνηση  όμως  παραχώρησης  

τμήματος  της  πλατείας  Ελευθερίας .  Είδα  μια  διαμαρτυρία  του  

Επιμελητηρίου .  Περίμενα  να  υπάρχει  μια  ενημέρωση .  Σε  τι  συνίσταται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θέλετε  να  απαντήσετε  ή  θα  το  αφήσετε  στο  άλλο  

συμβούλιο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τον  λόγο  στον  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  διαβάζουμε  στον  τύπο  και  το  ξέρουμε  κιόλας  ότι  

για  τις  συνδέσεις  στο  αποχετευτικό  Μητρουσίου  και  Σκουτάρεως  λήγει  

η  προθεσμία  30 Ιουνίου .   

 Επειδή  γνωρίζω  ότι  υπάρχει  μεγάλη  οικονομική  δυσπραγία ,  

δυσκολεύονται  πάρα  πολύ  οι  άνθρωποι ,  ακόμα  και  για  ποσά  μικρά  που  

δεν  είναι  τόσο  μικρά ,  ήθελα  να  ρωτήσω ,  είδα  που  ο  Πρόεδρος  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κάνει  εκκλήσεις ,  το  διαβάζω ,  τι  μέλει  γενέσθαι ;  Γιατί  

πιστεύω  προσωπικά  και  νομίζω  όλοι  μας  εδώ  μέσα  ότι  δεν  θα  πάμε  

όλοι  μέχρι  30 Ιουνίου .  Υπάρχουν  κυρώσεις ,  υπάρχει  κάτι  άλλο  που  

μπορεί  να  γίνει ;  Τι  προτίθεται  να  κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . :  

Σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  και  τον  κανονισμό  η  προθεσμία  των  

ατομικών  συνδέσεων  λήγει  τέλη  Ιουνίου .  Σε  δέκα  μέρες .  Ο  Κανονισμός  

και  η  νομοθεσία  μιλάει  για  αρκετά  υψηλά  πρόστιμα ,  γι '  αυτό  και  

κάναμε  έκκληση  προς  τους  κατοίκους  να  έρθουν  να  κάνουν  την  αίτηση  

σύνδεσης .   

 Τώρα  από  εκεί  και  μετά  εάν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι ,  το  

εξετάζουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  έχουμε  κάποιο  σχέδιο ,  γιατί  εγώ  θεωρώ  και  πάλι  

το  λέω ,  δεδομένο  ότι  δεν  θα  ανταποκριθούν .  Είναι  σίγουρο .  Δεν  ξέρω  

πόσο  τοις  εκατό  των  κατοίκων  έχει  κάνει  συνδέσεις ,  νομίζω  είναι  πολύ  

μικρό  το  ποσοστό .  Έχετε  κάτι ;  Υπάρχει  κάποια  εναλλακτική  λύση ;  

Κάποια  παράταση  ενδεχομένως ;  Υπάρχουν  τέτοιες  δυνατότητες  ή  είναι  

ασφυκτικά  τα  χρονοδιαγράμματα  που  δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα  άλλο ;  

Γιατί  τότε  μπαίνουμε  σε  γεγονότα  τα  οποία  είναι  και  πολύ  δυσάρεστα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . :  

Σίγουρα  θα  είναι  πολύ  δυσάρεστα .  Έχει  συνδεθεί  μόνο  το  20% και  στα  

δυο  χωριά .  Η  νομοθεσία  και  ο  Κανονισμός  είναι  πολύ  αυστηρός .  Το  

εξετάζουμε .  Ότι  καλύτερο  μπορούμε  θα  το  κάνουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω ,  κ .  Μηλίδη  και  να  πω ,  είναι  δικαιολογημένοι  οι  

προβληματισμοί  που  θέτετε .  Και  σε  μας  υπάρχουν  αυτοί  οι  

προβληματισμοί  λόγω  της  οικονομικής  κρίσης  και  αυτό  έχω  πει  στον  

Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  να  εξαντληθούν  όλες  οι  δυνατότητες  που  μας  
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δίνει  ο  νόμος  για  να  μπορέσουμε ,  ας  πούμε ,  με  τους  ανθρώπους  αυτούς  

να  επικοινωνούμε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  και  να  τους  κάνουμε  ότι  

διευκολύνσεις  μπορούμε  μέσα  στο  πλαίσιο  του  νόμου  όμως .  Δεν  

μπορούμε  να  ξεφύγουμε  και  από  το  πλαίσιο  του  νόμου ,  διότι  βλέπετε  

τι  γίνεται .  Μπορεί  να  έρθει  κάποιος  να  κάνει  μια  καταγγελία  και  θα  

πηγαίνουμε  στα  δικαστήρια  πάλι  όλοι  μαζί ,  όπως  καλή  ώρα  τώρα  51 

αιρετοί  θα  καθίσουν  στο  σκαμνί .   

 Ότι  δυνατότητα  μας  δίνει  η  νομοθεσία  θα  την  εξαντλήσουμε  για  

να  τους  διευκολύνουμε  τους  ανθρώπους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι  θέλουν .  Ότι  μπορούμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτή  είναι  και  η  πρόταση  η  δική  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  είναι  δικαιολογημένοι  οι  προβληματισμοί  που  θέτετε ,  

αλλά  ότι  δυνατότητα  μας  δίνει  ο  νόμος  θα  την  εξαντλήσουμε  για  να  

τους  διευκολύνουμε  τους  ανθρώπους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης  έχει  τον  λόγο .΄  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  τα  διόδια  που  αναφέρθηκε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  υποχρέωση  αυτή  είναι  

μνημονιακή  κύριε ;  Εάν  είναι  μνημονιακή  είναι  άχρηστο  ότι  και  να  

κάνουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  μνημονιακή .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν  είναι  μέσα  στο  μνημόνιο  τελείωσε ,  μην  το  ψάχνεις .  Όσο  για  το  

επιμελητήριο  πρέπει  να  ξέρεις  ότι  είναι  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  

δικαίου  και  δεν  έχει  δικαίωμα  κανείς  να  του  απαγορεύσει  να  κάνει  

χρήση  στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Δεν  είναι  ιδιώτης  έμπορας .   

Εκφράζει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  δίκαιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  το  κάνει  το  Επιμελητήριο .  Ιδιώτης  ζητάει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκφράζει  όλη  την  επαγγελματική  της  Ελλάδος .  Σας  παρακαλώ  να  το  

εξετάσετε  κανονικά  γιατί  δεν  ξέρει  ότι  είναι  δημοσίου  δικαίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  κουβέντα  θα  πω .  Θα  απαντήσω  συνολικά  στο  

ερώτημα  το  κ .  Φωτιάδη  στο  επόμενο  συμβούλιο .  Αναλυτικά  δηλαδή .  

Όμως  μπορώ  να  πω  αυτή  την  στιγμή  το  εξής .  Το  Επιμελητήριο  δεν  

ζήτησε  την  πλατεία  Ελευθερίας  για  να  κάνει  μια  δράση  το  

Επιμελητήριο .  Ζήτησε  την  πλατεία  Ελευθερίας  κάποια  μέλη  του  

Επιμελητηρίου ,  ιδιώτες  δηλαδή  να  κάνουν  μια  έκθεση .   

Γι '  αυτό  και ,  κ .  Φωτιάδη ,  επειδή  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  

ολοκληρωμένα  θα  σας  απαντήσω  στο  επόμενο  συμβούλιο ,  όμως  ζήτησε  

για  ιδιώτες  και  εκεί  δεν  μπορούμε  να  δώσουμε .  Υπάρχουν  οι  

κανονισμοί  που  το  απαγορεύει .  Θα  τα  πούμε  όμως  στο  επόμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

20 

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  τον  λόγο  αμέσως  μετά  τον  κ .  Χασαπίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  προηγείται ;  Μισό  λεπτό .  Κοιτάξτε ,  τώρα  δεν  υπάρχει  λόγος .  Ο  κ .  

Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  τρία  ερωτήματα  να  υποβάλλω .  Δυο  στον  Πρόεδρο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  ένα  στον  Αντιδήμαρχο ,  τον  αγαπητό  τον  Ηλία  τον  

Γκότση ,  τον  Αντιδήμαρχο  Έργων .   

 Σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  σε  ποιο  σημείο  βρισκόμαστε  

σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  αδειοδότηση  χρήσης  νερού  που ,  όπως  

γνωρίζετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχει  σχέση  και  με  την  ένταξη  νέων  έργων  

στο  Ε .Σ .Π .Α . .   

 Το  δεύτερο  έχει  να  κάνει ,  σε  ποιο  στάδιο  είναι ,  εάν  κατατέθηκε  

το  πόρισμα  του  πραγματογνώμονα  για  το  λεγόμενο  αποχετευτικό  των  

Καλών  Δέντρων ;  Αυτά  είναι  τα  δυο  ερωτήματα  που  θέτω  σε  σας .   

 Στον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  δεν  ξέρω  θα  απαντήσετε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μπορείτε  να  απαντήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . :  

Σχετικά  με  τις  άδειες  χρήσεις ,  έχουμε  υποβάλλει ,  το  γνωρίζετε ,  για  

όλα  τα  σημεία  υδροληψίας  στην  Διεύθυνση  Υδάτων  αιτήσεις .  Έχουνε  
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εξεταστεί  όλοι  οι  φάκελοι .  Ήδη  έχουν  πάρει  άδειες  για  επτά  σημεία  

και  σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  που  είχαμε  με  την  Διεύθυνση  Υδάτων  

δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα  και  με  τους  άλλους  φακέλους ,  είναι  

θέμα  χρόνου  να  έρθουν  οι  άδειες .   

 Τώρα  για  το  άλλο  ερώτημα  που  θέσατε ,  σε  επικοινωνία  που  

είχαμε  με  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ο  πραγματογνώμονας  είχε  ζητήσει  

μια  παράταση  μέχρι  στις  3 Ιουνίου .  Πέρασε  αυτή  η  προθεσμία ,  είχαμε  

πάλι  μια  επικοινωνία  και  από  ότι  μας  είπαν  έχει  ζητήσει  εκ  νέου  

παράταση  μέχρι  τα  μέσα  Ιουλίου ,  οπότε  περιμένουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  άλλη  ερώτηση  κ .  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Προς  τον  Αντιδήμαρχο  Έργων  θέλω  να  απευθυνθώ .  Τα  τελευταία  

χρόνια  επί  δημαρχίας  Πέτρου  Αγγελίδη  έχουν  γίνει  αρκετά  έργα  τα  

οποία  διευκολύνουν  την  κυκλοφορία  στην   πόλη .  Έχω  εντοπίσει  όμως  

και  νομίζω  το  εντοπίζουμε  πάρα  πολλοί ,  αυτοί  οι  κυκλικοί  κόμβοι  εάν  

είναι  στην  πρόθεση  της  Δημοτικής  Αρχής  και  της  Αντιδημαρχίας  να  

αλλάξει  την  προτεραιότητα ;    

Να  αλλάξει ,  γιατί  υπάρχουν  κάποιοι  κόμβοι  που  αντί  να  

διευκολύνουν ,  μποτιλιαρίζουν .  Όπως  είναι  αυτός  εκεί  στην  Βενιζέλου ,  

στον  Γατίδη  μπροστά ,  που  τον  περπατάω  κάθε  μέρα  σχεδόν  και  είναι ,  

επειδή  εισέρχεται  πολύ  κίνηση  από  την  29η ς  Ιουνίου ,  δεν  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  έχει  προτεραιότητα  ο  οδός  εκείνη .  

 Αλλά  υπάρχουν  και  άλλο  κόμβοι  Αντιδήμαρχε  που  δημιουργούν  

τέτοιο  πρόβλημα  .  Όχι  όλοι .  Εγώ  δεν  θα  έλεγα  όλοι ,  αλλά  υπάρχουν  

κάποιοι  κόμβοι  που  δημιουργούν .   
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 Είναι  στις  προθέσεις  της  Αντιδημαρχίας  να  αλλάξει  την  

προτεραιότητα  για  να  διευκολυνθεί  η  κίνηση  καλύτερα ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπα  να  σου  πω  την  άλλη  φορά  γιατί  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε  σας  παρακαλώ  πολύ  τώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  βεβαίως  και  είναι  στην  πρόθεσή  μας .  ήδη  γίνονται  οι  κινήσεις .  

Όλοι  οι  κόμβοι  όμως  δεν  παρουσιάζουν  τον  ίδιο  φόρτο  και  την  ίδια  

κίνηση .  Γίνονται  μετρήσεις .  Δηλαδή  δεν  είναι  απλό .  Ο  κάθε  κόμβος  

έχει  και  την  ιδιαιτερότητά  του ,  όπως  και  εσείς  το  είπατε .   

 Λοιπόν ,  έχουμε  επικοινωνία  με  την  Τροχαία ,  με  το  Υπουργείο  

και  τα  λοιπά  και  είμαστε  στην  κατεύθυνση  να  αλλάξει  αυτό  που  λέτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .  Να  ολοκληρωθεί  . . . .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ :  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Χράπα .  Να  ολοκληρωθεί  πρώτα  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  

και  εάν  θέλετε  κάτι  να  προσθέσετε  θα  σας  ακούσω ,  κ .  Αναστασιάδη .  

Κύριε  Χράπα  έχετε  τον  λόγο .  σύντομα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βεβαίως  σύντομα .  Κύριε  Χασαπίδη  με  όλη  την  εκτίμηση  που  έχω  στο  

πρόσωπό  σας ,  θα  πρέπει  να  δείτε  πριν  ξεκινήσουμε  αυτή  την  αλλαγή  

της  προτεραιότητας ,  θα  πρέπει  να  δείτε  τον  φόρτο  της  29η ς  Ιουνίου  και  

να  σκεφτείτε  το  ενδεχόμενο  ότι  εάν  έχει  εκεί  πέρα  υποχρεωτική  

παραχώρηση  της  προτεραιότητας  στην  Βενιζέλου ,  μέχρι  που  θα  φτάνει  

η  ουρά  επί  της  29η ς  Ιουνίου .  Αυτό  να  μας  πει  η  υπηρεσία  και  μετά  να  

προχωρήσουμε  σε  αλλαγές  προτεραιότητας ,  γιατί  ενδεχομένως  στην  

29η ς  Ιουνίου  να  φτάσει  η  ουρά  μέχρι  την  Μεραρχίας .  Ενδεχομένως .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρέ  μου  αυτό  μετράνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  πήρα  απάντηση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  απάντηση .  Αυτή  μπορούν  να  σας  δώσουν  κ .  

Αναστασιάδη .  Τι  να  κάνω  εγώ ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  απάντησε  από  εδώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  επόμενο  θα  απαντήσει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κατάλαβες  για  ποιο  πράγμα  μιλάω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Στο  επόμενο  θα  απαντήσει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  το  ερώτημά  μου  απευθύνεται  σε  σας .  Θα  θυμάστε ,  

υποθέτω ,  όπως  θυμάται  και  το  σώμα ,  σε  συνεδρίαση  του  Νοεμβρίου  

είχα  κάνει  μια  καταγγελία  για  παραποίηση  της  βούλησης  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  παραποίηση  πρακτικών  

βασικά .  Εξάλλου  το  παραδέχθηκε  και  ο  κ .  Ραμπότας  ότι  όντως  έγινε .   

 Με  έγγραφό  σας  21/11 ζητήσατε  την  διερεύνηση .  Με  επίσημη  

ενημέρωση  9/5ου  ενημερωθήκατε  για  το  τι  ακριβώς  συνέβη  και  με  βάση  

τα  στοιχεία  τα  οποία  έχω  εγώ ,  έχετε  και  εσείς  και  το  φωνητικό  και  το  

έντυπο ,  διαπιστώνεται  ότι  όντως  έγινε  παραποίηση  και  κατά  δήλωση  

του  κ .  Ραμπότα .   

 Ερώτημα .  Σε  ποιες  κινήσεις  έχετε  προβεί  μέχρι  τώρα ;  Ένα  το  

ερώτημα  και  δεύτερον ,  εάν  όχι  μέχρι  στιγμής ,  τι  προτίθεστε  να  κάνετε ;  

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  άρθρο  195 του  Κώδικα  όπως  και  το  άρθρο  142 

πάλι  του  Κώδικα .   

 Ευχαριστώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μου  φέρανε  κανένα  πόρισμα ,  τίποτα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  λέω ,  την  ενημέρωση  δεν  την  έχετε  στα  χέρια  σας  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάποιο  από  τα  κινητά  σας  σας  παρακαλώ  κλείστε  τα  ή  απομακρύνετέ  

τα  από  τα  μικρόφωνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  πρέπει  να  είναι  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  να  μας  πει .  

Εγώ  έδωσα  εντολή  για  προκαταρκτική  εξέταση .  Δεν  ξέρω ,  από  εκεί  και  

πέρα  δεν  μου  ήρθε  τίποτα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προκαταρτική  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει .  Απλώς  καταγραφή  γίνεται .  

Η  προκαταρκτική  έχει  μια  άλλη  διαδικασία .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μου  φέρανε  τίποτα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  συγχωρείτε  αλλά  εδώ  υπάρχει  πρόβλημα  εσωτερικής… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω ,  τι  να  σας  πω .  Παρόλο  που  προφορικά  και  άλλοι  μου  λένε  ότι  

τι  γίνεται  με  το  θέμα ;  Και  εγώ  το  μεταφέρω… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε  το  θέτω  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  μεταφέρω  αυτό  και  στον  Πρόεδρο  και  στην  Διευθύντρια  και  λέω  ότι  

ολοκληρώστε  την  διαδικασία .  Δεν  έχω  τίποτα  στα  χέρια  μου  εγώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν  θέλετε  να  σας  τα  φέρω  αύριο  εγώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  έχει  νόημα  να  μου  τα  φέρετε .  Θα  μου  τα  φέρει  η  υπηρεσία  

αυτά .  Θα  μου  τα  φέρει  ο  Πρόεδρος .  Έδωσε  μια  εντολή  για  
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προκαταρκτική .  Περιμένω  το  πόρισμα .  Αυτό  πρέπει  να  μου  φέρουν ,  το  

πόρισμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  προχωρούμε  σε  τρία  κατεπείγοντα  θέματα .  Την  έγκρισή  σας ,  

κύριοι  συνάδελφοι .   

 Πρώτον .  Έγκριση  συμμετοχής  σε  ημερίδα  για  την  εφαρμογής  της  

αστικής  ατζέντας  της  Ε .Ε .  που  διοργανώνεται  από  την  Ευρωπαϊκή  

Τράπεζα  Επενδύσεων ,  την  Ελληνική  Εταιρεία  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  

Αυτοδιοίκησης .   

 Ένα  δεύτερο .  Για  διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  του  έτους  

2017.   

 Και  ένα  για  τους  ορκωτούς  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όσον  αφορά  

υπήρχε  μια  προσφορά .   

 Συμφωνείτε  να  τα  συζητήσουμε ;   Επειδή  τις  ημερομηνίες  δεν  

μπορούν  να  τις  προλάβουν ,  γι '  αυτό  τα  φέρνω  υπό  την  μορφή  του  

κατεπείγοντος .  

 Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη ,  νομίζω  έχουμε  και  ένα  αίτημα  από  τον  κ .  

Χατζημαργαρίτη  αλλά  όχι ,  είναι  μέσα .  Μην  ανησυχείτε .  Είναι  με  τις  

αναμορφώσεις .   

 Λοιπόν ,  το  πρώτο  θέμα ,  κύριε  Καρπουχτσή .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Έγκριση  συμμετοχής  σε  ημερίδα  για  την  εφαρμογής  της  αστικής  

 ατζέντας  της  Ε .Ε .  που  διοργανώνεται  από  την  Ευρωπαϊκή   

Τράπεζα  Επενδύσεων ,  την  Ελληνική  Εταιρεία  Τοπικής   

Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης .  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς  ενημέρωσή  σας  ήταν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  έχετε  να  ρωτήσετε  κάτι ,  ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  κάποιες  ερωτήσεις ,  σας  το  στείλαμε  προς  ενημέρωσή  σας .  

Κατά  την  διάρκεια  του  συμβουλίου  θα  σας  επιδοθεί  και  η  πρόκληση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  επόμενη  Τρίτη  το  μεσημέρι .  Επανάληψη  ακριβώς  με  τα  ίδια  

θέματα  της  συνεδρίασης .  Διότι  Τετάρτη  είναι  και  παραμονή  της .  

Σκέφτηκα  για  την  Παρασκευή  να  σας  προτείνω ,  Παρασκευή  είναι  η  

τελευταία  μέρα  της  εβδομάδας ,  οι  περισσότεροι  πιθανόν  να  λείπετε .  

Την  Δευτέρα  είναι  δύσκολη  μέρα  θα  λείπω  και  εγώ  και  την  Τετάρτη  

είναι  και  παραμονή  της  29η ς  Ιουνίου .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Όχι  απλώς  το  διερευνήσαμε ,  το  παρακολουθώ  από  την  πρώτη  

στιγμή .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  θέλετε  να  κάνετε  καμία  ερωτήσεις  είμαστε  στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .  Επειδή  και  ο  χρόνος  είναι  περιορισμένος ,  ευχαριστώ  

πολύ .   

 Κύριε  Καρπουχτσή  το  πρώτο  θέμα .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  το  θέμα  έρχεται  σήμερα  γιατί  μας  ενημέρωσαν  από  την  

Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  προφορικά  πριν  από  δυο  μέρες ,  

οπότε  δεν  πρόλαβε  να  μπει  στην  ημερήσια  διάταξη .   

 Πρόκειται  για  μια  ημερίδα  που  γίνεται  από  το  δίκτυο  JASPER 

της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζα  Επενδύσεων  για  θέματα  βιώσιμης  αστικής  

ανάπτυξης  και  η  Περιφέρεια  στο  πλαίσιο  της  οριστικής ,  σχεδόν ,  

έγκριση  του  δικού  μας  σχεδίου ,  ζήτησε  να  παρευρεθούμε  για  να  

δώσουμε  κάποια  στοιχεία  για  το  δικό  μας  σχέδιο  ως  Δήμος ,  σαν  καλή  

πρακτική  στο  πλαίσιο  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

 Θα  γίνει  στις  10 Ιουλίου  στην  Αθήνα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Με  συμμετοχή  δική  μου  και  ενός  στελέχους  του  Τμήματος  

Προγραμματισμού .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ;  Κύριε  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  με  αφορμή ,  βεβαίως  και  να  πάτε  λέμε  ως  παράταξη ,  

αλλά  νομίζω  είναι  εύλογο ,  η  κυρία  Ιλανίδου  διατύπωσε  με  την  

συνάντηση  στο  πρόγραμμα  MAPS να  μας  ενημερώνατε  και  θεωρούμε  

ότι  είναι  εύλογο  δικαίωμα  του  σώματος  να  έχει  την  ενημέρωση  με  την  

επιστροφή  σας .   

 Θα  πρέπει  να  το  θεσπίσουμε  και  να  είναι  βασικό  στοιχείο ,  διότι  

αλλιώς  πως  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όσον  αφορά  τώρα  το  δίκτυο  MAPS είναι  και  ο  Πρόεδρος  της  

Επιτροπής  ο  κ .  Παντελής  Χράπας  εδώ  πέρα ,  την  ερχόμενη  εβδομάδα  

είναι  να  γίνει  μια  συνάντηση  στην  οποία  έχουμε  προγραμματίσει ,  όταν  

οριστικοποιήσουμε  την  ημερομηνία  να  καλέσουμε  και  εκπροσώπους  

από  εσάς ,  όποιος  θέλει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εντάξει ,  θα  το  προγραμματίσουμε  τότε  με  

τον  Πρόεδρο .  Την  Τρίτη  μπορούμε  να  το  προγραμματίσουμε  για  να  

γίνει  μια  ενημέρωση  εκεί  πέρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εντάξει .  ΟΚ .   Θα  το  κανονίσουμε  για  να  γίνει .  Ούτως  ή  άλλως ,  

ενημερώνω  απλά ,  μάλλον  υπενθυμίζω  ότι  τα  έξοδα  μετακίνησης  στο  

συγκεκριμένο  καλύπτονται  εκατό  τοις  εκατό  από  το  πρόγραμμα .  Το  

υπενθυμίζω .  Κανένα  πρόβλημα ,  θα  το  κανονίσουμε  για  την  επόμενη  

φορά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  Τρίτη  πριν  την  έναρξη  του  συμβούλιου  κάντε  μια  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  421/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  
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Για  διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  του  έτους  2017.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου  έχει  τον  λόγο .  Δυο  λόγια  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  αφορά  μια  απόφαση  που  πήραμε  σε  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εγκρίναμε  την  ανάκληση  όλων  των  

κοινοποιήσεων  της  πράξης  επιβολής  μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  

χρήμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ακούγεστε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κοντά  το  μικρόφωνο .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πήραμε  μια  

απόφαση  και  ανακαλέσαμε  όλες  τις  κοινοποιήσεις  των  πράξεων  

εφαρμογής  μετατροπής  γης  σε  χρήμα .  Δυο  από  τις  περιοχές  αφορούσαν  

τα  Καμενίκια  και  το  Ιμαρέτ .  Είχαμε  πει  ότι  έγινε  υπολογισμός  της  

εισφοράς  όχι  με  τον  ορθό  τρόπο .   

 Μετά  την  ανάκληση  των  κοινοποιήσεων  αυτών  επιβάλλεται  να  

γίνει  διαγραφή  των  χρηματικών  καταλόγων  προκειμένου  οι  άνθρωποι  

να  μην  τους  κατάσχουν  τους  λογαριασμούς  τους  τραπεζικούς  αλλά  και  

να  πληρώσουν  αυτά  που  τους  αναλογούν ,  όταν  τα  πληρώσουν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Εννοείται .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .  Ολοκληρώστε  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάποιες  ερωτήσεις ;  Ορίστε  το  μικρόφωνό  σας  κ .  Αναστασιάδη ,  

δεν  ακούγεστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ορισμένοι  πολίτες  πληρώσανε  όλα  τα  λεφτά  ντούκου ,  οπότε  πρέπει  να  

πάρουν  πίσω .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριοι  Αναστασιάδη ,  εάν  έχουν  να  λαμβάνουν ,  μετά  την  διόρθωση  

εννοείται  ότι  θα  τα  λάβουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μισό  λεπτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συμφωνούμε  βεβαίως  αλλά  ο  κ .  Αναστασιάδη  έχει  

δίκαιο ,  πρέπει  να  γίνει  και  προσθήκη ,  διαγραφή  όπως  το  λέτε ,  

χρηματικών  καταλόγων  και  επιστροφή  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντα  
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ποσά  τα  οποία  είναι  απόρροια  των  βεβαιώσεων  που  κάναμε .  Για  να  

έχει  την  δυνατότητα  η  υπηρεσία  να  κινήσει  την  διαδικασία  για  

επιστροφή .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μετά  την  διαγραφή  των  χρηματικών  καταλόγων  με  δική  

μας  απόφαση ,  μετά  από  εισήγηση  της  υπηρεσίας ,  όλα  τα  υπόλοιπα  θα  

εξελιχθούν  έτσι  όπως  τα  λέτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  έκανα  μια  πρόταση .  Εάν  θεωρείτε  ότι  … 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  θέμα .  

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Ορισμός  ορκωτών  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  

 διαχειριστικό  έλεγχο  του  ΄16 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Πρόεδρος  έχει  ένα  κώλυμα ,  ο  οποίος  θα  αργήσει  λιγάκι  αλλά  

είναι  η  κυρία  Ιωαννίδου  είναι  εδώ ;  Ελάτε  λιγάκι  σε  ένα  μικρόφωνο  να  
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μας  αιτιολογήσετε  με  δυο  κουβέντες ,  γιατί  έχει  ξανά  συζητηθεί  το  

θέμα .  

 Σε  ένα  μικρόφωνο  καθίστε  κυρία  Ιωαννίδου .  Δυο  κουβεντούλες  

πάνω  στο  θέμα .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

…κύριε  Πρόεδρε ,   που  γίνεται  κάθε  χρόνο .  Δεν  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 των  έργων:  α)  Ολοκλήρωση  Κοινοτικού  καταστήματος  Ορεινής  

 για  τη  συστέγαση  υπηρεσιών  β)  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων  

 ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών ,  γ)  Κατασκευή  12θέσιου   

Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)    

και  δ)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2016.   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  Επιτροπών .  Δεν  έχουμε  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρνητικό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  Επιτροπών  είναι  Αντώνη ,  δεν  είναι  παραλαβή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  κ .  Γκότση .  Έχουν  γίνει  πάρα  πολλές  κακοτεχνίες .  

Υπάρχουν  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη .  Εντάξει ,  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  μόνο ,  επειδή  θα  έχετε  σχέση ,  προφανώς ,  με  την  

Επιτροπή ,  όταν  συσταθεί ,  μας  έχουν  μεταφερθεί  παράπονα  για  πολλές  

κακοτεχνίες  και  εμείς  έχουμε  εμπειρικά  διαπιστώσει  λιμνάζοντα  νερά ,  

πρόβλημα  με  τα  σιντριβάνια  και  τα  λοιπά .   

Εμείς  το  λέμε  από  τώρα ,  θα  θέλαμε  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  

της  Επιτροπής  να  είναι  πολύ  προσεκτική  για  την  παραλαβή  του  έργου ,  

γιατί  μετά  ουδέν  λάθος  αναγνωρίζεται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όταν  θα  γίνει  η  παραλαβή ,  τότε  λοιπόν  θα  μας  πείτε  τι  δεν  είδαν .  Αυτή  

την  στιγμή  είναι  σύσταση  επιτροπών .  Τίποτα  περισσότερο ,  τίποτα  

λιγότερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ξέρουμε  ποια  θα  είναι  και  η  Επιτροπή .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   παρακολούθησα  το  έργο  και  έχουν  γίνει  πάρα  

πολλές  κακοτεχνίες ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  αυτοί  σκάβανε ,  

προχωρούσανε  και  κανείς  δεν  ξέρει  τι  έχει  γίνει .  Όπου  υπάρχει  

υπόγειο  φαίνονται  οι  ατέλειες .  Όπου  δεν  υπάρχει  το  νερό  τρέχει ,  

σπασμένες  σωλήνες ,  αποχετεύσεις .  Και  εάν  ήταν  εδώ  ο  κ .  Διευθυντής   

και  ο  κ .  Πρόεδρος  γνωρίζει  καλά  ότι  έχουν  γίνει  πάρα  πολλά .  

Δυστυχώς  όμως  η  Επιτροπή  που  θα  παραλάβει  το  έργο  ποιοι  θα  είναι  κ .  

Αντιδήμαρχε ;  Θα  είναι  υπάλληλοι  του  Δήμου ;  Υπάλληλοι .  Εντάξει ,  

καλά .  Τότε ,  άσχετοι  άνθρωποι .  Ερχόμαστε  εδώ  σαράντα  άνθρωποι  να  

συνεδριάζουμε  για  ποιο  λόγο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  νομοθεσία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  νομοθεσία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .  Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καλά  τώρα  εντάξει ,  μην  το  προχωράμε  τόσο ,  εντάξει .   

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  Ολοκλήρωση  Κοινοτικού  καταστήματος  Ορεινής  για  τη  

 συστέγαση  υπηρεσιών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  415/2017 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 του  έργου:  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων   

στο  Δήμο  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  416/2017 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  Κατασκευή  12θέσιου   Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  

(6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  417/2017 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  
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του  έργου:  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  418/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  57/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της   

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού   

έτους  2016¨ .   

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

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

τακτικό  το  θέμα .  Είναι  ο  ισολογισμός  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Αφορά  την  

χρήση  του  ΄16. Στις  εισηγήσεις  που  σας  στείλαμε  υπάρχει  μέσα  και  η  

έκθεση ,  η  υπογεγραμμένη  έκθεση  των  ορκωτών  ελεγκτών ,  που  λέει  την  

ουσία  του  ισολογισμού  που  είναι  θετικός ,  έχει  αποτελέσματα  χρήσης  

45.556.  εάν  θέλετε  κάποιες  διευκρινήσεις  είναι  εδώ  και  από  το   

Λογιστήριο .   

 Εάν  είδατε  τις  εισηγήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  Ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης .   Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  ρωτήσω ,  λέει  στα  έξοδα  82.066 ευρώ  για  

αμοιβές  και  έξοδα  αιρετών  και  τρίτων .  Τώρα  αιρετών  φαντάζομαι  

αναφέρεται  μόνο  στον  Πρόεδρο ,  δεν  νομίζω  ότι  άλλος  παίρνει  κάποια  

αμοιβή  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  από  τους  αιρετού ,  το  οποίο  είναι  από  700 

ευρώ ,  γύρω  στις  10.000.  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κοιτάξτε ,  ένα… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Τσαλίκογλου  δεν  τελείωσα .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέει   έξοδα  αιρετών  και  τρίτων  82.000.  Από  τους  αιρετούς  μόνο  ο  

Πρόεδρος .  Περίπου  10.000 το  υπολογίζω  εγώ ,  εάν  κάνω  λογαριασμό  12 

μήνες  και  τα  λοιπά .  Υπολείπονται  τα  άλλα  72.  Ένα  είναι  αυτό .  Που  

πάνε  αυτά  τα  έναντι  τρίτων ;  Ποιοι  είναι  αυτοί  οι  τρίτοι ;   

 Και  το  άλλο ,  έχει  επίσης  στα  έξοδα  47.400 ευρώ  για  διάφορα  

έξοδα .  Όταν  ακούω  διάφορα  έξοδα  τέτοια  ποσά  στην  σημερινή  εποχή ,  

λίγο  προβληματίζομαι .  Γίνονται  με  αναθέσεις ,  με  διαγωνισμούς ,  με  τι  

γίνονται  αυτά ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Μέχρι  σήμερα  η  επιχείρηση  χρησιμοποιούσε  το  γενικό  λογιστικό ,  γι '  

αυτό  όπως  βλέπετε  υπάρχουν  και ,  όταν  περάσαμε  και  τον  

προϋπολογισμό  είναι  περιορισμένοι  οι  κωδικοί  και  ήταν  πολύ  γενικά .  

Από  εδώ  και  στο  εξής  με  το  καινούργιο  Λογιστήριο  και  από  εδώ  και  

στον  επόμενο  προϋπολογισμό  και  σε  όλες  τις  διαδικασίες  εισάγουμε  

στην  επιχείρηση  το  δημόσιο  λογιστικό  και  έχουμε ,  σας  λέω  οι  κινήσεις  

οι  δικές  μου ,  έχουμε  βγάλει  άπειρους  κωδικούς  όπου  θα  είναι  όλα  

αναλυτικά .   

 Όσον  αφορά  τώρα  πιο  ειδικά ,  έξοδα  αιρετών  και  τρίτων ,  

πραγματικά  των  αιρετών  είναι  5.000,  τρίτων  μπορεί  να  βρεθούν  

ηθοποιοί  που  είναι  ένα  μεγάλο  κονδύλιο  και  πάνε  πολλά  χρήματα  της  

επιχείρησης  για  τις  παραγωγές  που  ανεβάζουμε ,  που  είμαστε  και  

υποχρεωμένοι  μέσω  της  προγραμματικής .   

 Διάφορα   έξοδα  είναι  οτιδήποτε .  Μπορεί  να  είναι  έξοδα  

παραστάσεων .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Γι '  αυτό  έκανα  το  ερώτημα .  Μου  φάνηκαν  λίγο  αρκετά  τραβηγμένα  τα  

ποσά  κ .  Τσαλίκογλου .  Δηλαδή  των  αιρετών  εγώ  είπα  δέκα  και  εσείς  

λέτε  και  σωστά  ότι  είναι  πέντε  χιλιάρικα ,  έξι  χιλιάρικα  είναι  για  τον  

Πρόεδρο .  Τα  άλλα  είναι  αυτά .  Και  με  ποια  διαδικασία  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  ο  κ .  Βέρος  είναι  εδώ ;  Ελάτε  κ .  Βέρο  για  να  δώσετε  

περισσότερες  πληροφορίες  αλλά  έχω  να  πω  το  εξής :  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε  ότι  δεν  είμαι  κατά  του  πολιτισμού .  Ξεκάθαρα .  Απλώς  

για  το  οικονομικό  μέρος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτά  είναι  τα  έξοδα  που  έγιναν .  Έτσι  δεν  είναι ;  Αυτά  όλα  έχουν  

περάσει  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  υπάρχουν  παραστατικά .  Δεν  

είναι  προϋπολογισμός  που  τα  προβλέπουμε .  Αυτά  έχουν  γίνει .  Τώρα  

ακριβώς .  Μα  αυτά  έχουν  περάσει  και  από  το  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  μπορεί  να  δώσει  περισσότερες  εξηγήσεις .  Δεν  μπορώ  να  

ξέρω  εγώ  τώρα  το  κάθε  τιμολόγιο .   

Κος  ΒΕΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Όσον  αφορά  για  τα  έξοδα  παραστάσεων  που  λέει  

αιρετών ,  αιρετών  και  τρίτων ,  συγνώμη ,  στον  κωδικό  τον  ίδιο  

συμπεριλαμβάνονται  και  οι  εργοδοτικές  εισφορές  όλων  των  

εργαζομένων  και  οι  δαπάνες  συνεργατών .  Γι '  αυτό  εμφανίζεται  το  ποσό  

έτσι .  Όπως  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος  δεν  εφάρμοζε  πέρυσι  διπλογραφικό  

σύστημα  η  επιχείρηση ,  ώστε  να  έχουμε  παραπάνω  ανάλυση ,  να  έχετε  

και  εσείς ,  αλλά  είναι  οι  δαπάνες  που  αφορούν  γενικότερες  συνεργασίες  

της  επιχείρηση  και  εντάσσονται  στον  ίδιο  κωδικό .  Δεν  είναι  αμοιβές  

αιρετών .  Είναι  και  έξοδα  τρίτων  της  επιχείρησης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΒΕΡΟΣ:  

Η  τρίτη  είναι  εργοδοτικές  εισφορές .  Εργοδοτικές  εισφορές  είναι .  Είναι  

και  συνεργατών ,  των  ηθοποιιών  και  τα  λοιπά  που  αξιοποιεί  η  

επιχείρηση .  Στον  ίδιο  κωδικό  εντάσσονται  εκ  του  δημοσίου  λογιστικού  

συστήματος .  Στα  διάφορα  έξοδα  είναι  οι  διάφορες  λειτουργικές  
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δαπάνες  της  επιχείρησης .  Από  Δ .Ε .Η . ,  Ο .Τ .Ε . ,  αναλώσιμα ,  τα   πάντα .  

Καθαριότητα ,  τα  πάντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΒΕΡΟΣ:  

Δε  διάφορα  έξοδα  της  επιχείρησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  419/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  μεταστέγασης  του  4ου   Νηπιαγωγείου  Σερρών   

σε  ιδιόκτητο  κτήριο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σύμφωνα  με  την  

λειτουργία  της  Δημοτικής  Αρχής  όλα  αυτά  τα  χρόνια  σε  συνεργασία  με  

την  Διεύθυνση  της  Α /θμιας  και  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  κάνουμε  

μεταστεγάσεις  νηπιαγωγείων  σε  ιδιόκτητους  χώρους  του  Δήμου .  Τώρα  

ήρθε  η  σειρά  του  4ου  νηπιαγωγείου  να  μεταστεγαστεί  στο  2ο  Δημοτικό  

Σχολείο .   

 Υπάρχει  εκεί  ένας  χώρος ,  ο  οποίος  αυτή  την  στιγμή  δεν  

χρησιμοποιείται ,  θα  τον  ανακαινίσουμε ,  θα  τον  κάνουμε  σύγχρονο  

νηπιαγωγείο  και  θα  μεταστεγαστεί  το  4ο  νηπιαγωγείο  στον  χώρο  αυτόν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Αντώνη ,  μισό  λεπτό .  Επιτρέψτε  μου ,  μην  βιάζεστε .   Να  

ολοκληρώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Οι  οδηγίες  του  υπουργείου  είναι  για  να  γλιτώσουμε  από  τα  έξοδα  των  

ενοικίων ,  να  μπορέσουμε  να  μεταστεγαστούμε  σε  ιδιόκτητα  κτήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώσατε  κύριε ;  Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδη  Αντώνης ,  ο  κ .  Χασαπίδης .  Κ .  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Και  ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο  ερωτήσεις .  Η  πρώτη  είναι  αυτονόητη .  Οι  γονείς  των  παιδιών ,  οι  

χώροι  είναι  κοντά ,  συμφωνούν ;  Μήπως  αλλάζουμε  εκεί  τα  πράγματα  

και δημιουργούμε μια αναστάτωση στους γονείς;  Ένα είναι  αυτό΄.  

 Το  δεύτερο  είναι ,  έχει  εκπνεύσει  το  συμβόλαιο ;  Είναι  με  την  

εκπνοή ;  Σε  ποια  φάση  είναι  το  συμβόλαιο ;   
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  η  απόσταση  είναι  πολύ  μικρή  του  ακινήτου  με  το  2ο  

Δημοτικό  Σχολείο ,  δεν  νομίζω  να  έχει  δημιουργηθεί ,  όπως  δεν  

δημιουργήθηκε  και  στα  υπόλοιπα  νηπιαγωγεία  που  έχουμε  μέχρι  τώρα  

έχουν  μεταστεγαστεί  δέκα  νηπιαγωγεία  είτε  σε  καινούργια  κτήρια  είτε  

σε  ανακαινισμένα .  Είναι  με  την  εκπνοή  του  συμβολαίου .  Εκπνέει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τριακόσια  μέτρα ,  εάν  υπολογίσω .  Τώρα  δεν  τα  μέτρησα .  Άλλα  

νηπιαγωγεία  έχουν  μεταστεγαστεί  σε  πολύ  μεγαλύτερη .  Καταρχήν  είναι  

η  σύμφωνη  γνώμη  του  Διευθυντή  της  Α /θμιας .  Πήγε  η  σύμβουλος  των  

νηπιαγωγών  με  τον  Διευθυντή  της  Α /θμιας ,  κάνανε  όλες  τις  ενέργειες  

και  μας  είπαν ,  μας  δώσανε  το  ΟΚ  για  να  προχωρήσουμε  στην  

μεταστέγαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  είναι  γνωστό  εκείνη  η  γειτονιά ,  ο  Σαράντα  

Μάρτυρες , . .  από  Πόντιους  Μικρασιάτες  και  Θρακιώτες .  Εντάξει ;  Δίπλα  

όμως  υπάρχουν ,  έφερε  ο  κύριος  Μητλιάγκας  τους  τσιγγάνους  και  έχει  

γεμίσει  πλέον  Ρομά .  Ξέρετε  ότι  το  Δημοτικό  Σχολείο  εκεί  που  πήγαμε  

εμείς  μικρά  παιδάκια ,  το  σχολείο  εκεί  το  βγάλαμε ,  σήμερα  οι  μητέρες  

τα  παίρνουν  τα  παιδιά  και  τα  πηγαίνουν  σε  άλλα  σχολεία  και  είναι  

μόνο  τα  Ρομά .   

 Τι  θέλετε  να  μπολιάσετε  τα  παιδάκια  τα  δικά  μας  εκεί  στην  

γειτονιά  μου  με  τα  Ρομά ;  Ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  αυτά  βρίζουν ,  
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καπνίζουν  τσιγάρα  και  κάνουν  διάφορες  άσχημες  πράξεις .  Τι  θέλετε  

δηλαδή  να  κάνετε  με  εμάς  τους  Έλληνες ;  Να  μας  μπολιάσατε ;  

Ρωτήσατε  τις  μητέρες  εκεί ,  τις  μικρές  νεαρές  μητέρες  εάν  θέλουν  αυτό  

το  πράγμα  να  γίνει ;   

 Εγώ  παρακαλώ  με  όλο  τον  σεβασμό  στο  πρόσωπό  σου ,  επειδή  οι  

υπάλληλοι  κυβερνάνε  την  Ελλάδα  και  οι  αιρετοί  και  ο  κ .  Πρόεδρος  και  

όλοι  μας  είμαστε  εδώ ,  τίποτα  δεν  είμαστε ,  μηδενικά ,  εάν  εσείς  . .από  

ποιο  μέρος  είναι  αυτός  ο  άνθρωπος  που  κάνει  αυτό  το  μπόλιασμα ;  Από  

που  είναι ,  ξέρουμε ;  Μας  ρωτήσανε  εμάς  τους  γονείς  εκεί ,  τους  

παππούδες ;   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  σοβαρά  θέματα  αυτά ,  μην  τα  παίρνουμε  

τόσο  αψήφιστα .   

 Πες  μου ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  σε  όλες  τις  γειτονιές ,  μόνο  στην  δική  

μου  γειτονιά  υπάρχουν  τα  Ρομά .  Αυτό  να  το  ξέρεις  καλά .  Και  να  

περάσει  το  σχολείο  το  δεύτερο ,  τεράστιο  δεν  πάνε  τα  παιδιά  σχολείο  

εκεί .  Τα  παίρνουν  οι  μητέρες  και  τα  πάνε  αλλού .  Είναι  σοβαρό  το  

θέμα ,  μην  το  παίρνετε  τόσο  επιπόλαια .  Είπε  ο  Διευθυντής .  Και  τι  είναι  

ο  Διευθυντής  δηλαδή ;  Οι  μητέρες  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  εκφράσουν  

μια  γνώμη ;  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  δευτερολογήσω  αλλά  είναι  σοβαρό  θέμα ,  

πολύ  σοβαρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  οικονομικό ,  είναι  άλλο  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  καταρχάς  ποιο  είναι  το  μίσθωμα  το  οποίο  θα  γλιτώσουμε  

εάν  γίνει  η  μετακίνηση  των  παιδιών ;   Πρώτο  είναι  αυτό .  Θα  

απαντήσετε  συνολικά .   

 Διαβάζοντας  την  εισήγηση  και  την  Επιτροπή  είδα  ότι  και  ο  

πρόεδρος  της  Α /θμιας  διαφωνεί ,  γιατί  λέει  ότι  με  αυτή  την  μετακίνηση  

ουσιαστικά  γίνεται  η  υποβάθμιση  του  νηπιαγωγείου  ως  σχολικής  

μονάδας .  Από  διθέσιο  μετατρέπεται  σε  μονοθέσιο .  Αυτό  είναι  

εξασφαλισμένο  ότι  δεν  θα  συμβεί ;  Κατά  την  άποψή  σας ,  γιατί  λέει  ότι  

οι  διαθέσιμες  αίθουσες  στο  2ο υ  Δημοτικό  Σχολείο  που  θα  

μετακινηθούν ,  δεν  είναι  πολλές ,  είναι  μια  μόνο  και  μάλιστα  την  

χρησιμοποιεί  και  το  ολοήμερο  σχολείο .   

 Θέλω  να  πω ,  είναι  έτσι  ή  θα  προχωρήσει  η  Α /θμια  σε  νέα  

οριοθέτηση  των  ορίων  των  σχολείων ;   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Βεβαίως .  Κύριε  Χασαπίδη  το  τίμημα  είναι  500 ευρώ  μηνιαίως .  571 

μηνιαίως .  Είναι  αρκετά  τα  χρήματα .  Τώρα  για  το  όσο  εάν  

υποβαθμιστεί  από  διθέσιο  σε  μονοθέσιο ,  εδώ  και  πέντε  χρόνια  η  

δυναμικότητά  του  είναι  εννέα  με  δέκα  παιδιά .  Λειτουργεί  ήδη  ως  

μονοθέσιο .  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  Α /θμιας .   

 Εκείνος  που  μειοψήφησε  δεν  είναι  ο  Πρόεδρος  της  Α /θμιας ,  είναι  

ο  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Διδασκόντων .  Ο  εκπρόσωπος  της  Α /θμιας ,  ο  

εκπρόσωπος  της  Β /θμιας ,  εάν  θα  δείτε  στην  Δημοτική  Επιτροπή  

Παιδείας  ψηφίσανε  για  την  μετακίνηση  του  νηπιαγωγείου .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  να  πω  ότι  υπάρχει  και  το  

έγγραφο  του  Διευθυντή  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης  που  λέει  ότι  σε  

απάντηση  του  τάδε  εγγράφου  σας ,  απευθυνόμενος  προς  την  Διεύθυνση  

Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας  Πολιτιστικού  και  τα  λοιπά ,  λέει  ότι  

σας  ενημερώνουμε  ότι  συναινούμε  στην  μεταστέγαση  του  4ο υ  

νηπιαγωγείου  σε  χώρο  εντός  των  κτηριακών  υποδομών  του  2ο υ  

Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών   με  την  υπόθεση  ότι  θα  

πραγματοποιηθούν  οι  απαραίτητες  εργασίες  για  την  εξασφάλιση  της  

ομαλής  λειτουργίας  του  νηπιαγωγείου  και  του  Δημοτικού  Σχολείου  που  

θα  το  φιλοξενεί ,  όπως  αυτές  καταγράφτηκαν  κατά  την  επίσκεψη  των  

εμπλεκόμενων  υπηρεσιών  στον  εν  λόγω  χώρο .   

 Οπότε  εφόσον  γίνουν  αυτές  οι  εργασίες ,   ο  Διευθυντής  της  

Α /θμιας  συναινεί .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Για  την  ιστορία  του  θέματος ,  θα  γίνει  περίφραξη  του  χώρου  εκεί .  Δεν  

θα  προαυλίζονται  τα  δυο  σχολεία  μαζί .  Πολύ  πιθανόν  και  τα  

διαλείμματα  να  είναι  σε  διαφορετική  ώρα .  Σύμφωνα  με  τα  λεγόμενα  

του  Διευθυντή  της  Α /θμιας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  

σεβαστείτε  σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χράπα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  περιμένετε  να  πάρετε  την  σειρά  σας .  Ζητήσατε  τον  λόγο ,  θα  

δευτερολογήσετε  εσείς .  Ας  παρακαλώ ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εν  μέρει  στην  ερώτηση  με  κάλυψε  στην  ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  το  

ίδιο  ήθελα  να  ρωτήσω .  Εκεί  όμως  που  θέλω  να  σταθώ ,  κ .  Αντιδήμαρχε  

είναι  ότι  θα  χαθεί  η  οργανική  θέση  από  το  νηπιαγωγείο  ή  δεν  θα  χαθεί ;  

Γιατί  αυτή  την  στιγμή  λειτουργεί  σαν  διθέσιο  και  μετά  την  

μεταστέγαση  θα  λειτουργήσει  σαν  μονοθέσιο .  Θα  χαθεί  οργανική  θέση  

εργαζομένου  εκεί  ή  όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ήδη  λειτουργεί  σαν  μονοθέσιο  με  τα  λεγόμενα  του  Διευθυντή  της  

Α /θμιας  εδώ  και  πέντε  χρόνια .  Η  δυναμική  του  είναι  εννέα  με  δέκα  

παιδιά .  Δεν  δικαιολογεί  δεύτερη  θέση  οργανική .   Σίγουρα  και  ο  

Διευθυντής  της  Α /θμιας  δεν  θα  ήθελε  να  χαθεί  κάποια  οργανική  θέση ,  

αλλά  βλέποντας  τα  στοιχειά  ότι  η  δυναμική  του  εδώ  και  πέντε  χρόνια  

είναι  εννέα  με  δέκα  παιδιά ,  δεν  νομίζω  να  χρειάζεται  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο  να  δευτερολογήσετε  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρά  τον  σεβασμό  που  έχω  στο  πρόσωπό  σου  σε  

παρακάλεσα  να  το  αποσύρεις  το  θέμα ,  να  το  δούμε  πιο  σοβαρά  και  πιο  

κοινωνικά ,  διότι  εάν  κατάλαβες  ένα  πράγμα ,  εσύ  πιστεύεις  ότι  είναι  

δέκα  παιδιά  μόνο ;  Τα  μετρήσατε ;  Ποιος  τα  λέει  αυτά  τα  πράγματα ;  

Ποιος  τα  λέει ;  Τουλάχιστον  πέντε  χιλιάδες  παιδιά  έχει  η  γειτονιά  μας .  

Κάτοικοι  είμαστε  στους  Σαράντα  Μάρτυρες .  Πώς  έχει  μόνο  δέκα  

παιδιά ;   

 Και  κάτι  άλλο .  Ρωτήθηκε  ο  Σύλλογος  Γονέων  και  Κηδεμόνων ;  

Ρωτήθηκε ;  Οι  πολίτες  δεν  έχουν  γνώμη ;  Μόνο  οι  υπηρεσιακοί  

παράγοντες ,  οι  οποίοι  είναι  άλλος  κατέβηκε ,  κανείς  δεν  ξέρει  από  που  

είναι  αυτοί  οι  άνθρωποι .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Παπαβασιλείου  άσε  να  ολοκληρώσω  σε  

παρακαλώ .  Αφορά  την  γειτονιά  μου  και  είναι  σημαντικό  θέμα .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  αποσύρετε  το  θέμα  να  το  δούμε  με  

πιο  μεγάλη  σοβαρότητα ,  γιατί  κανένα  παιδί  δεν  θα  πάει  εκεί  που  

θέλετε ,  κ .  Αντιδήμαρχε .  Θα  τα  πάρουν  οι  μητέρες  και  θα  πάνε  σε  

ιδιωτικά .  Να  το  ξέρεις .  Δεν  θα  υπάρχει  κρατική  παιδεία .   

 Το  Δημοτικό  Σχολείο  πήγες  να  δεις  πως  είναι  σήμερα  

διαμορφωμένο ;  Πήγατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Δεν  πήγατε .  Είναι  όλα  τα  

παιδιά  τα  λευκά  εκεί ;   Δεν  είναι .   

 Κύριε  Δήμαρχε  αφορά  την  γειτονιά  μου  και  παρακαλώ  λίγο  

σεβασμό .  Ας  το  αποσύρουμε  για  λίγο  και  ας  το  εξετάσουμε  πιο  

σοβαρά .  Εγώ  αυτό  έχω  να  πω  και  τα  πολλά  λόγια  είναι  φτώχεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  είπα  αλλά  δεν .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  κύριε  Φωτιάδη  σας  ακούω .  

Σας  παρακαλώ  σύντομα  όμως  για  να  κρατήσουμε  την  διαδικασία  όσο  

γίνεται  καλύτερα .  Ευχαριστώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  συγκεκριμένο  συγκρότημα  έχει  ιδιαιτερότητες .  

Να  πούμε  μερικά  πράγματα  έτσι  με  το  όνομά  τους .  Πάρα  πολλοί  

προσπαθούν  να  βρουν  τρόπους  να  μεταφέρουν  τα  παιδιά  τους  και  το  

συγκεκριμένο  σχολείο  έχει  προβλήματα .   

 Εάν  πράγματι  κάνουμε  αυτή  την  κίνηση ,  κύριε  εισηγητά  για  όλα  

τα  νηπιαγωγεία ,  να  το  κάνουμε ,  γιατί  είπατε  300 μέτρα  είναι  μια  

σημαντική  απόσταση .  Εάν  δηλαδή  όλα  τα  νηπιαγωγεία  εκεί  που  

πληρώνουν ,  πραγματικά  μπορέσαμε ,   όπου  μπορέσαμε  και  τα  

μεταφέραμε  και  κάναμε  εξοικονόμηση ,  μπράβο ,  αυτό  είναι  καλό .  Εδώ  

όμως  υπάρχει  μια  ιδιαιτερότητα  και  την  ξέρουμε  όλοι .  Βάζοντας  το  

νηπιαγωγείο  μέσα  και  εάν  τα  παιδιά  είναι  εννέα  στην  εγγραφή  τους ,  

σημαίνει  ξεκάθαρα  όχι  αυτό  είναι  το  δυναμική  της  περιοχής ,  σημαίνει  

ότι  τα  παιδιά  τα   μεταφέρουν  και  τα  πάνε  σε  άλλα  νηπιαγωγεία .  

 Όσο  δε  για  τις  οργανικές  θέσεις ,  εάν  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   από  

την  εργασιακή  μου  εμπειρία  ένα  σχολείο  υποβιβάζεται  όχι  εάν  το  

μεταφέρουμε  ή  δεν  το  μεταφέρουμε ,  έχει  μια  περίοδο  παρακολούθησης  

από  την  αρμόδια  υπηρεσία ,  εάν  για  τρία  χρόνια   είναι  με  συγκεκριμένο  

αριθμό ,  τότε  υποβαθμίζεται  και  χάνεται  η  οργανική .    

 Δεν  είναι  το  θέμα  εάν  θα  το  πάμε  μέσα  το  νηπιαγωγείο  θα  χαθεί  

η  οργανική ,  δεν  χάνεται  έτσι ,  το  θέμα  είναι  ότι  εκεί  έχουμε  μια  

αίθουσα ,  θα  πάμε  και  αυτά  τα  παιδάκια  μέσα  και  θεωρώ  ότι  με  την  

τάση  που  υπάρχει  θα  κλείσει  το  νηπιαγωγείο .   
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 Αντιλαμβάνεστε  τι  λέω  και  το  λέω  ξεκάθαρα .   

 Εδώ  δηλαδή  θα  έπρεπε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  θα  κλείσει  το  νηπιαγωγείο .  Αντιλαμβάνεστε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  αφήστε  τον  να  ολοκληρώσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Δεν  είναι  σωστό  

αυτό  που  κάνετε .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη ,  συνεχίστε  σας  παρακαλώ .  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  κλείνω .  Εδώ  υπάρχει  μια  απόφαση ,  η  οποία  στο  

τυπικό  της  μέρος ,  εάν  δούμε  τα  νούμερα ,  είναι  ορθή .  Στο  πραγματικό  

της  όμως  μέρος  θέλει  δουλειά  και  δεν  είναι  εύκολη ,  διότι  ξέρουμε  την  

ιδιαιτερότητα  της  συγκεκριμένης  σχολικής  μονάδας .   

 Εγώ  δεν  θα  προχωρούσα  τόσο  εύκολα ,  γιατί  είναι  

προδιαγεγραμμένο  το  τι  θα  γίνει .  Θα  κλείσει  το  νηπιαγωγείο  και  όσο  

και  εάν  πιέσουμε  να  μείνουν  τα  παιδάκια ,  θα  υπάρχει  πάντοτε  η  

δυνατότητα  να  πάρουμε  ένα  ενοικιαστήριο ,  να  πάρουμε  μια  Δ .Ε .Η .  από  

τον  θείο  για  να  πάμε  σε  άλλο  νηπιαγωγείο  τα  παιδιά .   

 Αυτή  είναι  η  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  και  εγώ  ότι  δεν  έχω  πειστεί  ότι  είναι  απαραίτητη  η  

μετακίνηση  των  παιδιών .  Τα  έξι  χιλιάρικα  που  θα  γλιτώσουμε  δεν  είναι  

το  μεγάλο  ποσό ,  από  το  οποίο  θα  σωθεί  ο  Δήμος .   

 Καλύφθηκα  κυρίως  από  την  τοποθέτηση  του  κ .  Αντώνη  

Αναστασιάδη  ότι  οι  άνθρωποι  εκεί  δεν  θέλουν  αυτή  την  μετακίνηση .  

Διαφωνώ  μαζί  του  με  το  παραλήρημα  εκείνο  το  ρατσιστικό ,  αλλά  επί  

της  ουσίας  νομίζω  ότι  έχει  δίκαιο .   

 Και  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης  ότι  θα  κινδυνεύσει  το  

νηπιαγωγείο  για  κλείσει ,  γιατί  οι  γονείς  θα  μετακινήσουν  τα  παιδιά  

τους .  Νομίζω  δεν  είναι  αυτός  ο  στόχος  μας .   

 Ευχαριστώ .  Δεν  θα  μπορέσω  να  το  ψηφίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  να  προσθέσετε  κάτι ;  Στην  συνέχεια  ο  κ .  

Δήμαρχος  και  κλείνει  το  θέμα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κάτι  δεν  θα  ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  αυτό  που  θέλω  να  πω ,  η  

συνέχεια  θα  δείξει  το  ποιος  έχει  δίκαιο .  Είναι  ένας  πανέμορφος  χώρος ,  

σε  ένα  χρόνο ,  δυο  χρόνια  θα  δούμε  ποιος  θα  έχει  δίκαιο .  Εάν  θα  

κλείσει  ή  δεν  κλείσει .  Εάν  θα  πάνε  περισσότερα  παιδάκια .   

 Ευχαριστώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογήσατε ,  φτάνει  τόσο .   Έλεος .  Όχι ,  όχι ,  τελειώσατε .  Ο  κ .  

Δήμαρχος  παίρνει  τον  λόγο  και  κλείνει  το  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογήσατε .  Σας  παρακαλώ ,  όχι .  Κάνετε  κατάχρηση .  Σας  δίνω  

αρκετές  φορές  τον  λόγο  αλλά  σας  παρακαλώ  υπάρχουν  και  άλλοι .  

Σεβαστείτε  τους  συναδέλφους  και  την  διαδικασία .   

 Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φιλοσοφία  όλων  των  Δημοτικών  Αρχών  εδώ  και  χρόνια  είναι  τα  

νηπιαγωγεία  που  στεγάζονται  σε  ιδιωτικά  κτήρια  να  φύγουν  από  τα  

ιδιωτικά  κτήρια  και  να  πάνε  σε  δημοτικά  κτήρια .  Και  μέχρι  τώρα  

έχοντας  αυτή  την  γραμμή  όλες  οι  δημοτικές  αρχές ,  έχουμε  πετύχει  

πάρα  πολλά .  Σχεδόν  τα  περισσότερα  νηπιαγωγεία  στεγάζονται  πλέον  

σε  δημοτικά  κτήριο  και  αυτό  γιατί  ο  στόχος  είναι  η  καλύτερη  

οργάνωση  και  λειτουργία  των  νηπιαγωγείων  στα  δημοτικά  κτήριο .   

Με  αυτό ,  κάτω  από  αυτή  την  φιλοσοφία  και  για  να  γίνει  

οικονομία  και  για  να  λειτουργούν  και  να  οργανώνονται  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  τα  δημόσια  νηπιαγωγεία ,  πήρε  απόφαση  η  Δημοτική  

Επιτροπή  Παιδείας  κατά  πλειοψηφία  να  μεταστεγαστεί  το  νηπιαγωγείο  

αυτό  στο  2ο  Δημοτικό  Σχολείο  αλλά  και  εγγύηση  για  την  απόφαση  

αυτή  αποτελεί  η  θέση  του  Διευθυντή  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης ,  του  

καθ’   ύλην  αρμόδιου .   

 Ο  καθ’  ύλην  αρμόδιος ,  ο  Διευθυντής  όλων  των  δημοτικών  

σχολείων  και  νηπιαγωγείων  λέει  ότι  ναι ,  πρέπει  να  πάτε  εκεί ,  αρκεί  να  

κάνετε  και  κάποια  πράγματα .  

 Είναι  δυνατόν ,  δηλαδή  εμείς  θα  έρθουμε  αντίθετοι  προς  τον  

Διευθυντή  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης  καις  την  φιλοσοφία  όλων  των  

δημοτικών  αρχών  που  επί  χρόνια  προσπαθούν  τα  νηπιαγωγεία ,  αυτό  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

54 

ήταν  και  αίτημα  όλων  των  και  των  γονέων  και  γι '  αυτό  ο  Πρόεδρος  του  

Συλλόγου  Γονέων  είναι  υπέρ  της  μεταστέγασης .   

 Σας  καλώ  να  ψηφίσετε  την  μεταστέγαση  του  4ο υ  Νηπιαγωγείου  

στο  2ο  Δημοτικό  Σχολείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Ψηφοφορία .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  έχουμε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  420/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  το  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Περί  δημοτικής  έκτασης  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  εντός   

της  οποίας  βρίσκονται  οι  εγκαταστάσεις  της  ¨Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  ΑΕ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τον  λόγο .  λόγω  της  ιδιαίτερης  σχέσης  που  έχω  με  την  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  θα  σας  επιτρέψω  να  απέχω  από  την  συζήτηση ,  για  να  μην  

δημιουργηθεί  πρόβλημα  και  στην  απόφαση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Χατζημαργαρίτη .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  έχει  έρθει  

σε  παλαιότερη  συνεδρίαση  για  ενημέρωση .  Η  πρώτη  ενημέρωση  έχει  

γίνει .  Είπαμε  ότι  θα  έρθει  σαν  τακτικό  θέμα  όταν  ο  φάκελος  

συμπληρωθεί ,  δηλαδή  όταν  πάρουμε  όλα  μα  όλα  τα  στοιχεία .  
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 Σήμερα  ο  φάκελος  είναι  πλήρης  και  μετά  από  όλα  αυτά  που  

περιέχει  ο  φάκελος  η  υπηρεσία  καταλήγει  στα  εξής :  Ανάκληση  των  

αποφάσεων  995 και  470,  είναι  τροποποίηση  της  470 που  λέει  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  λέει  περί  έγκρισης  μεταφοράς  των  

αστικών ,  των  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  από  την  πλατεία  Εμπορίου .  Πρώτον  αυτό .  

Δεύτερον ,  την  εκμίσθωση  του  χώρου  αυτού  των  10 στρεμμάτων ,  όπου  

υπάρχει  τοπογραφικό  που  έκανε ,  το  γράφει  κιόλας  ο  Μάριος  

Κωνσταντινίδης  και  τρίτον ,  αυτά  είναι  της  υπηρεσίας ,  η  υπηρεσία  έχει  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Α ,  Β ,  Γ  λέει .  Εντάξει .  Ενέργειες  ή  λοιπόν  το  άλλο  να  γίνει  διοικητική  

αποβολή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει  την  εκμίσθωση… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  υπηρεσία  πάντα  έτσι  φέρνει  τα  θέματα .  Όμως  η  Δημοτική  Αρχή ,  η  

οποία  εκπροσωπείται  από  τον  Δήμαρχο ,  έχει  την  πρόθεση ,  έχει  

καταλήξει  την  εκμίσθωση  του  χώρου  αυτού  των  10 στρεμμάτων .  Με  

την  απόφαση  αυτή  συμφωνεί  και  σε  μια  επαφή  που  είχα  και  το  

προεδρείο  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  υπάρχει  και  ο  δικηγόρος  του  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  ο  οποίος  μπορεί  να  μας  πει  δυο  πραγματάκια  πάνω  σε  

αυτό .   

Για  οτιδήποτε  θέλετε  να  ρωτήσετε  είμαι  στην  διάθεσή  σας .  Απλά  

σας  λέω  ότι  εμείς ,  ο  Δήμαρχος  και  η  Δημοτική  Αρχή  είναι  στην  πλεύση  

της  εκμίσθωσης   του  χώρου  των  10 στρεμμάτων ,  όπου  το  τίμημα  θα  
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βγει  από  την  Εκτιμητική  Επιτροπή  ως  χωράφια ,  τα  οποία  είναι  εκτός  

σχεδίου  πόλεως .  Όσο  πάνε  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Καρύδας .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Ο  κ .  

Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δυο  επισημάνσεις  θέλω  να  κάνω  προς  το  σώμα  και  

βεβαίως  προς  σε  σας .  Από  το  ενημερωτικό  που  πήραμε  και  με  την  

αρίθμηση  των  δράσεων  των  οποίων  πρέπει  να  γίνουν  προκειμένου  να  

έρθει  ένα  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  λείπει  η  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου .  Χωρίς  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  για  

γαίες ,  έτσι  όπως  τις  περιέγραψε  ο  Αντιδήμαρχος ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  

κινδυνεύει  η  απόφασή  μας  η  σημερινή  να  είναι  άκυρη .   

 Το  δεύτερο  είναι  ότι  διαβάζοντας  πάλι  το  εισηγητικό  δεν  είδαμε  

να  έχουμε  στείλει  επίσημη  πρόσκληση  την  εταιρεία  να  παρευρεθεί .  

Εγώ  σέβομαι  αυτά  που  λέει  και  πιστεύω  αυτά  που  λέει  ο  αρμόδιος  

Αντιδήμαρχος  αλλά  το  τυπικό  είναι  αυτό .  Δεν  αναφέρεται  ότι  εμείς  

καλέσαμε  την  εταιρεία  να  παρευρεθεί  εδώ  στο  ενημερωτικό .  Συνεπώς  

αυτοί  οι  δυο  οι  λόγοι  είναι  καθοριστικοί  η  σημερινή  συνεδρίαση  

κινδυνεύει  δηλαδή  να  είναι  άκυρη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όσον  αφορά  στο  δεύτερο  ερώτημά  σας ,  καλέστηκε  οι  εκπρόσωποι ,  ο  

Πρόεδρος  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  μας  έστειλε  απάντηση ,  επειδή  έχουν  Γενική  

Συνέλευση  αδυνατεί  να  παραστεί .  Είχανε  σήμερα  το  πρωί  συνάντηση  

και  με  τον  κύριο  Δήμαρχο ,  θα  σας  πει  και  λεπτομέρειες  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κλήθηκαν .  Κλήθηκαν .  Μα  κλήθηκαν .  Εδώ  είναι  και  ο  δικηγόρος  του ,  

μπορεί  να  το  βεβαιώσει .  Κλήθηκαν .  Μάλιστα  στην  αρχή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κλήθηκαν .  Στην  αρχή  μάλιστα  ζήτησαν  να  αναβληθεί  το  θέμα  λόγω  

του  ότι  έχουν  Γενική  Συνέλευση ,  όμως  σήμερα  το  πρωί  ήρθαν  και  μου  

είπε ,  εδώ  είναι  και  ο  δικηγόρος  ο  κ .  Δημήτρης  Κούρτης ,  με  τον  

Πρόεδρο  και  λένε  ότι  δεν  θέλουμε  να  αναβληθεί  Δήμαρχε ,  συμφωνούμε  

με  την  απόφασή  σας  περί  εκμίσθωσης ,  βάλτε  το  θέμα  να  τελειώσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συνεδρίασε  και  ανέβαλε  την  απόφαση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Τοπικό  Συμβούλιο  συνεδρίασε  και  περίμενε  τα  καινούργια  

στοιχεία .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανέβαλε ,  έγινε  Τοπικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εφόσον  αναβλήθηκε  στο  Τοπικό  εμείς  εδώ  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

πάρουμε  απόφαση  χωρίς  να  λάβουμε  υπόψη  τι  προτείνει  το  Τοπικό  

Συμβούλιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  το  έχουμε  υπόψη  μας .  Μην  μας  κάνετε  μάθημα ,  κ .  

Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  να  σας  πω .  Δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό  αυτό  που  κάνετε .  

Έκανε  μια  πρόταση  και  μια  επισήμανση  ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  οποία  γίνεται  

σεβαστή .  Πραγματικά ,  δεν  υπάρχει  απόφαση .  Άρα  θα  προτείνω  να  

αποσυρθεί  το  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  πάντως  λέει  ότι  με  την  τάδε  απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας  

Σερρών ,  πήραν  απόφαση  δηλαδή  αναβολή  στην  συζήτηση .  Απόφαση  

αναβολής .  Υπάρχει .   

 Τι  θέλω  να  πω .  Μια  στιγμή ,  είναι  απλό  το  θέμα .  Είναι  απλό .  

Υπάρχει  απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας  περί  αναβολής .  Εάν  

αυτό ,  εάν  αυτή  η  απόφαση  μας  καλύπτει ,  συμφωνείτε  να  τελειώσει  το  

θέμα ;  Εάν  δεν  μας  καλύπτει ,  ευχαρίστως  το  ξανά  φέρνουμε  μετά  από  

δέκα  μέρες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εντάξει ,  εάν  δεν  μας  καλύπτει  θα  ρωτήσουμε .  Εάν  δεν  μας  καλύπτει  θα  

το  ξανά  φέρουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μας  καλύπτει  κύριε  Δήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  θέμα  τάξης .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέω  όμως  εάν  μας  καλύπτει  συμφωνείτε  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  λέω .  Εάν  μας  καλύπτει .  Εάν  δεν  μας  καλύπτει  το  ξανά  φέρνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  κύριε  Γιαννακίδη  να  ξανάρθει .  Προτείνω  να  

αποσυρθεί  το  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε  διότι  δεν  είναι  ολοκληρωμένο  και  

οι  κύριοι  συνάδελφοι  έχουν  αντιρρήσεις .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Λέω  εγώ  εάν  δεν  μας  καλύπτει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  κύριοι ,  αποσύρεται  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάλε  το  σε  ψηφοφορία  να  αναβληθεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  πείτε ;  Ένα  θέμα  όταν  αποσύρετε ,  τι  να  πείτε  το  θέμα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

61 

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  το  βάλουμε  σε  ψηφοφορία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  στιγμή .  Γιατί  απλά  πράγματα  τα  κάνουμε  

δύσκολα ;  Λέω  το  εξής ,  εάν  δεν  υπάρχει  πρόβλημα ,  εάν  δεν  υπάρχει  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  είναι  το  πρόβλημα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέω  εάν  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  συμφωνείτε  να  κλείσει  το  θέμα ;  Εάν  

υπάρχει  θα  το  δούμε .  Εάν  υπάρχει  το  ξανά  φέρνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  πότε  θα  το  δούμε  δηλαδή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο  θα  το  δούμε ,  αύριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέω  εάν  αύριο ,  εάν  αύριο  το  δούμε  το  θέμα  και  καταλήξουμε  στο  ότι  

δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα ,  συμφωνείτε  να  θεωρηθεί  ότι  πήραμε  

απόφαση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  έτσι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

62 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .  Εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Κύριοι  είναι  ξεκάθαρο .  Αναβάλλεται  το  θέμα .  Δεν  γίνεται  

αλλιώς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  προσθέσετε  κάτι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  σας  ακούσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  συνάδελφοι  πιστεύω ,  πιστεύω  κατά  90% ότι  δεν  υπάρχει  

κώλυμα ,  η  γνωμοδότηση  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καμία  σχέση  δεν  έχει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορούμε  να  πάρουμε  απόφαση  σήμερα .  Γι '  αυτό  λέω  και  σας  

παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε ,   να  το  θέσετε  σε  ψηφοφορία  να  συζητηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

63 

Κύριοι  συνάδελφοι ,  όσοι  έχουμε  εμπειρία  και  από  το  προηγούμενο  

καθεστώς  και  όπως  μεταφέρθηκε  αυτούσια . . .Καποδίστρια ,  Καλλικράτη ,  

είμαστε  υποχρεωμένοι  όταν  αφορά  γαίες  να  έχουμε  την  γνώμη  του  

Τοπικού  Συμβουλίου .  Είναι  απολύτως  βέβαιο  ότι  το  συμβούλιο  είναι  

άκυρο  και  τούτο  το  συνδυάζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  το  θέμα  οκτώ ,  όπου  

εκεί  πολύ  εμπεριστατωμένα  και  εύλογα  αναφέρεται  την  άποψη  του  του  

Τοπικού  Συμβουλίου  Επταμύλων  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Συνεπώς  το  θέμα  δεν  χρειάζεται  να  ταλαιπωρήσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  ένας  πολίτης  να  προσφύγει ,  όχι  εμείς ,  ένας  να  προσφύγει  

το  θέμα  θα  επαναληφθεί .  Θα  είναι  άκυρο .  Είναι  κρίμα  να  

ταλαιπωρούμε  το  σώμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε  την  Τρίτη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  Τρίτη  μπορούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς  ημερησίας  διατάξεως  το  κουβεντιάζουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας  θέλω  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Φωτιάδη .  Η  πρότασή  μας  κύριοι  είναι  να  αποσυρθεί  το  

θέμα .  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κλείνει .  Νομίζω  δεν  χρειάζεται  να  το  σχολιάσουμε  περισσότερο .  Σε  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  έρθει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά  από  πέντε  μέρες… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε , . . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .  Δοθείσης  της  ευκαιρίας  προτείνω  να  διατυπωθεί  

ένα  ερώτημα  από  εσάς  ή  από  την  υπηρεσία  αλλά  και  από  εσάς  προς  την  

Αποκεντρωμένη  που  είναι  από  κάτω  και  να  το  βάλουμε  ευθέως ,  ποια  

είναι  η  απόφαση ,  το  πως  δηλαδή  εμπλέκεται  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  

όταν  εμείς ,  το  άλλο  όργανο ,  διαχειριζόμαστε  και  μιλούμε  για  γαίες ,  οι  

οποίες  αγρόκτημα  όπου  έχουμε  Τοπικό  Συμβούλιο  ή  έχουμε  

εκπρόσωπους ;   

Αυτό  θα  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  άπαξ  δια  παντός ,  για  να  μην  

ταλαιπωρούμαστε  εδώ  μέσα  με  συζητήσεις ,  οι  οποίες ,  νομίζω ,  είναι  

καθοριστικές .  Κάντε  ένα  γράμμα  μέχρι  την  Τρίτη ,  σας  παρακαλώ ,  για  

να  πάρουμε  την  απόφαση  για  να  είναι  καθαρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  διευκρινιστεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  εγώ  ξέρω  ότι  δεν  μπορούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  είμαι  99% σίγουρος  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αποσύρεται  το  θέμα  κύριοι .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  1/11/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

 Δήμου  Σερρών  και  της  Δημόσιας  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης   

Σερρών  για  υπηρεσίες  βιβλιοθήκης  και  πληροφόρησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .  Δυο  μέλη ,  ένα  τακτικό  και  ένα  αναπληρωματικό  πρέπει  

να  ορίσετε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  το  θέμα  με  την  Βιβλιοθήκη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  για  τακτικό  μέλος  ο  κ .  Καδής  και  αναπληρωματικό  ο  κ .  

Χαρίτος .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  421/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  376/2017 Α .Δ .Σ . :  

 ¨Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο   

για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δυο  οδηγούς  και  έξι  … 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλούμαστε  να  τροποποιήσουμε  την  376 απόφαση  του  ΄17, η  οποία  

αφορούσε  οκτώ  εργάτες  αποκομιδής .  Την  τροποποιούμε ,  από  οκτώ  

εργάτες  την  κάνουμε  έξι  εργάτες  και  δυο  οδηγούς ,  για  τους  λόγους  που  

σας  έχουμε  επισυνάψει  στην  εισήγηση .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  422/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  μισθωτή  περιπτέρου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε ,  ποιος  συμφωνεί  ρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καλά  δεν  υπάρχει  λόγος  να  μιλάτε  έτσι  άσχημα ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μιλάτε  δεξιά  και  αριστερά  και  δεν  παρακολουθείτε  τον  Πρόεδρο  

δεν  φταίει  ο  Πρόεδρος .  Θα  ζητήσετε  τον  λόγο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  τον  

λόγο .  Εισήγηση  θέλω ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αφορά  την  διοικητική  αποβολή  μισθωτή  περιπτέρου .  

Αυτό  λέει  ο  τίτλος ,  τον  διαβάσαμε  όλοι ,  φαντάζομαι .  Είμαι  έτοιμος  να  

απαντήσω  σε  οποιαδήποτε  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εκτός ,  εάν  θέλετε ,  να  αναλύσω  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στις  ερωτήσεις .  Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  από  κάποιο  άλλο  

συνάδελφο ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό  λεπτό ,  δεν  είσαστε  μόνος  σας  εδώ  μέσα ,  υπάρχουν  και  άλλοι .  

Τοποθέτηση .  Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν  μπορώ  να  καταλάβω  την  εμμονή ,  τόσο  μεγάλη  εμμονή  να  φύγει  

σώνει  και  καλά  το  περίπτερο  από  εκεί .  Δεν  είναι  το  μοναδικό  

περίπτερο .  Έχει  άλλα  δυο  περίπτερα .  Για  ποιο  λόγο  έγινε  αυτή  η  

επιλογή  αυτού  του  περιπτέρου  ειδικά ;  Για  ποιο  λόγο  δεν  μπορώ  να  το  

καταλάβω ,  κύριε  Πρόεδρε .  

 Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  εδώ  όταν  μιλάμε ,  μιλάμε  δημόσια  και  

έχουμε  λόγο  και  ευθύνη  απέναντι  στην  κοινωνία .  Δεν  μπορεί  επειδή  

έχουμε  μια  πλειοψηφία  να  λέμε  ότι  άντε  εντάξει  και  τελείωσε .  Για  ποιο  

λόγο  έγινε  αυτή  η  επιλογή  μόνο  αυτό  το  περίπτερο ;  Αυτή  η  κοπέλα  

είναι  χήρα ,  έχει  ένα  μικρό  παιδάκι ,  είναι  55 χρόνων  περίπου ,  πόσο  

είναι ,  πώς  θα  ζήσει  αυτή  η  γυναίκα ;  Τουλάχιστον  δώστε  ένα  χρόνο  

αναβολή  να  μπορέσει  να  πουλήσει  τα  εμπορεύματά  της .   

 Τι  είναι  εδώ  δηλαδή ,  αποφασίζουμε  και  διατάζουμε  και  

παίρνουμε  κεφάλια ;   

 Παρακαλώ  θερμά ,  θέλω  να  με  σεβαστείτε .  Ο  Αντιδήμαρχος  είπε .  

Και  τι  είναι  ο  Αντιδήμαρχος  δηλαδή ;  Η  αρχή  του  τέλους  είναι ;  

Παρακαλώ  θερμά  οι  σύμβουλοι  να  σκεφτούν  σοβαρά  ότι  δώστε  μια  

αναβολή  στο  περίπτερο ,  να  πουλήσει  τα  εμπορεύματά  της  και  θα  πάει  

στην  ευχή  του  Θεού .  Δεν  γίνονται  έτσι  αυτά  τα  πράγματα ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Επειδή  δηλαδή  είμαστε  εμείς ,  έχουμε  το  δικαίωμα ,  πρέπει  να  

παίρνουμε  τα  κεφάλια  των  ανθρώπων ;   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  σεβαστείτε  παρακαλώ  αυτά  που  λέω  εδώ ,  δώστε  

μια  αναβολή  στο  περίπτερο  να  μην  κλείσει  αμέσως .  Να  πουλήσει  τα  

εμπορεύματα ,  να  μην  αγοράσει  άλλα  εμπορεύματα  και  να  φύγει .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

70 

 Ευχαριστώ  πάρα  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  να  πείτε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε  πρέπει  

να  ξέρετε  ότι  δεν  τα  κάνουμε  αυτά  ελαφρά  τη  καρδία .  Δεν  την  

βγάζουμε  την  κυρία  έξω  από  το  περίπτερο  έτσι  γιατί  το  θέλουμε  να  την  

βγάλουμε .  Το  μισθωτήριο  που  έχει  έληξε  στις  31/12/16 που  έπρεπε  από  

1/1/17 να  αδειάσει  το  περίπτερο .   

 Η  ιδιοκτήτρια ,  η  οποία  ενοικίαζε  το  περίπτερο  σε  κάποια  άλλη ,  

έχει  πεθάνει  και  δεν  έχει  αφήσει  στους  κληρονόμους  την  άδεια .  

Παρόλα  αυτά  όμως  και  έτσι  να  ήταν  υπάρχει  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  παλαιότερη  που  λέει  ότι  μισθωτήριο  που  λήγει  στο  κέντρο  

της  πόλης  δεν  ανανεώνεται .   

Λοιπόν ,  η  κυρία  αυτή  έπρεπε  να  αδειάσει  τον  χώρο  από  1/1/17 

και  σήμερα  έχουμε  21/6/17.  Έχει  γίνει  η  ανάκληση  της  άδειας ,  έχει  

ενημερωθεί  εδώ  και  έξι  μήνες ,  παρόλα  αυτά  παραμένει  έτσι  όπως  έχει .  

Δεν  κάνουμε  δηλαδή  εμείς  ελαφρά  τη  καρδία  σήμερα  έληξε  και  άντε  

φύγε .  Έχουν  περάσει  έξι  μήνες  γι '  αυτό  και  οι  υπηρεσίες  εάν  δεν  

κάνουν  αυτό  που  κάνουν ,  τότε  δεν  θα  κάνουν  σωστά  την  δουλειά  τους ,  

θα  παρανομούν .  

Γι '  αυτό  και  ζητάμε  την  διοικητική  αποβολή .  Δεν  μπορούμε  να  

κάνουμε  κάτι  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Δευτερολογήστε ,  ναι .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  περίπτερο  αυτό  στήθηκε ,  κύριε  Δήμαρχε  διότι  είναι  θύμα  πολέμου .  

Γι '  αυτό  τον  λόγο  στήθηκε  το  περίπτερο  στην  θέση  εκείνη .  Σε  

παρακαλώ  δείξε  την  επιείκειά  σου  και  δώσε  μια  αναβολή  για  την  

διοικητική  αποβολή  για  να  πουλήσει  τα  εμπορεύματά  της .  Σε  

παρακαλώ .  Έχεις  το  δικαίωμα  και  να  το  κάνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  Επί  της  εισήγησης .  Κύριοι  συνάδελφοι  

ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι  λέει  ο  νόμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  στην  πρότασή  σας ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην  πρότασή  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .  Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα ;   

Κα  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Αναβολή .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναβολή .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  423/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  επιβολής  προστίμου  για  αυθαίρετη  βόσκηση   

σε  κτηνοτρόφο  του  Δήμου  μας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

πρόκειται  για  ένα  θέμα  παράνομης  βόσκησης .  Έχει  εισηγηθεί  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  των  Επταμύλων  για  την  τιμωρία ,  για  το  πρόστιμο  

του  κτηνοτρόφου  που  έκανε  την  παράβαση .  Έχετε  πάρει  τα  στοιχεία  

όλα .  Εάν  θέλετε  να  σας  πω ,  οτιδήποτε  θέλετε  είμαι  στην  διάθεσή  σας .   
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 Για  το  ιστορικό  μπορεί  να  πω  ότι  είχαν  κάνει  ένα  έγγραφο  προς  

την  υπηρεσία  το  Τοπικό  Συμβούλιο  των  Επταμύλων  για  να  βάλουν  

πρόστιμο .  Εκ  των  υστέρων  κάναμε  συζήτηση ,  μας  ζητήσανε  να  

κάνουμε  σύσταση  στον  συγκεκριμένο  κύριο .  Η  υπηρεσία  έκανε  γραπτές  

συστάσεις  να  μην  πηγαίνει  στο  αγρόκτημα  το  δίπλα ,  να  μην  βόσκει  

παράνομα  τα  κατσίκια  του .  Εκ  των  υστέρων  επανήλθε  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  με  νέο  έγγραφο  και  μας  ζητούσε  την  τιμωρία  του ,  διότι  δεν  

συμμορφωνόταν .   

 Τώρα ,  υπάρχει  εδώ  μια  διαφορά ,  θα  έχετε  δει  όλοι  σας  στο  τι  

ζητάει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  και  στο  εισηγούμαι  εδώ .  Το  Τοπικό  

Συμβούλιο  άλλα  ζητάει .  Εμείς ,  δηλαδή  εάν  ακολουθήσουμε  αυτό  που  

ζητάει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  το  πρόστιμο  μπορεί  να  είναι  από  8 μέχρι  

16.000 ευρώ .  

 Εμείς  εξετάζοντας  τα  στοιχεία  όλα  που  μας  έφερε  ο  κ .  Κάμπιος ,  

τα  οποία  είναι  από  το  Μητρώο  Εκμετάλλευσης  των  Ζώων  που  έχει ,  

προκύπτει  ότι  τα  ζώα  είναι  πολύ  λιγότερα  και  σύμφωνα  με  τις  ημέρες  

που  δείχνουν  τα  χαρτιά ,  όταν  πήγανε  και  όταν  φύγανε ,  υπολογίζουμε  

εκείνες  τις  ημέρες  και  εκεί  το  πρόστιμο  πάει  από  3.300 μέχρι  6.600.   

 Αυτό  είναι  γιατί  ο  νόμος  λέει  ότι  το  πρόστιμο  μπορεί  να  είναι  ίσο  

έως  και  το  διπλάσιο  του  τέλους  βόσκησης .   

 Εγώ  προτείνω  το  ίσο  με  το  τέλος  βόσκησης .  Εάν  μπορούσα  να  

προτείνω  λιγότερο  θα  πρότεινα  μικρότερο  πρόστιμο ,  διότι  οι  εποχές  

είναι  δύσκολες ,  εντάξει  όλοι  έχουμε  τα  προβλήματά  μας ,  τώρα  3.500 

πρόστιμο  δεν  είναι  λίγο .  Δεν  μπορούσα  να  κάνω  κάτι  καλύτερο  εγώ  και  

τίποτα  άλλο .  Αυτά .   

 Εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  είμαι  στην  διάθεσή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  Τοπικό  Συμβούλιο  λέει  400,  αυτός  λέει  262.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  το  θέμα  να  γίνει  ερώτηση  συγχρόνως  και  τοποθέτηση  για  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις  ερωτήσεις  είμαστε .  Τι  προτάσεις  είναι  αυτές ,  δεν  τις  

καταλαβαίνω .  Ερωτήσεις .  Ποιος  θέλει  από  τους  συναδέλφους ;  Η  κυρία  

Ιλανίδου .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Ιλανίδου .  Το  μικρόφωνό  σας  σας  

παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  εάν  μπορεί  να  κατεβεί  και  άλλο  το  πρόστιμο ,  

γιατί  3.500,  όλο  το  κοπάδι  δεν  ξέρω  πόσο  αξίζει .  Εάν  μπορεί  να  

κατεβεί .  Γνώμη  μου .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έκανα  ερώτηση  και  στον  Γενικό  Γραμματέα  του  δήμου  και  έβαλα  και  

την  υπηρεσία  να  το  δούμε ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  εισηγηθούμε  

χαμηλότερο  από  αυτό  που  εισηγούμαστε .  Δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  από  

τον  νόμο .  Όμως  έχει  το  δικαίωμα  ο  ίδιος  ο  παραγωγός ,  μετά  από  την  

απόφαση  την  δική  μας  να  προσφύγει  στην  Επιτροπή  Επίλυσης  

Φορολογικών  Διαφορών  του  Δήμου  και  εκεί ,  όλες  οι  περιπτώσεις  που  

πάνε  εκεί  κατεβαίνουν ,  τουλάχιστον ,  στο  μισό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Έχετε  το  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   η  μόνη  παράδοση  στην  Ελλάδα  σήμερα  που  δίνουν  

πλούτο  στην  Ελλάδα  είναι  οι  κτηνοτρόφοι  και  οι  γεωργοί .  Όλοι  οι  

άλλοι  ρουφάνε  το  αίμα  της  πατρίδας  μας .  αυτούς  τους  ανθρώπους  

τιμωρείτε  επειδή  όλη  την  ημέρα  είναι  στα  βουνά  βοσκώντας  τα  

πρόβατά  τους  και  τα  γίδια  τους ;  Και  μετρήσανε  αυτοί  τα  γίδια  πόσα  

είναι ;  Πήγανε  και  τα  μετρήσανε ;  Και  ξέρουν  ότι  είναι  400; Τι  

πράγματα  είναι  αυτά ;   

 Τι  παράγουμε  στην  Ελλάδα  τελικά  μπορείς  να  μου  πεις ;  Ποιοι ;  

Κανείς  δεν  παράγει .  Όλοι  πάνε  στο  δημόσιο  και  εισπράττουν  χρήματα .  

Υπάλληλοι  είναι .  Οι  άνθρωποι  αυτοί  μοχθούν  για  μας .  αυτοί  μας  

δίνουν  λίγο  κρέας  να  φάμε .  Τι  είμαστε  εμείς  εδώ  μέσα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγνοείτε  ότι  έγιναν  καταγγελίες  τώρα .  Τι  είναι  αυτά  που  λέτε ;  

Καταγγελίες  γίνανε .  Δεν  ξεκίνησε  από  εμάς  η  καταγγελία .  Τέλος  

πάντων ,  εντάξει .   Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .  

Ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  τοποθέτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Αναστασιάδη ,  η  κυρία  Ιλανίδου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  θα  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό  λεπτό  γιατί  πολλοί  ενδιαφερόμενοι  βγήκανε .  Η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  

κ .  Γιαννακίδης .  Συγνώμη  κ .  Ιλανίδου .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  

Αντώνης ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Στεργίου  εάν  και  εφόσον  χρειαστεί  και  

ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

 Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα  χρόνια  σίγουρα  είναι  πάρα  πολύ  δύσκολα  και  ένα  πρόστιμο  3.500 

που  εάν  θα  πάει  στο  1.500,  2.000,  νομίζω  είναι  μεγάλο  πρόστιμο ,  αλλά  

από  την  άλλη  μεριά  και  οι  κτηνοτρόφοι  πρέπει  να  τηρήσουν  αυτά  που  

πρέπει  να  τηρήσουν .  Δεν  μπορούν  να  αφήνουν  ελεύθερα  είτε  είναι  

αγελάδες  είτε  είναι  κατσίκια ,  οτιδήποτε  είναι  και  τρώνε  και  τα  

κτήματα  των  άλλων ,  τρώνε  τις  ελιές  και  επικίνδυνα  που  βγαίνουν  στον  

δρόμο .   

 Εγώ  θα  το  ξανά  φέρω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  θέμα  του  

μοναστηριού .  Επειδή  πηγαίνω  τακτικά  στο  μοναστήρι  έχω  πάρα  πολλά  

βίντεο ,  τα  οποία  είχα  δείξει  και  στον  κ .  Παναγιώτη  Γρηγοριάδη  και  

πήγα  και  στην  υπηρεσία .  μου  λένε  να  κάνω  καταγγελία .  Δεν  θέλω  να  

κάνω  καταγγελία  για  να  πληρώσει  ο  άνθρωπος  τα  μαλλιά  της  κεφαλής  

του ,  αλλά  δεν  μπορεί  να  σκοτωθούμε  γιατί  τα  βόδια  την  νύκτα  

κοιμούνται  μέσα  στην  μέση  του  δρόμου  και  έχει  μια  αγρυπνία  και  

κατεβαίνουμε  και  θα  σκοτωθεί  κόσμος .   

 Εγώ  νομίζω  ότι  ο  Άγιος  Πρόδρομος  φιλάει  τον  δρόμο  και  δεν  

έχουμε  ατυχήματα .  Είναι  φοβερό  αυτό  που  συμβαίνει .   

 Άλλοι  κάνουν  καταγγελία  στον  Ελαιώνα ,  μου  έχουν  παραπονεθεί  

κόσμος  ότι  πάνε  τα  κατσίκια  και  τρώνε  τις  ελιές .  Δηλαδή  και  τα  

πρόστιμα  είναι  πολύ  μεγάλα ,  βέβαια ,  καταλαβαίνουμε  αλλά  πρέπει  και  

οι  κτηνοτρόφοι  να  βάλουν  μυαλό .  Πρέπει  να  ελέγξουν  που  τα  αφήνουν  
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και  να  είναι  σίγουρα  με  φύλακα ,  με  βοσκό .  Δεν  μπορεί  να  τα  αφήνουν  

έτσι  ανεξέλεγκτα .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχεε  τον  λόγο .  Συγνώμη ,  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω  διαβάσει  τα  συνημμένα  της  πρότασης  και  οφείλω  να  πω  το  εξής :  

παρατήρησα  ορισμένες  παραδοξότητες .  Καταρχήν  είναι  ιδιαίτερα  

αυθαίρετο  τα  400 κατσίκια ,  την  στιγμή  που  ο  άλλος  παίρνει  

επιδοτήσεις  μόνο  για  262.  Ένα  είναι  αυτό ,  που  σημαίνει  ότι  και  στο  

κτηνιατρείο  τόσο  είναι  δηλωμένα  και  όταν  ο  άνθρωπος  παίρνει  

επιδοτήσεις  για  262 κατσίκια  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  Τοπικό  Συμβούλιο   του  Ελαιώνα  καταγγέλλει  400.  Των  Επταμύλων .  

Αυτό  το  πράγμα  ειλικρινά  αποτελεί  παραδοξότητα .  Ειλικρινά  αποτελεί  

παραδοξότητα .   

Το  άλλο ,  το  οποίο  είναι  ένα  σημείο  που  θα  πρέπει  να  

προσέξουμε ,  είναι  το  εξής :  υπάρχουν  δυο  δελτία  αποστολής .  Ιδιαίτερα  

μένω  στο  δεύτερο  που  λέει  ότι  από  18/4 και  εκείθε  τα  κατσίκια  του  

ανθρώπου  βρίσκονται  στο  Άγκιστρο .   

Το  Τοπικό  Συμβούλιο  των  Επταμύλων  και  η  υπηρεσία  μας ,  το  

τονίζω  και  η  υπηρεσία  μας ,  βάζει  χρονικά  όρια  18/5ου .  Δηλαδή  από  το  

Άγκιστρο  πήγαιναν  στους  Επταμύλους ;   

Γι '  αυτό  είπα  ότι  το  εισηγητικό  έχει  στοιχεία  παραδοξότητας .  Δεν  

θα  μείνω  στο  πρόστιμο .  Ας  λύσουμε  πρώτα  αυτά  τα  στοιχεία  
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παραδοξότητας  και  μετά  πάμε  στο  πρόστιμο .  Γιατί  αυτό  το  οποίο  

εισηγείται  θα  εκπέσει ,  οπωσδήποτε  θα  εκπέσει  στα  δικαστήρια  και  εάν  

εγώ  ήμουν  ο  Κάμπιος  θα  έκανα  μήνυση .  Γιατί ;  Γιατί  απλούστατα  τα  

στοιχεία  που  έχω  προσκομίσει  και  ιδιαίτερα  το  τιμολόγιο ,  το  δελτίο  

αποστολής  δηλώνει  ότι  στο  χρονικό  διάστημα  που  με  κατηγορούν  δεν  

ήμουνα  εδώ ,  ήμουνα  στο  Άγκιστρο .  Με  ποια  λογική ;  Που  στηρίζονται ;  

Επειδή  έτσι  το  κατάλαβαν ;  Είχαν  αυτή  την  αίσθηση ;  Μετρήσανε  τα  

γίδια  ένα  –ένα  και  τα  βγάλανε  και  τετρακόσια ;  Ούτε  καν  τετρακόσια  

ένα ;   

Δεν  νομίζω  ότι  αυτά  τα  πράγματα  θα  πρέπει  να  τα  προσπερνάμε  

έτσι   

Λαμβάνετε  υπόψη  εγώ  είμαι  υπέρ  του  να  πληρώνει  πρόστιμο  

αυτός  ο  οποίος  παρανομεί .  Άλλο  εάν  μερικές  φορές  τοποθετούμαι  

ερμηνεύοντας  τον  νόμο  κατ’   οικονομία .  Είναι  δυο  διαφορετικά  

πράγματα .   

Αλλά  εδώ  έχουμε  τα  στοιχεία  τα  οποία  είναι  αδιαμφισβήτητα  και  

τα  θέλω ,  οι  εκτιμήσεις  ενός  Τοπικού  Συμβουλίου  έρχονται  σε  απόλυτη  

σύγκρουση .   Εμείς  δεν  μπορούμε  αυτό  να  το  δεχθούμε  και  ούτε  

μπορούμε  να  δεχθούμε  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας  για  τον  

απλούστατο  λόγο  ότι  είναι  έωλη .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα  είναι  απλό .  Ο  ιδιοκτήτης  των  κατσικιών  

είναι  δημότης  μας .  έτσι  δεν  είναι  κύριε  Πρόεδρε ;  Έχουμε  λοιπόν  εμείς  

την  δυνατότητα  ως  υπηρεσία  να  ελέγξουμε  από  το  ζωικό  κεφάλαιο  του  
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συγκεκριμένου  διαμερίσματος  και  μπορούμε  άμεσα  και  θαρρώ  αυτό  

κάναμε ,  εάν  δεν  το  κάναμε  υπάρχει  έλλειμα ,  να  δούμε  πόσα  ζώα  έχει  ο  

συγκεκριμένος  δημότης  μας .   

 Με  βάση  λοιπόν ,  τουλάχιστον ,  το  πόσα  ζώα  έχει  στην  κατοχή  

του ,  θα  έλεγα  κανείς  ότι  μάλλον  τα  έχει  μεταφέρει  όλα  εδώ  στους  

Επταμύλους  και  βόσκουν .  Αυτό  θα  ήταν  μια  παραδοχή .   

 Εάν  τα  400 τα  βάλαμε  επειδή  κάποιος  είπε  ότι  είναι  400,  θεωρώ  

ότι  είναι  έλλειμα  και  δεν  έγινε  καλή  προετοιμασία .  Διότι  από  την  μια  

μεριά  υπάρχει  η  τεκμηριωμένη  κατά  την  δήλωσή  του ,  όπως  λέει  

υποστήριξη  των  συμφερόντων  του  ιδίου  του  δημότη  μας ,  αλλά  από  την  

άλλη  εμείς  αυτή  την  στιγμή  δεν  ξέρουμε  η  υπηρεσία  τι  μας  βεβαιώνει .   

 Το  ζωικό  κεφάλαιο  είναι  γνωστό  και  μπορούμε  αμέσως  να  

μάθουμε  τα  ζωντανά  του  συγκεκριμένου  δημότη  πόσα  είναι .  Διότι  

αλλιώς  πως  αποφασίζουμε  διότι  το  πρόστιμο  είναι  υψηλό  και  βεβαίως  

από  την  άλλη  υπάρχει  και  ο  κίνδυνος ,  τον  οποίο  όλοι  υποψιάζεστε  και  

ξέρουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Συγνώμη  για  τον  χαρακτηρισμό  αλλά  θεωρώ  ότι  όσοι  

προσπαθούν  τώρα  να  απαλλάξουν  τον  συγκεκριμένο  άνθρωπο  ή  να  

πετύχουν  την  μείωση  του  προστίμου ,  νομίζω  ότι  λαϊκίζουν .  Και  το  λέω  

αυτό  διότι  πρόκειται  για  έναν  άνθρωπο ,  το  λέει  κιόλας  η  εισήγηση ,  

στον  οποίο  έγινε  επανειλημμένα  συστάσεις ,  μια ,  δυο ,  τρεις ,  πέντε  και  

προφανώς  πάσχει  από  σοβαρότατο  ωχαδερφισμό .  Άρα  τι  

δικαιολογητικό  να  βγούμε ;  Πρώτον .  
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 Δεύτερον .  Δεν  είναι  τόσο  απλή  διαδικασία .  Κάποιος  είπε  ότι  

είναι  200,  300,  400 και  το  αποδέχθηκαν .  Εγώ  είχα  πρόβλημα  πέρυσι  

στην  Χρυσοπηγή  με  άλλα  ζώα ,  γελάδια ,  τους  πήγαιναν  τον  αριθμό ,  

έναν  αριθμό  ο  οποίος  δεν  θυμάμαι  τώρα  ήταν  δεκαψήφιος ,  

δωδεκαψήφιος ,  έλειπε  ένα  νούμερο ,  ξανά ,  ξανά .  Δηλαδή  μόνο  που  δεν  

πάλεψα  με  την  αγελάδα  να  πάρω  το  νούμερο .  Δεν  είναι  τόσο  απλή  

διαδικασία ,  κάποιος  πετάχτηκε  και  είπε  τριακόσια .  Προφανώς  αυτό  

τεκμηριώθηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  υπηρεσία  ξέρει .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η  υπηρεσία  ξέρει .  Δεν  είναι  κάποιος  το  είπε .  Είναι  αποδεδειγμένο  ότι  

είναι  τόσα  τα  ζώα  του .   

 Επίσης  όλοι  εσείς  που  προτείνετε  μείωση  ή  απαλλαγή ,  προφανώς  

δεν  αντιμετωπίσατε  ποτέ  αυτό  το  πρόβλημα .  Εγώ  πέρυσι  μπήκα  μια  

αγελάδα  στην  αυλή  μου  και  την  διέλυσε .  Δεν  άφησε  τίποτα  όρθιο .  Και  

δεν  συμβαίνει  μόνο  σε  μένα .  Και  να  αφήσω  το  προσωπικό ,  

ανεβαίνοντας  πάλι  σε  διάφορους  δρόμους ,  όχι  μόνο  αγροτικούς  και  

κεντρικούς ,  πετυχαίνεις  τέτοια  ζώα  με  σοβαρή  επικινδυνότητα  

ατυχήματος .   

 Αντί  να  γίνει  μια  συντονισμένη  προσπάθεια  επιτέλους  κάπως  

αυτοί  οι  άνθρωποι  να  τηρήσουν  τον  νόμο  και  να  μην  κινδυνεύουν  ούτε  

ανθρώπινες  ζωές  ούτε  περιουσίες  του  κόσμου ,  εμείς  τώρα  

προσπαθούμε  να  βρούμε  δικαιολογητικά .  Δεν  το  καταλαβαίνω  αυτό  

δηλαδή .   

 Όχι ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  επιβληθεί  η  ποινή  και  μάλιστα  εγώ  θα  

πρότεινα  η  ανώτατη .   
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 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχω  

τοποθετηθεί  ξανά  γι '  αυτό  το  θέμα .  Δεκαεπτά  χρόνια  μετά  τον  

Καποδίστρια  και  επτά  χρόνια  μετά  τον  Καλλικράτη  έχουμε  ακόμα  

ιδιοκτησίες  οικισμών .   

 Είχα  πει  από  τότε  ότι  έπρεπε  το  αγρόκτημα  να  είναι  ενιαίο  

πλέον .  Δηλαδή  δεν  μπορεί  ο  κτηνοτρόφος  του  Ελαιώνα ,  που  ο  

Ελαιώνας  έχει  17.000 αιγοπρόβατα ,  λέω  έναν  αυθαίρετο  αριθμό ,  δεν  

ξέρω  πόσα  έχει ,  να  μην  έχει  δικαίωμα  ο  κτηνοτρόφος  αυτός  να  

μετακινεί  τα  κοπάδια  του  στο  αγρόκτημα  των  Επταμύλων  που  δεν  έχει  

ούτε  ένα  ζωντανό .   Λες  και  πάει  σε  άλλο  κράτος .   

 Εάν  είναι  κανονιστική  δική  μας ,  αυτό  δεν  το  θυμάμαι ,  οφείλουμε  

να  την  τροποποιήσουμε .  Να  ενοποιήσουμε  το  αγρόκτημα .   

 Αυτά  που  είπε  ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  δίκαιο .  Εδώ  δεν  

επιβάλλουμε  πρόστιμο  γιατί  έκανε  ζημιά  σε  ιδιοκτησίες  ατομικές .  Εκεί  

ναι ,  εννοείται  ότι  υπάρχει  μια  διαφορά  του  ιδιοκτήτη  με  αυτόν  που  

κάνει  την  ζημιά  και  πρέπει  να  επιβάλει  το  δικαστήριο  ή  όποιος  άλλος  

το  πρόστιμο .  Εδώ  μιλάμε  ότι  να  επιβάλουμε  πρόστιμο  γιατί  ένα  κοπάδι  

από  τον  Ελαιώνα  μετακινήθηκε  προς  τους  Επταμύλους .  Προς  την  

Βροντού .   

 Είναι  απαράδεκτα  αυτά .  Εγώ  ξέρω  και  το  γνωρίζει  και  ο  κ .  

Φωτιάδης  ότι  το  αγρόκτημα  Λευκώνα  και  Χριστός  είναι  ενιαίο .  Επειδή  

στο  χωριό  μου  δεν  έχουμε  πλέον  ζώα ,  δεν  υπάρχουν  κοπάδια ,  όλα  τα  

γελάδια  του  Λευκώνα  βόσκουν  στο  Χριστός .  Και  τι  έγινε  δηλαδή ;   
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 Νομίζω  ότι  πρέπει  να  αλλάξει  κάτι  στην  κανονιστική  σε  ότι  μας  

αφορά ,  γι '  αυτό  εγώ  λέω  ότι  πρέπει  να  μπει  το  χαμηλότερο ,  εάν  είναι  

δυνατόν ,  πρόστιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν  θέλω  να  ξεκινήσω  με  αιχμές  αλλά  όσοι  δεν  ξέρουν  την  

πραγματικότητα  και  τι  συμβαίνει  εκεί  δεν  θα  πρέπει  να  μιλάνε .  Δεν  

είναι  ενοποίηση  του  αγροκτήματος  και  όχι .  Ούτε  θα  βγάλουμε  τρελό  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  εκεί  πέρα .   

 Όπως  ξέρετε  εκεί  υπήρχαν  τα  λατομεία ,  πήραν  από  ευρωπαϊκό  

πρόγραμμα  400.000 ευρώ  και  έγινε  αναδάσωση .  Και  ο  κύριος  έχει  και  

βοσκά  τα  γίδια  του  μέσα  στο  αναδασωμένο  χώρο .   

 Αυτά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Σε  παρακαλώ  τώρα .  Λοιπόν ,  εάν  δεν  ξέρετε  να  μην  μιλάτε .  Λοιπόν ,  δεν  

θα  βγάλουμε  τρελούς  τους  ανθρώπους  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Του  

κάνανε  εκατό  φορές  παρατήρηση  να  μην  βόσκει  μέσα  στον  

αναδασωμένο  χώρο .  Το  κατσίκι  είναι  καταστροφή  του  δάσους .  Έλεος  

δηλαδή ,  θα  πνιγούμε  εμείς  γιατί  θέλετε  εσείς  να  χαρίζετε  πρόστιμα ;   

 Ερχόντουσαν  από  τα  λατομεία  όλη  η  φερτή  ύλη  μέσα  στο  χωριό .  

Από  τότε  που  έγινε  η  αναδάσωση  δεν  έρχονται  οι  φερτές  ύλες .  Για  

πέντε  κατσίκια  θα  καταδικάσουμε  ολόκληρο  το  χωριό  και  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  γιατί  κάποιοι  θέλουν  να  λαϊκίζουν ;   
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 Και  εγώ  είμαι  υπέρ  της  αγροτικής  παραγωγής  και  υπέρ  των  

κτηνοτρόφων  αλλά  έλεος .  Υπάρχει  ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  το  οποίο  

εκτελέστηκε ,  πήραμε  τα  λεφτά  και  πρέπει  να  το  τηρήσουμε .  Δεν  θα  

καταστρέψουμε  αυτή  την  ιστορία  εκεί  πέρα .  Έλεος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  λόγια .  Ξέρουν  πολύ  καλά  και  πραγματικά  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  

Στεργίου ,  αυτοί  οι  οποίοι  ζουν  σε  αυτές  τις  περιοχές ,  όπως  ο  κ .  

Γιαννακίδης  στην  Χρυσοπηγή ,  όλο  το  καλοκαίρι  ανεβοκατεβαίνει  και  

συναντάει  αυτά  τα  τεράστια  ζωντανά ,  τα  οποία  είναι  κίνδυνος  θάνατος .  

Ξέρει  πολύ  καλά  ο  κ .  Στεργίου ,  ο  οποίος  μένει  στους  Επταμύλους  

κινδυνεύει  όλη  περιοχή  των  Επταμύλων ,  κατοικημένη  περιοχή ,  

δασωμένη  περιοχή  και  δεν  αφήνουν  τίποτα .   

 Λοιπόν ,  ειλικρινά  ο  λαϊκισμός  πρέπει  να  έχει  όριο .  Ταβάνι .  

Πρόστιμο .  Βεβαίως  και  συμφωνώ  με  το  μέγιστο  πρόστιμο ,  διότι  αλλιώς  

δεν  θα  συνετιστεί  κανένας .  Δεν  θα  συνετιστεί  κανένας  από  αυτούς  οι  

οποίοι  έχουν  τα  αιγοπρόβατα  και  τα  μεγάλα  ζώα  τα  αυθαιρέτως  

κυκλοφορούντα  στους  δρόμους .  Έχουν  γίνει  κίνδυνος  πλέον  και  

θάνατος  για  μας  τους  ίδιους  τους  ανθρώπους .   

 Συναινώ  και  συμφωνώ  με  το  μέγιστο  πρόστιμο ,  αλλιώς  δεν  θα  

μπει  ποτέ  τάξη  και  σειρά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  γιατί  κοιτάξτε ,  ήδη  υπάρχουν  ενδιαφερόμενοι  που  πρέπει  να  

μιλήσουν .  Ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντώνης ,  Αντώνης .  Έχει  ζητήσει  τον  λόγο  και  ο  κ .  Ηλίας ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δευτερολογία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  είμαστε  ακόμη   στην  πρώτη  φάση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχήν  τους  Επταμύλους  δεν  υπάρχει  κανένα  δάσος .   Δυστυχώς  

είναι  όλο  πέτρα  και  γι '  αυτό  έγιναν  τα  λατομεία   κ .  Στεργίου .  Λυπάμαι  

αλλά  δούλεψα  εγώ  στο  χωριό .  Δεν  υπάρχει  δάσος .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάτσε  Σάκη  μου ,  σοβαρά  πράγματα  μιλάμε .   Δεν  υπάρχει  λέω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Κύριε  Στεργίου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  φυτρώνει  τίποτα ,  κ .  Στεργίου .  Εγώ  δεν  πήγα  και  έκανε  το  

αντιπλημμυρικό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  μεταξύ  σας ,  σας  παρακαλώ .  Συνεχίστε  κ .  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  είναι  πετρώδες  το  έδαφος  δεν  υπάρχουν . .  Βγαίνουν  κάτι  

πουρνάρια ,  τα  οποία . .  τα  ξηλώσανε  όλα  και  πλημμύριζαν  παλαιά .  
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Επειδή  υπήρχε  μεγάλη  φτώχεια .   . .τριάντα  περίπου  χρόνια  αυτά  τα  

δένδρα  μεγαλώσανε  κάπως  και  περιορίσανε  την  αυτή  του  νερού .   

 Τετρακόσια  πρόβατα ,  αρνιά ,  τα  αρνιά ,  τα  ζώα ,  οι  γίδες  δεν  έχουν  

σύνορα .  Δεν  θέλουν  διαβατήριο  κύριε  Πρόεδρε  να  πάνε  ότι  εδώ  είναι  

Λευκώνας  και  εκεί  είναι  Ελαιώνας .  Ο  άνθρωπος ,  η  Ελλάδα  καταρχάς  

δισεκατομμύρια  δίνει  για  να  πάρει  κρέας ,  να  αγοράσει  για  να  φάνε .  

Υπάρχουν  ορισμένοι ,  θα  μπορούσα  να  πω  τρελοί ,  οι  οποίοι  όλη  την  

ημέρα  είναι  πάνω  στα  βουνά  για  να  βγάλουν  ένα  κομμάτι  ψωμί .  Και  

αυτούς  εμείς  τους  κυνηγάμε  επειδή  φέρνουν  πλούτο  στην  πατρίδα  μας .   

 Ο  κ .  Αγγελίδης  είναι  κτηνίατρος  και  γνωρίζει  πάρα  πολύ  καλά  τι  

συμβαίνει .  

 Εγώ  τον  παρακαλώ  ότι  δηλαδή  επειδή  το  ζώο  δεν  ξέρει  τι  

σημαίνει  σύνορο ,  δεν  το  ξέρει  και  επειδή  εδώ  στην  Ελλάδα  ότι  

νομοθετείται  πάνω  στο  γόνατο ,  αυτοί  οι  άθλιοι  βουλευτές ,  οι  οποίοι  

μας  κυβερνούν  σήμερα  και  δεν  ξέρουν  τι  κάνουν ,  βάλανε  πρόστιμα  σε  

έναν  κτηνοτρόφο  ο  οποίος  όλη  μέρα  είναι  στα  βουνά .  Αντιμετωπίζει  

τους  λύκους ,  τα  πάντα .  Του  τρώνε  τα  γίδια  του .   

 Πώς  δηλαδή  θα  γίνει  αυτή  η  χώρα  κάποια  μέρα  παραγωγική ,  

μπορείτε  να  μου  πείτε ;  Από  τους  δημόσιους  υπάλληλους  οι  οποίοι  κάθε  

μήνα  πηγαίνουν  και  εισπράττουν  χρήματα ;  Ποιοι  μας  δίνουν  εμάς  για  

να  φάμε  κ .  Παπαβασιλείου ;  Αξιότιμε  κ .  Βασίλη ,  ποιοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσετε  σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω .  Ολοκληρώνω  κύριε  Πρόεδρε .  Εσύ  είσαι  άνθρωπος  του  

μόχθου  και  καταλαβαίνει  τι  λέω  εγώ .  Καταλαβαίνεις  απόλυτα  τι  λέω .  
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Οι  κτηνοτρόφοι  μας  είναι  αξιέπαινοι ,  μπράβο  τους  και  μακάρι  να  είχαν  

χιλιάδες  αιγοπρόβατα  και  να  βοσκούσαν  παντού .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  να  μπαίνανε  και  μέσα  στα  σπίτια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όσον  αφορά  κυρία  Ιλανίδου  για  τον  Άγιο  Πρόδρομο ,  τον  τίμιο ,  στον  

οποίο  εγώ  πηγαίνω  πιο  πολύ…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε  στο  θέμα  μας  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  μιλάμε  σοβαρά  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  ο  χρόνος  σας… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  παράγουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δευτερολογήσετε .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο  ευρώ  έχει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σήμερα  το  κατσικίσιο  κρέας .  Δυο  

ευρώ .  Το  ξέρεις ;  Πλακώνουν  τοι  Βούλγαροι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  μπορείτε  να  συνεχίσετε  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Θα  συνεχίσω ,  βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Όπως  γνωρίζετε  είμαι  και  εντεταλμένος  στην  Άνω  Βροντού  και  επειδή  

η  δραστηριότητά  μου  και  η  επιχειρηματική  είναι  πάνω ,  είναι  ένα  θέμα  

με  τους  κτηνοτρόφους  και  με  τις  αυθαίρετε  βοσκές  που  με  ταλαιπωρεί  

καθημερινά .  Για  τον  μόνο  άνθρωπο  που  έχω  κάνει  εισήγηση  είναι  ο  

συγκεκριμένος .   

Σας  πληροφορώ  για  να  φτάσει  το  θέμα  να  συζητηθεί  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έχει  γίνει  δέκα  φορές  σύσταση  από  την  υπηρεσία  

και  άλλες  εκατό  από  τον  Πρόεδρο  τον  εντεταλμένο  της  Κοινότητας  της  

περιοχής .  Για  να  φτάσει  ένα  θέμα  να  συζητηθεί  εδώ  μέσα  στο  

συμβούλιο .  Γιατί  και  οι  πρόεδροι  και  οι  εντεταλμένοι  δεν  είναι  

κατευθείαν  να  βγάλουν  πρόστιμο .  Τον  πιάνουν ,  τον  ξανά  πιάνουν .  

Λέτε ,  ποιος  θα  πληρώσει  το  πρόστιμο ;  Τις  αποζημιώσεις  των  

καλλιεργειών  ποιος  τις  πληρώνει ;  Πόσα  παραδείγματα  μπορώ  να  σας  

πω  για  πολλές  χιλιάδες  ευρώ .  Για  χωράφια ,  για  νέες  καλλιέργειες  με  

τσάι ,  με  καρύδια .  Περνάνε  και  στο  διάβα  τους  καταστρέφουν  τα  πάντα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Μισό  λεπτάκι ,  αφήστε  με  να  ολοκληρώσω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Γιατί  το  λέω ;  Γιατί  από  τα  γραφεία  και  με  το  να  λαϊκίζουμε  είναι  

ωραία  αλλά  ο  μόνος  τρόπος  σωφρονισμού  είναι  το  πρόστιμο .  Σας  λέω  

ότι  για  να  φτάσει  να  συζητηθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  των  Σερρών  

θέμα ,  έχει  προκαλέσει ,  όχι  ο  συγκεκριμένος ,  ο  οποιοσδήποτε  είναι  το  
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όνομά  του  στο  θέμα  του  προστίμου ,  πάνω  από  εκατό  φορές  κα  έχει  

κάνει  τις  καταστροφές .   

 Εγώ  προσωπικά  που  έχω  και  ζύμωση  με  αυτούς  τους  ανθρώπους ,  

τους  βλέπω  καθημερινά  γιατί  είμαι  στον  τομέα  δραστηριότητάς  τους ,  

λέω  ότι  μεγαλύτερο  που  μπορεί  να  υφίσταται  και  κ .  Αντιδήμαρχε…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  σας  πω  πολλές  φορές  η  Επιτροπή  που  ανεβαίνει  είναι  ελαστική .  

Λένε  ότι  κρίμα  είναι  ο  άνθρωπος  έχει  500,  στα  500 θα  πάει  τόσο ,  ας  

βάλουμε  100 κάποιος ,  γιατί  έχει  πέσει  υπόψη  μου .  Το  μεγαλύτερο ,  

γιατί  ο  μόνος  τρόπος  σωφρονισμού  είναι  το  πρόστιμο .  Και  εγώ  

προτείνω  το  ανώτατο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θέλετε  να  τοποθετηθείτε  ή  στην  δευτερολογία  θα  

τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  απευθύνομαι  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  δευτερολογία .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  

Αντώνης .  Ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  εάν  χρειαστεί .  Και  

η  κυρία  Ιλανίδου .   

 Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,    είναι  δέον ,  νομίζω ,  να  ξεκαθαρίσουμε ,  επί  ποιου  

αριθμού  ζώων  είναι  η  συζήτησή  μας ;  Ποιο  δεχθήκαμε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

262.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  262; 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  εισήγηση  λέει  δυο  πράγματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  262.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Φωτιάδη .  Αυτό  είναι  το  νούμερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ολοκληρώσει  ο  κ .  Φωτιάδης .  Παρακαλώ .  Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαβάζοντας  την  εισήγηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  υπάρχουν  δυο  

απόψεις  που  παρουσιάζονται  παράλληλα .  Η  μια  είναι  η  άποψη ,  όπως  

έρχεται  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  των  Επταμύλων  και  από  κάτω  είναι ,  

με  βάση  τα  στοιχεία  που  προσκόμισε  ο   … 
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 Εγώ  ζητώ  και  με  την  πρωτολογία  μου ,  πόσα  είναι  τα  ζώα  με  βάση  

στοιχεία  που  έχει  η  υπηρεσία ;  Όχι  αυτά  που  είπε  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  

η  υπηρεσία .  υπάρχει  εισήγηση ;  Ξέρουμε  πόσα  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  απαντήσετε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  262 κ .  Φωτιάδη  βγήκε  από  το  Μητρώο  Εκμετάλλευση  

Αιγοπροβάτων  που  μας  προσκόμισε  στην  υπηρεσία .  Το  γράφει  εδώ  η  

εισήγηση .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  αμέσως .   Στην  τρίτη  σελίδα  της  εισήγησης  λέει  ότι  

επιπλέον  από  την  . .  αίτησή  του  προσκόμισε  συμπληρωματικά  προς  την  

έκθεση  ακροάσεώς  του  στοιχεία  και  συγκεκριμένα :   

1.  Μητρώο  Εκμετάλλευση  Αιγοπροβάτων  σύμφωνα  με  το  οποίο  ο  

κ .  Κάμπιος  Άγγελος  κατέχει  262 κατσίκια .   

 2.  Δυο  δελτία  αποστολής  σύμφωνα  με  τα  οποία  ο  κ .  Κάμπιος  

μετέφερε  στις  3/12/16 262 γίδια  από  το  Άγκιστρο  Σερρών  στον  

Ελαιώνα  Σερρών ,  ενώ  στις  18/4/2017 μετέφερε  262 γίδια  από  τον  

Ελαιώνα  στο  Άγκιστρο .   

 Συμπληρώνω  για  τον  κ .  Αναστασιάδη  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  συνημμένα… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την  εισήγησή  μου  διαβάζω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Αυτά  που  λέτε  δεν  είναι  στην  εισήγηση .  Τα  συνημμένα… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  η  άποψη  το  Τοπικού ,  υπάρχει  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  Τοπικό  λέει  για  400.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  η  άποψη  της  υπηρεσίας .  Που  είναι ;  Δεν  την  διαβάζω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  το  λέει .  Επομένως  η  υπηρεσία  λέει  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  άποψη  του  κ .  Κάμπιου .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς .  Έχοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  ο  υπολογισμός  του  

προστίμου  σύμφωνα  με  τις  καταγγελίες  της  Τοπικής  Κοινότητας  

Επταμύλων  είναι  αυτό .  Δεν  ξέρω  γιατί  δεν  το  έχετε .  Εάν  θέλετε  να  το  

δείτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  έχω .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  γιατί  δεν  το  έχετε .  Λέει  τώρα  ότι  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω ,  

σύμφωνα  με  την  άποψη  της  Τοπικής  Κοινότητας  Επταμύλων  λέει  πόσο  
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είναι  το  πρόστιμο  και  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  μας  προσκόμισε  ο  

Κάμπιος  είναι  αυτό  το  πρόστιμο .   

 Όσον  αφορά  κ .  Αναστασιάδη  την  ημερομηνία ,  το  πρόστιμο  είναι  

μέχρι  18/4.  Δηλαδή  μέχρι  την  ημέρα  που  λέει  το  δελτίο  αποστολής  ότι  

μεταφέρθηκαν .  Όχι  19,  18.   

 Άρα  δεν  είναι  όπως  λέτε  εκ  των  υστέρων .  Άμα  διαβάσετε  ο  

υπολογισμός  που  γίνεται ,  γίνεται  για  35 μέρες  και  λέει  ότι  από  13/3 

έως  18/4 είναι  το  πρόστιμο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  262… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για  262,  όσο  λέει  το  Μητρώο  Εκμετάλλευσης .  Δεν  πάει  στον  5ο .  18/4ου  

σταματάει ,  όπως  λέει  το  δελτίο  αποστολής  ότι  μεταφέρθηκαν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  προτείνουμε  τώρα ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  εισηγούμαι  το  262 Χ35 ημέρες ,  Χ0,36 ευρώ ,  βγαίνει  3.301.  Είναι  

δική  μου  εισήγηση   αυτή .  Εάν  θέλετε  να  ψηφίσετε  εσείς… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  μικρότερο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  το  μικρότερο .  Εάν  θέλουν  κάποιοι  να  ψηφίσουν  το  6.602 ας  το  

ψηφίσουν ,  τι  να  τους  πω ;  Εάν  θέλουν  κάποιοι  να  ψηφίσουν  και  το  16 

εκεί  δεν  τίθεται  θέμα ,  διότι  με  τα  στοιχεία  που  μας  προσκόμισε  ο  κ .  

Κάμπιος  το  Τοπικό  Συμβούλιο  των  Επταμύλων  δεν  έχει  δίκαιο ,  διότι  

έχει  στο  όνομά  του  262 κατσίκια .  Εκεί  μπορεί  να  είχε  χίλια  κατσίκια  
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αλλά  ο  άνθρωπος  αυτός  έχει  262.  Άρα  δεν  μπορούμε  να  του  βάλουμε  

πρόστιμο  εμείς  για  500,  για  400.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άκουσα  με  ιδιαίτερη  προσοχή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τον  κ .  Γρηγοριάδη .  

Βέβαια  εδώ  θέλω  να  πω  το  εξής :  ας  είμαστε  λίγο  προσεκτικοί  γιατί  

άκουσα  εδώ  πέρα  μια  έτσι  περίσσια  αυστηρότητα  περί  εφαρμογής  

νόμων ,  διατάξεων  και  μάλιστα  κατηγορήθηκαν  και  ορισμένο  και  για  

λαϊκισμό .   

 Τώρα  το  εάν  προσπαθείς  να  προσεγγίσεις  την  αλήθεια  και  να  

τοποθετείσαι  επ’  αυτού ,  δεν  είναι  λαϊκισμός  και  φάνηκε  στην  

συνέχεια .  Και  που  φάνηκε ;  Στο  ότι  υπήρχε  μια  εισήγηση  ενός  Τοπικού  

Συμβουλίου ,  η  οποία  είναι  διάτρητη  από  διακόσιες  μεριές .   

 Φυσικά  κρατάμε  ποιο ;  Ότι  επί  τόσες  ημέρες  ο  συγκεκριμένος  

κύριος  καθημερινά  ήταν  εκεί .  Αυτό  το  παίρνουμε  ως  δεδομένο  πλέον .  

Είναι  καταγγελία  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Και  επ’  αυτού  βγάζουμε  

την  απόφαση  και  λέμε  ότι  ναι ,  όντως  262,  όχι  400 αλλά  καθημερινά  

ήταν  εκεί .   

Γιατί  αυτό  το  πράγμα  θα  πρέπει  να  το  δεχθούμε  ως  απόλυτα  

δεδομένο ,  την  στιγμή  που  το  Τοπικό  Συμβούλιο  πριν  από  λίγο  μας  

έλεγε  για  400; Εκεί  δηλαδή  το  Τοπικό  Συμβούλιο  είναι  αναξιόπιστο ,  

εδώ  τώρα  στις  ημέρες  είναι  αξιόπιστο ;   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  η  οποιαδήποτε  απόφαση  έχει  κενά .  Είπα  και  

το  τονίζω  και  νομίζω  ότι  το  έχουμε  πει  πολλές  φορές ,  ότι  είμαι  υπέρ  

του  να  τιμωρούνται  όσοι  παρανομούν .  Τώρα  εάν  βόσκουν  τα  πρόβατα  

και  τα  κατσίκια  και  τα  ζωντανά  και  κοιμούνται  στους  δρόμους ,  αυτό   
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είναι  ένα  άλλο  θέμα .  Δεν  είναι  το  συγκεκριμένο .  Δεν  είναι  το  

συγκεκριμένο .  Το  συγκεκριμένο  είναι  άλλο .  Άλλη  είναι  η  ουσία  του  

σημερινού .  

 Επειδή  εγώ  αμφισβητώ  απόλυτα ,  απόλυτα  την  εισήγηση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου  όπου  καθημερινά  ο  συγκεκριμένος  άνθρωπος  

βρισκόταν  εκεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  υπάρχει  το  προδεδικασμένο ,  τα  400 που  ήταν  ψέμα ,  γι '  αυτό  

προσωπικά  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  να  επιβληθεί  αυτό  το  πρόστιμο  και  

θα  ψηφίσω  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  ακούστηκαν  μερικά  πράγματα  τα  οποία  είναι  

εκτός  θέματος .  Έχω  την  αίσθηση  ότι  το  πρόστιμο  μπορούμε  να  το  

επιβάλουμε  εμείς ,  όχι  γιατί  κάποιος  πήρε  τα  πρόβατά  του  και  πήγε  και  

βόσκισε  ενός  ιδιοκτήτη  το  χωράφι .  Εκείνο  είναι  μια  διαφορά  μεταξύ  

των  δυο  πολιτών .  Εμείς  επιβάλουμε  το  πρόστιμο  γιατί  έγινε  αυθαίρετη  

μετακίνηση  από  έναν  βοσκότοπο  σε  άλλο  βοσκότοπο .  Αυτό  πρέπει  να  

δούμε .  Όχι  γιατί  έκανε  ζημιά  στην  ιδιοκτησία  κάποιου  άλλου .  Αυτό  

εννοείται  ότι  είναι  μια  διαφορά  προσωπική  και  θα  την  λύσουν  οι  δυο  

τους  στα  δικαστήρια .  Δεν  νομιμοποιείται  δηλαδή  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  επιβάλει  σε  κάποιον  κτηνοτρόφο  πρόστιμο  γιατί  πήγαν  

και  κατέστρεψαν  κάποιο  αλσύλλιο .  Αυτό  είναι  άλλων  ευθύνη .  Δεν  

είναι  ευθύνη  του  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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 Η  δική  μας  ευθύνη  είναι ,  όπως  ο  νόμος  ορίζει ,  ότι  να  

επιβάλλουμε  πρόστιμο  για  την  μετακίνηση  των  ζώων  από  έναν  οικισμό  

στον  άλλο  οικισμό .   

 Εγώ  με  αυτό  από  την  πρώτη  στιγμή  διαφωνούσα ,  διαφωνώ  και  

τώρα  αλλά  αφού  είναι  υποχρεωτικό  να  επιβάλλουμε ,  ας  επιβάλουμε  το  

χαμηλότερο  πρόστιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  ξέρω  ότι  όταν  δεν  θέλεις  να  ζυμώσεις ,  δέκα  μέρες  κοσκινάς .  Τώρα  

προσπαθούμε  να ,  καταντήσαμε  το  Τοπικό  Συμβούλιο  αναξιόπιστο  και  

αξιόπιστος  ο  τσοπάνης .   

Λοιπόν ,  εδώ  λίγο  σοβαρότητα ,  λίγο  σοβαρότητα  γιατί  

απευθυνόμαστε  σε  αιρετά  πρόσωπα .  Όπως  είμαστε  και  αυτοί  οι  ίδιοι  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  θεωρούν  εμάς  αναξιόπιστους  εάν  κρατούμε  τέτοια  

στάση .   

Εγώ  είπα  κάτι .  Εκεί  υπάρχει  ένα  συγκεκριμένο  έργο  που  έγινε  

από  την  Ε .Ε .  επί  Μωυσιάδη .  Δόθηκαν  400.000 ευρώ .  φυτεύτηκαν  

δένδρα ,  μπήκε  μέσα  βλάστηση  και  τα  λοιπά  για  να  μπορέσει  τελικά  να  

καλύψουν  τα  λατομεία  που  υπήρχαν  εκεί  μέσα ,  μέσα  από  ευρωπαϊκό  

πρόγραμμα ,  και  ο  κύριος  έρχεται  και  βοσκάει  και  υπάρχει  πρόβλημα  

για  τον  οικισμό .  Είτε  θέλετε  να  το  καταλάβετε ,  είτε  όχι .   
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Δεν  με  ενδιαφέρει  εμένα  εάν  θα  πληρώσει  πεντακόσια  ή  χίλια .  

Να  μην  ξανά  έρθει  στον  χώρο  εκείνο .   

Λοιπόν ,  για  τις  ενοποιήσεις  των  βοσκοτόπων  καθίστε  και  ανοίξτε  

μερικοί  κάποιο  βιβλίο .  Έχει  χυθεί  αίμα  για  τους  βοσκοτόπους .  Το  

καταλάβατε ;  Και  ο  βοσκότοπος  και  τα  Τοπικά  Συμβούλια  έχουν  τον  

χώρο  τους  και  αφήστε  τώρα  ότι  θα  ενοποιήσετε  τον  Δήμο .   

Άμα  θέλετε  να  κάνουμε  κουβέντα ,  βάλτε  την  κουβέντα .  Κάτω  

στην  Κρήτη  πέφτουν  κορμιά  για  τα  βοσκοτόπια .   Και  δεν  μπορεί  ο  

καθένας  να  μετακινείται  από  τον  έναν  χώρο  στον  άλλο .  Άντε ,  

επιτέλους  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μίλησε ,  μίλησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλήσατε ;  Καλυφθήκατε ;  Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  λόγια .  Αυτό  το  οποίο  είπε  ο  κ .  Στεργίου  είναι  το  πιο  σημαντικό  

για  μένα .  Σεβασμός  στα  Τοπικά  Συμβούλια ,  στους  αιρετούς .  Δεν  είναι  

δυνατόν  να  ακούγεται  σε  αυτή  την  αίθουσα  από  αιρετό  αναξιοπιστία  σε  

αιρετό .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αναξιοπιστία  δεδομένων  είπα  πρώην  Πρόεδρε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τους  θεωρείτε  ψεύτες…. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  χρειάζεται  να  με  διακόψετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αναξιοπιστία  δεδομένων ,  όχι  προσώπων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μην  φωνάζετε .  Μην  φωνάζετε .  Σας  παρακαλώ  

πάρα  πολύ .  Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  ομιλείτε .  Σας  παρακαλώ .  

Παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τα  αυτά ,  αφήστε  τις  εντυπώσεις  τώρα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  αμφισβήτησα  πρόσωπα ,  τα  στοιχεία  αμφισβήτησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρθηκε  σε  σας .  Ακούσατε  το  όνομά  σας ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  δεν  έχει  σημασία  κ .  Μηλίδη ;  Δεν  θα  παίρνει  ο  καθένας  τον  λόγο  

όποτε  θέλει  και  όπως  τον  βολεύει  ούτε  να  δημιουργούμε  εντυπώσεις .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .τα  στοιχεία ,  όχι  τα  πρόσωπα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Για  τον  Κρητικό….. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρώην  Πρόεδρε  ζητώ  να  ανακαλέσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Δεν  υπάρχει  λόγος  να  ζητείτε  να  ανακαλέσει  

απολύτως  τίποτα .  Όταν  αναφερθεί  προσωπικά  σε  σας  έχετε  δικαίωμα  

να  ζητήσετε  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ .   Συνεχίστε  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σεβασμό  λοιπόν ,  επαναλαμβάνω ,  σεβασμό  στους  συναδέλφους  

αιρετούς  για  έναν  και  μοναδικό  λόγο ,  διότι  αυτοί  είναι  οι  εκπρόσωποι  

των  τοπικών  κοινωνιών  και  πρέπει  να  έχουν  πρόσωπο .  Όταν  εμείς  τους  

υποτιμούμε  και  τους  υποβιβάζουμε ,  το  πρόσωπο  αυτό  χάνεται  από  την  

τοπική  κοινωνία .   

 Όσον  αφορά  το  πρόστιμο ,  επειδή  οι  οχλήσεις  στην  συγκεκριμένη  

περιοχή  των  Επταμύλων  ήταν  από  τον  Οκτώβριο  του  ΄16 μέχρι  χθες ,  γι '  

αυτό  επιμένω  στο  υψηλότερο  πρόστιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτά  που  λέω  είναι  αυτά  που  ακούσατε  και  εάν  δεν  σας  αρέσουν  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλό  είναι  να  ακούς  και  αυτά  που  λένε…. 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  εάν  δεν  σας  αρέσουν  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κλειστά  είναι  τα  μικρόφωνα  και  δεν  καταγράφεται  τίποτα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  λοιπόν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ο  συγκεκριμένος  άνθρωπος  νοικιάζει  βοσκοτόπους  στον  

Άγκιστρο ,  αυτό  είναι  γνωστό ,  όλο  τον  χρόνο  εκεί  έχει  τα  γίδια  του .  

Τώρα  όταν  έρχεται  στον  Ελαιώνα  τον  χειμώνα  και  μπορεί  να  ξεφύγουν  

μερικά  ζώα  και  να  πάνε  στον  βοσκότοπο  των  Επταμύλων ,  αυτό  δεν  

είναι  παρανομία  κύριοι .  Τα  ζώα  δεν  γνωρίζουν  από  σύνορα .  Δεν  έχουν  

την  γνώση  των  συνόρων .   

 Οι  Επτάμυλοι ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  ένα  βουνό  πετρώδες .  Μόνο  

πουρνάρια  βγαίνουν .  

 Όσον  αφορά  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Στεργίου ,  μπορεί  να  έχει  δίκαιο  

αλλά   τα  λεφτά   πήγαν  για  να  κάνουν  τα  λατομεία  αλλά  εκεί  δεν  έχω  

χώμα  για  να  φυτρώσει  ένα  δέντρο .  Πιστέψτε  με  δηλαδή .  Ο  άνθρωπος  

δεν  είναι  κακός  άνθρωπος ,  τον  ξέρω  προσωπικά .  Είναι  ένας  αγνός  

άνθρωπος .  Δεν  το  κάνει  επίτηδες  κύριε  Πρόεδρε .  

 Παρακαλώ  την  επιείκειά  σας .  Δεν  είναι  έτσι  τα  πράγματα .  Αυτοί  

παράγουν  μόνο  πλούτο  στην  Ελλάδα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  είναι  έτσι  όπως  νομίζεις .  Γίναμε  η  χειρότερη  χώρο  

του  κόσμου .  Σκουπίδια  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

10

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γύφτοι  γίναμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Τελείωσε  ο  χρόνος  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί  παράγουν  σήμερα  τον  πλούτο  και  εσύ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρεις  τι  σημαίνει  λαϊκισμός ;  Και  μιλάτε  έτσι  αυθαίρετα ;  Εμείς  

λαϊκίζουμε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προσπαθούμε  να  βοηθήσουμε  αυτούς  που  παράγουν  πλούτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχήν  θέλω  να  πω  ότι  δεν  υποτιμούμε  τα  Τοπικά  

Συμβούλια  σε  καμία  περίπτωση  και  ούτε  έχουμε  τέτοιο  σκοπό .  

Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Θέλω  να  απευθυνθώ  στον  κ .  Στεργίου  και  δεν  ξέρω  

ποιος  άλλος  έλεγε  για  τα  400 κατσίκια ,  δεν  μπορώ  να  δεχθώ  και  να  

τιμωρήσω  για  400 κατσίκια ,  όταν  στην  κτηνοτροφική  του  

εκμετάλλευση  έχει  262.  Θα  είμαι  παράνομος .  Δεν  μπορώ .  Αυτό  είναι ,  

δηλαδή  εφαρμόζουμε  τον  νόμο  εκατό  τοις  εκατό  και  ο  νόμος  μας  δίνει  
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το  δικαίωμα ,  όσον  αφορά  και  το  ποσό ,  να  πάμε  από  το  Α  μέχρι  το  Β  

και  ενδιάμεσα .  Αποφασίζουμε  εμείς  τι  θέλουμε .   

 Όπως  επίσης ,  θέλω  να  πω  και  το  εξής :  τώρα  εύκολα  θα  μπορεί  να  

πει  κανείς  ότι  ήταν  300 με  400.  Πείτε  μου  ένας  από  εσάς  εάν  μπορεί  να  

καθίσει  στο  βουνό  επάνω  και  να  μετρήσεις  400 κατσίκια ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  τα  μετρήσει  κανένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  μπορεί  να  τα  μετρήσει .  Για  να  τιμωρήσουμε  εμείς  για  400 

κατσίκια .  Από  την  κτηνοτροφική  εκμετάλλευση  φαίνεται  πόσα  ήταν  τα  

κατσίκια .   

 Τώρα  εγώ  το  θέτω  ως  εξής :  ίσως  το  Τοπικό  Συμβούλιο… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  μιλάω .  Ίσως  το  Τοπικό  Συμβούλιο  στην  

αγανάκτησή  του  γιατί  όντως  ενοχλείται  από  αυτό ,  έβαλε  400.  Λέω .  

Προς  θεού  όμως  δεν  υποτιμούμε  το  Τοπικό  Συμβούλιο .   

 Εγώ  επιμένω   στην  εισήγησή  μου  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  

ψηφίσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .  Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνοντας  το  θέμα  δίνουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .  Κύριε  

Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  δυο  λόγια  

θέλω  να  πω .  Καταρχήν  το  πρόστιμο  είναι  για  τα  262 κατσίκια ,  όχι  για  

τα  400.  Είναι  καθαρό  αυτό .  262 κατσίκια  και  το  μικρότερο  πρόστιμο .  

Αυτή  είναι  εισήγηση .  Τα  τρία  χιλιάρικα ,  πόσο .   

 Το  θέμα  δεν  το  φέρνουμε  εμείς ,  δεν  το  φέρνει  η  Δημοτική  Αρχή ,  

το  φέρνει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  Επταμύλων .  Έκανε  καταγγελία  μια  

φορά ,  εν  συνεχεία  υποχώρησε ,  έκανε  συστάσεις  στον  κύριο  Κάμπιο  και  

του  λέει  ότι  συμμορφώσουμε  και  τα  λοιπά .  Αυτά  έγιναν  Ιανουάριο .  Και  

επανήλθε  το  Τοπικό  Συμβούλιο  τον  Μάρτιο  ξανά  αγανακτισμένο  και  

λέει  ότι  δεν  πάει  άλλο ,  το  φέρνουν  το  θέμα ,  κάνουν  την  καταγγελία  και  

το  φέρνουν  το  θέμα  στην  Δημοτική  Αρχή  και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Για  πείτε  μου ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θέλει ,  εγώ  θα  σας  πω  

κάτι ,  θέλετε  να  πάρουμε  μια  ομόφωνη  απόφαση  αθωωτική  ενάντια  

στον  νόμο ;  Και  το  Τοπικό  Συμβούλιο  να  μας  πάει  στα  δικαστήρια .  

Θέλετε ;  Εγώ  συμφωνώ .  Για  να  σταματήσει  ο  λαϊκισμός  από  κάποιους .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ιδού  η  Ρόδος ,  ιδού  και  το  πήδημα .  Εγώ  συμφωνώ ,  ομόφωνη  απόφαση ,  

να  κάνουν  καταγγελία  να  μας  πάνε  στον  εισαγγελέα  και  να  δείτε .  

Κύριε  Αναστασιάδη  ξέρετε  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τι  έγινε .  Τα  ξέρετε  

χρόνια .  Χρόνια .   

 Λοιπόν ,  θέλετε ;  Κάντε  το .   

 Μπορούμε  μετά  από  αυτή  την  εξέλιξη  ήρθε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  μπορούμε  να  πάμε  ενάντια  στον  νόμο  και  να  μην  

επιβάλουμε  το  μικρότερο  πρόστιμο ;   
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 Μπορεί  κάποιος  φυσικά  να  πει  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  το  πολιτικό  

θάρρος ,  θα  κάνει  αυτό  που  λέει  ο  νόμος  αλλά  εγώ  για  να  φανώ  καλός  

και  ο  φιλεύσπλαχνος  θα  πω  ότι  και  ζήσαμε  εμείς  καλά  και  αυτοί  

καλύτερα .   

 Εάν  θέλετε  να  ασκήσετε  τέτοια  πολιτική  δικαίωμά  σας  είναι  να  

την  ασκήσετε .  Ο  Κάμπιος  είναι  φίλος  μου .  Αλίμονο  στεναχωριέμαι  και  

εγώ  που  θα  το  επιβάλουμε  το  πρόστιμο ,  όμως  δεν  μπορούμε  να  

κάνουμε  διαφορετικά  και  δεν  είναι  δυνατόν  την  μια  ή  όποτε  μας  

συμφέρει  τα  Τοπικό  Συμβούλιο  να  τα  θεοποιούμε  και  να  λέμε  ότι  πω ,  

πω  το  Τοπικό  Συμβούλιο  είπε  αυτό  και  πως  θα  κάνουμε  ενάντια  στην  

θέληση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και  όποτε  δεν  μας  συμφέρει  να  το  

πηγαίνουμε  στα  Τάρταρα  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  

 Ασφαλώς  το  Τοπικό  Συμβούλιο  γνωμοδοτεί  και  εμείς  παίρνουμε  

την  τελική  απόφαση  αλλά  δεν  είναι  δυνατόν  όποτε  μας  συμφέρει  να  

θεοποιούμε  το  Τοπικό  Συμβούλιο  και  όποτε  δεν  μας  συμφέρει  να  το  

πηγαίνουμε  στα  Τάρταρα .  

 Και  εγώ  να  σας  πω  η  φιλοσοφία  μου  είναι  ένας  Δήμος  είμαστε ,  

δεν  μπορεί  τώρα  από  το  ένα  χωριό  στο  άλλο  να  αποτελούν  ξεχωριστά  

κράτη .  Όμως  το  θέμα  των  βοσκοτόπων  είναι  ένα  πάρα  πολύ  δύσκολο  

θέμα .  Δηλαδή  εάν  πούμε ,  λέμε  τώρα ,  εάν  ήταν  στο  χέρι  μας  και  

παίρναμε  μια  απόφαση  για  να  κάνουμε  ενιαίους  τους  βοσκοτόπους ,  τα  

ίδια  Τοπικά  Συμβούλια  θα  μας  λυντσάρανε .  Δεν  το  θέλουν  οι  ίδιοι .  Θα  

μας  λυντσάρανε  στην  κυριολεξία ,  διότι  οι  βοσκές  είναι  περιορισμένες ,  

υπάρχει  πρόβλημα  γι '  αυτό  λένε  ο  καθένας  στον  τόπο  του .   

 Άρα  δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  επιβληθεί  το  πρόστιμο  μετά  την  

καταγγελία  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Και  εισηγούμαστε  262 ζώα  και  
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το  λιγότερο  πρόστιμο .  Και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  έχει  δικαίωμα  ο  κ .  

Κάμπιος ,  θα  πάει  σε  μια  Επιτροπή  και  μπορεί  να  μειωθεί  στο  ήμισυ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία .  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  την  εισηγείται  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη ,  ψηφοφορία  κύριοι .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σιγά  –σιγά  για  να  καταγράφεται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  ψηφοφορία  είμαστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διακόπτετε  όμως  την  ψηφοφορία .  Έχετε  δίκαιο  αλλά  να  διακόψω  την  

ψηφοφορία ;  Ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  ψηφοφορία .  Τι  θέλετε ,  πρόταση  

θέλετε  να  κάνετε ;  Τι  θέλετε ;  Να  ακούσω .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…μεγαλύτερο  από  το  ένα ,  όχι  ίσο  με  το  ένα .  Δεν  μπορούμε  δηλαδή  να  

ψηφίσουμε…και  έως  2.  Εσείς  ζητάτε  να  ψηφίσουμε  3301.  Είναι  άκυρη .  

Θα  είναι  άκυρη  η  απόφαση ,  γιατί  εδώ  δεν  λέει  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   το  πιο  πιθανό  είναι  ότι  από  λάθος  δεν  έχει  μπει  και  το  

ίσο .  Είναι  σίγουρο  ότι  είναι  από  το  ίσο  με  τέλος  βόσκησης  έως  και  το  

διπλάσιο .  Ίσο  μέχρι  το  διπλάσιο .  Αλλά  ίσως  από  παράλειψη  δεν  μπήκε  

το  ίσο .  Είναι  έτσι ,  αυτό  λέει  ο  νόμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  τι  προτείνετε  για  να  προχωρήσουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  λέει  0,36 ευρώ .  262 ζώα  επί  36 μέρες  επί  0,36 ευρώ ,  3.300.  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  τέλος  βόσκησης .  Και  λέει  ο  νόμος  ότι  το  πρόστιμο  

μπορεί  να  είναι  ίσο  με  το  τέλος  βόσκησης  και  έως  το  διπλάσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσο  είναι  τώρα ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  0,36.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  προς  αποφυγή  οποιοδήποτε  θέματος  μπορούμε  να  

βάλουμε  συν  1 ευρώ  στο  πρόστιμο ,  οπότε  πάμε  πάνω  από  το  ίσο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  να  μπει  αυτή  η  προσθήκη  μπροστά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  το  3.301 να  γίνει  3.302.  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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 Το  μέγιστο  πρόστιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση  κάνει  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  εισήγηση  είναι  3.302.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου .  Ξεκινάει  ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  

προτείνει  μια  άλλη .  Πάμε ,   η  επόμενη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  μην  διακόπτετε  την  ψηφοφορία .  Σας  διευκρίνισα .  

Ψηφίζουμε  την  πρόταση  του  εισηγητού ,  αυτό  ψηφίζουμε .  Εάν  κάποιος  

θέλει  να  προτείνει  κάτι ,  συγνώμη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  με  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .  Εάν  θέλει  να  προτείνει  κάποιος ,  το  

κάνετε  και  εσείς  αυτό .  Είναι  στην  ευχέρειά  σας .  Παρακαλώ  κύριοι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  πρόταση  είναι  το  μίνιμουμ .  Όσοι  διαφωνούν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς  διαφωνία  είναι .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

3.301 συν  1 ευρώ  302… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφωνεί  και  έχει  μια  άλλη  πρόταση .  Κύριε  Χατζημαργαρίτη  να  

προχωρήσουμε  σας  παρακαλώ .   Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  του  

εισηγητού .  Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   Να  μην  μπει  πρόστιμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μεγαλύτερο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  άκουσα  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μεγαλύτερο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μεγαλύτερο  να  επιβληθεί .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τελείωσε  το  θέμα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  424/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  425/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πείτε  μου  τι  θέλετε ;  Δεν  σας  άκουσα .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Οπωροκηπευτικά ,  όσπρια  και  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Οπωροκηπευτικά  και  όσπρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια   

λαϊκών  αγορών ,  λόγω  ανωτέρας  βίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  426/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   
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ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  φωτιστικών  σωμάτων  

 και  εορταστικού  διάκοσμου  για  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  427/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  μέσα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  είναι  μέσα  και  τα  σαράντα  χιλιάρικα  προς  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017  

που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου   (Αναμ .  71η  )    10178  

28/6/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  428/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων  /εξόδων  κρατήσεων  

(Αναμ .  73η  )   10179  28/6/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  429/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες  

(Αναμ .  77η  )   101777 28/6/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  430/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  προαιρετική  
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 επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  (Αναμ .  78η  )   10174  28/6/2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  431/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 που  αφορά   

την  παροχή  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  

 υποστήριξης  στο  πλαίσιο  της  πράξης  ¨Κοινωνικό  ολοκληρωμένο   

πληροφοριακό  σύστημα  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  την  εισήγηση  κ .  Μερετούδη .  Θέλετε  την  εισήγηση  ή  θέλετε  

να  ρωτήσετε  απευθείας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  πόσοι  είναι  οι  ωφελημένοι  δημότες  σήμερα ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν  και  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό ,  κ .  Φωτιάδη  … 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  γύρω  στα  35 άτομα .   Αυτή  την  στιγμή  όλες  δεν  τις  θυμάμαι  αλλά  

το  θέμα  είναι  για  την   υποστήριξη  των  μηχανημάτων  ειδοποίησης .  Για  

να  μπορέσει  να  συνεχίσει  να  λειτουργεί  το  πρόγραμμα  πρέπει  να  γίνει  

αυτή  η  διαδικασία  της  αναμόρφωσης ,  ώστε  να  βγει  η  διακήρυξη  με  

πρόσκληση  ενδιαφέροντος  και  να  έχουμε  την  εταιρεία  την  ALERT που  

υποστηρίζει  όποιος  άλλος  κάνει  την  προσφορά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μπορεί  να  εντάξει  άλλα  άτομα ;  Έχει  την  δυνατότητα ;  Επειδή  μιλάμε  

για  ένα  … 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Έχει  την  δυνατότητα .  Υπάρχουν  κάποια  μηχανήματα .  Οι  υπηρεσίες  της  

Πρόνοιας  και  της  κοινωφελούς  επιχείρησης  που  χειρίζονται  το  

πρόγραμμα  όπου  εντοπίζουν  τέτοιο  περιστατικό  κάνουν  την  εισήγηση  

για  να  μπορέσει  να  ενταχθεί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Χωράει  ακόμα… 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Χωράει ,  χωράει , .  Έχει  περιθώριο  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  σας  λέω  από  εμπειρία  ότι  υπάρχουν  πολλά  άτομα  που  ίσως  δεν  το  

ξέρουν  κιόλας .  Μπορεί  να  μην  το  κάναμε  και  διαφήμιση ,  να  το  πω  

έτσι ,  να  το  προβάλουμε .  Είναι  πολλά  τα  άτομα  αυτά ,  πάρα  πολλά .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό  κ .  Μηλίδη… 
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ηλικιωμένα  και  μοναχικά  είναι  πάρα  πολλά .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό ,  κ .  Μηλίδη ,  να  το  δούμε  σε  επόμενη  φάση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  θέλω .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Γιατί  όχι .  Γιατί  την  βελτίωσή  του .  Αλλά  σήμερα  το  θέμα  μας  είναι  

άλλο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχει  συνάφεια .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εντάξει ,  έχει  συνάφεια .  Σας  είπα  ότι  πολύ  ευχαρίστως  να  το  δούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .  Κυρία  

Ιλανίδου  και  εσείς  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  ψηφίζουμε ,  κάποια  τοποθέτηση  θέλει  να  κάνει  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κύριε  Μηλίδη  ζητήσατε  και  εσείς  τοποθέτηση ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι  θεωρώ  ότι  η  διαχείριση  του  προγράμματος  από  το  

στήσιμό  του  ήταν  πραγματικά  απαράδεκτη .  Τα  χρήματα  είναι  πάρα  

πολλά ,  η  ωφέλεια  είναι  πολύ  μικρή  και  προς  τον  αριθμό  των  

ωφελούμενων  αλλά  θεωρώ  ότι  το  πρόγραμμα  θα  έπρεπε  να  είχε  στηθεί  

διαφορετικά .  Εμείς  δεν  θα  το  ψηφίσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πρέπει  να  πω  ότι  το  πρόγραμμα  είναι  πάρα  πολύ  καλά  

στημένο ,  πάρα  πολύ  επιτυχημένο ,  είναι  πολύ  ευχαριστημένοι  οι  

πολίτες .  Μακάρι  να  έρθουν  και  άλλοι  και  αυτό  από  χρήματα  του  

προγράμματος  γίνεται  και  απευθύνεται  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  ναι ,  από  το  συγκεκριμένο  ποσό .  Από  το  πρόγραμμα  πήραμε  

300.000 ευρώ .  Δηλαδή  να  μην  τα  παίρναμε ;  Να  το  πετούσαμε  επειδή  

πρέπει  να  δώσουμε  20.000,  δεν  ξέρω  πόσο  είναι ;  12.000; Δηλαδή  να  

μην  το  πάρουμε  το  πρόγραμμα  γιατί  πρέπει  να  βάλουμε  12.000; 

 Και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  πρόγραμμα  αυτό  το  έχουμε  βγάλει  

και  προς  τα  έξω  επανειλημμένα .  Δυστυχώς  όμως  ποιο  είναι  το  θέμα ;  

Δεν  μπορούμε  να  το  βγάλουμε  με  εικόνα .   

 Κύριε  Μερετούδη  δεν  μπορούμε  να  το  βγάλουμε  με  εικόνα  διότι  

απαγορεύεται  να  βγάλουμε  τους  χρήστες .  Θέλαμε  δηλαδή  να  πάμε  με  

κανάλια  αν  δούμε  πως  πατάει  κάποιος  το  κουμπί  όταν  χρειάζεται ,  πώς  

τον  βρίσκουν  όταν  χάνεται  λόγω  Αλτσχάιμερ .  Είναι  φοβερό  

πρόγραμμα .  Απευθύνεται  σε  ανθρώπους  μοναχικούς  που  δεν  έχουν  

κανέναν ,  καρδιοπαθείς ,  οι  οποίοι  έχουν  ένα  κουμπί  και  εάν  αισθανθούν  

κάτι  πατάνε  το  κουμπί  και  έρχεται  αμέσως  το  ΕΚΑΒ  και  τους  παίρνει .  
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Εάν  χαθεί  κάποιος  από  Αλτσχάιμερ  τον  εντοπίζουν  αμέσως  τα  

μηχανήματα .  

 Δηλαδή ,  θα  τσιγκουνευτούμε  να  δώσουμε  12.000,  γιατί  είναι  

απαραίτητο  το  τηλεφωνικό  κέντρο  σε  24ωρη  βάση .  Εάν  είναι  δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  είπαμε  όχι  διότι  το  πρόγραμμα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γιαννακίδη  συμφωνείτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  432/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017  

για  προμήθεια  καυσίμων ,  για  τις  ανάγκες  υπηρεσιών  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  433/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  Κανονισμού  παραχώρησης  χρήσης  Κεντρικού  Πάρκου  

 για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σύμφωνα  με  την   

υπ’  αριθμ .  38/2017 απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  η  κανονιστική  για  τα  τραπεζοκαθίσματα  που  θα  βγουν  στο  

θεατράκι ,  εκεί  στο  αναψυκτήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;  Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη .  Ζητήσατε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη ;  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  λέμε  ότι  δεν  μπορεί  να  βγουν  καθίσματα  μέσα  στο  

πράσινο ,  δεν  μπορούν  να  μπουν  στους  διαδρόμους ,  τοποθετούνται  

μέσα  στα  όρια  του  παραχωρημένου  χώρου ,  λέτε  στο  τέταρτο  φύλλο .  

Είναι  συγκεκριμένος  χώρος  δηλαδή  αυτός ;  Έχει  τοπογραφικό  και  τα  

λοιπά ;  Και  δεν  κωλύει  τίποτα  από  τις  άλλες  δράσεις .  Μάλιστα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Πραγματικά  αξίζει  και  τώρα  το  καλοκαίρι  μια  νότα  δροσιάς  την  

παίρνει…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  και  οι  περίοικοι  εκεί .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σφύζει  από  κόσμο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πολύ  κόσμο  μαζεύει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σφύζει ,  σφύζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  καλός  ο  Κανονισμός ,  απλά  μια  παρατήρηση .  Τώρα  την  

εισπράττεις  εσύ .  Απευθύνεται  προς  όλη  την  Δημοτική  Αρχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λιγάκι  πιο  δυνατά ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά  μια  επισήμανση .  Λέω  καλοί  οι  κανονισμοί  για  τραπεζοκαθίσματα  

αλλά  να  βάλουμε  κανένα  παγκάκι  εκεί  στην  περιοχή ,  είναι  αυτή  την  

στιγμή  έχει  ένα ,  δυο ;  Δηλαδή  δεν  μπορούμε  να  βγάζουμε  από  την  μια  

κανονισμό  για  τα  τραπεζοκαθίσματα  και  ο  Δήμος  να  μην  έχει  

μεριμνήσει  να  βάλει  μερικά  παγκάκια  εκεί ,  γιατί  όντως  πραγματικά  

επειδή  είμαι  και  κάτοικος  της  περιοχής ,  μαζεύονται  πάρα  πολλοί  

άνθρωποι .  

 Θα  παρακαλούσα  δηλαδή  γιατί  και  κάποιοι ,  λέω  τώρα ,  μπορεί  να  

μην  έχουν  έστω  αυτή  την  οικονομική  δυνατότητα  να  πάνε  στο  

αναψυκτήριο  και  να  θέλουν  να  καθίσουν  σε  ένα  παγκάκι .  Να  έχουν  

αυτή  την  δυνατότητα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ  σωστή  η  παρατήρησή  σας .  Έχετε  δίκαιο  και  θα  μπουν  παγκάκια ,  

κ .  Γιαννακίδη .  Από  στιγμή  σε  στιγμή  περιμένουμε  να  ξεκινήσει  η  

ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  από  τον  ΤΑΡ .   

 Επίσης ,  μέσα  από  το  Πρόγραμμα  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης ,  

στο  οποίο  εγκριθήκαμε ,  4.300.000 ευρώ ,  1.000.000 θα  πάνε  στον  χώρο  

του  πρώην  Κτηνιατρείου  για  την  ανάπλαση  και  εκείνου  του  χώρου .  

Οπότε  και  εκεί  θα  μπουν  παγκάκια  και  καταλαβαίνετε  ότι  ο  χώρος  του  

Κεντρικού  Πάρκου  πλέον ,  όπως  είναι  τώρα  τα  20 στρέμματα ,  παίρνει  

σάρκα  και  οστά .   

 Ένα  όνειρο  των  Σερραίων  εκατό  ετών  θα  πάρει  σάρκα  και  οστά .  

Θα  γίνει  το  Κεντρικό  Πάρκο .  Είκοσι  στρέμματα  στην  διάθεση  των  

πολιτών  που  και  τώρα  τα  χαίρονται  αλλά  θα  ομορφαίνει  ακόμα  

περισσότερο  αυτό  το  πάρκο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Σύντομος  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  δεν  σας  ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη  εγώ  εκεί  γκρέμισα  όλα  τα  παραπήγματα  σαν  

Αντιδήμαρχος .  Γκρέμισα  το  Κτηνιατρείο ,  γκρέμισα  τον  πύργο  νερού ,  

το  μόρφωσα ,  έφερα  40 φορτηγά  χώμα ,  ανάπλασα  την  περιοχή  αλλά  

έκτοτε ,  παρακαλώ ,  δεν  έγινε  τίποτα .  Τουλάχιστον  έπρεπε  να  μπουν  

τουλάχιστον  διακόσια  δένδρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός  θέματος .  Θα  βγούμε  εκτός  θέματος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  του  παρόντος .  Σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Έχει  

ολοκληρωθεί  το  θέμα .  Στην  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη ;  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  434/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  Κανονισμού  Λειτουργίας  Χριστουγεννιάτικης  αγοράς  

 ¨Πολιτεία  των  Ευχών¨ ,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .  39/2017  

απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Συμφωνούμε ;  Θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  κ .  Φωτιάδη ;  Για  

συντομία  του  χρόνου ,  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   Ορίστε .  Ναι ,  μισό  

λεπτό  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια  ανάγκη  φέρνει  σήμερα  το  συγκεκριμένο  πόνημα ,  το  σχέδιο  

δηλαδή  κανονισμού  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Τι  δεν  κάναμε  σωστά  

μέχρι  τώρα  και  κάναμε  αυτό  το  σημερινό ;  Είναι  μια  αυτονόητο  

ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  τώρα  τι  δεν  κάναμε  

σωστά .  Το  θέμα  είναι  ότι  κάποια  πράγματα  έπρεπε  με  κανονιστική  να  

διευθετηθούν ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  έχουμε  κανένα  πρόβλημα  στην  

λειτουργία ,  στην  ομαλή  λειτουργία  του  θεσμού .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχω  και  δεύτερη  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .  Πόσα  χρήματα  έχει  βάλει  

στο  ταμείο  του  ο  Δήμος  όλα  αυτά  τα  χρόνια  από  την  διοργάνωση  αυτής  

της  εκδήλωσης ,  η  οποία  είναι  15ημερη ;  Πόσα  χρήματα ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  είναι  κερδοσκοπική  εκδήλωση .  Ξέρετε  καμία ,  μια  στιγμή  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό  κύριοι .  Ερωτώ  κάτι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  απαντώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  δεν  είναι  θέμα ,  νομίζω ,  Πρόεδρε  ούτε  να  χαμογελάει  κανείς  ούτε  

να  με  ειρωνεύεται .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  με  τον  κανονισμό  λέει ,  μέσα  στον  κανονισμό  λέει  ότι  ο  Δήμος  θα  

πάρει  χρήματα .  Ναι ;  Να  το  διαβάσω ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντώ .  Απαντώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  η  ερώτησή  μου  είναι  τεκμηριωμένη  βάση  και  εγώ  λέω ,  

μέχρι  τώρα  πόσα  χρήματα  πήρε  ο  Δήμος ;  Πολύ  σαφές  είναι  το  ερώτημά  

μου ,  δεν  είναι  ούτε  για  γελάκια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Δήμος ,  τέλος  πάντων .  Ο  Δήμος  παίρνει  χρήματα  με  ποια  μορφή ;  

Λέει  στον  ιδιώτη  που  θα  βάλει  τα  λούνα-  παρκ  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά ,  ότι  σου  δίνω  εγώ  τον  χώρο  αυτόν ,  θα  τα  βάλεις  όλα  αυτά  εσύ ,  

δεν  σου  δίνω  τίποτα  όμως  και  παίρνει  κάποια  χρήματα  νομίζω ,  νομίζω ,  

κάποια  περισσεύουν ,  δεν  είμαι  σε  θέση  αυτή  την  στιγμή  να  απαντήσω ,  

εάν  ήταν  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  μπορούσε  να  απαντήσει .  Κάτι  

εισιτήρια  και  τα  λοιπά .   

 Όμως  καμία  χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση  σε  καμία  πόλη  της  

Ελλάδος  και  σε  καμία  πόλη  του  κόσμου ,  εδώ  είναι  η  κυρία  Ιωαννίδου ,  

μπορεί  να  μας  δώσει  περισσότερες  απαντήσεις ,  καμία  

χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση  σε  καμία  πόλη  της  Ελλάδος  και  σε  καμία  

πόλη  του  κόσμου  δεν  γίνεται  για  να  κερδίσει  χρήματα  ένα  Δήμος .  

Αντιθέτως  δίνουν  χρήματα  οι  δήμοι  και  πρέπει  να  πω  σε  άλλες  πόλεις ,  

στην  Δράμα  δίνουν  400,  500 χιλιάρικα .  Στα  Τρίκαλα  δίνουν  1.000.000; 

Πολύ  μεγάλα  ποσά .   
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 Εμείς  χωρίς  σχεδόν  να  δίνει ,  τώρα  τελευταία  δώσαμε ,  πέρυσι  

δώσαμε  κάποια  χρήματα  για  να  κάνουμε  τον  διάκοσμο  και  φέτος  

επίσης  δίνουμε  κάποια  χρήματα  για  να  κάνουμε  σπιτάκια ,  τα  οποία  θα  

μείνουν ,  για  να  βελτιώσουμε  δηλαδή  τον  θεσμό  δώσαμε  κάποια  

χρήματα  αλλά  περισσότερες  λεπτομέρειες  επί  του  θέματος  ξέρει  η  

κυρία  Ιωαννίδου ,  δεν  ξέρω  περισσότερες  λεπτομέρειες  εγώ .   

 Κυρία  Ιωαννίδου  πείτε  μας  περισσότερα  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλησιάστε  σε  ένα  μικρόφωνο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα .  Με  συγχωρείτε  επειδή  ήμουν  λίγο  έξω ,  η  ερώτηση  

ακριβώς  πως  λειτουργεί  η  Πολιτεία ;  Πάνω  σε  τι  να  εστιάσω ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  βάση  τα  άρθρα  εδώ  του  Κανονισμού  που  ήρθε  για  να  ψηφιστεί  

σήμερα ,  μιλώ  για  τα  παιχνίδια  και  αυτά  τα  οποία  μπαίνουν  στον  

ευρύτερο  χώρο  που  είναι  δημοτικός ,  πόσα  έσοδα  είχε  ο  Δήμος .  Δεν  

ρώτησα  εγώ  πόσα  έσοδα  είχε  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  πόσα  έσοδα  είχε  ο  Δήμος ,  

διότι  η  γη  εκεί  είναι  δημοτική .  Είμαι  σαφής .  Τώρα  άλλα  αντί  άλλων  

απαντούμε ,  αλλά  επειδή  καταγράφονται  όλα ,  γι '  αυτό .  Απαντάτε .  Εγώ  

ρώτησα  κάτι  συγκεκριμένο .  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τα  προηγούμενα  χρόνια  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  έγινε  η  Πολιτεία  των  

Ευχών  ήταν  ένας  τελείως  διαφορετικός  τρόπος  από  τον  τρόπο  με  τον  

οποίο  σχεδιάζεται  αυτή  την  στιγμή .  Αυτή  την  στιγμή  με  βάση  το  

Κανονισμό  Λειτουργίας  του  που  καλείστε  να  ψηφίσετε  ή  όχι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα .   
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Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  στήσατε  κανονικά  εκεί  όμως  βλέπω .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ουσιαστικά  ο  Δήμος  θα  κάνει  την  δημοπρασία  πλέον ,  θα  είναι  

πλειοδοτικός  ο  διαγωνισμός  για  το   λούνα-  παρκ  και  θα  έρθει  ο  

ανάδοχος ,  ο  οποιοσδήποτε  ανάδοχος  των  ψυχαγωγικών  παιχνιδιών ,  που  

θα  δώσει  την  υψηλότερη  τιμή  στον  Δήμο  αντίτιμο ,  να  πάρει  την  

δουλειά  και  να  στήσει  τα  ψυχαγωγικά  παιχνίδια .  

 Στα  προηγούμενα  χρόνια ,  πως  ξέρετε ,  το  σχήμα  ήταν  λίγο  

διαφορετικό .  Δηλαδή  ουσιαστικά  ο  ανάδοχος  που  έπαιρνε  και  έστηνε  

τα  παιχνίδια ,  έκανε  άλλα  έξοδα ,  στα  πλαίσια  της  Πολιτείας  των  Ευχών ,  

που  καλούμαστε  τώρα ,  με  βάση  το  καινούργιο  πλαίσιο  να  τα  κάνουμε  

εμείς .  Δηλαδή  ο  ανάδοχος  πλήρωνε  από  συναυλία  μεγάλο  κομμάτι  του  

ψυχαγωγικού  προγράμματος ,  μέχρι  την  υποδομή  και  τα  σπιτάκια  και  

των  κοινωνικών  φορέων  αλλά  και  των  ιδιωτών  επιχειρηματιών  που  

ερχόντουσαν  στην  Πολιτεία  των  Ευχών  και  βάζανε  τα  είδη  τους  προς  

πώληση  ή  τους  φορείς  που  δείχνατε  τις  δραστηριότητές  τους .  

Πλήρωνε  τον  στολισμό  της  Πολιτείας  των  Ευχών  που  είναι  ένα  

πολύ  μεγάλο  κομμάτι .  Δηλαδή  μέχρι  τώρα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ή  ο  Δήμος  δεν  

πλήρωσε  καθόλου  για  τα  προηγούμενα  χρόνια  για  τον  στολισμό  όλου  

του  ψυχαγωγικού  αυτού  πάρκου  και  χωριού .  Οπότε  όλα  αυτά  τα  

πράγματα  είναι  τελείως  διαφορετικά .   

Επίσης  ο  ανάδοχος  έδινε  αντισταθμιστικά  οφέλη  υπό  την  μορφή  

εισιτηρίων ,  τα  οποία  μοιράζονταν  σε  διάφορους  φορείς  και  σε  παιδιά  

τα  οποία  ήταν ,  όχι  μόνο  σε  παιδιά  που  ήταν  από  φορείς  κοινωνικούς  
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αλλά  και  σε  όλους  τους  Συλλόγους  που  συμμετείχαν  στην  Πολιτεία  των  

Ευχών  και  ανέβαιναν  στο  … της  Πολιτείας .   

 Οπότε  το  μόνο  έσοδο  που  υπήρχε  κάποια  χρονιά ,  το  οποίο  δεν  

ξέρω  όμως  το  ύψος  του  ακριβώς ,  ήταν  το  τέλος  κατάληψης  του  χώρου  

που  υπήρχε ,  νομίζω  κάποια  χρόνια ,  που  είχε  πληρωθεί  στην  Υπηρεσία  

Αδειοδοτήσεων .  Αυτό  ύψος  δεν  το  γνωρίζω ,  κ .  Φωτιάδη .  Πραγματικά  

δεν  το  ξέρω  γιατί  δεν  ήταν  σε  μας .  ξέρω  όμως  όλο  το  υπόλοιπο  το  

ισοζύγιο ,  που  ήταν  ένα  ισοζύγιο  λίγο  διαφορετικό .  Δηλαδή  ουσιαστικά  

δεν  έδινε  μεν  χρήματα  αλλά  αναλάμβανε  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  από  το  

κόστος .  Όπως  αναλάμβανε  και  την  ασφάλεια  την  αστική ,  την  φύλαξη  

του  χώρου ,  την  καθαριότητα  του  χώρου  και  πάρα  πολλές  τέτοιες  

δαπάνες .   

 Την  ύδρευση  και  τον  φωτισμό  του  χώρου ,  όχι  μόνο  τον  δικό  του  

αλλά  και  όλο  τον  στολισμό ,  κάτι  που  όλα  αυτά  τα  κομμάτια  τώρα  

προσπαθούμε  να  τα  βάλουμε  κάτω  και  να  δούμε  πόσο  θα  μας  κοστίσει ,  

τελικά ,  στην  όλη  λειτουργία .   

 Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Άλλες  ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Προχωράμε  στην  

ψηφοφορία .  Κύριε  Μηλίδη ;  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  όχι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  αυτό  το  θέμα  μας .  βεβαίως ,  εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο  θέμα ,  στην  ψηφοφορία ,  στο  θέμα ,  στην  εισήγηση  συμφωνείτε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  να  πω ,  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικό  σας  θέμα  είναι ,  δεν  είναι  δικό  μου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει  καταγράφεται .  Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γενικά  έχουμε  εκφράσει  την  αντίθεσή  μας  με  αυτό΄ . . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαφωνούμε  με  τον  χώρο .  Σίγουρα  ο  Κανονισμός  είναι  στην  

κατεύθυνση  της  τακτοποίησης  μιας  χαοτικής  διαχείρισης .  Παρακαλώ  

να  γραφτεί  έτσι  όπως  το  λέω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιας  χαοτικής  διαχείρισης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαφωνούμε  με  τον  χώρο ,  εμείς  τον  θέλουμε  στην  πλατεία ,  ο  

Κανονισμός  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση  διότι  στο  παρελθόν  η  

διαχείριση  ήταν  χαοτική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;  Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  435/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας  

α)  στον  κ .  Τσιρίκα  Αθανάσιο  

β)  στην  κ .  Τσιρίκα-Δασκαλοπούλου  Αικατερίνη  κα  

γ)  στον  κ .  Αμπατζίδη  Ιπποκράτη ,  στην  περιοχή   

Άνω  Καμενίκια  -  Ιμαρέτ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  μιλάτε  κύριοι .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη ,  δεν  σας  άκουσα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  ήταν  ο  προϊστάμενος  της  Πολεοδομίας .  Εδώ  πήραμε  πίσω  όλες  τις  

τιμές ,  όπως  διαμορφώθηκαν  από  συλλογικά  όργανα .  Να  μην  λέω  τώρα  

σε  ποιον  νόμο .  Αυτά  που  εδώ  λέμε ,  το  ποσό  δηλαδή  ανά  τετραγωνικό  

είναι  σε  ισχύ ;  Μήπως  κάνουμε  καμία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλούνται ,  συμφωνούν  και  κατόπιν  συμφωνίας  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι  αντιλαμβάνομαι ,  το  διάβασα  αυτό  αλλά  η  τιμή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  την  περάσαμε  την  τιμή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  όλες  τις  τιμές  που  περάσαμε  στο  παρελθόν  τις  πήραμε  πίσω .  

Γι '  αυτό  λέω .  Μήπως… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  ξανά  περάσαμε  αυτές  τις  τιμές  και  από  την  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής  και  εδώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  επίκαιρη  δηλαδή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η  εκτίμηση  και  είναι  συμβατή  με  τον  νόμο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά .  Άμα  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  και  ανάληψη  δαπάνης ,  τα  πάντα .   

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας  

 στον  κ .  Τσιρίκα  Αθανάσιο  στην  περιοχή  Άνω  Καμενίκια  –Ιμαρέτ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  436/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας   

στην  κ .  Τσιρίκα-Δασκαλοπούλου  Αικατερίνη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  437/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας   
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στον  κ .  Αμπατζίδη  Ιπποκράτη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  438/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  152/2017 Α .  .Σ .  και  λήψη  νέας   

απόφασης  για  την  δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  δημοτικής  

στέγης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  το  θέμα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  είναι  και  ο  Πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  εισήγησή  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήραμε  μια  απόφαση  εμείς  για  το  Δημοτικό  Σχολείο  του  

Κωνσταντινάτου ,  το  οποίο  είναι  ανενεργό ,  έχει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιπρόεδρε ,  συγνώμη .  Αλλαγή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επαναλαμβάνω .  Το  Δημοτικό  Σχολείο  του  Κωνσταντινάτου ,  το  οποίο   

είναι  ανενεργό ,  όταν  τα  σχολεία  είναι  ανενεργά  περνάνε  στον  Δήμο .  

Πήραμε  εδώ  απόφαση ,  εάν  θυμάστε ,  να  παραχωρήσουμε ,  μάλλον  η  

απόφαση  έλεγε  ότι  παραχωρούμε  το  Δημοτικό  Σχολείο  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο ,  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  έχει  την  υποχρέωση  

λειτουργικών ,  να  αναλάβει  τα  λειτουργικά  έξοδα ,  ρεύμα ,  νερό  και  τα  

λοιπά ,  να  πληρώνει  και  στο  αποφατικό  είπαμε  ότι  μπορεί  και  η  

Εκκλησία  να  το ,  με  την  συναίνεση  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου ,  με  την  

συναίνεση ,  με  καλή  επικοινωνία  λοιπόν  και  καλών  σχέσεων  να  τον  

χρησιμοποιεί  για  εκδηλώσεις  πνευματικές  και  θρησκευτικές  και  τα  

λοιπά .  

 Η  απόφαση  αυτή  πήγε  στην  Αποκεντρωμένη ,  η  Επιτροπή  

Παιδείας  ζήτησε  και  έγγραφο  της  Επιτροπής  Παιδείας  εάν  συμφωνεί  με  

αυτά  εδώ .  Η  Επιτροπή  Παιδείας  έστειλε  έγγραφο  και  λέει  ακριβώς ,  

μπορεί  να  το  διαβάσει  και  ο  πρόεδρος ,  ότι  θα  πρέπει  να  δοθεί ,  έτσι  

ακριβώς ,  θα  πρέπει  να  δοθεί  στην  Εκκλησία  και  μόνο  για  πνευματικές  

εκδηλώσεις .  Δηλαδή  όχι  κοινωνικές .  Με  άλλα  λόγια  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μνημόσυνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  μνημόσυνα  τα  θεωρείτε  κοινωνικές  εκδηλώσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  κύριε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  λέω  τι  λένε  αυτοί .  Τα  μεταφέρω .  Δεν  είναι  δικά  μου .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .για  να  ξέρουμε  λίγο  τι  λέμε  δηλαδή .  Κοινωνική  εκδήλωση  είναι  το  

μνημόσυνο ,  τι  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  εγώ  σας  λέω  τι  λέει  το  έγγραφο .   Εμείς  τώρα  εφόσον  η  

Αποκεντρωμένη  μιλάει  για  την  νομιμότητα  της  απόφασης ,  αφού  πήγε  

και  το  έγγραφο  της  Επιτροπής  Παιδείας ,  θα  πρέπει  εκ  νέου  να  πάρουμε  

απόφαση .  Η  υπηρεσία  μας  ξανά  λέει  ή  θα  δοθεί  στον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο  ή  θα  δοθεί  στην  Εκκλησία  ή  θα  δοθεί  και  στους  δύο .  

 Έχουμε  όμως  και  τον  Πρόεδρο  εδώ  του  Τοπικού  Συμβουλίου  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  δική  μας  πρόταση  είναι  να  ισχύσει  αυτό  που  έχουμε  πάρει  από  την  

αρχή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  ψηφίσαμε  δηλαδή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Με  τα  στοιχεία  τα  οποία  ζήτησε  και  η  Αποκεντρωμένη .  Έτσι  δεν  είναι ;  

Το  τοπογραφικό  δηλαδή  και  την  εισήγηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μισό  λεπτό  λίγο  να  μπούμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων  ή  τοποθετήσεων  για  

να  μην  χαθούμε .  Να  δώσουμε  λίγο  τον  λόγο  στον  πρόεδρος  της  

Κοινότητας  αρχικά ,  εάν  συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι  για  να  μας  πει  

ο  Πρόεδρος  ποια  είναι  η  γνώμη  του ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

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

κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  ήρθαμε  ακόμα  μια  φορά  εδώ  να  

εξηγήσουμε  κάποια  πράγματα .  Πάλι  θα  τα  ξαναπώ .   

Το  2011 που  ανέλαβα  εγώ  ως  Πρόεδρος  στο  Κωνσταντινάτο ,  

στην  Κοινότητα ,   είχα  πει  τότε  στον  ιερέα  τον  Πάτερ  Ιωάννη  για  το  

είχε  ήδη  παραχωρημένο  από  το  πρώην  Δημοτικό  Συμβούλιο  

Σκουτάρεως .  Τον  είπα  ότι  εδώ  έχετε  μια  υποχρέωση ,  έχετε  το  σχολείο ,  

μια  αίθουσα ,  έχετε  όμως  και  μια  υποχρέωση .  Έχει  σπασμένα  τζάμια ,  το  

σχολείο  είναι  έτοιμο  να  πέσει ,  τι  γίνεται ;  Μου  λέει  κατά  λέξη  ότι  

Πρόεδρε ,  εγώ  δεν  το  πήρα  κατά  κυριότητα ,  εγώ  το  πήρα . .  μου  το  

έκαναν  παραχώρηση .  «Δεν  βάζω», λέει ,  «λεφτά  στο  σχολείο».  

 Παρακάλεσα  τότε  την  Μπιτζίδου ,  πήρα  τηλέφωνο  την  κυρία  

Αντιδήμαρχο  Παιδείας  και  της  είπα  ότι  υπάρχουν  δέκα  οκτώ  τζάμια  

σπασμένα .  Μέσα  υπάρχουν  πουλιά ,  υπάρχουν  γάτες ,  υπάρχουν  

τρωκτικά .  Άμεσα  ανταποκρίθηκε .  Μου  είπε  ότι  θα  βρούμε  ένα  

κονδύλιο  και  θα  τα  περάσουμε .  Μου  πέρασε  τα  τζάμια .   

Την  δεξίωση  στην  πανήγυρι  δεν  την  κάναμε  μέσα  γιατί  ήταν  

λερωμένο  το  σχολείο .  Μου  λέει  ότι  να  μου  βρεις  να  τα  καθαρίσουμε .  

Λέω  ότι  δεν  μπορώ .  Αφού  είναι  δική  σου  αίθουσα  καθάρισέ  την .  Δεν  

την  έκανε .  Την  έκανε  δίπλα  στο  σπίτι ,  έχει  ένα  σπίτι  της  Εκκλησίας  

στην  εκκλησία ,  το  έκανε .  Πέρασαν  τα  χρόνια  καμία  ανταπόκριση .   

 Το  ΄15 που  έγινε  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  ανταποκρίθηκαν  

άμεσα  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  και  μου  το  ζήτησε .  Λέω  ότι  κυρίες  μου  

κάντε  πρώτα  να  γίνεται  νόμιμοι  και  εγώ  λέω  είμαι  εδώ .  Μάλιστα ,  

κάλεσα  να  δουν  και  τον  Δήμαρχο .  Ήρθε  ο  Δήμαρχος  και  το  είδαμε  το  

σχολείο .  Μπορεί  να  μιλήσει  και  ο  κ .  Δήμαρχος .  Είχε  τα  μαύρα  του  
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χάλια  με  λίγα  λόγια ,  λείπανε  σοβάδες ,  λείπανε  πολλά .  Τους  είπε  και  ο  

Δήμαρχος  ότι  κάντε  τα  νόμιμα  και  θα  σας  το  παραχωρήσουμε .   

 Κανένα  αίτημα  μέχρι  τότε  από  την  Εκκλησία .  Μόνο  από  το  

σχολείο ,  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  Μόνο  από  τον  Πολιτιστικό .    

 Με  προσωπική  εργασία  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  εκεί  και  του  

χωριού ,  με  πολύ  προσωπική  εργασία  σοβατίσανε  το  σχολείο .  Να  

ευχαριστήσω  και  τους  υπάλληλους  του  Δήμου ,  ηλεκτρολόγοι ,  Τεχνική  

Υπηρεσία .  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  ήρθαν  εκεί  δεν  υπήρχε  ρεύμα  

καταρχήν .  Τα  έφαγαν  τα  ποντίκια .  Κάναμε  το  ηλεκτρικό .  Σιδεράδες ,  

τζάμια .  Το  βάψαμε  αυτοί  από  μέσα  και  πέρυσι  έβαλε  με  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου  την  ΣΑΤΑ  για  να  βαφεί  εξωτερικά  το  σχολείο ,  να  

γίνει  λίγο  η  στέγη  επάνω  κάτι  σπασμένα  κεραμίδια  από  πέτρες  που  

υπήρχαν .  

 Μόλις  τακτοποιήθηκε  το  σχολείο  χωρίς  να  ξέρω  εγώ  τίποτα ,  δεν  

έδειξε  ενδιαφέρον  να  ζητήσει  από  εμένα  να  παραχωρηθεί  έστω  μια  

αίθουσα ,  εγώ  τα  άκουγα  από  το  καφενείο  να  σας  πω .  Ποτέ  δεν  ήρθε  

εμένα  ο  ιερέας  και  επιτροπή ,  η  Εκκλησιαστική  Επιτροπή .  Παρόλο  να  

σας  πω  εδώ  που  η  Εκκλησιαστική  Επιτροπή  μου  είπε  ότι  μην  το  δίνεις  

στην  Εκκλησία ,  ας  το  πάρει  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  και  εμείς  αφού  

συνεργαζόμαστε  θα  το  παίρνουμε .  Καλύτερα  να  κάνει  κουμάντο  ο  

Πολιτιστικός  Σύλλογος .   

 Του  δώσαμε  κλειδί  και  άρχισε  αυτός  να  δημιουργεί  πρόβλημα .  

Να  κλειδώνει  τις  αίθουσες ,  να  κλειδώνει  στο  σχολείο ,  να  θέλει  να  

αλλάξει  κλειδαριές .  Να  έχει  μια  φασαρία ,  με  αποτέλεσμα  να  πάει  να  

διαλυθεί  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος ,  να  υπάρχει  μια  διχόνοια .  Μπήκα  

εγώ  ως  πυροσβέστης  μέσα  να  τα  λύσω .  Λέω  ότι  παιδιά  βρείτε  τα .  Όχι  
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λέει ,  το  σχολείο  είναι  παραχωρημένο  εμένα  από  το  Υπουργείο  από  το  

΄07 και  δεν  δέχομαι  να  μπει  κανένας  εδώ .   

 Λέω  ότι  αίτημα  σε  μένα  έκανες ;  Δεν  έκανα  λέει  αίτημα  σε  σένα .  

Λέω  ότι  πώς .  Αίτημα  εγώ  ως  Τοπικό  Συμβούλιο  δεν  έχω ;  Ρωτάω  τους  

τοπικούς  μου  συμβούλους ,  ήρθε  λέω ,  μπορεί  να  έχει  κάποιο  πρόβλημα  

ο  ιερέας  με  μένα ,  ήρθε  σε  σας ,  σας  ζήτησε  να  πάρουμε  την  απόφαση ;  

Όχι  λένε ,  κανένα  αίτημα ,  ομόφωνα  το  Τοπικό  μου  Συμβούλιο  

αποφάσισε  να  παραχωρηθεί  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  του  χωριού .   

 Είμαι  πολύ  υπερήφανος  για  τον  Πολιτιστικό  μου  Σύλλογο ,  γιατί  

αναβιώνουν  όλα  τα  ήθη  και  τα  έθιμα  του  χωριού  μας .  ζωντάνεψε  το  

χωριό  και  για  το  σχολείο  γιατί  είναι  στολίδι ,  πραγματικά  στολίδι  στο  

χωριό .   

 Σας  καλώ  λοιπόν  να  ψηφίσετε  την  απόφασή  μου ,  την  πρόταση  

του  Τοπικού  Συμβουλίου  γιατί  την  παραχώρηση  του  Δημοτικό  Σχολείο  

Κωνσταντινάτου  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Άγιος  Ιωάννης  ο  Θεολόγος  

και  σας  προσκαλώ  τον  επόμενο  μήνα ,  την  παραμονή  του  Αγίου  

Παντελεήμονα  να  έρθετε  όλοι  εκεί  να  δείτε  το  κόσμημα  του  

Κωνσταντινάτου  που  λέγεται  πρώην  Δημοτικό  Σχολείο  και  τον  

Πολιτιστικό  μας  Σύλλογο .  

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  ζητάει  τον  λόγο .  Έχετε  τον  λόγο ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  ζήτησε  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  
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Κύριε  Χασαπίδη  μην  μπερδεύτε  τι  είπα .  Να  δείτε  την  πανήγυρι ,  να  

δείτε  και  το  σχολείο  το  κόσμημα  και  όλες  τις  εκδηλώσεις  που  θα  κάνει  

ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ζήτησε  ο  Πρόεδρος  την  συνδρομή  μου  για  να  επιβεβαιώσω  κάποια  

πράγματα .  Πράγματι ,  όταν  με  κάλεσε  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  στο  

σχολείο ,  το  σχολείο  ήταν  υπό  κατάρρευση .  Σε  άθλια  κατάσταση .  Και  

εφόσον  έγιναν  οι  νόμιμες  διαδικασίες ,  όπως  είπα  στον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο ,  ανέλαβε  το  Πολιτιστικός  Σύλλογος  αν  ανακαινίσει  στο  

κτήριο .   

 Εάν  πάτε  να  δείτε  τώρα  ή  εάν  έχουν  φωτογραφίες  για  το  πως  

ήταν  και  το  πως  είναι  τώρα ,  το  σχολείο  έχει  λάμψει  από  πλευράς  

κτηρίου .  Το  κτήριο  είναι  πανέμορφο  και  πεντακάθαρο .   

 Επίσης  είναι  ένας  Πολιτιστικός  Σύλλογος  πολύ  δραστήριος .  

Κάνει  συνεχώς  εκδηλώσεις  και  πραγματικά  απέκτησε  το  χωριό  μια  

ζωντάνια  με  τον  Σύλλογο  αυτό .   

 Η  απόφαση  που  πήραμε ,  η  προηγούμενη  απόφαση   είναι  προς  την  

σωστή  κατεύθυνση .  Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  ή  Τοπικό  Συμβούλιο  δεν  

είναι  αντίπαλοι  με  την  Εκκλησία .  Για  όνομα  του  Θεού .  Μα  γι '  αυτό  η  

απόφαση  τι  λέει ;  Η  απόφαση  η  πρώτη ,  με  ποιο  σκεπτικό  πήραμε  την  

απόφαση ;  Να  το  παραχωρήσουμε  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο ,  λόγω  του  

ότι  η  Εκκλησία ,  ένας  παπάς  εκεί  μόνος  του  ο  άνθρωπος  και  με  τα  

πενιχρά  έσοδα  που  έχει  η  Εκκλησία ,  δεν  μπορούσε  να  συντηρήσει  και  

να  ανακαινίσει  αυτό  το  κτήριο .   

 Μπήκαν  οι  γυναίκες  αυτές ,  έδωσαν  όλο  το  μεράκι  τους ,  την  

δουλειά  τους  και  από  την  τσέπη  τους  βάλανε  χρήματα .  Ασφαλώς  

βοηθήσαμε  πάρα  πολύ  και  εμείς  ως  Δήμος  και  έκαναν  αυτό  που  
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έκαναν .  Χωρίς  να  αποκλείεται  η  Εκκλησία  σε  συνεννόηση  με  τον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  να  κάνει  πνευματικές  και  κοινωνικές  εκδηλώσεις .   

Έλειπε  η  γνωμοδότηση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας .  

Έρχεται  τώρα  η  γνωμοδότηση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  για  

να  είναι  σύννομη  η  απόφαση  και  νομίζω  ότι ,  δηλαδή  δεν  χωράει  

συζήτηση  πλέον  άλλο .  Νομίζω  πρέπει  να  εμείνουμε  στην  πρώτη  μας  

απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Ανοίγει  κύκλος  ερωτήσεων .  θέλει  να  ρωτήσει  κανείς ;  Κυρία  Ιλανίδου ,  

η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ο  κύριος  Ηλίας  

Αναστασιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Τοποθέτηση .  Ερωτήσεις  ποιος  θέλει ;  Κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .  ο  παπάς  του  είπε  ότι  μου  το  παραχώρησαν  το  2007 και  είναι  δικό  

μου .  Από  που  έχει  παραχωρητήριο  ο  παπάς ;  Και  ένα  δεύτερο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  είναι  από  τον  Δήμο  να  κάνουμε  ανάκληση .  Εάν  είναι  από  κάπου  

αλλού  ποιος  το  παραχώρησε ;  Προφορικά  στα  λόγια ;  Γιατί  είπε  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Και  ένα  δεύτερο .  Με  ποιο  σκεπτικό  η  Επιτροπή  Παιδείας  το  δίνεις  την  

Εκκλησία  και  δεν  πήρε  υπόψη  της  αυτά  που  είπαμε  εμείς  την  

προηγούμενη  φορά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  πω  για  τρία  χρόνια  θα  αναλάβει  πάλι  τα  έξοδα  και  τα  λοιπά  και  

τα  λειτουργικά  και  εδώ  που  λέει  ότι  στα  πλαίσια  της  ομαλής  και  

αρμονικής  συνύπαρξης  και  τα  λοιπά ,  όποτε  θέλει  η  Εκκλησία  μπορεί  

να  το  χρησιμοποιήσει  για  κοινωνικές  και  πνευματικές  εκδηλώσεις .  

Αυτή  είναι  η  απόφαση  που  πήραμε  η  προηγούμενη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σωστή  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Κυρία  Ηλιοπούλου ;   

Και  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Με  κάλυψε  η  κυρία  Ιλανίδου .  Την  ερώτηση  που  ήθελα  να  κάνω  την  

έκανε  η  κυρία  Ιλανίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Καλυφθήκατε .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Για  την  Επιτροπή  Παιδείας  που  προτείνει  στην  Εκκλησία .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Έχουμε  καμία  διαφωνία  στο  θέμα ;  Να  το  ψηφίσουμε  όπως  ψηφίσαμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  έχω  τον  λόγο  Πρόεδρε .  Λοιπόν ,  θυμάται  ο  Πρόεδρος ,  στον  

διάδρομο  είχαμε  μια  συζήτηση .  Εάν  θυμάσαι  Πρόεδρε  του  
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Κωνσταντινάτου .  Είχαμε  μια  κάθετη  διαφωνία  με  την  απόφαση  την  

οποία  είχαμε  πάρει .  Εάν  όντως  θέλουμε  να  βοηθήσουμε  το  χωριό  και  

στην  ανάπτυξη  του  πολιτισμού  αλλά  και  στην  ικανοποίηση  όλων  των  

πνευματικών  αναγκών  της  Κοινότητας ,  θα  πρέπει  να  είμαστε  

προσεκτικοί  στο  ποιος  θα  έχει  την  δυνατότητα  συντήρησης  και  τέλος  

πάντων ,  όλων  αυτών  των  στοιχείων  που  έχουν  άμεση  σχέση  με  την  

λειτουργία  αυτού  του  χώρου .   

 Εμείς  λέμε  ότι  το  παραχωρούμε  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .  

Γιατί ;  Γιατί  θα  αναπτύσσεται  εκεί  αλλά  εάν  λάβουμε  υπόψη  τις  

ανάγκες  για  την  συντήρηση  αυτού  του  χώρου ,  το  ρεύμα  και  όλα  τα  

άλλα  που  δεν  είναι  νομικά  υποχρεωμένοι  να  τα  κάνουν ,  δεν  μπορούν  

να  μπουν  σε  ένα  χώρο  και  να  πουν  ότι  κοίταξε  να  δεις ,  εμείς  

πληρώνουμε  για  να  σοβατιστεί .  Εκτός  εάν  υπάρχει  μέσα  στην  

προγραμματική  σύμβαση  αυτό  κάπου  γραμμένο .   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  αυτός  ο  Σύλλογος  οικονομικά  θα  

καταρρεύσει .  Άρα  λοιπόν ,  βοηθάμε ;  Είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  ότι  είναι  η  

καλύτερη  απόφαση .  Βοηθάμε  στην  πολιτιστική  ανάπτυξη  του  Δήμου ,  

όταν  του  φορτώνουμε  την  συντήρηση  ενός  δημοτικού  κτηρίου ;   Δεν  το  

βοηθάμε .  Κάθε  άλλο  μάλιστα .  Του  περνάμε  ένα  οικονομικό  φέσι ,  το  

οποίο  σιγά  –σιγά  θα  φτάσει  μέχρι  τον  αστράγαλο ,  με  αποτέλεσμα  να  

μην  μπορεί  να  ανταποκριθεί .   

 Σας  είπα  και  τότε  ότι  υπάρχουν  δεδομένα  τα  οποία  με  έχουν  

πείσει  στο  να  ανήκει  στον  Δήμο  και  στο  Τοπικό  Συμβούλιο  και  να  

παραχωρείται  κατά  περίπτωση  και  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  για  να  

αναπτύσσεται  πολιτιστικά  μέσα  ως  χώρος  αλλά  και  για  τις  πνευματικές  

ανάγκες  των  πιστών .  Γιατί  έτσι  όπως  λέτε ,  θα  υπάρχει  πρόβλημα .  Και  

το  πρόβλημα  θα  είναι  και  οικονομικό  και  ότι  έχει  σχέση  με  την  
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συντήρηση  του  κτηρίου ,  γιατί  ένας  Πολιτιστικός  Σύλλογος  θα  κάνει  

συντήρηση  δημοτικού  καταστήματος  χωρίς  να  έχει  το  δικαίωμα  και  

οικονομικά  θα  τον  χαντακώσουμε .  Δεν  βοηθάμε  τον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο  να  προκόψει  έτσι .  Τον  χαντακώνουμε  και  είναι  βέβαιο .   

 Παράδειγμα ;  Παράδειγμα  θα  αναφέρω .  Τελειώνω .  Παράδειγμα .  

Περίπτωση  της  Πεπονιάς ,  όπου  εκεί  οι  χώροι  είναι  δημοτικοί .  

Παραχωρούνται  προς  χρήση  με  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  

αλλά  εάν  θα  δείτε  πως  είναι  οι  χώροι  και  πόσες  φορές  χρειάζονται  

συντήρηση ,  θα  δείτε  ότι  εκεί  ο  Δήμος  μπορεί  και  παρεμβαίνει  με  

μεγαλύτερη  άνεση  και  όχι  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  λειτουργικά  έξοδα  ποιος  τα  πληρώνει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Δήμος .  Εδώ  τώρα  δεν  έχει  το  δικαίωμα  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  να  

κάνει  λειτουργικά  έξοδα  σε  έναν  χώρο ,  ο  οποίος  είναι  νομικά  στον  

Δήμο .  Απορώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμοι  κύριοι  για  να  μιλήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σήμερα  ζούμε  

στην  ρομποτική  εποχή  και  κάθεστε  και  μιλάτε  για  ανόητα  πράγματα  

εδώ  μέσα .  Κρίμα .  Εγώ  επί  πολλά  χρόνια  είχα  πολλούς  εργάτες  από  το  

Κωνσταντινάτο .  Φοβεροί  άνθρωποι .  Και  σοβατζήδες  και  τεχνίτες ,  από  

όλα .  Είναι  εξαιρετικοί  άνθρωποι ,  πολύ  εργατικοί ,  να  το  ξέρεις .  Χρόνια  

τους  είχα  κοντά  μου .  Και  κάνουν  το  παν  για  τον  Σύλλογό  τους .  Είναι  
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αξιέπαινοι .  Εγώ  προσωπικά  τους  έκανα  έναν  δρόμο  δημόσιο  για  μην  

πηγαίνουν  από  την  Σκούτρα ,  να  έρχονται  από  τον  . .  και  είναι  κρίμα  να  

φύγει  από  τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο .  Είναι  κρίμα .  Διότι  όχι  να  το  πω ,  

τους  έχω  προσωπικά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τους  είχα  εργάτες  αυτούς  τους  

ανθρώπους  εγώ  όλους .  Να  το  ξέρεις .  Και  καλά  έκανε .  Θα  το  

συντηρήσουν  αυτοί ,  είναι  άξιοι  άνθρωποι .  

 Ένα  πράγμα  να  ξέρουμε  όμως  κύριε  Πρόεδρε .  Εδώ  ο  κόσμος  

προχωράει  και  εμείς  καθόμαστε  και  συζητάμε  συνέχεια ,  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω  για  τι  πράγματα  μιλάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Η  κυρία  Ηλιοπούλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Χρόνια  θυμάμαι  το  Δημοτικό  Σχολείο  Κωνσταντινάτου  στις  

εκδηλώσεις  που  πήγαινα  και  στα  πανηγύρια  σε  άθλια  κατάσταση .  

Όντως  σπασμένα  τζάμια ,  παρατημένα  κάλπες  εκλογικές ,  παραβάν ,  ότι  

μπορείτε  να  φανταστείτε .   

Εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  και  τον  Σύλλογο  και  τον  Πρόεδρο  

πρώτα  από  όλα  για  την  συνεργασία  που  υπήρξε  για  να  φτάσει  σε  αυτό  

το  επίπεδο .  Επίσης  μπορεί  νομικά  να  στέκει   η  πρόταση  του  κ .  

Αναστασιάδη ,  ρεαλιστικά ,  κατά  την  άποψή  μου ,  κινούμε  σε  αυτό  τον  

χώρο  ότι  ένας  Σύλλογος  μπορεί  οικονομικά  να  ανταπεξέλθει  με  

διάφορες  προσπάθειες ,  ενώ  μια  Κοινότητα  θέλει  χέρια  και  χέρια  έχει  

ένας  φορέας  συλλογικός ,  όπως  είναι  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος .  

Σίγουρα  σε  μια  Τοπική  Κοινότητα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  

συνεργασία  σε  όλους  τους  φορείς  είτε  είναι  Εκκλησία  είτε  είναι  

Σύλλογος .  Να  παραχωρηθεί  στον  Σύλλογο  η  άποψή  η  δική  μου  και  της  

παράταξης  αλλά  σε  συνεργασία  να  δίνεται  και  να  εξυπηρετεί  όλα  τα  
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γεγονότα  της  Εκκλησίας .  Αλλά  μια  Τοπική  Κοινότητα  που   ένας  ή  δυο  

ή  τρεις  άνδρες  ή  το  αντίστοιχο ,  τέλος  πάντων ,  είναι  πολύ  δύσκολο  να  

συντηρεί  ένα  κτήριο ,  ενώ  ένας  Πολιτιστικός  Σύλλογος  είναι  πολύ  πιο  

εύκολο .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Κύριε  Δήμαρχε  να  κλείσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Όλοι  θα  κάνετε  τοποθέτηση  για  ένα  αυτονόητο  θέμα  τώρα ;  Κάντε  μια  

τοποθέτηση .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πολύ  σημαντικό  το  έργο  της  Εκκλησίας  ειδικά  στις  Τοπικές  

Κοινότητες  αλλά  αυτός  που  εκπροσωπεί  την  Τοπική  Κοινότητα  είναι  ο  

Πρόεδρος .  Από  την  στιγμή  που  έχουμε  το  αίτημα  του  Προέδρου  

συμφωνεί  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  συμφωνούν  άπαντες ,  το  Πολιτιστικός  

Σύλλογος ,  δεν  μπορούμε  να  πούμε  κάτι  διαφορετικό .  Πρέπει  να  

συμφωνήσουμε  σε  αυτό  που  εισηγηθήκαμε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  την  απόφαση  που  είχαμε  πάρει .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  με  συγχωρείτε  αλλά  η  τοποθέτηση  του  Προέδρου  αυτή  την  

στιγμή ,  σήμερα  ήταν  διαφορετική .  Έλεγε  να  παραχωρηθεί  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  και  κλείνει .  Δεν  έλεγε  να  διευκολυνθεί  και  η  

Εκκλησία  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  
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Έχω  πει ,  έχω  πει .  Αυτή  η  απόφαση  ισχύει .  Κύριε  Χασαπίδη  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  δώστε  μας  έναν  λεπτό  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Λίγο  σύντομα  γιατί  συζητάμε  για  ένα  θέμα  που  

δεν  έχει  μεγάλη  ουσία .  Όλοι  συμφωνούμε  και  καθυστερούμε .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Κύριε  Χασαπίδη  θα  πάρουμε  την  ίδια  απόφαση .  Συγνώμη  λίγο  να  πω .  

Δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα  μεταξύ  εμένα  ως  Πρόεδρο  του  

Πολιτιστικού  Συλλόγου  και  της  Εκκλησίας ,  ούτε  με  τον  ιερέα  έχω  

κανένα  πρόβλημα  ούτε  με  κανέναν .  Την  προηγούμενη  εβδομάδα  έγινε  

μνημόσυνο .  Γίνονται  μνημόσυνα .  Για  την  δεξίωση  τώρα  που  θα  έρθουν  

και  άλλοι  ιερείς  θα  γίνει  εκεί  μέσα ,  μέσα  στο  σχολείο .  Δεν  υπάρχει  

κανένα  πρόβλημα .   

Απλά  το  θέμα  να  το  πω  εδώ  ανοικτά ,  που  είναι ;  Θεωρώ ,  αυτό  έχω  

καταλάβει  εγώ  ως  Πρόεδρος ,  ότι  θέλουν  έσοδα  από  το  σχολείο  η  

Εκκλησία .  Να  βγάλει  έσοδα .  Δηλαδή  να  πουλάει  τα  μνημόσυνα .  Ενώ  

τώρα  γίνεται ,  αυτός  που  κάνει  το  μνημόσυνο  παίρνει  ένα  καφέ ,  παίρνει  

μια  ζάχαρη… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ:  

Κύριε  Χασαπίδη  αυτό  είναι ,  θέλει  κάποια  έσοδα  προφανώς .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
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Νομίζω  ότι  συμφωνούμε  τώρα  όλοι  και  τι  να  πω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σιγά  –σιγά  συνάδελφοι ,  για  να  ξέρουμε  τι  ψηφίζουμε .   Παραχωρείται  

στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  για  τρία  χρόνια  που  εάν  ο  σκοπός  δεν  

επιτευχθεί  και  τα  λοιπά .  Επίσης  και  πρόταση  της  υπηρεσίας  είναι  αλλά  

και  απόφαση  πήραμε ,  ο  Σύλλογος  θα  αναλάβει  τα  λειτουργικά  έξοδα  

και  την  συντήρηση  του  ακινήτου  διότι  έχει  την  χρήση .  Το  τελικό  είναι  

αυτό .  Παραχωρείται  σε  αυτούς ,  έτσι ;   

 Λέμε  τώρα  εμείς  τι  άλλη  απόφαση  παίρνουμε .  Στα  πλαίσια  της  

καλής  συνεργασίας ,  της  αρμονικής  και  τα  λοιπά ,  όταν  το  χρειάζεται  η  

Εκκλησία  για  κοινωνικές  και  πνευματικές  εκδηλώσεις .  Αυτό  είναι .    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Θέλει  και  ο  Δήμαρχος  να  πει  τώρα  για  να  κλείσει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρότασή  μου  είναι  συγκεκριμένη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία .  Εντάξει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…..στον  Δήμο ,  ο  οποίος  θα  έχει  ότι  αναφέρεται  στην  συντήρησή  του ,  

του  κτηρίου  και  να  παραχωρείται  κατά  περίπτωση  στον  Πολιτιστικό  

Σύλλογο  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Δεν  γίνεται ,  κ .  Αναστασιάδη  αυτό  το  πράγμα .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

14

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Μισό  λεπτό .  Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  με  αίτημά  του  ζήτησε  

την  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  σχολείου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  κ .  Δήμαρχε  διαφωνώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άντε  πάλι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  κάνεις  και  διαφωνείς .  Εγώ  σου  είπα  να  μην  διαφωνείς ;  Δεν  έχω  

δικαίωμα  να  μιλήσω ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  με  διακόπτεις .  Σε  διέκοψα  εγώ ;  Συνεχώς  διακόπτεις .   

 Λοιπόν ,  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  παιδιά  λίγο .  Ηρεμήστε .  Παντελή  κάτσε  κάτω .  Ο  Πολιτιστικός  

Σύλλογος  έκανε  αίτηση  στον  Δήμο  και  λέει  ότι  θέλω  να  μου  

παραχωρήσεις  το  σχολείο  κατά  χρήση .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Ότι  

αναλαμβάνει  όλες  τις  ευθύνες  και  τις  συνέπειες  που  απορρέουν  από  

την  παραχώρηση  κατά  χρήση .  Τελεία  και  παύλα .  Δηλαδή  θα  πληρώνει  

το  ρεύμα ,  θα  πληρώνει  το  νερό .  Τα  ξέρει  αυτά  και  λέει  ότι  δώστε .   

 Από  εκεί  και  πέρα  όμως  ο  Δήμος  δεν  κάθεται  με  σταυρωμένα  

χέρια .  Δηλαδή  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σταμάτα  Γιώργο .  Επιτέλους .  Ο  Δήμος  εάν  θέλει  να  βοηθήσει  τον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  και  να  βάψει  το  κτήριο  μας  εμποδίζει  κανένας ;  

Τότε  τι  να  λέμε  δηλαδή ;  Λέμε ,  λέμε ,  λέμε  για  να  λέμε .  Θα  

συνεργάζονται  με  την  Εκκλησία  άψογα  και  η  Εκκλησία  θα  κάνει  

πνευματικές  και  κοινωνικές  εκδηλώσεις  και  θα  απαλλαχθεί  από  το  

άγχος  της  συντήρησης  του  κτηρίου .  Τι  καλύτερη  απόφαση  από  αυτή ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Ποιος  ψηφίζει  την  πρόταση  του  κ .  Αναστασιάδη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μόνο  ο  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αφού  καταψηφίζεται  πάμε  σε  αυτήν  που  προτείνει  ο  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  439/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Περί  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  4/2010 απόφασης  του  Κοινοτικού   

Συμβουλίου  Ορεινής ,  για  όσους  δεν  τήρησαν  τους  όρους   

και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  187 του  Ν .  3463/2006.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  το  θέμα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παιδιά  για  να  μην  χρονοτριβούμε  το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  της  Ορεινής  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνοπτικά  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόταση .  Δεχόμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παιδιά  σαν  εισαγγελείς  είστε  απέναντι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνη ,  ομόφωνη .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνη  είναι  η  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  παιδιά  κάνει  και  ζέστη .  Ηρεμήστε  λίγο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  πρέπει  να  πούμε  τι  ψηφίζουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  μπράβο ,  αυτό  να  πεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  λιγάκι  να  μιλήσει .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  τα  σαράντα  ένα  οικόπεδα  έχουν  περιέλθει ,  μετά  την  πενταετία  

στον  Δήμο .  Άρα  έχουν  επιστραφεί  στον  Δήμο  και  λοιπόν  μετά  από  

αυτό  λέμε  ομόφωνα  επιστροφή  των  καταβληθέντων ,  ότι  δηλαδή  έδωσε  

από  τα  41 να  τα  πάρουν  πίσω .   

 Δεύτερον ,  διαγραφή  των  οφειλών .   

 Τρίτον ,  ανάκληση  κάθε  δέσμευσης  στην  Δ .Ο .Υ .  που  υπάρχει .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ομόφωνα  ναι .  Τελειώσαμε .  Πάμε  παρακάτω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προλάβω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  440/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

και  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  δίκαιο .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής   

δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων   

για  τα  έτη  2016-2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  441/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  της  Αποκομιδή  απορριμμάτων   

ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  442/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  της  Αποκομιδή  και  μεταφορά   

απορριμμάτων  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2016-2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  443/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού  

 κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  444/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  εκδηλώσεων  για  Τελετή  

 αδελφοποίησης  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Αγίας  Νάπας   

(Α΄  Φάση)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  445/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Κατεδαφίσεις  ρυμοτομούμενων  κτηρίων  και  

β)  Κατεδάφιση  επικινδύνως  ετοιμόρροπων  κτηρίων  στην  οδό  

Βοσπόρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάποιο  ερώτημα ;  Θέλετε  την  εισήγηση  να  ακούσετε ;   

Συμφωνείτε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

 παραλαβής  του  έργου:  Κατεδαφίσεις  ρυμοτομούμενων  κτηρίων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  446/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Κατεδάφιση  επικινδύνως  ετοιμόρροπων  κτηρίων   

στην  οδό  Βοσπόρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  447/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Συντήρηση  

και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  θέλω  να  πω  κάτι  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  συγχωρείτε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κ .  Γκότση ,  μην  βιάζεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  βάζουμε ,  γιατί  απαίτηση  της  αντιπολίτευσης  είναι  αυτά ,  τα  200 

χιλιάρικα  μια  δημοπρασία  για  τα  σχολεία .  Τι  άλλο  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάτι  να  ρωτήσετε  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς  ως  παράταξη ,  κύριε  Γκότση  είπαμε  κάτι  ξεκάθαρο  και  το  είπαμε  

τόσο  συγκεκριμένο  αλλά  δεν  το  κάνουμε ,  κάνουμε  μέρος  από  αυτό  που  

είπαμε .  Τα  διακόσια  χιλιάρικα  μπορεί  να  είναι  ένα  ηχηρό  νούμερο  

αλλά  δεν  είναι  αρκετό ,  διότι  στην  συνέχεια  για  ομοειδείς  εργασίες   για  

ίδιες  προμήθειες  και  δουλειές  που  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  μέσα  στην  

δημοπρασία  από  τον  εργολάβο ,  εμείς  έχουμε  σωρηδόν  αναθέσεις .  Να  

μην  πω  νούμερα ,  γιατί  τα  έχω  εδώ  και  για  το  τρέχον  έτος .   

 Λοιπόν ,  εμείς  είπαμε  να  κάνουμε  μια  καλή  μελετούλα ,  όπου  και  

εάν  βγει ,  300 χιλιάδες ,  γιατί  ήδη  μόνο  120 δώσατε  στην  δευτεροβάθμια  

τώρα  σε  αναθεσούλες .  Να  γίνει  μια  μεγάλη  μελέτη ,  να  προκύψει  ο  

εργολάβος  και  αυτός  να  κάνει  τα  πάντα .   

 Ξηλώθηκε  το  δάπεδο ;  Πρέπει  να  βάψουμε  το  τζάμι ,  την  

κλειδαριά ;  Τα  πάντα  όλα  ο  εργολάβος .  Αυτό  σας  είπαμε  εμείς .  Δεν  

κάνετε  αυτό .  Κάνετε  μια  εργολαβία  και  παράλληλα  κάνετε  και  άλλες  

δουλειές  που  μπορεί  να  τις  κάνει  ο  εργολάβος  με  ανάθεση  με  άλλες  

τιμές .  Ή  παίρνετε  περίπου  τον  ίδιο  εργολάβο  στο  ξεκίνημα  ή  στο  

τελείωμα  και  του  αναθέτετε .  Αυτό  δεν  είναι  αυτό  που  είπαμε  εμείς .  

Αυτό  είναι  μια  δική  σας  επινόηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  πω  στον  κ .  Φωτιάδη  ότι  εάν  κάνουμε  αυτό  που  λέει ,  δηλαδή  

όλα  τα  λεφτά ,  ότι  υπάρχει ,  όχι  ότι  δεν  μπορούμε  να  δώσουμε  στις  

σχολικές  επιτροπές  μόνο  αυτό  αλλά  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  συμβεί ,  

κάτι  απρόοπτο  από  ένα  καιρικό  συμβάν  ή  όπως  έτυχε  στο  4ο  Λύκειο  

που  έπεσε  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  το  πάτωμα ,  βούλιαξε .  Τι  θα  

περιμέναμε  την  δημοπρασία  για  να  σκοτωθεί  ο  κόσμος ;  Για  πείτε  μου  

εσείς  στο  4ο  Λύκειο ,  σας  προκαλώ ,  τι  θα  κάναμε ;  Τι  θα  κάναμε  στο  4ο  
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Λύκειο ;  Τι  θα  κάναμε  όταν  ραγίζει  ένας  τοίχος  στο  3ο  Γυμνάσιο ;   Θα  

περιμέναμε  την  δημοπρασία  πότε  θα  γίνει ;  Τι  θα  κάναμε ;  Σας  ερωτώ .   

 Άρα  λοιπόν  επιβεβλημένο  είναι  αυτό .  Δηλαδή  να  γίνονται  και  

μερικές  αναθέσεις ,  οι  οποίες  είναι  λιγότερες  από  κάθε  Δήμο  και  θα  

αποδειχθεί  αυτό  από  τους  ορκωτούς  λογιστές ,  από  τους  ελεγκτές ,  από  

την  Επιτροπή  που  έρχεται .   

Με  την  πρώτη  επαφή  που  είχε  και  τα  στοιχεία  που  πήρε  μου  λέει  

ότι  είστε  ο  πιο  καθαρός  δήμος  και  θα  αποδειχθεί  και  τότε  θα  

μιλήσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  κάτι .  Λοιπόν ,  εργασίες  οι  οποίες  πολύ  καλά  μπορούν  να  

συμπεριληφθούν  στην  συνολική  μελέτη  που  είπα ,  το  εάν  ράγισε  ο  

τοίχος  αυτά  είναι  εργασίες  πολιτικού  μηχανικού  και  

συμπεριλαμβάνονται .  Το  εάν  βυθίστηκε  ο  τοίχος  και  αυτό  είναι  μέσα  

στις  εργασίες  που  μπορεί  να  γίνουν .  Εάν  είναι  κάτι  τελείως  έκτακτο  

και  είναι  μια  θεομηνία ,  είναι  μια  κατολίσθηση  και  τα  λοιπά ,  αυτό  δεν  

χρειάζεται  να  το  επιχειρηματολογήσουμε  καθόλου ,  διότι  προκύπτει  και  

δεν  το  συζητούμε .  Εξάλλου  η  λογική  των  αναθέσεων  αυτή  είναι .   Σε  

αυτή  λοιπόν  την  περίπτωση  δεν  θα  μιλούσε  κανένας .   

 Εγώ  δεν  λέω  να  βάλουμε ,  έχουμε  500,  να  βάλουμε  490.  Αλλά  εάν  

έχουμε  200 και  εμείς  ήδη  αναθέσαμε  μέχρι  τώρα  125,  σημαίνει  ότι  

έπρεπε  να  κάνουμε  δημοπρασία  για  400.  Να  συμβασιοποιήσουμε  γύρω  

στα  300,  που  σημαίνει  ότι  πραγματικά  θα  κάναμε  μια  χριστή  

διαχείριση ,  θα  είχαμε  τον  εργολάβο  για  όλες  τις  δουλειές  ανά  πάσα  

στιγμή .  Αυτό  είναι  πάρα  πολύ  καλό  και  λειτουργικό .   

 Ο  Διευθυντής  θα  καλεί ,  θα  υπάρχει  συνεχώς  Επιτροπή ,  συνεχώς  

εργολάβος .  Αυτό  βέβαια  σταματάει  την  επαφή  με  τους  εργολάβους .  
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Είναι  σαφές .  Δεν  είπα  εγώ  κάτι  τέτοιο  και  δεν  θα  μπορούσα  να  το  πω .  

Το  έκτακτο  είναι  έκτακτο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  λέω  στους  συναδέλφους  ότι  θέλουμε  να  κάνουμε  την  μεταφορά  του  

προηγούμενου  θέματος ,  του  4ου  Νηπιαγωγείου  να  πάει  εκεί .  πότε  

πρέπει  να  πάει ;  Τον  Σεπτέμβριο .  Η  εργολαβία  πότε  θα  γίνει  αυτή ;  Για  

πείτε  μου  εσείς ;  Πώς  θα  πάμε  εμείς  στο  2ο ;  Πώς  θα  το  

ανακατασκευάσουμε  και  θα  το  κάνουμε  ανθρώπινο ;  Θα  το  δώσουμε  

απευθείας  ανάθεση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  μην  βιάζεστε ,  θα  τύχει  και  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .  Ορίστε ,  

ψηφοφορία .  Κύριε  Στεργίου  με  την  εισήγηση ;  Με  την  εισήγηση .  Κύριε  

Αναστασιάδη ;  Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  πρότασή  μας  είναι  ναι  στο  . .  όχι  στις  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  448/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:  
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Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών:  

α)  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  

 χώρων  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2016¨ ,  

β)  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Εργασίες  οδικής  ασφάλειας   

και  βελτίωσης  προσβασιμότητας ,  έτους  2016 και  

γ)  3ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου   

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών:   

1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  

 χώρων  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2016¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  449/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών:  

 1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  

 και  βελτίωσης  προσβασιμότητας ,  έτους  2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  450/2017 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών:   

3ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου   

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  451/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  εργασιών  των  έργων:  

α)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτιρίου  Αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών   

και  β)  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  Π .Ε .  Σιγής  

έτους  2013.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  εργασιών  του  έργου:   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

15

Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτιρίου  Αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  452/2017 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  εργασιών  του  έργου:   

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

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  453/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  454/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  455/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του   

Εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου ,   

για  το  μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  456/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ  σε  όλους .  Γεια  σας .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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415-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Ολοκλήρωση  Κοινοτικού  

καταστήματος  Ορεινής  για  τη  συστέγαση  υπηρεσιών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

416-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  

δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

417-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Κατασκευή  12θέσιου   Δημοτικού  

Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σερρών)   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

418-2017: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2016.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

419-2017:        Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  57/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  

της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

                        με  θέμα :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2016¨ .   

                         Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  

Τσαλίκογλου  
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420-2017: Έγκριση  μεταστέγασης  του  4ου   Νηπιαγωγείου  Σερρών  σε  

ιδιόκτητο  κτήριο  

του    Δήμου  Σερρών   

                       Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΑΚΤ .  Περί  δημοτικής  έκτασης  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  εντός  

της  οποίας   

1/11/17  βρίσκονται  οι  εγκαταστάσεις  της  ¨Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  ΑΕ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

421-2017: Έγκριση  ανανέωσης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

του  Δήμου     Σερρών  και  της  Δημόσιας  Κεντρικής  

Βιβλιοθήκης  Σερρών  για  υπηρεσίες     βιβλιοθήκης  και  

πληροφόρησης .    10898  12/7/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

422-2017: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  376/2017 Α .  .Σ . :  

¨Έγκριση      απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  

δίμηνο  για  την  αντιμετώπιση     αναγκών  ανταποδοτικού  

χαρακτήρα¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

423-2017: Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  μισθωτή  περιπτέρου  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

424-2017: Έγκριση  επιβολής  προστίμου  για  αυθαίρετη  βόσκηση  σε  

κτηνοτρόφο  του     Δήμου  μας .  
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

425-2017: Χορήγηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

426-2017: Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια  

λαϊκών  αγορών ,  λόγω    ανωτέρας  βίας .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

427-2017: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  φωτιστικών  σωμάτων  και  

εορταστικού     διάκοσμου  για  το  Δήμο  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

428-2017: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2017 που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου    (Αναμ .  

71η  )    10178  28/6/2017 

 

429-2017: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων  /εξόδων  

κρατήσεων    

(Αναμ .  73η  )   10179  28/6/2017 

 

430-2017: Ομοίως  που  αφορά  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες    

      (Αναμ .  77η  )   101777 

28/6/2017 
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431-2017: Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  

προαιρετική  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .    

 (Αναμ .  78η  )   10174  28/6/2017 

 

432-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 που  

αφορά  την  παροχή     υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  

τηλεφωνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  της     πράξης  

¨Κοινωνικό  ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα  του  Δήμου   

  Σερρών¨ .       10175  28/6/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

433-2017: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 για  

προμήθεια  καυσίμων ,    για  τις  ανάγκες  υπηρεσιών  του  Δήμου .  

 10143 27/6/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π  

 

434-2017: Έγκριση  Κανονισμού  παραχώρησης  χρήσης  Κεντρικού  

Πάρκου  για  ανάπτυξη    τραπεζοκαθισμάτων  σύμφωνα  με  την  υπ’  

αριθμ .  38/2017 απόφαση  της     Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

435-2017: Έγκριση  Κανονισμού  Λειτουργίας  Χριστουγεννιάτικης  

αγοράς  ¨Πολιτεία  των    Ευχών¨ ,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ .  

39/2017 απόφαση  της  Επιτροπής     Ποιότητας  Ζωής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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436-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας  στον  κ .  

Τσιρίκα  Αθανάσιο  στην  περιοχή  Άνω  Καμενίκια  –Ιμαρέτ  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

437-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας  στην  κ .  

Τσιρίκα-Δασκαλοπούλου  Αικατερίνη   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

438-2017: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας  στον  κ .  

Αμπατζίδη  Ιπποκράτη  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

439-2017: Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  152/2017 Α .  .Σ .  και  λήψη  νέας  

απόφασης  για  την    δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  

δημοτικής  στέγης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

440-2017: Περί  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  4/2010 απόφασης  του  

Κοινοτικού  Συμβουλίου    Ορεινής ,  για  όσους  δεν  τήρησαν  τους  

όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου    187 του  Ν .  

3463/2006. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

441-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-

2017 
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442-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  της  Αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

443-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  της  Αποκομιδή  και  μεταφορά  

απορριμμάτων  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2016-

2017 

 

444-2017: Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού  

κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

445-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  εκδηλώσεων  για  Τελετή  

αδελφοποίησης  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Αγίας  

Νάπας  (Α΄  Φάση)  

 

446-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατεδαφίσεις  ρυμοτομούμενων  

κτηρίων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

447-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατεδάφιση  επικινδύνως  

ετοιμόρροπων  κτηρίων  στην  οδό  Βοσπόρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017  

16

448-2017: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

βελτίωση     σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

449-2017: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών :  1ου  Α .Π .Ε .  

του  έργου :  ¨Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2016¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

450-2017: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών :  1ου  Α .Π .Ε .  

του  έργου :  ¨Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωσης  

προσβασιμότητας ,  έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

451-2017: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών :  3ου  Α .Π .Ε .  

του  έργου :  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών ,  

έτους  2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

452-2017: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  εργασιών  του  

έργου :  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτιρίου  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

453-2017: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  εργασιών  του  

έργου :  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  Π .Ε .  

Σιγής  έτους  2013.  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

454-2017: Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

455-2017: Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

456-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

Εντεταλμένου  Δημ .     Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου ,  

για  το  μήνα  Ιούνιο .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

457-2017: Έγκριση  συμμετοχής  σε  ημερίδα  για  την  εφαρμογή  της  

Αστικής  Ατζέντας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  JASPERS-

ΕΕΤΑΑ  

   

 

…………………………………  

………………………..  

 

Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  8ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  αποχώρησε  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  11ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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  Αγιαννίδου  Σταυρούλα  και  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησαν  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  8ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  12ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Στεργίου  Νικόλαος ,  απουσίαζε  από  την  αίθουσα  από  το  1ο  μέχρι  

και  το  7ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  Αντιπρόεδρος  του  Δ .Σ . ,  προέδρευσε  στο  18ο  

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

………………………….  

………………  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ:  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ………………..  

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  
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ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………..  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ………………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………..  
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………..  


